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REFUBUŠKl ZBOR

76. seja
(1. in 2. aprila 1969)
Predsedoval: dr. Joža Vilfan,
predsednik republiškega zbora
Začetek seje ob 9.05.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši, začenjamo 76. sejo
republiškega zbora.
Svojo odsotnost so opravičili: Stane Kavčič, inž. Marko Bule, inž. Ivan
Uršič, Zora Tomič, dr.. France Hočevar, Franc Gorenc, dr. Jože Brilej in Viktor
Korenčan.
Ali se strinjate, da njihovo odsotnost opravičimo? Ker ne vidim nobenega
ugovora, ugotavljam, dai se strinjate. Hkrati ugotavljam, da smo sklepčni.
Prehajamo na določanje dnevnega reda:
Dobili ste sklic za današnjo sejo in prvotni predlog dnevnega reda poznate.
Poleg tega obstoje še predlogi za razširitev dnevnega reda. Izvršni svet predlaga dva zakona po hitrem postopku. To sta predlog zakona o prenehanju
veljavnosti zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih taksah
in pa predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev
skupne porabe.
Predlagam vam, da ti dve točki vključimo na konec našega dnevnega reda.
Obvestiti vas moram tudi, da za današnjo sejo odpade točka volitve in
imenovanja, ker nam komisija za volitve in imenovanja ni dala nobenega
predloga.
Tretja stvar o kateri bi vas rad obvestil in hkrati slišal tudi vaše mnenje,
je tudi vprašanje obravnave o gozdarstvu in o integraciji elektrogospodarstva v
Jugoslaviji. Za eno in drugo točko želi izvršni svet, da bi dal skupen ekspoze
našemu in gospodarskemu zboru. Da bi mogli to izpeljati, je potrebno, da
menjamo vrstni red točk dnevnega reda tako, da imamo takoj za poslanskimi
vprašanji gospodarjenje z gozdovi, da ves vodni kompleks premaknemo na
4., 5. in 6. točko in da imamo kot 7. točko, informacijo o delu na integraciji
elektrogospodarstva v Jugoslaviji. Misel je namreč ta, da bi imeli takoj po
poslanskih vprašanjih skupno sejo z gospodarskim zborom, kjer bi dal predstavnik izvršnega sveta svoj ekspoze, in da bi predvideli, da bi imeli 7. točko,
to se pravi »integracijo elektrogospodarstva v Jugoslaviji«, popoldne ob 15. uri
tako1, da bi takrat zopet imeli skupno sejo.
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Glede na gornje predloge je predlog dnevnega reda tale:
1. odobritev zapisnika 74. seje republiškega zbora;
2. poslanska vprašanja;
3. gospodarjenje z gozdovi v SR Sloveniji;
4. predlog skupščinskega akta o razvoju in nalogah s področja vodnega
gospodarstva v SR Sloveniji;
5. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah;
6. finančni načrt vodnega sklada SR Slovenije za leto 1969;
7. informacija o delu na integraciji elektrogospodarstva v Jugoslaviji;
8. predlog odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV;
9. predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o komunalnih taksah;
10. predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe.
Prosim, je kak drug predlog ali kaka pripomba na tako predlagani dnevni
red? (Poslanci se strinjajo.) Ce ne, potem štejem, da se strinjate s predlaganim
dnevnim redom.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 74. seje republiškega zbora.
Obvestiti vas moram, da je dal tovariš Franc Gorenc, ki danes ni med nami,
pismeno pripombo k zapisniku, in to v tem smislu, da se na strani 13, pod
točko m) zadnji del stavka spremeni tako, da se glasi: »da je poslanec Franc
Gorenc na svoje poslansko vprašanje prejel od izvršnega sveta ustni odgovor,
s katerim se začasno zadovolji«. To pripombo k zapisniku imamo, in če ni
ugovora k tej pripombi, jo lahko štejem tudi za sprejeto.
Je morda še kaka druga pripomba? Ce ne, potem lahko zapisnik 74. seje
štejem za sprejet.
S tem prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to so poslanska
vprašanja.
Na poslansko vprašanje inž. Zvoneta Pelikana bo odgovoril Sveto Kobal,
republiški sekretar za gospodarstvo.
Sveto Kobal: Poslanec republiškega zbora tovariš inž. Zvone Pelikan
je postavil naslednja dva vprašanja: Kaj je bilo že storjenega v zvezi z nalogami republiškega sekretariata za gospodarstvo, da prouči ustreznost zakona o
blagovnem prometu s kmetijskimi pridelki z gledišča njegovega vpliva na dolgoročno organizirano kooperacijsko proizvodnjo, stabilnost odkupnih in maloprodajnih cen in za razvoj in učinkovitost kmetijske pospeševalne službe ter
predlaga ustrezne spremembe, in drugič, ali vam je znano, da so trgovska
podjetja na podeželju začela prodajati umetna gnojila, zaščitna sredstva ter
sklepati pogodbe za odkup nekaterih interesantnih kmetijskih pridelkov.
Odgovor na prvo vprašanje se glasi,: V zvezi s prvo nalogo je republiški
sekretariat za gospodarstvo že pripravil analizo, Osi je bila predložena organom
izvršnega sveta. Analiza prikazuje potek evidentiranega odkupa kmetijskih
proizvodov od zasebnih proizvajalcev in ugotavlja, da je odkup, ki ga opravljajo kmetijske organizacije, zadruge in kmetijska družbena gospodarstva v
letu 1968, zajel 84'°/o evidentiranega prometa kmetijskih pridelkov, medtem ko
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odpade na trgovske in industrijske organizacije le 16 °/o tega prometa. To pomeni, da kmetijske gospodarske organizacije obvladajo večino organiziranega,
t. j. evidentiranega odkupa kmetijskih proizvodov. Delež, ki ga imajo kmetijske
organizacije v evidentiranem odkupu pri zasebnih kmetijskih proizvajalcih, se
približno ujema s količinami iz kooperacijske proizvodnje. To pomeni, da družbeno organizirana proizvodnja zagotavlja pri istem obsegu tudi odkup. Nadaljnji razvoj bo vsekakor dajal vse prednosti pri odkupu kmetijskih pridelkov
tistim gospodarskim organizacijam, ki bodo dejansko zagotavljale odkup pogodbenih količin z najboljšim finančnim rezultatom. To bo še bolj sililo kmetijske gospodarske organizacije, da se bodo v lastnem interesu čimbolj uveljavljale kot organizatorji in pobudniki kmetijske blagovne proizvodnje v
zasebnem sektorju in tudi zagotavljale odkup proizvodov po cenah, ki bodo
zadovoljile oba partnerja.
Analiza sekretariata za gospodarstvo bo po obravnavah v organih izvršnega
sveta dostavljena Skupščini SR Slovenije v nadaljnjo obravnavo.
Odgovor na drugo vprašanje: Aktivnost trgovskih delovnih organizacij pri
oskrbovanju zasebnih kmetijskih proizvajalcev z reprodukcijskim materialom
po podatkih, ki so nam znani, ni velika, omogočajo pa jo sedanji zakonski
predpisi. Po naši oceni prihaja do take, aktivnosti predvsem na območju, kjer
kmetijske delovne organizacije zaradi določenih razlogov ne kažejo dovolj zanimanja za zasebno kmetijsko proizvodnjo, kar verjetno vpliva tudi na oskrbo
kmetov z repromaterialom.
Prepoved ali kakršnokoli omejevanje takega trgovanja trgovskih podjetij
z zasebnimi proizvajalci bi v sedanjem času oviralo oskrbovanje kmetijstva z
reprodukcijskim materialom, kakor tudi prodajo kmetijskih proizvodov. Hvala
lepa.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa, tovariš Kobal. Ker poslanec
ni. navzoč, mu bomo posredovah vprašanje v pismeni obliki. Naslednje vprašanje je vprašanje tovariša Milana Kristana. Nanj bo odgovoril tovariš Boris
Vadnjal, član izvršnega sveta.
Boris Vadnjal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Vprašanje tovariša poslanca Milana Kristana ste vsi prejeli in mislim, da ni
potrebno, da bi ga prebral.
Na vprašanje dajem naslednji odgovor: Izvršni svet je imel že več razgovorov in stikov s sosednimi deželnimi vladami Štajerske, Koroške, kot tudi s
sosednjo republiko Hrvatsko. Razgovori so zadevali predvsem cestne povezave,
ki jih omenja v svojem poslanskem vprašanju tovariš Kristan. V zadnjem času
smo imeli razgovore tudi s predstavniki SR Hrvatske. Razpravljali smo o
raznih sistemskih vprašanjih, predvsem o delitvi zveznega prometnega davka,
o cenah bencina, nafte, kakor tudi o cestnih taksah. V glavnem smo dosegli
soglasje glede delitve zveznega prometnega davka, ni pa bilo doseženo soglasje
in stališč o drugih vprašanjih. Ta naj bi še proučevale strokovne službe.
Veliko je bilo razgovorov tudi o cestnih povezavah — tudi o tej — ki jo v
svojem vprašanju omenja tovariš Kristan, to je povezava Postojna—Reka. O
cestnih povezavah, kot so Macelj—Ptuj in Reka—Trst dokončna stališča še niso
bila zavzeta, in so v nadaljnja proučevanja prepuščena strokovnim službam. Te
naj bi v dveh mesecih dale svoja mnenja in svoja stališča pred svojim izvršnim
organom. Govora je bilo tudi o železniškem stikališču v Dobovi, katerega tudi
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omenja tovariš Kristan.. Spoznali smo predvsem na podlagi dopisa, ki ga je
poslalo združeno železniško' transportno podjetje izvršnemu svetu kot tudi skupščini, da je reševanje tega vprašanja prepozno. Določitev te lokacije je tudi že
potrdila mednarodna banka. Z deželno vlado Koroške smo imeli v zadnjem
času razgovore predvsem o nadaljnji povezavi ceste prek Karavank v Slovenijo in z deželno vlado Štajersko o cesti Gradec—Maribor—Ljubljana. O vseh
teh razgovorih je bila obveščena tudi masa javnost. Mislim pa, da bi bilo morda
prav, da bi v skupščinskih informacijah posredovali vsem poslancem obširnejšo in popolnejšo informacijo o teh razgovorih in njihovih zaključkih.
O predlogu tovariša poslanca o mešani komisiji mislim, da verjetno ne bi
bilo potrebno imenovati formalne delovne skupine, marveč je bolj smotrno in
bolj koristno, da se imenujejo priložnostne skupi,ne za proučitev posameznih
problemov. Med izvršnim svetom Hrvatske in izvršnim svetom Slovenije pa
je bilo doseženo soglasje in tudi že imenovana medrepubliška komisija za
regionalno prostorsko planiranje in razreševanje problemov na tem področju,
Hvala lepa.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Kristan, želiš dati
dodatno vprašanje? (Ne.)
Kot predsednik zbora sem dobil dve vprašanji in sicer vprašanje tovariša
Pelikana in vprašanje tovariša Kolar j a, ki sta več ali manj identični.
Oba vprašujeta, ah bo na dnevnem redu seje republiškega zbora, ki bo še
v mesecu marcu, obravnava o ukrepih, ki bi. jih morale posamezne institucije
sprejeti na podlagi skupščinskega akta v zvezi z nekaterimi problemi kmetijstva
v SR Sloveniji.
Obe vprašanji se nanašata na sklep, ki smo ga sprejeli 20. novembra 1968.
V zadnjem sklepnem odstavku tega našega skupščinskega akta je bilo rečeno,
da morajo vsi nosilci nalog, navedeni v tem dokumentu, predložiti Skupščini
SR Slovenije do konca marca 1969.
Iz poročila odbora za proizvodnjo in promet izhaja, da skupščina do
31. 3. 1969 ni sprejela nobenih poročil, z izjemo skupščine občine Žalec, ki je
dala svoje poročilo o priporočilu, katero je bilo dano v našem aktu. Glede na
to, da je rok potekel brez vsakega poročila, je tovariš Milan Kristan kot predsednik tega odbora pismeno opozoril nosilce nalog na to, da je rok potekel in
dal naknadni rok do 8. 4. 1969. Glede na to je moj odgovor obema poslancema
ta, da naša skupščina v tem mandatu tega posla ne bo mogla opraviti. Verjamem, da ste obveščeni, da bo imel republiški zbor še eno sejo 10. aprila,
vendar do takrat tega materiala ne bo mogoče niti zbrati še manj pa pripraviti
za obravnavo na seji zbora. Ali imata tovariš Pelikan, ali tovariš Kolar kakšno
dopolnilno vprašanje na to moje pojasnilo? (Ne.) Hvala lepa. Ali so še kakšna
druga poslanska vprašanja? Prosim, tovariš Kreft.
Ivan Kreft: Dovolite, da v zvezi z odgovorom, ki, ga je dal tovariš
Vadnjal glede razgovorov s Hrvatsko o cestah, postavim še tole ustno vprašanje. Turistična zveza Hrvatske je po mojem prepričanju dosegla pri izvršnem
svetu odobritev za modernizacijo ceste od novega mostu v Gornji Radgoni prek
Radencev do Jurišincev do Ptuja. Od tu bo JLA verjetno že v letu 1970 zgradila
novo cesto do Zagreba. Prosim izvršni svet, da pojasni, svoje stališče glede
modernizacije ceste Radgona—Ptuj in drugič, ali je mogoče računati s tem, da
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bi graditelji cestnega odseka Zagreb^Ptuj bili pripravljeni pod istimi pogoji
nadaljevati gradnjo ceste v smeri Radgone.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Boris Vadnjal, ali lahko daš
odgovor že danes? Besedo ima tovariš Vadnjal.
Boris Vadnjal: Izvršni svet je na eni izmed svojih sej razpravljal
tudi o problemih, ki se pojavljajo na stičnih točkah na področju regionalnega
prostorskega planiranja med SR Hrvatsko in SR Slovenijo. Istočasno je obravnaval tudi probleme, ki so v zvezi z izpolnitvijo programa izgradnje in modernizacije obstoječega in novega cestnega omrežja. Pri tem je izvršni svet zavzel
stališče, da so osnovne strateške naloge, če jih tako imenujemo, pri izgradnji
cestnega omrežja v Sloveniji naslednje: Prva, izgradnja hitre ceste, za katero
smo zakon v tej skupščini že sprejeli, druga, modernizacija obstoječega cestnega
omrežja, tretja, predor pod Karavankami, in četrta, obalna cesta. Za te se je
izvršni svet odločil, da jih bo v okviru programa omrežja hitrih cest predložil
tudi skupščini. Ob tej priložnosti je tudi razpravljal o cestni povezavi, ki jo
omenja tudi tovariš poslanec Kreft. Menimo, da bi bila nova cestna povezava
od Ptuja proti Radgoni, zaradi konfiguracije terena precej težavna in zato
tudi precej draga. Tudi obstoječe ceste se ne bo izplačalo modernizirati in jo
usposobiti. Predvsem pa menimo to, da to ni cestna povezava, v katero naj bi
SR Slovenija vlagala večja sredstva. To je tudi dogovor med izvršnimi sveti
Hrvatske in Slovenije in deželno vlado Koroške. Cestna povezava od Dunaja
proti Zagrebu in Splitu naj poteka prek Graza, Maribora, Ptuja in Zagreba proti
Splitu.
Mislim, da cestna povezava, ki jo omenja tovariš poslanec Kreft, ne bi
koristila interesom tega dela Slovenije, niti ne interesom največjega mesta v
tem delu Slovenije, to je Maribora, kot tudi ne interesom mesta Gradec. Hvala.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Kreft, imaš kakšno dodatno
vprašanje? (Ne.) Se kakšno drugo vprašanje? Prosim, tovarišica Marija Ple^
teršek ima besedo.
Marija Pleteršek: Samo eno kratko vprašanje. Zanima me, če bo
komisija za družbeni nadzor še v tej mandatni dobi poročala o svojem delu v
zvezi z odgovornostjo pri likvidaciji energokemičnega kombinata v Velenju*
Za to jo je zadolžil naš zbor na eni izmed prejšnjih sej. Prosim tovariša Kristana, da odgovori na to vprašanje.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, tovariš Milan Kristan, ali boš
kot predsednik komisije lahko takoj odgovoril?
Milan Kristan: Komisija je imela precej sej. Najprej se je spoznala
z zahtevo republiškega zbora in z vsemi razpravami, ki so bile v zvezi s to
problematiko v skupščini do tega časa. Ugotovili smo, da ni mogoče takoj eno^
stavno najti krivca, marveč, da bi bilo treba zbrati celotno dokumentacijo o
razvoju tega projekta. Zasledili smo, da se prvi akti o tem projektu pojavljajo
že v letu 1945, že leta 1947 pa je bilo o njem govora v družbenem planu razvoja.
Komisija je prav zaradi tega najprej začela zbirati dokumentacijo. Sedaj
ima že vso dokumentacijo urejeno i,n je tudi že začela pripravljati zaključke.
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Vendar dvomim, če bo uspela poročilo tako temeljito napraviti, da bi bilo zrelo
za zadnjo sejo zbora, ki je predvidena 10. aprila. Ko bo osnutek poročila pripravljen, ga bo komisija poslala zainteresiranim dejavnikom, da dajo nanj
svoje pripombe. Te pripombe bi potem komisija morala deloma upoštevati v
svojem končnem poročilu. Menim, da bi lahko izdelali poročilo V prvi polovici. aprila. Moram se opravičiti, ker smo nekoliko kasni, deloma tudi zaradi
slabosti, ki se kažejo pri nas nasploh. To je, da smo dobili relativno malo podpore pri zbiranju dokumentacije. Zato smo bili navezani več ali manj na svoje
lastne sile. Samo v ilustracijo naj povem, da obsega povzetek vse dokumentacije
posameznih aktov približno 400 strani. Arhiv o samem EKK je bil deloma
raznesen v glavnem pa neurejen. Zato smo se toliko zamudili pri zbiranju
dokumentacije. Hvala lepa.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali je kakšno dodatno vprašanje? (Ne.)
Je še kako drugo poslansko vprašanje? Prosim, tovariš Janez Hribar ima
besedo.
Janez Hribar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Vsem je poznano, da stoji v Gradcu spomenik žrtvam fašističnega nasilja. Ta
spomenik, ki je bil zgrajen z jugoslovanskimi sredstvi, je že močno propadel.
Graški župan je pred enim mesecem, opozoril predsednika občinske skupščine
Maribor, da je treba spomenik obnoviti, sicer bo škoda še večja. Sedaj ta znaša
po oceni graške komisije 240 000 šilingov. Graški župan je povedal, da je Gradec
pripravljen nositi polovico stroškov; polovico stroškov pa mora nositi Slovenija
ali Jugoslavija, ker tam niso pokopani samo Slovenci, ampak tudi žrtve iz vse
Jugoslavije. Prosim za odgovor po prihodnji seji izvršnega sveta, kakšno je
njegovo stališče o tem vprašanju. Hvala lepa.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Izvršni svet bo dal odgovor
na prihodnji seji. Se kako vprašanje prosim? Tovarišica Ivkovičeva ima besedo.
Marija Ivkovič: Na podlagi 24. in 44. člena poslovnika skupščine in
na podlagi konkretnih zahtev zborov volivcev Ihana, Mengša, Loke, Trzina in
Homca ter po prejšnjih razpravah občinske skupščine postavljam republiškemu
sekretarju za gospodarstvo naslednje poslansko vprašanje: Ali lahko posreduje
opis strukture cene električne energije in pa strukture cene bencina, in sicer
od proizvodnje do maloprodajne cene.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Sveto Kobal, ali boš
lahko odgovoril danes? (Ne.) Torej na prihodnji seji.
Se kdo želi postaviti poslansko vprašanje? (Ne.) Če ne, potem smo s tem
izčrpali 2. točko dnevnega reda.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je gospodarjenje z
gozdovi v naših republikah, za katero smo sklenili, da jo bomo začeli s skupno
sejo, na kateri bomo poslušali ekspoze izvršnega sveta.
Pretrgavam sejo. Nadaljevali borno s skupno sejo čez nekaj minut.
(Seja je bila prekinjena ob 9.35 in se je nadaljevala skupno z gospodarskim
zborom ob 10. uri.)
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Predsedujoči Miran Gosi ar: Tovarišice in tovariši poslanci! Po dogovoru s predsednikom republiškega zbora bom vodil skupno točko dnevnega
reda, to je problematiko o gospodarjenju z gozdovi v SR Slovenij, jaz.
Uvodni ekspoze o problematiki gospodarjenja z gozdovi, ima član izvršnega
sveta inž, Franc Razdevšek. Prosim tovariš Razdevšek.
Inž. Franc Razdevšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
poslanci! Zahvaljujem se predsednikoma republiškega in gospodarskega zbora,
ker sta dala obravnavi gozdarstva tolikšen pomen, da poslušata ta moja uvodna
razmišljanja o aktualnih problemih gospodarjenja z gozdovi na Slovenskem oba
zbora skupno.
V programu dela Skupščine Socialistične republike Slovenije je bila omenjena obravnava že prej predvidena. Ko pa smo lansko jesen sprejeli stališča
in sklepe o nadaljnjem razvoju kmetijstva v Sloveniji, smo sprejeli še poseben
sklep, da proučimo vso problematiko gospodarjenja z gozdovi, pa tudi zakon
o gozdovih, ki velja od novembra 1965. leta. Ob javni razpravi o problemih
kmetijstva se je namreč jasno pokazala težnja, da je treba poglobljeno in širše
razpravljati tudi o gozdarstvu in o zakonu o gozdovih. O tem zakonu in o njegovi spremembi se je namreč razvila živahna, polemična, kritična, ponekod
tudi pristranska razprava. Prav zaradi interesov slovenskega kmeta, gozdnega
posestnika, gozdarjev, lesne in papirne industrije in seveda naše družbe je prav,
da danes tudi v naši skupščini spregovorimo o tej problematiki in sprejmemo
napotke za izdelavo posebnih zaključkov ter smernic, na podlagi katerih naj bi
se razvila organizirana javna razprava, ki naj jasneje nakaže spremembe zakona
o gozdovih.
Socialistična republika Slovenija spada med najbolj gozdnate dežele v srednji Evropi. Gozdovi zavzemajo približno 48 *Vo celotne površine naše republike.
Imamo jih približno 978 000 ha. Zaradi tega je razumljivo, da ima gozdarstvo
v Sloveniji bogato tradicijo in je postala proizvodnja lesa že razmeroma kmalu
pomembna gospodarska panoga. V gozdarstvu je zaposlenih poprečno približno
9600 oseb, v predelovalni industriji lesa približno 35 000 oseb, v obrtniški dejavnosti in trgovini z lesom ter lesnimi izdelki pa približno 9000 oseb. Poleg tega
ima dohodke od gozdov tudi precejšen del kmečkega prebivalstva. Po svoji
naravi je gozdarstvo izrazit proizvajalec surovine in znaša delež te panoge v
vsem gospodarstvu Slovenije približno 1,8 "/o družbenega proizvoda, skupno z
lesno, celulozno in papirno industrijo pa približno 6,2 <Vo. V celotnem izvozu naše
republike je gozdarstvo udeleženo s približno 1,7 °/o, mnogo pomembnejši pa
je ta delež skupaj z lesno, celulozno in papirno industrijo, saj znaša približno
19,5'°/o. Ta izvoz je v celoti usmerjen na področja konvertibilnih valut.
Struktura naših gozdov je zelo pisana, ne toliko po biološki sestavi, saj
imamo približno 60 %> iglavcev in 40 %> listavcev, kot pa po lastninski strukturi.
Od vseh gozdov je le 37 '°/o v družbeni lastnini, 63 ®/o pa v zasebni lasti. Ugotovili smo že, da so naša kmetijska posestva zelo razdrobljena, pri gozdovih
pa lahko to še posebej poudarimo. Poprečna gozdna posest znaša le 2,9 ha.
Posebej bi želel omeniti, da imamo v Sloveniji zelo veliko gozdnih posestnikov
oziroma lastnikov gozdov, ki niso kmetje. Teh je kar 62 365 ali Vs vseh lastnikov
gozdov. Od 207 346 gozdnih posestnikov jih je le 144.981 kmetov. Pri nekmečkih
lastnikih je razdrobljenost še večja. Saj znaša njihova poprečna gozdna posest
le 1,7 ha.
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Če analiziramo potencialne možnosti gozdnih tal in pri tem ocenimo lesne
zaloge in letni prirastek na ha, vidimo, da še zdaleč nismo izkoristili vseh
možnosti, ki nam jih nudi naše gozdno rastišče. Posebno velja to za zasebne
gozdove, saj je stanje tu precej slabše kot v družbenih gozdovih. Naša lesna in
papirnata industrija je v močnem razmahu in razvoju. Zato bo seveda potrebovala vedno več lesnih surovin, ki jih bo moralo dati naše gozdarstvo.
Prav zato je tem bolj potrebno, da združimo sile in ustvarimo možnosti,
da bomo naše rastiščne pogoje še bolj izkoristili. V Sloveniji posekamo letno
približno 3 milijone bruto kubičnih metrov lesa. Od tega prispevajo družbeni
gozdovi 37 '°/o lesa, kar je polovica. Od preostalega milijon in pol kubičnih
metrov bruto poseka v privatnih gozdovih pa pride v tržno proizvodnjo komaj
približno 900 000 kubičnih metrov neto. Ostali les ostane za tako imenovano
domačo uporabo. Ob takem gospodarskem pomenu gozdov pa prihaja vedno
močneje v ospredje širši družbeni pomen gozdov, ki postaja vsak dan po^
membnejši. Zato si vsaka družba prizadeva, pridobiti čim več vpliva na gospodarjenje z gozdovi, na biološko stanje in na biološko vlaganje v gozdove.
Dosedanje razprave o gospodarjenju z gozdovi so ponekod skušale vzbuditi
vtis, da bi lahko prav gozd pomagal kmetu rešiti dosti več problemov, ki danes
z vso ostri,no pritiskajo na njegovo trenutno gospodarsko stanje. Gozd naj bi
močneje rešil problem kmetijskega investiranja in kmečke socialne probleme.
Ne zanikamo možnosti, da ob smotrnem in racionalnem gospodarjenju ni
mogoče iz teh gozdov iztržiti več, vendar tolikšne gospodarske moči in pomembnosti, kot so jih imeli za kmeta gozdovi nekoč, danes nimajo več.
Zanimive zaključke o tem lahko preberemo tudi v raznih tujih analizah.
Vse te analize jasno kažejo na postopno upadanje gospodarskega pomena gozdov
ter na rast njihovega širšega družbenega pomena. Tako je na primer v zvezni
republiki Nemčiji delež gozdarstva v bruto produktu celotnega gospodarstva po
tekočih cenah 1950. leta znašal še 7,4 l0/o, pred 10. leti pa komaj 0,7®/». Osebni
dohodki, pa so recimo od 1956—1964. leta narasli v Nemčiji od indeksa 100 na
indeks 230. Cene lesa pa so se v tem času celo znižale od indeksa 100 na indeks
80. Ob tem pa so se stroški proizvodnje povečali od indeksa 100 na indeks 140.
Pa poglejmo še nekaj podatkov iz Avstrije. Delež gozdarstva v bruto produktu je bil 1954. leta po tekočih cenah še 3,1 °/o, pred dvema letoma pa le še
1,7. Ce za isto obdobje primerjamo s cenami lesa še osebne dohodke, vidimo
naslednje: osebni, dohodki so narastli od indeksa 100, na indeks 230, cena lesa
v istem obdobju pa le od 100 na 106. Do zanimivih rezultatov so prišli tudi v
Ameriki, kjer so izračunali, da direktne koristi od gozdov, kot so les in lesni
proizvodi, predstavljajo le še eno desetino celotnih koristi gozda, devet desetin
pa je torej splošnih koristi, ki koristijo družbi kot celoti.
Prav zaradi tega neprecenljivega družbenega pomena gozdov moramo na
gozdove še budneje paziti. Redko kje se pridobitveni in splošno družbeni dejavniki tako organsko prepletajo kot pri upravljanju in gozdarjenju z gozdovi. Na
eni strani uvrščamo gozdarstvo med gospodarske dejavnosti, na drugi strani pa
je s stališča splošnih družbenih interesov nujno in tudi pravilno, da to gospodarsko dejavnost usmerjamo. Usmerjevalne in omejitvene ukrepe družbe, mora
gozdno gospodarstvo nujno upoštevati in tudi izvajati. Ta izrazita posebnost
je pogojena z značilnostmi gozdne proizvodnje, med katere prištevamo zlasti
dolgoročnost proizvodnega ciklusa, hkratnost stoječega lesa kot proizvodnega
sredstva in kot proizvoda, regionalno naravo in teritorialno razporejenost proizvodnega procesa, neenake naravne pogoje gospodarjenja na posameznih ob-
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močjih, še posebno pa dvojni pomen koristi gozdov, to je neposredni ali pridobitveni pomen ter njihove posredne ali, splošne koristne funkcije, kamor
sodijo varovanje tal pred erozijo, zavarovanje pred vodo, vpliv na podnebne
razmere, urejanje turističnih, rekreacijskih območij in druge vplive gozda na
Okolje in podobno.
Glede na takšen značaj gozdne proizvodnje so nujno potrebni posebni prijemi in oblike na vseh ravneh organizacije in ekonomike gozdnega gospodarstva,
ki jih pri drugih gospodarskih dejavnostih ne najdemo, zato jih tudi ni možno
primerjati z njimi. To v celoti velja ne le za družbene, temveč prav tako tudi
za zasebne gozdove, ki niso pomembni le zaradi svoje gospodarske pridobitnosti,
temveč tvorijo skupaj z družbenimi gozdovi pomembno področje splošne družbene zainteresiranosti. Zaradi razlogov se tudi naša družba že ves čas socialističnega razvoja te pomembnosti gozdarstva zaveda. Zato je tudi to drugo družbeno plat vedno skušala poudarjati. Zato tudi določeni, pozitivni rezultati niso
izostali in ni zgolj slučaj, da se danes tudi industrijisko mnogo bolj razvite
dežele resno zanimajo za našo ureditev gospodarjenja z gozdovi in dajejo
spodbudna priznanja naši smotrni in kompleksni ureditvi. Če izhajamo iz teh
ugotovitev, je tembolj razumljivo in v bodoče tudi nujno, da je gospodarjenje
z zasebnimi gozdovi tudi pri nas regulirano z zakonskimi določili, ki zagotavljajo
nemoten iji usklajen razvoj ter napredek vsega gozdnega gospodarstva.
Takšno poseganje, obravnavanje in usmerjanje gospodarjenja z zasebnimi
gozdovi sloni na določilih ustave Socialisične federativne republike Jugoslavije
in SR Slovenije in na temeljnem zakonu o gozdovih. Temeljna načela tega
zakona so:
— gozdovi so zaradi splošnih koristnih funkcij dobrina splošnega pomena;
— gozdovi uživajo posebno z zakonom določeno varstvo;
— vsi ukrepi pri gospodarjenju z gozdovi morajo zagotavljati trajnost
ter pospeševanje gozdov in gozdne proizvodnje;
— z gozdovi se gospodari po gozdno-gospodarskih območjih;
— gozdno-gospodarsko obmpčje sestavljajo kot celoto družbeni in zasebni
gozdovi;
— z zasebnimi gozdovi je treba tako gospodariti, da se uporabljajo enaki
ukrepi in metode, ki se uporabljajo pri gospodarjenju z družbenimi gozdovi;
— za gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v okviru gozdno-gospodarskih
območij je še posebej določeno, da se z republiškimi zakoni lahko predpiše, da
se ti gozdovi dajo v gospodarjenje gozdno-gospodarškim organizacijam ali pa,
da gozdno-gospodarske organizacije opravljajo gospodarjenje z zasebnimi gozdovi na stroške lastnikov gozdov.
S tem zakonom so bile tudi določene pravice lastnikov gozdov v tej novi
sistemski ureditvi. Gospodarjenje z vsemi gozdovi ne glede na lastništvo se
opravlja na podlagi gozdno-gospodarskih načrtov. Republiški zakon o gozdovih,
ki je bil sprejet v II. polovici leta 1965, pomeni prilagoditev temeljnemu zakonu
in specifičnim pogojem ter stopnji razvoja gospodarjenja z gozdovi v naši
republiki.
Po svoji vsebini ta zakon ni prijiesel bistveno novih elementov v gospodarjenje z gozdovi, ki jih ne bi že dotlej v praksi vse splošno uveljavili in ki
jih praksa ne bi že sama potrdila kot pravilno pot za nadaljnji ekonomski napredek gozdnega gospodarstva.
Določbe zakona o gozdovih lahko na kratko opredelimo takole: Zakon naj
služi kot podlaga za ustvarjanje pogojev za uvajanje intenzivnejšega načina
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gospodarjenja z gozdovi ob istočasni -obveznosti, da je zagotovljena trajnost
gozdov in gozdne proizvodnje, nenehno naraščanje prirastka in prinosa, kot
tudi splošne koristne funkcije gozdov. Z vsemi gozdovi ne glede na lastništvo
je treba gospodari,ti na podlagi sprejetih in potrjenih gozdno-gospodarskih
načrtov.
Podlaga za dolgoročnejšo gospodarjenje z gozdovi predstavljajo zaokrožena.
gozdno-gospodarska območja. V okviru območij je zakon vpeljal enotno gospodarjenje z gozdovi, tako za družbeni kot za zasebni sektor. Gospodarjenje z
gozdovi je bilo v celoti poverjeno gozdno-gospodarskim organizacijam. Tem
organizacijam je zakon tudi naložil pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi enake
dolžnosti, kakor jih imajo pri opravljanju z družbenimi gozdovi. Tako enotno
gospodarjenje omogoča neprestano izboljševanje gozdov, z regeneracijo gozdov
pa se more povečati izkoriščenost vseh razpoložljivih gozdnih površin. Z
zakonom o gozdovih je bila določena podlaga za urejanje odnosov med gozdnogospodarskimi organizacijami in lastniki gozdov, zlasti s kmečkimi proizvajalci.
Zakon spodbuja proces ustvarjanja trajnejših in vse tesnejših poslovnih odnosov
med obema partnerjema. Ti naj do maksimalnih možnosti aktivirajo obojestransko iniciativo, da vključijo na podlagi materialnega interesa zasebnega kmečkega proizvajalca v skupne programe gospodarjenja z gozdovi.
Z zakonom o gozdovih je bila natančneje začeta smer razvoja gospodarjenja
z gozdovi, vendar pa, kot že rečeno, bistvenih novih elementov gospodarjenja z gozdovi ni prinesel. Gozdnogospodarska območja so ostala nespremenjena, kakršna so že vsa od leta 1949. Torej so takšna, kot so bila
določena na podlagi zakona o gozdovih z odlokom izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije, in se je potemtakem upravičenost njihovega obstoja dolgo vrsto
let preizkušala tudi v praksi. Prav tako ni novost gospodariti z gozdovi na podlagi gozdno-gospodarskih načrtov, saj je znano, da na posameznih gozdnih predelih gospodarijo na podlagi teh načrtov že skoraj 100. let. Gozdno-gospodarski
načrti so za vse družbene gozdove obvezni na podlagi, zakona o gozdovih iz
leta 1953, za zasebne gozdove pa so ti načrti obvezni na podlagi zakona o
gozdovih iz leta 1961. Zakon o gozdovih iz leta 1965 je to stanje le natančneje
reguliral in sicer na ta način, da je podrobno določal, kaj morajo vsebovati
načrti. Tudi vključitev zasebnih gozdov v skupno gospodarjenje na podlagi
zakona o gozdovih je pomenilo le sankcioniranje obstoječega stanja, ki je
bilo V praksi ponekod v večjem, ponekod pa v manjšem obsegu takrat že
realizirano1. Proces vključevanja zasebnih gozdov v skupno gospodarjenje se
je začel v večjem obsegu leta 1963 in je pred izidom zakona o gozdovih zajel
že večino gozdne proizvodnje v teh gozdovih. Tako je bilo leta 1965 v pestrih
kooperantskih oblikah približno dve tretjini gozdne proizvodnje zasebnih gozdov in približno 48 000 lastnikov gozdov. V nekaterih gozdnogospodarskih organizacijah pa so se že začeli vključevati v samoupravne organe tudi zastopniki
kmečkih proizvajalcev. Ob sprejetju zakona o gozdovih leta 1965 so bila pri
določanju temeljnih izhodišč za gospodarjenje z gozdovi v prihodnem obdobju
upoštevana tudi stališča Skupščine SR Slovenije, ki jih je kot politiko na
področju gospodarstva sprejela na skupni seji republiškega in gospodarskega
zbora dne 24. aprila 1964. Po sprejetju zakona o gozdovih konec leta 1965 so
pristojni organi stalno spremljali njegovo izvajanje in uveljavljanje v praksi.
Njegovo izvajanje pa je spremljala tudi Skupščina SR Slovenije. V ta namen
sta bili formirani dve skupini poslancev, in sicer ena iz republiškega, druga
pa iz gospodarskega zbora. Skupina poslancev republiškega zbora je obiske
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opravila v začetku leta 1966, skupina poslancev gospodarskega zbora, v kateri,
so sodelovali tudi poslanci republiškega zbora pa prav tako leta 1966. Obe skupini poslancev sta v svojih poročilih ugotovili, da se zakon o gozdovih v praksi
sicer zadovoljivo uveljavlja, vendar pa je treba ta proces pospešiti in čimprej
doseči, da bodo intencije zakona dosledno uresničene. Poročilo skupine poslancev gospodarskega zbora je obravnaval in sprejel gospodarski zbor dne 2. februarja 1967. leta. V septembru 1968. leta je bila zopet ustanovljena skupina poslancev republiškega in gospodarskega zbora, ki je imela v različnih krajih
Slovenije razgovore s predstavniki občinskih skupščin, gozdno-gospodarskih
organizacij in lastnikov gozdov. Poročilo te skupine poslancev vam je priloženo
h gradivu za sklic današnje seje. Kot sem že prej poudaril, je pomenila uvedba
sedanje ureditve gospodarjenja z zasebnimi gozdovi bolj ali manj le še potrditev
že prej preizkušenih in uveljavljenih oblik družbenega usmerjanja in obvladovanja zasebnega gozdnega lastništva.
Tako je skupno gospodarjenje z družbenimi in zasebnimi gozdovi, ki vključuje tudi promet z lesom, dejansko prizadelo le-tisti del zasebnih gozdnih posestnikov, ki so les prodajali mimo organizacije. Vendar moramo upoštevati, da
so bile takrat cene maksimirane. S prosto prodajo so zato ustvarjali večje dohodke kot pa s kontrolirano prodajo. Nič čudnega ni torej, če je nastal praviloma prav v vrstah teh lastnikov odpor proti novemu zakonu. Danes, ko
imamo sproščene cene gozdnih proizvodov, so se cene na lesnem tržišču konsolidirale. Cene večine gozdnih asortimentov so se že dokaj približale poprečnim
cenam na zunanjih tržiščih. Za les slabše kakovosti pa so celo višje. Zato
moramo vedeti, da bi v prosti prodaji težje dosegli višje cene, seveda če bodo
gozdna gospodarstva obračunavala prevzeti les pravilno in v okviru svojih
maksimalnih možnosti. Nekateri slabši gozdni asortimenti si, danes tudi že težje
utirajo pot na tržišče. Zato je upravičena bojazen, da bi lahko zašli tudi pri
prodaji lesa v podobne težave, kot jih imamo pri prodaji kmetijskih pridelkov
in živine. Tu je trgovina preveč ločena od proizvodnje in ni pripravljena odkupiti ponujenega blaga. Iz spremnih analiz, ki so vam bile posredovane, ste lahko
razbrali, da je za precejšnjo večino gozdnih posestnikov dohodek iz gozda več
ali manj dopolnilni vir dohodkov kmečkih gospodarstev. Analiza finančne realizacije pa nam kaže, da bi lahko večji gozdni posestniki z močnejšim angažiranjem pri gozdno-gojitvenih in drugih delih, kar jim zakon v celoti omogoča
in jim daje tudi absolutno predpravico, ustvarjali dohodek, ki bi jim zagotavljal razvoj njihovih gospodarstev in obstoj. Zato bo res nujno potrebno v čim
širšem obsegu vključevati lastnike gozdov v gozdno-gojitvena in tehnična dela.
S tem bi jim omogočili večji dohodek iz gozdov. Na drugi strani pa je treba
zmanjšati tudi obvezne dajatve za biološka vlaganja in režijske stroške, ki
odločilno vplivajo na razliko med odkupno in prodajno ceno. Mislim, da smo
sedaj pri jedru problema, ki je tako resno razgibal kmete in druge lastnike
gozdov. Očitajo namreč, da imajo gozdna gospodarstva previsok zaslužek in
da na podlagi zakonskega določila o skupnem gospodarjenju z gozdovi in na
podlagi izključne pravice do prometa z gozdnimi in lesnimi asortimenti pobirajo
previsoko provizijo. Izključna pravica gozdno-gospodarskih organizacij do prometa z gozdnimi in lesnimi asortimenti naj pomeni monopolizem, ki je v
nasprotju z načeli gospodarske reforme. To je glavni očitek, ki smo ga v dosedanji razpravi največkrat slišali. Gozdna gospodarstva se kot gospodarske delovne organizacije vse preveč opirajo na ta monopolizem. Tako na eni strani
ostro diktirajo odkupne cene kmetom in gozdnim posestnikom, ki so prenizke,
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na drugi strani pa diktirajo prodajne cene lesa porabnikom, ki pa so seveda
veliko višje. Slišati je močan ugovor, da gozdno-gospodarske organizacije uveljavljajo samo lastne ekonomske interese in to na račun kmetov, ker so njihovi
odtegljaji za gospodarjenje z gozdovi neupravičeni ali zaradi njihovega zaslužkarskega interesa odločno previsoki. Zato so tudi odkupne cene lesa za gozdne
posestnike prenizke. In končno, gozdno-gospodarske organizacije imajo pri
upravljanju gozdov zasebnih lastnikov pravice, kakršne imajo organi oblasti.
V glavnem vsi ti očitki izhajajo iz tega, ker gozdno-gospodarske organizacije
niso dovolj omogočile gozdnim posestnikom uveljaviti njihove samoupravne
pravice. Zato so gozdni posestniki zapostavljeni in prikrajšani pri samoupravljanju in ne uživajo tistih samoupravnih pravic, katerim jim jih zagotavlja že
sedanji zakon,
Ustavimo se najprej pri tem zadnjem očitku glede samoupravljanja. Poglejmo najprej številčno stanje zastopnikov kmetov v raznih organih samoupravljanja pri gozdnogospodarskih organizacijah. V samoupravnih organih
imamo skupaj nad dva tisoč članov in sicer 1078 zastopnikov kolektivov in
991 zastopnikov kmetov. V centralnih delavskih svetih in v upravnih odborih
je 441 članov, od tega 337 zastopnikov delovnih kolektivov gozdno-gospodarskih
organizacij in le 104 zastopniki kmetov, ki so lastniki gozdov. V obratnih delavskih svetih posameznih gozdov obratov je 1036 članov, od tega 741 zastopnikov
kolektivov in samo 295 zastopnikov kmetov. V svetih kmetov lastnikov gozdov,
kjer ni zastopnikov kolektivov, je 592 članov. Ti sveti so ponekod ustanovljeni
več ali manj samo formalno in nimajo nikakršnih možnosti odločanja o gospodarjenju in o delitvi sredstev. Iz povedanega lahko ugotovimo, da se je proces
samoupravljanja in soupravljanja gozdnih lastnikov sicer začel, vendar se prepočasi razvija in še ni dobil ustreznega obsega. Kmetje še nimajo vseh pravic,
ki bi jih morali imeti v sedanji družbeni ureditvi.
Zato so tudi vsi forumi, ki so dosedaj razpravljali o gospodarjenju z gozdovi,
postavili na prvo mesto prav to zahtevo. Komite za kmetijstvo in gozdarstvo
pri izvršnem svetu, upravni odbor gospodarske zbornice, republiški odbor sindikata gozdnih in lesnih delavcev in drugi so v vseh zaključkih poudarjali,
da je nujno potrebno prav v tem jasneje dopolniti zakon. Izvršni svet meni, da
je v okviru skupnega gospodarjenja, ki je bilo uvedeno kot eno izmed najpomembnejših novosti sedanjega zakona o gozdovih, povzročitelj največjih težav
nedognan in v zakonu nezadostno preciziran sistem soupravljanja zasebnih
gozdnih proizvajalcev pri upravljanju gozdno-gospodarskih organizacij. S tem
so omejene pravice lastnikov gozdov tudi pri prometu z lesom.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je potrebno tem vprašanjem
posvetiti posebno pozornost in jih ustrezno rešiti. Sedanje pomanjkljivosti zakona o gozdovih povzročajo, da se počutijo lastniki gozdov podrejene gozdnogospodarskim organizacijam. Kmečki lastniki gozdov menijo, da imajo v samoupravnih organih premalo zastopnikov in da ima njihovo soupravljanje premajhno materialno bazo, da bi lahko svojo problematiko uspešneje reševali.
Kmečki lastniki gozdov so premalo vključeni v reševanje celotne problematike
gospodarjenja z zasebnimi gozdovi. Zato gledajo na gozdno-gospodarske organizacije večkrat z nezaupanjem ter ponekod nasprotujejo sedanji ureditvi gospodarjenja z zasebnimi gozdovi, posebno še, če gozdno-gospodarske organizacije
niso pravilno izvajale zakona.
Po mnenju izvršnega sveta je treba sedanji zakon o gozdovih torej tako
dopolniti, da bo samoupravljanje kmečkih lastnikov gozdov postavljeno na
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take temelje, ki bodo glede gospodarjenja z zasebnimi gozdovi, tako po obliki
kot po vsebini — omogočali popolno samoupravno skupnost lastnikov gozdov v
okviru gozdno-gospodarskih organizacij. Z zakonom o gozdovih je treba tem
samoupravnim skupnostim zagotoviti take pristojnosti, da bodo lahko izključno
odločale o vseh vprašanjih, ki zadevajo gospodarjenje z zasebnimi gozdovi.
Med temeljna vprašanja gospodarjenja z zasebnimi gozdovi, ki naj jih
rešujejo samoupravne skupnosti v svoji pristojnosti, sodijo zlasti: sprejemanje
gozdno-gospodarskih načrtov, soodločanje o odkupnih cenah lesa, odločanje
o višini plačila za opravljanje vseh gozdno-gospodarskih del, talko na področju
izkoriščanja kot gojitve gozdov, odločanje o nadomestilu za stroške, ki jih imajo
gozdne-gospodarske organizacije pri gospodarjenju v zasebnih gozdovih, posebno pa še odločanje o razporeditvi in delitvi dohodkov od gospodarjenja z
zasebnimi gozdovi,.
Menimo, da bi s takšno dopolnitvijo zakona o gozdovih ustrezno zadovoljili
tudi materialne interese zasebnih lastnikov gozdov pri skupnem gospodarjenju
z družbenimi in zasebnimi gozdovi.
Takšna materialna podlaga soupravljanja in obenem samoupravljanja zasebnih gozdnih proizvajalcev z zasebnimi gozdovi pri skupnem opravljanju
gozdno-gospodarskih organizacij pomeni hkrati tudi drugačno izhodišče za
smotrnejšo ureditev prometa z lesom. Sedanje nezadovoljivo stanje pri monopolnem prometu z lesom izhaja namreč predvsem iz dejstev, da lastniki gozdov
ne morejo prosto prodajati lesa iz svojih gozdov. Prav tako nimajo možnosti
samostojnega odločanja o delitvi in o razpolaganju s sredstvi od same prodaje.
Spodbudni rezultati na nekaterih gozdno-gospodarskih območij, kjer so samoupravljanje najbolj poglobili, kažejo na to, da bo z jasnimi zakonskimi določili
in z dosledno uveljavitvijo vseh samoupravnih pravic možno v glavnem zadovoljivo rešiti marsikateri danes še odprt problem. Ponekod že danes kmetje
sami odločajo o vseh iz njihovih gozdov prigospodarjenih sredstvih. Ustanovili
so že posebne sklade za pospeševanje kmetijstva. Iz teh skladov lahko dobijo
kmetje ugodna posojila za nakup kmetijske opreme in mehanizacije pri preusmeritvi svojih gospodarstev, pri gradnji gospodarskih poslopij in kmečkih
hiš in tudi pri urejanju vzornih kmetij. Po nepopolnih podatkih, ki sem jih
uspel zbrati, so znašali prispevki gozdnih gospodarstev za napredek kmečkih
gospodarstev v letu 1968 približno 5 milijonov 400 tisoč dinarjev, ali 10®/o več
kot v letu 1967. Od tega je bilo približno 26 °/o sredstev porabljenih za posojila
ali dotacije za pospeševanje kmetijstva, približno 50l0/o sredstev pa je bilo
porabljenih za gradnjo in vzdrževanje javnih cest, komunalnih naprav, za elektrifikacijo in za drugo. Približno 6 °/o te vsote pa je bilo namenjenih za izobraževanje kmetov in za štipendiranje njihovih otrok. Škoda je le, da se ta
oblika sodelovanja ni razvila močneje tudi drugod, kajti tako ne bi, bilo marsikaterega hudega in upravičenega očitka, ki je bil namenjen gozdno-gospodarskim organizacijam. Gozdarji se namreč vse preveč poslužujejo pooblastil, ki
jih daje sedanji zakon, vse premalo pa se zavedajo pravic, ki jih imajo kmetjelastniki gozdov že tudi po sedanjem zakonu.
Pomembno je tudi dejstvo, da se je v zadnjem obdobju razvila pospešena
akcija gradnje gozdno-kamionskih cest, ki ne koristijo samo gozdarstvu, temveč
veliko prispevajo tudi k napredku kmetijstva. Te ceste pa bodo lahko prispevale
precej tudi k razvoju našega turističnega gospodarstva, ki ga želimo usmeriti
tudi na naše, predvsem hribovske kmetije. Podatki nam kažejo, da od leta 1966
naprej zgradimo in rekonstruiramo letno v Sloveniji približno 330 km gozdno-
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kamionskih cest. Od tega je bilo v lanskem letu približno 200 km novogradenj,
130 km cest pa je bilo rekonstruiranih za avtomobilski promet. V zasebnih gozdovih je bilo liani zgrajenih in rekonstruiranih 172 km cest. Za vse ceste je bilo
lani porabljenih 20 milijonov dinarjev, od tega za zasebni sektor 52 °/o, in za
družbene gozdove 48 !0/o. Zato je prav, da te pozitivne pridobitve skupnega gospodarjenja z gozdovi še spodbujamo in jih razširjamo ter skušamo doseči
čim racionalnejše gospodarjenje, ki bo terjalo minimalne stroške, vsem lastnikom gozdov pa dajalo zares največ, kar je danes možno prigospodariti iz naših
gozdov.
Na to vprašanje naj odgovori javna razprava in izoblikuje dobre predloge,
ki bodo lahko napotilo za spremembo zakona v smislu poglabljanja in pospešenega samoupravljanja kmetov-lastnikov gozdov.
Ce bomo to res uresničili in bo tudi režim prometa z lesom prešel v pristojnost samoupravnega odločanja, bodo v glavnem odpravljeni razlogi, ki zavirajo prosto prodajo lesa. Upoštevati pa je namreč treba dejstvo, da nastajajo
pri, kakršnikoli ureditvi prometa z lesom nujni stroški, ki so na eni strani
vezani na sam promet z lesom, na drugi strani pa na zakonska določila, ki jih
ne bo mogoče iz vsega že doslej povedanega opustiti. To so dajatve za biološka
vlaganja v gozdove. Ohraniti hočemo osnovno postavko, to je trajnost naših
gozdov in gospodarjenje po gozdno-gospodarskih načrtih, s katerimi si družba
zagotavlja svoj vpliv zaradi, vse širših družbenih pomembnosti gozdov. Splošen
družbeni pomen gozdov obsega celotni kompleks od obnove, gojenja in vzdrževanja gozdov do njihovega izkoriščanja. Lastnikov interes pa je materialno
omejen le na promet z lesom, ki je za njega praktično edini nosilec finančne
realizacije iz naslova gospodarjenja z gozdovi,.
Ce upoštevamo vso našo razdrobljenost gozdne posesti, predvsem pa že
prej omenjeno veliko število lastnikov gozdov, ki niso kmetje, potem nam mora
biti povsem jasno, da družba mora obvladati in usmerjati gospodarjenje v
gozdovih res kompleksno od gojitve do njihovega izkoriščanja. To so potrdile
tudi že dosedanje razprave, v katerih se je dokaj jasno izražalo dejstvo, da
obvladanje družbenega pomena zasebnega gozdnega lastništva ne sme biti
sporno. Odprto je ostalo le vprašanje, kako to urediti.
Izvršni svet meni, da izločanje celotnega gozdnega gospodarjenja z zasebnimi gozdovi iz dejavnosti gozdno-gospodarskih organizacij ne pride v poštev;
torej razveljavitev sedanjega republiškega zakona o gozdovih, ki uporablja
glede uvedbe skupnega gospodarjenja z zasebnimi gozdovi ustrezna pooblastila
ustavnih določil in temeljnega zakona o gozdovih. To bi namreč pomenilo usoden korak nazaj k ponovni drobitvi, in dezintegraciji gozdnega gospodarstva v
naši republiki. Razen tega pa bi to očitno nasprotovalo že tolikokrat ugotovljenim nujnostim družbenega obvladanja zasebnega gozdnega lastništva Ob
odpravi sedanje oblike bi družbene interese lahko zagotovili le s ponovno
uvedbo učinkovite javne gozdarske službe. To pa ne bi, bilo v skladu s splošnimi smernicami za zmanjšanje upravnih ter krepitev gospodarskih funkcij.
Razen tega bi te oblike najbrž zahtevale več sredstev od lastnikov gozdov ali
pa iz družbenih virov in budžeta, kot bi jih lahko v dobro organiziranem in
združenem gospodarjenju sedaj v ta namen porabili.
Družbeni in zasebni gozdovi so teritorialno med seboj tako prepleteni, da
bi vsaka ločitev ponovno terjala delo dveh gozdarjev na istem območju. Takšno
domnevo potrjujejo tudi primerjava stroškov nekdanjih gozdnih skladov, ki
so bili opravljali to delo in sedanjih stroškov gozdno-gospodarskih organizacij,
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ki bi se ob dobri in racionalni organiziranosti dali še občutno zmanjšati. Če
uveljavimo ustrezno samoupravljanje, sem prepričan, da bodo kmetje-lastniki
gozdov to kaj hitro dosegli. Na podlagi tako izpeljane sistemske ureditve bi
bil v gospodarstvu dosežen določen integracijski proces, ki ga na vsakem
drugem področju danes tako često poudarjamo, kot rešitelja marsikaterih težav.
Za gozdarske in za slovenske gospodarske pojme imamo danes razmeroma
močne gozdno-gospodarske organizacije, ki so kot podjetja v glavnem sposobna upravljati, svoje osnovne funkcije vse od kreditiranja kmetov-lastnikov
gozdov do takojšnjega plačila oddanega lesa. V dosedanjem obdobju izvajanja
zakona o gozdovih so se te sistemske rešitve pokazale kot pozitivne, ker ustvarjajo pogoje za aktivnejši odnos do gozdov, tako pri izkoriščanju gozdnega potenciala kot pri njegovi gojitvi. Področje regeneracije gozdov je urejeno s predpisi o amortizaciji gozdov. Za družbene gozdove ureja to vprašanje zvezna, za
zasebne pa republiška zakonodaja. Največ razprav o biološki amortizaciji za
zasebne gozdove je doslej potekalo ob misli, naj se družbena dajatev za vlaganja
nazaj v gozdove uvede tudi za les, ki se uporablja za domače potrebe kmetov.
S tako rešitvijo bi se seveda lahko nekoliko zmanjšali prispevki na posekan
les, ki gre v blagovno proizvodnjo.
Izvršni, svet je mnenja, da zaradi sorazmerno visoke domače uporabe, ki gre
tudi na račun obnove kmečkih gospodarstev, res ne kaže spreminjati dosedanje
ureditve in naj ostane tudi v prihodnje brez prispevka za biološko amortizacijo
ves les, ki ga gospodarstvo uporabi doma. Nasprotno pa je izvršni svet mnenja, da so po določbah zvezne zakonodaje družbeni gozdovi povsem neupravičeno izenačeni z drugimi osnovnimi sredstvi in da sodi amortizacija od teh gozdov pod režim splošne amortizacije. Menimo pa tudi potrebno bi bilo, da bi
se zvezni zakon tako spremenil, da bi se ta pristojnost prinesla na republike.
Potem pa bi kazalo pri nas tudi za družbene gozdove predpisati biološko amortizacijo na podlagi posekanega lesa.
Pri gospodarjenju z gozdovi zavzema posebno mesto tudi vprašanje razširjene reprodukcije. Imamo področja, ki imajo ugodnejšo strukturo gozdov in
s tem tudi večje dohodke iz teh gozdov, hkrati pa manjše potrebe po vlaganjih
v samo razširjeno reprodukcijo. Imamo pa tudi območja, ki potrebujejo veliko
večja vlaganja v razširjeno reprodukcijo, imajo pa za to dosti manjše možnosti
za to. V tej razpravi bi kazalo razmisliti tudi o tem, kako na ravni republike
učinkoviteje reševati vprašanje financiranja razširjene reprodukcije.
Tovarišice poslanke in tovariši poslanci. Na koncu mi dovolite, da še enkrat
izrazim željo, da bi danes na obeh zborih zavzeli in kritično ocenili dosedanje
gospodarjenje z gozdovi na Slovenskem, izluščili vse pozitivne elemente in
opozorili na probleme, da bi se tako laže izdelala potrebna izhodišča in smernice za organizirano javno razpravo, ki naj bi sledila tej naši razpravi. Prav
zaradi resnega interesa slovenskega kmeta, gozdnega posestnika, gozdarjev,
lesne in papirne industrije in vseh potrošnikov lesa, posebej pa še od celotne
naš družbe bomo pri,čeli z dopolnitvijo in spremembo zakona o gozdovih šele
takrat, ko bomo javno razpravo končali. Tako bodo spremembe res lahko odraz
vsesplošnih potreb in tudi zahtev. Hvala.
Predsedujoči Miran Goslar: Hvala lepa, tovariš Razdevšek. Razprava
bo na ločenih sejah obeh zborov. Oba zbora nadaljujeta sejo takoj.
(Seja je bila prekinjena ob 10.40 in se je nadaljevala ločeno ob 10.41.)
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice, sejo republiškega
zbora bomo nadaljevali takoj, da ne izgubljamo časa, ker imamo pred seboj še
veliko dela. Za 3. točko dnevnega reda ste prejeli naslednje materiale: poročilo skupine poslancev republiškega in gospodarskega zbora o pogovorih na terenu o problematiki gospodarjenja z gozdovi;
— informacijo republiškega sekretariata za gospodarstvo o gospodarjenju
z gozdovi v Sloveniji;
— ugotovitve in stališča gospodarske zbornice Slovenije o dosedanjem
poteku skupnega gospodarjenja z zasebnimi gozdovi;
— povzetek osnovnih stališč in predlogov za normativno ureditev gospodarjenja z gozdovi;
— prispevek o presoji dosedanjega poteka skupnega gospodarjenja z zasebnimi gozdovi poslovnega združenja gozdno-gospodarskih organizacij;
— teze za spremembe v gozdarstvu Slovenije tovariša Jožeta Lesarja, poslanca gospodarskega zbora in
— stališča izvršnega sveta o problematiki gospodarjenja z gozdovi v SR
Sloveniji.
To gradivo je obravnaval odbor za proizvodnjo in promet in dal svoje
pismeno poročilo. Ravno sedaj vam delijo predlog o ugotovitvenem sklepu, ki
ga je predložila skupina poslancev, katere predstavnik je tovariš Ferdo Papi.č.
Celotno gradivo je bilo v smislu 165. člena našega poslovnika poslano izvršnemu svetu. Obveščam vas še, da so bili na sejo povabljeni: predstavnik gospodarske zbornice SR Slovenije, predstavnik konference SZDL Slovenije, predstavnik republiškega sveta Zveze sindikatov, predstavnik tehnične fakultete,
predstavnik poslovnega združenja »Les« Ljubljana, predstavnik kmetijske zadruge »Bled«, predstavnik kmetijske zadruge »Srednja vas« v Bohinju in predstavnik pašnih interesentov vasi Selo^-Kupljenik.
Po vseh teh obvestilih odpiram obravnavo. Imam že prijavo za obravnavo
in si.cer dajem najprej besedo inž. Zdravku Dolinšku, ki želi govoriti o problemu
gospodarjenja z gozdovi. Prosim.
Inž. Zdravko Dolinšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
poslanci. Ne želim niti braniti niti napadati zakona o gozdovih, ki je v zadnjem
času preživel toliko polemike. Želim le objektivno oceniti njegove slabe in
dobre strani in dati nanj pripombe.
Pred manj kot tremi leti je bil sprejet zakon o gozdovih, ki je predvidel,
da se formirajo gozdno-gospodarska območja, na katerih gospodari z družbenimi in zasebnimi gozdovi ena gozdno-gospodarska organizacija. Ta zakon je
imel namen, da se v gospodarjenje z vsemi gozdovi uvedejo najsodobnejše
metode, da bi pocenili stroške proizvodnje in stroške strokovne ter javne
gozdarske službe. S tem so naloge upravne službe, odkazovanje, zbiranje geološke amortizacije in podobno prišle v pristojnost gozdno-gospodarskih organizacij. Komaj pa so gozdno-gospodarske organizacije po dolgih dveh letih izvajanja teh predpisov uredile osnovne pogoje za uspešno izvajanje predpisov in
izvajanje nalog, so se našli ljudje, ki žele na podlagi nekaterih neutemeljenih
ugotovitev in na podlagi slabega poznavanja dejanskega stanja zopet spreminjati predpise v tej smeri, da bi promet z lesom izločili iz gozdno-gospodarskih
organizacij, češ da imajo monopol v trgovini z lesom, da so cehovske organizacije in podobno. Strinjam se, da imajo monopol nad prometom z lesom. Zanimivo pa je to, da nihče ne očita tem organizacijam monopolizma pri izvajanju
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gozdno-gojitvenih del, pri gradnji cest, pri izvajanju gozdno-gospodarskih
načrtov in podobno. Torej monoplizem obstaja, to je čista resnica. A dokler
nekdo gradi takšne objekte, mora imeti monopol, kajti le tako lahko zbira potreben denar. Ce ga nima, mu mora družba na kakšen drug način zagotoviti
sredstva.
V zadnjem času imamo po raznih organizacijah in v časopisih ogromno razprav, kakšne naj bodo nove oblike gospodarjenja, kako se naj izvajajo predpisi
za promet z lesom in podobno. Ce bi človek hotel vse te predloge uskladiti in
na podlagi tega narediti novo organizacijo gozdarske službe, bi jo morali verjetno čez dobro leto ponovno spreminjati. Zato smatram, da je treba ta problem osvetliti z vseh strani. Ugotoviti je treba v sedanjem sistemu dobre in
slabe izkušnje gospodarjenja, predvsem pa celotno stanje po temeljiti javni
razpravi, proučiti, preden bi skupščina sprejela kakršnekoli sklepe. Na terenu
naj vodijo razprave ljudje, ki poznajo situacijo, ne pa ljudje ki so apriori proti
sleherni, bodisi še tako dobri ureditvi. Ce tega problema ne bomo detajlno
obdelali, se bojim, da se bodo tudi v gozdarstvu pojavili podobni problemi, kot
v kmetijstvu, ko kmetijski proizvajalci ne morejo prodati svojih pridelkov, ali
pa jih prodajajo po smešno nizkih cenah. Velik problem je tudi samoupravljanje
kmetov v gozdno-gospodarskih organizacijah. Na začetku marsikatere organizacije niso upale bolj korajžno vključiti v samoupravne organe tudi kmetov.
Mislim, da je bilo to stališče nepravilno', in sem odločen zagovornik tako imenovanega dvodomnega sistema, ki naj loči državni od nedržavnega sektorja. Saj
ima kmet pravico vedeti, kaj se dogaja z njegovim izkupičkom in iz katere
naložbe ga bodo gozdno-gospodarske organizacije usmerjale. Strinjam se tudi
z govorniki, da bi morali v hribovitih predelih kmetijstvo in gozdarstvo sodelovati z roko v roki, ne da bi v tej smeri; spreminjali bistvo vseh zakonskih
določil.
Nanizal sem le nekaj bistvenih problemov, ki zadevajo gozdarstvo. Osnovni
je vsekakor promet z lesom. Ponovno poudarjam, da bi morali v skupščini ugotoviti dobre in slabe lastnosti obstoječega zakona. Proučiti bi ga morale z
ekonomskega in političnega vidika in reorganizirati gozdarsko službo šele
takrat, če bo nova služba resnično boljša, če bodo ustrezno uresničene želje
kmetov, ki želijo iztržiti za les realno ceno. Pod sedanjimi pogoji varčevanja
biološke amortizacije in ob prevzemu vseh zakonskih dolžnosti je možno takšne
težnje uresničiti le v velikih gospodarskih organizacijah, ki zasledujejo skupne
interese gozdnega posestnika in upravljalca. Zato apeliram na vse, da se temeljito proučijo vsa stališča in problemi in naj se najdejo rešitve, ki bodo v korist
gozdnega posestnika in družbe.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Bogdan
Snabl.
Bogdan Snabl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Dovolite, da v razpravi o problematiki gospodarjenja z gozdovi SR Slovenije
nanizam nekaj misli oziroma podam nekaj pripomb, ki se mi zdijo omembe
vredne.
Na začetku bi rad poudaril, da se mi dozdevajo stališča izvršnega sveta o
navedeni problematiki sprejemljiva, saj že v uvodu izvršni svet ugotavlja, da z
zakonom o gozdovih niso bila ustrezno rešena vsa vprašanja na tem področju,
kakor tudi, da je sistem soupravljanja zasebnih gozdnih proizvajalcev pri
2»
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upravljanju gozdno-gospodarskih organizacij premalo dognan, in nedovoljno preciziran. Prav tako se v teh stališčih priznava dejstvo, da so s tem v zvezi tudi
omejene pravice lastnikov gozdov pri prometu z lesom. Te ugotovitve kakor
tudi vrsta drugih, ki so navedene v priloženih materialih in tudi spontani prigovori kmetov-gozdnih posestnikov pa potrjujejo, da sedanja organizacijska ureditev gospodarstva in ravno v najboljšem redu. Ta povzroča v vsakodnevni
praksi pri gospodarjenju z gozdovi vrsto konfliktov, nezadovoljstva, pa tudi
mnogo krivic. V gradivu, ki, je tu pred vami, so vsa ta mnenja in stališča prizadetih navedena in opisana, zato jih tukaj ne bom ponovno navajala. Želim le
opozoriti na nevzdržnost nekaterih sistemskih in zakonskih rešitev, ki s tem,
da omogočajo samolastno odločanje gozdnih gospodarstev o bistvenih odločitvah
pri upravljanju z zasebnimi gozdovi, veliki večini zasebnim lastnikom škodujejo
in močno poslabšujejo njihov gospodarski položaj.
Monopolno odrejanje cen lesa je eno izmed takih oblik samolastnega odločanja in monopolizma, kar povzroča hudo nezadovoljstvo pri kmetih, ki vidijo
razliko med odkupno ceno pri kmetu in ceno lesa na tržišču. Za ilustracijo naj
navedem, da znaša odkupna cena lesa za jamski les približno 70 din za kubik,
gozdno-gospodarstvo pa ga prodaja po 160 din. Za obeljena oziroma otupljena
drva dobi kmet 280 din za 4 metre (klaftra), gozdno-gospodarstvo pa ta les
proda za 560 din. Tipičen primer takega poslovanja je iztržek, ki ga dobi kmet
za en železniški prag izmere 16 X 26 v dolžini 2,60 metra. Za en takšen prag
dobi kmet 28 din, jugoslovanske železnice pa plačujejo zanj po impregnaciji
520 din. Električni drogovi stanejo pri kmetu 170 din za kubik, elektrogospodarstvo pa ga pri gozdnem gospodarstvu plačuje po 260 din. Poleg omenjenega
pa je tudi mnogo primerov, ko mora kmet, potem ko odda les, čakati na denar
tudi po več mesecev. Lahko si zamislimo razpoloženje takega kmeta iz hribov,
ki čaka na vsak dinar posebej, kupec pa ta dinar medtem obrača po mili volji.
Nerodna je stvar tudi v tem, da se biološka amortizacija ne obračunava in se
odtegne že kar pri izplačilu cene za les. Kmetje morajo ta denar potem še posebej nakazovati, kar je za ljudi iz hribov in odročnih krajev precej nevšečno.
Prav tako se zdi kmetom nesmiselno, da se biološka amortizacija plača za
les, ki je namenjen za domačo uporabo že pred vgraditvijo v stavbo, saj ga na
to, ko se opravi ogled, gozdno-gospodarstvo mora zopet vrniti kmetu, ki je to
svoje poslovanje popravil. Dejstvo je namreč, da mnogi kmetje nimajo dovolj
denarja niti za nujno popravilo svojih gospodarskih oziroma stanovanjskih
poslopij.
Odnos do kmeta-lastnika gozda se odraža tudi v tem, da imajo delavci pri
gozdnem gospodarstvu pravico, da si lahko vsako leto nabavijo 8 metrov drv
po zelo nizki ceni, čemur seveda ne nasprotujem, medtem pa kmetu, ki je
na primer oddal vso tako imenovano tehniko — bukovino, obračunajo biološko
amortizacijo še od ostalih bukovih vrhov, ki jih uporablja za kurjavo.
Dogaja se tudi, da gozdna gospodarstva les, ki ga plačujejo kmetom po
asortimentih, prodajo lesno industrijskim podjetjem brez asortimentov.
Eno izmed pomembnih vprašanj je tudi vprašanje preobsežnosti gozdnih
uprav ter racionalnosti njihovega poslovanja. Zdi se mi, da imajo gozdna
gospodarstva ponekod — tega ne mislim posploševati — prevelike režijske stroške in da na drugi strani premalo vlagajo v zasebne gozdove. S tem v zvezi
bi izrazil dvom v zadostno racionalnost poslovanja teh gospodarstev, saj v praksi
večkrat ugotavljamo nepotrebne manipulacije z lesom in stroške, ki bi se jim
lahko izognili.
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Glede prometa z lesom pa sem tudi jaz mišljenja, naj bi imeli kmetje-lastniki gozdov boljše možnosti pri prodaji lesa. Nagi.bam se k mišljenju, da je to
stališče v skladu z načeli reforme, in z razvijanjem svobodnega tržišča in njegovih zakonitosti, vendar s predpostavko, da bo ta promet kar najbolje urejen
in seveda pod kontrolo. Mislim pa vseeno, da je pri tem potrebno ta vprašanja
še podrobneje proučiti iji se šele potem odločiti za varianto', ki bo najprimernejša in za vse sprejemljiva.
Ob koncu bi omenil še dejstvo, da je splošno nezadovoljstvo kmetov —
gozdnih posestnikov v moji volilni enoti in tudi drugje, z obstoječimi razmerami prepričljiv argument, da razmere v gospodarstvu niso take, kot bi.
morale biti. Zato sem mnenja, da bo najbolj kritične primere neustreznih
odnosov nujno potrebno v obojestransko oziroma vsesplošno korist in zado^voljstvo čimprej urediti. Hvala lepa.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš inž. Franjo Kordiš.
Inž. Franjo Kordiš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Iz obilice gradiva, nakopičenega v zelo obsežnih informacijah in poročilih, se da sklepati o pomembnosti, ki jo ima gozdarstvo kot gospodarska dejavnost.
Upoštevajoč del kmečkega prebivalstva, ki živi od gozda, in celotno letno
industrijo, lahko ugotovimo1, da les, proizveden v gozdu, preživlja danes skoraj
petino prebivalstva naše republike. Toda pomembnost gozda s tem še ni izčrpana. Gozd kot prirodna tvorba ima tudi vlogo regulatorja klimatskih, vodnih in drugih zaščitnih razmer, in dalje, zelo je primeren za rekreacijske namene, posredno pa njegova pridobitna dejavnost najde svoj odraz tudi v turizmu. Zaradi teh tako pestrih vlog, od -katerih so nekatere vitalnega pomena,
za družbo kot celoto, je družba z ustavo in drugimi zakoni omejila absolutno
razpolaganje z gozdovi in zaupala gozdno-gospodarskim organizacijam, da z
gozdovi gospodarijo tako, da vse naštete funkcije pridejo do izraza za družbo
v najbolj primernih oblikah.
Temu je treba dodati še izredno dolg proizvodni ciklus 100 in več let, ki
kakor navaja informacija sekretariata za gozdarstvo — citiram »zahteva posebne
specifične družbene norme pri gospodarjenju z gozdovi«.
Upoštevajoč tako pestre funkcije in kompleksno zainteresiranost, da se
v gozdovih gospodari po določenih kriterijih, me preseneča dejstvo-, da se v tej
dejavnosti pogosto srečavamo z vrsto konfliktnih situacij, sistemskega, organizacijskega, tehničnega in finančnega značaja, ki terjajo svojo rešitev.
Mislim, da sedaj ni odveč povedati tudi to, da bi pomembnost gozdov
terjala še zdaleč največjo zainteresiranost in pomoč republiških organov, ki pa
je žal, redko prisotna, zlasti kar zadeva materialno plat. Med take sporne in
neurejene zadeve spada tudi gospodarjenje v kmečkih gozdovih, ki je z zadnjo
izdajo zveznega in republiškega zakona dvignilo precej prahu. Gledano skozi
prizmo laičnega očesa, se je dobival vtis zelo neurejenih razmer in celo takih,
da je potrebna korenita reforma. Vsestransko in dokaj analitično preučevanje
ter razprave na vseh mogočih nivojih pa so pokazale, da s tem zakonom dejansko nismo opravili korenitih kirurških posegov v gospodarjenju kmečkih
gozdov, temveč smo to gospodarjenje prilagodili normam temeljnega zakona
in stopnji razvoja gospodarjenja z gozdovi v naši republiki.
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Zaradi tega ne zanikam obstoja konfliktnih pojavov, ki nastajajo med
kmeti in gozdnogospodarskimi organizacijami in še marsikje drugje in ki se
bodo morale po mojem mnenju, reševati na tem najvišjem nivoju. Kmet je
danes nezadovoljen in sicer po mojem mnenju upravičeno nezadovoljen. Nezadovoljen je zaradi svoje dokaj slabe ekonomske situacije, ki ima svoj močan
odraz tudi na odnose, ki izhajajo iz: gospodarjenja v gozdovih. Sorazmerno nizek
dohodek, ki ga je deležen pri lesu, proizvedenem v njegovem gozdu, terja določene rešitve. Toda dohodek, to je čista ekonomska kategorija, ki je po mojem
mnenju ni mogoče reševati samo s spremembami zakonskih določil.
Rešitev je treba iskati na področju same polproizvodnje, v njeni organiziranosti, tehnični opremljenosti, razvoju samoupravnosti in v vsem tistem, kar
v neki proizvodnji dviga produktivnost. Takoj pa moram pripomniti, da so v
kratkoročnih in celo v srednjeročnih obdobjih, za dvig proizvodnje lesa v gozdu zelo omejene produktivne zmogljivosti. Zato v gozdarstvu o produktivnosti
govorimo z nekoliko drugačnih vidikov in sicer z vidikov .racionalnoti in ekonomičnosti znotraj kvantitativno omenjenih proizvodnih zmogljivosti. Na
samoupravnem področju pri, gospodarjenju v kmečkih gozdovih vlada danes v
Sloveniji taka petrost, ki sigurno razvoju odnosov med kmeti in gozdno-gospodarskimi organizacijami več škoduje kot koristi. Namreč, iz tako različno razvitega samoupravljanja na različnih področjih izhajajo tudi, različne, dokaj
omejene samoupravne pravice. Nisem sicer za institucionaliziranje tega vprašanja, zastopam pa mnenje, da je potreben trden odgovor na republiškem nivoju, ki naj prinese zadovoljivo in enotno rešitev v vseh gozdno-gospodarskih
organizacijah. Nagibam se celo k taki obliki samoupravljanja, v kateri naj bo
kmet odločujoči dejavnik v gospodarjenju s svojim gozdom. To pa je rešljivo
samo z uvajanjem dvodomnega sistema, kar pa je povsem razumljivo', ker se
gospodarjenje z gozdovi splošnega ljudskega premoženja in gospodarjenje z
zasebnimi gozdovi bistveno razlikujeta tako v tehnološkem kot tudi v ekonomskem smislu.
Danes kmet premalo sodeluje v odločanju o gospodarjenju v svojem gozdu.
Mislim, da pri njegovih odločitvah ne bi smeh zanemariti naslednjega:
— ekonomsko vrednotenje gozda kot proizvodnega sredstva; to so gozdnovzgojni posegi, komunikativna razvitost gozda ali odpornost gozda idr.;
— fizično sodelovanje v vsem proizvodnem procesu, tako v predelovanju
lesa, kakor tudi pri izkoriščanju gozdov;
— njegovi dohodki oziroma deleži, ki naj jih ima iz realizirane vrednosti
na tržišču;
— organizacija celotne proizvodnje, od gozdnega gospodarstva prek obratov
do kmeta;
— politiko cen na tržišču in še druge zadeve.
Na ta način bi aktivirali kmeta kot gozdnega proizvajalca v neposrednem
gospodarjenju v svojem gozdu, ker bi sam odločal o vrsti gospodarskih posegov,
kakor so poseg, blagovnost gozdne proizvodnje, tržišče itd. Z druge strani, bi
tako aktivno samoupravno udejstvovanje predstavljalo močan pritisk na gozdnogospodarske organizacije, da čim bolj racionalno organizirajo gospodarjenje v
kmečkem gozdu, — vsekakor v okviru obstoječe organizacijske zgradbe gozdnega gospodarstva v Sloveniji. Največ spornih problemov menda ustvarja ureditev prometa z lesom. Iz tez poslanca Lesarja, četudi so zelo konfuzne, se da
vendar izluščiti, da imajo gozdna gospodarstva monopolni položaj ne samo v
prometu z lesom, temveč v vsem gospodarjenju z gozdovi. Tudi v drugih
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informacijah zasledimo podobna stališča. Res je, da bi po logiki zakonov tržnega
gospodarjenja s sproščenimi cenami, kakršnega imamo danes, morali sprostiti
tudi cene lesa že od kmeta naprej.
S tem v zvezi moram pripomniti, da kmet celo v predvojni Jugoslaviji ni
prodajal lesa potrošniku, temveč so ga odkupovali lesni trgovci, po vojni pa
najprej samo kmetijske zadruge, nato samo gozdarske poslovne zveze in logično
danes samo gozdna gospodarstva. Do take organizacijske oblike prometa z lesom
je pripeljala, lahko trdim, gospodarska nujnost. Ko smo z zadnjim zakonom o
gozdovih iz leta 1965 prenesli gospodarjenje v kmečkih gozdovih na gozdna
gospodarstva, se je financiranje tega gospodarjenja, ki je bilo nekoč financirano
iz budžeta, nato iz gozdnih skladov, preneslo neposredno na kmete, ki proizvajajo les blagovnega značaja.
Če hočemo gospodarjenje v kmečkih gozdovih obdržati na strokovni višini,
kot jo imamo danes, moramo najti tudi vire sredstev za takšno gospodarjenje.
In še nekaj, zbiranje sredstev za regeneracijo in gojenje gozdov ali na kratko
rečeno za proizvodnjo lesa v gozdu je danes odvisno od blagovne proizvodnje
v kmečkem gozdu. Torej, vsaka sprostitev v prometu z lesom podira celotno
konstrukcijo zbiranja sredstev za financiranje gospodarskih posegov v kmečkem
gozdu, tako za strokovni kader, gojenje, gradbeništvo in drugih oblik gospodarjenja v kmečkih gozdovih.
Mogoče pa je le krivično to, da smo celotno financiranje gospodarjenja v
zasebnih gozdovih ne glede na njegovo blagovnost naprtili blagovnim proizvajalcem. Iz informacij poslovnega združenja gozdno-gospodarskih organizacij
ugotavljamo, da je od milijon 373 m3 posekanega lesa od 1967. leta prišlo na
tržišče samo 889 000 ali 64l0/o. To pomeni, da 36% pridelanega lesa v Sloveniji
v kmečkem gozdu ostane pri gozdnih proizvajalcih, kmetih in nekmetih. Če pa
pogledamo to neblagovno proizvodnjo po gozdno-gospodarskih območjih, ugotovimo', da imajo manj akumulativna območja, kakor so Brežice, Novo mesto,
Ljubljana, Tolmin, Murska Sobota in Kras, celo 50 %> neblagovne proizvodnje.
Potem, da neblagovnost pada v gibanju k visoko akumulativnim območjem. V
tolminski občini na primer neblagovna proizvodnja dosega celo 86'%. Nagibi, ki
so nas peljali k taki obliki zbiranja sredstev, so bili vsekakor v iskanju čimbolj
racionalne in cenene oblike zbiranja teh sredstev. Toda mnenja sem, da bi se
ravno s tako organizacijo dalo zbirati sredstva od vsega posekanega lesa tako neblagovnega kakor blagovnega značaja. Namreč po mojem mnenju bi kmet blagovni proizvajalec najmanj za 10l0/o povečal svoj dohodek gozda, če bi za gospodarjenje v zasebnih gozdovih zbirali sredstva od vsega posekanega lesa. S tem bi
vključili v financiranje gospodarjenja tudi nekmete, ki pa so vsekakor v boljšem gmotnem položaju od kmetov. Zato se tudi nagibam k taki obliki zbiranja
sredstev.
Kmetje imajo dosti pripomb k organizacijam v gozdarstvu in očitajo, da
so preštevilčne, da imajo preveč zaposlenih in da so zato predrage.
V Idriji sem v ta namen poskušal analizirati, številčnost te organizacije v
.povojnem obdobju. Ugotovil sem, da je v obdobju budžetskega financiranja delalo v gozdarstvu zasebnega značaja 47 uslužbencev. Med temi je bil samo eden
z visokošolsko izobrazbo' in 7 s srednješolsko izobrazbo. Ko je bila 1958. leta ta
služba prenesena iz občine na bivše gozdarske poslovne zveze, se je število zaposlenih zmanjšalo samo na 42, toda še vedno z enim delavcem z visokošolsko
in 7 s srednješolsko izobrazbo'. Danes dela samo še 26 delavcev, toda z bistveno
spremenjeno kvalifikacijsko strukturo, in sicer s tremi delavci z visokošolsko
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in 12 delavci s srednješolsko izobrazbo. Podobna racionalizacija in kvalitetni
kadrovski premiki so že bili opravljeni, v vsej Sloveniji. Toda to ne pomeni,
da smo na tem področju dosegli optimalne rešitve in da več ni možno storiti.
Za nadaljnje delo na tem področju bi bili potrebni temeljitejši kirurški posegi.,
o čemer bi povedal malo več pozneje.
V tezah poslanca Jožeta Lesarja za spremembe v gozdarstvu SR Slovenije
zasledimo težnje za razmejitev dejavnosti in sicer na poslovno dejavnost, ki naj
bi jo zadržala gozdna gospodarstva, to je izkoriščanje gozdov in družbena odgovornost za gozdove, pa naj bi se prenesla na družbene organe. Tukaj mislim
na gojenje gozdov ali pridelovanje lesa v gozdu.
V točkah od 5 do 11 poslanec pojasnjuje funkcionalno delovanje teh dveh
paralelnih poti v gospodarjenju z gozdovi. Po njegovem mnenju je družbeni
značaj gozdov in odgovornost, ki iz tega sledi, popolnoma negospodarska in zato
tudi nepridobitnega značaja. V bistvu pa nas družba obvezuje, da z gozdovi
gospodarimo tako, da s pridobitveno dejavnostjo, to je z gojenjem gozdov, ali
pa s pridelovanjem lesa v gozdu ohranimo ali pa celo zboljšamo vse družbene
koristi. Med te družbene koristi, poleg že naštetih v uvodu, spada tudi pridelovanje lesa, in sicer v čimvečjem krogu. Torej vse to, kar on našteva v točki 10,
ni nič drugega kakor gojenje gozdov, ki ima za cilj, kakor sem že omenil,
proizvajalni les, ki se ga potem poseka, razžaga, spravlja iz gozda in prek tržišča
proda potrošniku. Vse to pa je vendarle treba storiti na tak način, da so zavarovani splošni interesi do gozda. Tovariši poslanci. To je enoten celovit proizvodnji proces, popolnoma enak kot v kmetijstvo, recimo pri proizvodnji pšenice
ali druge kmetijske kulture, samo da ima dolgoročen značaj, pa vendar nobenemu kmetij cu ne pade na misel, da bi setev pšenice poveril nekemu družbenemu organu izven podjetniške dejavnosti. Zato v celoti zavračam te težnje v
tezah, ker njihova uresničitev v bistvu pomeni vračanje te pridobitvene dejavnosti na stare pozicije, ki je že preživela. To pomeni eno že dokaj racionalizirano
organizacijo razbiti in dejansko napraviti novo, ki bo neracionalna in draga.
Ker se po današnjem dnevnem redu razpravlja o gospodarjenju z gozdovi
na splošno, torej ne glede na lastništvo gozda, dovolite mi, da povem nekaj
besed o enem izredno perečem problemu, ki je po reformi začel treti gozdarstvo
in postaja iz leta v leto vse bolj akuten. Gre za izrazito ekonomski problem,
ki je v našem zakonu sicer dobil svojo sistemsko rešitev. Gre za razdelitev naših
gozdov na gozdnogospodarska območja, ki so bila dodeljena v gospodarjenje
posameznim gozdno-gospodarskim organizacijam. Na podlagi razdelitve 13 gozdno-gospodarskim območjim imajo organizacije tako neenake pogoje gospodarjenja, da si upam trditi, da so nekatere že na robu propada, dočim druge živijo v
izrednem izobilju. Takoj moram opozoriti, oziroma pojasniti, da ta razlika
izvira v glavnem iz zelo različnih naravnih pogojev, ustvarjenih v dolgoročnem
procesu skozi celo preteklo stoletje. Pod vplivom zelo različnih rastišnih razmer
in gospodarjenja v daljši preteklosti je ekonomska podoba naših gozdov izredno pestra. Zaradi tega imamo celo območja porasta z gozdovi zelo slabe kakovosti, ob njih pa območja porasta z gozdovi zelo dobre rasti in kakovosti,
Praktično se to odraža na tržišču tako, da gozdna gospodarstva slabih območij
dosegajo poprečno ceno za enoto svojega proizvoda od 150 do 160 S din, gospodarstva na bogatih območjih pa od 200 do 210 S din. Pri tem niti eno niti
drugo gospodarstvo ni bistveno moglo vplivati na neuspeh ali uspeh na tržišču.
To razliko ne bi kazalo dramatizirati, če bi ona imela le začasni značaj in če
bi se vsaj v nekem srednjeročnem planu lahko uravnovesila. Toda učinek teh
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razlik je ravno nasproten. Nasproten je v tem, da bogata območja zaradi možnosti velikih investicijskih naložb ekonomsko vrednotijo svoje gozdove zlasti
v zgoščevanju komunikativnega omrežja in skrbijo za pridelovanje lesa t£ko,
da se gozdna masa ne zmanjšuje. Takšno gospodarjenje je na siromašnih območjih omejeno. Posledica tega so vedno večje ekonomske razlike med gospodarstvi, ki se odražajo, kakor sem že omenil, v gospodarjenju z gozdovi, v
osebnih dohodkih delovnih kolektivov, v dohodkih kmetov za pridelan les v
njihovih gozdovih in tako dalje. Siromašna območja nimajo sredstev, da bi
zboljšala proizvodnjo zmogljivosti svojih gozdov za bodoče rodove. Kmečki blagovni proizvajalci, pa so obremenjeni z zelo visokimi stroški za kritje poslovnih
stroškov in sicer zaradi nizke blagovnosti območja in zelo nekvalitetnega lesa.
To pomeni, da s spadanjem ekonomske moči območja naraščajo stroški deleža
gozdno gospodarskih organizacij. Zato tudi ni čudno, da so najbolj nezadovoljni
-prav kmetje na teh območjih. In dalje, možnosti racionalizacije v gospodarjenju
s kmečkimi gozdovi so zelo omejene. Poslovno sodelovanje gozdno-gospodarskih
organizacij, ki naj bi zvečalo produktivnost v kmečkem gozdu, je zelo omejeno.
Kmetje delajo pač z Lastnimi proizvodnimi sredstvi, gozdno gospodarske organizacije pa samo s svojo strokovno službo.
Zaradi določenih proizvodnih cen in vsakoletnega naraščanja osebnih dohodkov strokovne službe in zaradi stalnih teženj kmetov po večjih dohodkih od
prodanega lesa se ustvarja začaran krog. V zadnjem desetletju je cena lesa na
nemškem tržišču padla celo za 20'°/o, medtem ko so v istem obdobju narasli
osebni dohodki za več kot dvakrat.
To samo dokazuje, da pomen gozda zgolj kot proizvajalca lesa pada in narašča pomen drugih njegovih funkcij, zlasti za rekreacijo in turizem. Zaradi
tega tudi povsod po svetu iščejo druge načine financiranja gozdarstva iz družbenih virov, o čemer bi tudi pri nas morali začeti misliti. Naj vam za primer
osvetlim bilanco poslovnega leta 1968 gozdnega gospodarstva Tolmin za proizvodnjo v kmečkih gozdovih. To namreč najbolj natančno poznam. Pred letom
1968 je še bilo rentabilno, leta 1968 pa je že imelo 40 milijonov S dinarjev
poslovne izgube. Če upoštevamo še prelivanje sredstev biološke amortizacije iz
gozdov splošnega ljudskega premoženja v kmečke gozdove, potem je ta izguba
znašala 64 milijonov in 183 tisoč S din. Ob natančni analizi in pravični delitvi
stroškov bi se taka bilanca v marsikaterem drugem gozdnem gospodarstvu pokazala v isti luči. V zvezi s tem problemom postavljam tole vprašanje: Ah je
naša družba še naprej zainteresirana, da iz naših gozdov pridobi in porabi 3
milijone in še več m3 lesa. Ce je, potem je menda tudi dolžna poskrbeti, da se
te dobrine v dokaj izenačenih pogojih pridelajo v vsej republiki.
Poglejte, kaj je zapisano v 3. točki, člena našega zakona o gozdovih o gozdno-gospodarskih območjih. Citiram: »Gozdno-gospodarsko območje se oblikuje
po naravnih gospodarskih in drugih razmerah, ki kažejo, da je območje enota
in celota, tako da so organizaciji, ki z njim gospodari, zagotovljene možnosti, da
si ustvari na takem območju, sramežljivo povedano, »investicijska sredstva«.
Tovariši poslanci, prav ta zelo meglena formulacija v ekonomiki je omogočila,
da smo vse do današnjega dne ohranili, 22-letni status območij. Ohranili smo
zelo zastarelo razdelitev naših gozdov še iz časov, ko niti vedeli nismo, kaj je
gospodarnost ali poslovnost. V tej formulaciji ni niti sledu o osnovnem ekonomskem pogoju in ta je izenačenost pogojev gospodarjenja, ki bi gozdnogospodarske organizacije postavil v enakopraven posloven položaj.
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V gradivu je opaziti, da so močne težnje za ustvarjanje republiških sredstev,
ki naj jih samo gospodarstvo samo ustvari za svoje lastne potrebe. Sem zagovornik te poti, vendar naj bo začasna ali bolje rečeno začasna rešitev pri reševanju tega dokaj zapletenega problema. Taka sredstva bi morala imeti osnovni
namen, da bi ekonomsko enakomerno vrednotili gozdove v vsej Sloveniji. Daljnosežne rešitve za boljšo bodočnost našega gozdarstva pa so le v integracijskih
procesih v različnih oblikah, ki se jim odpirajo že danes sorazmerno velike
možnosti. Pogoji dela in gospodarjenja v naših gozdovih terjajo danes v vsej
dejavnosti skrajno racionalno udejstvovanje v proizvodnji lesa. To pa je možno
zagotoviti:
1. s skrajno racionalno in moderno organizacijo, ki naj ji omogoči integracijske procese in s sodobno mehanografsko opremljenostjo,
2. z modernizacijo tehnologije dela zlasti v izkoriščanju gozdov.
3. s skrajnim intenziviranjem gozdnogojitvenih del s ciljem čimvečje proizvodnje bolj kakovostnega lesa,
4. s čim večjo odprtostjo našega gozda, to je obogatenega z racionalno in
čim bolj sproščeno komunikativno mrežo, ki naj racionalizira dela in tako
poceni stroške na minimalno mero.
Samo v teh predlogih vidim ugodnejše rešitve in zato vas prosim tovariši
poslanci, da jih vsestransko podprete.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim tovariša Tugomirja Cajnka za
razpravo.
Inž. Tugomir Cajnko: Dovolite mi, tovarišice in tovariši poslanci,
da v razpravi, ki ji prisostvujem kot zastopnik gozdarskega poslovnega združenja, posredujem ugotovitve in stališča ter tudi konkretne pobude gozdno-gospodarskih organizacij za izboljšanje sedanje ureditve gospodarjenja z gozdovi.
Dejstvo je namreč, da so pri; iskanju najustreznejših sodobnih oblik gospodarjenja z gozdovi lahko zelo pomembne tudi pobude in izkušnje tistih, ki jim
je družba poverila izvajanje te naloge, in da bodo te pobude vsega upoštevanja
vredne le tedaj, če ne bodo izhajale le iz ozke neposredne ekonomske zainteresiranosti prizadetih delovnih organizacij, marveč bodo pri tem hkrati in v
polni meri upoštevale tudi potrebno skrb za napredek in za trajno ohranitev,
tako gospodarskih kakor tudi drugih splošno koristnih funkcij gozdov. To tembolj, ker nas izkušnje in gibanja po svetu uče in opozarjajo, da je splošno družbeni pomen gozdov v primerjavi z: njihovo gospodarsko pridobitnostjo^ v nenehnem naraščanju, kar vsaki organizirani družbi vsiljuje takšne ali drugačne
oblike obvladovanja tega svojevrstnega, lahko bi rekel, izrazito družbeno gospodarskega področja. Ta ugotovitev nedvomno sodi med temeljne značilnosti gozdnega lastništva in gospodarjenja z gozdovi, nasploh ter jo v polni meri upošteva
tudi naša ustava. Zato je razumljivo, da je bila ta značilnost eden izhodiščnih
motivov tudi pri oblikovanju in sprejemanju zakona o gozdovih leta 1965, ki je
sedaj v presoji. Prav s tega gledišča so se gozdno-gospodarske organizacije skušale konstruktivno vključiti v sedanjo razpravo o gospodarjenju z gozdovi ter so
v ta namen prek svojega poslovnega združenja prispevale dokumentirano gradivo. To gradivo z ene strani seveda ni moglo mimo navajanja pozitivnih
rezultatov iji dosežkov pri izvajanju zakona o gozdovih, z druge strani pa je
hkrati skušalo objektivno razgrniti tudi vse hibe in vrzeli, s katerimi se še sre-
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čujemo pri našem delu, ne glede na to ali izhajajo te pomanjkljivosti iz objektivnih ali subjektivnih vzrokov.
Nisem seveda pozvan, da bi dajal kakršnokoli oceno o tem, ali je prispevek
gozdno-gospodarskih organizacij v tem pogledu dosegel svoj namen ali ne.
Odveč bi bilo tudi, če bi ga tukaj obširneje razlagal, saj je o gospodarjenju z
gozdovi za nami že vrsta razprav zainteresiranih in za to pozvanih strokovnih,
družbeno-gospodarskih in političnih institucij, katerih ugotovitve in stališča
lahko zasledimo tudi v gradivu za današnjo razpravo.
Rad bi le poudaril, da so ugotovitve dosedanjih razprav dokaj enotne in da
bi jih lahko strnili v eno in sicer, da so temeljni izhodiščni motivi sedanje
sistemske ureditve gospodarjenja z gozdovi pravilni in da je treba rešitve za
odpravo še preostalih pomanjkljivosti iskati znotraj tega okvira. Takšna ocena
se v prvi vrsti nanaša na že doseženo raven organizacijske okrepitve in integracijske povezave gozdarstva znotraj skupnih gozdno-gospodarskih območij in
skupno gospodarjenje s temi območji. To pa pomeni pomemben dosežek v razvoju gozdarstva ne samo doma, temveč tudi po svetu, ker so ustvarjeni optimalni pogoji za razvoj gozdarstva tako glede njegovih splošno koristnih kot tudi
gospodarskih funkcij.
Zal pa ne moremo trditi, da se takšna ocena temeljnih načel gospodarjenja
z gozdovi v celoti sklada z interesi in željami zasebnih gozdnih lastnikov. Iz
njihovih vrst je bilo namreč slišati mnogo kritičnih pripomb in očitkov, ki
segajo od konstruktivnih pobud za odpravo sedanjih pomanjkljivosti pri izvajanju zakona pa do ekstremnih zahtev za spremembo in odpravo njegovih temeljnih določil. Res je sicer, da lahko zlasti tam, kjer so gozdno-gospodarske organizacije pravilno in s potrebnim družbeno-političnim prisluhom pristopile k izvajanju zakona, najdemo tudi nemajhno število kmetov, ki se strinjajo s sedanjo ureditvijo gospodarjenja z njihovimi gozdovi in so se v njo tudi konstruktivno vključili.
Kljub temu pa nas z druge strani močno nezadovoljstvo kmečkih gozdnih
lastnikov, ki je bilo v dosedanjih razpravah nedvomno močneje poudarjeno, z
vso resnostjo opozarja, da bo glede gospodarjenja z gozdovi treba še marsikaj
spremeniti in popraviti. Prav bo, če bomo v večji meri kot doslej prisluhnili
željam in pobudam gozdnih posestnikov, saj je znano, da ima naš kmet visoko
razvit čut do gozda, da zna pametno z njim ravnati in ga skuša kar najbolj
ohraniti in izboljšati, Prav v tem pa se interesi in hotenja kmečkih gozdnih
posestnikov docela ujemajo s temeljnimi zadolžitvami, ki jih zakon o gozdovih
nalaga gozdno-gospodarskim organizacijam. Ce torej med gozdarji in kmeti
ne najdemo skupnega jezika, potem si tega ne moremo razlagati drugače1, kot da
z izvajanjem zakona o gozdovih nekaj ni v redu in da stvari ne tečejo tako kot
je bilo mišljeno, oziroma, da določila zakona in na njegovi podlagi izdani spremljajoči predpisi še niso v zadostni meri usklajeni z realnimi možnostmi in cilji,
ki jih pri tem zasledujemo.
Dosedanje izkušnje kažejo, da je v vsaki predpostavki nekaj resnice. Ne
da bi s tem hotel kakorkoli zanikati in zmanjševati kvarnega vpliva in nezadovoljstva, ki ga pri kmečkih posestnikih vzbujajo napake v gozdno-gospodarskih
organizacijah, pa je za to razpravo vsekakor pomembnejša druga ugotovitev,
da je namreč treba sedanjo sistemsko ureditev z gozdovi v marsičem dopolniti
in izboljšati. Dosedanje razprave so glede tega že dale nekaj konkretnih pobud,
med katerimi so zlasti pomembni, predlogi gospodarske zbornice za nekatere
izboljšave in poenostavitve v poslovanju gozdno-gospodarskih organizacij. Res
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je že čas, da naše želje in zahteve po čim hitrejšem razvoju in napredku vseh
gozdov, ne glede na njihovo donosnost, postavimo na realna tla in jih uskladimo
z razpoložljivimi, možnostmi. Le tako bodo lahko gozdno-gospodarske organizacije po izboljšanju svojega poslovanja in odpravi notranjih napak, ki na tem
področju nedvomno še obstojajo, znižale stroške gospodarjenja z zasebnimi gozdovi na raven, ki bo za gozdne lastnike sprejemliva.
Prav v tej zvezi pa je izrednega pomena zadovoljitev temeljni zahtevi
kmetov po njihovi popolni in resnični samoupravi pri gospodarjenju z njihovimi gozdovi. V razpravi je že predlog za formiranje svetov gozdnih lastnikov,
ki naj bi znotraj gozdnih gospodarstev in njihovih obratnih enot predstavljali
lastno in z delavskimi sveti enakopravno samoupravno skupnost z dokončno in
izključno pristojnostjo odločanja o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na gospodarjenje z zasebnimi gozdovi.
Dovolite mi, tovarišice in tovariši poslanci, da vas v kratkih obrisih seznanim z nekaterimi tezami predloga, ki ga je pripravilo naše združenje in ga
že posredovalo v razpravo in mnenje odboru za zadružništvo in kooperacijo pri
gospodarski zbornici.
Nekatera izhodišča za oblikovanje in sprejem takega predloga so naslednja:
sedanji zakon o gozdovih ne daje zadovoljivega okvira za učinkovito uveljavljanje samoupravnih pravic kmetov — gozdnih posestnikov. Zato imajo, ob
upoštevanju kateregakoli uveljavljenega merila za udeležbo gozdnih posestnikov
v samoupravnih organih, kmetje — gozdni lastniki v teh organih občutek podrejenosti in manjšine. Od tod izvira tudi njihov očitek, da ne morejo polnopravno sodelovati pri samoupravnih odločitvah. To prispeva k njihovemu nasprotovanju določilom zakona o gozdovih nasploh in iskanju rešitev izven
obstoječih gozdnogospodarskih organizacij.
Reševanje obstoječih pomanjkljivosti, v sedanji organizacijski ureditvi, ki
bi temeljilo samo na iskanju novih kvantitativnih meril za vključevanje gozdnih posestnikov v samoupravne organe, bi lahko pripeljalo do novih deformacij
in končno tudi do prekomernega povečevanja števila članov samoupravnih
organov iz vrst gozdnih posestnikov. To bi nedvomno napravilo samoupravni
mehanizem nefunkcionalen in ga tudi močno podražilo.
Rešitev lahko najdemo le v ločenih samoupravnih organih za družbeni
sektor — centralni delavski svet in zasebni sektor gozdnega lastništva — centralni svet kmetov — gozdnih lastnikov. Taka ločitev samoupravnih organov
je utemeljena z dejstvom, da gre znotraj enotnega gospodarjenja z vsemi gozdovi za dve kvalitetno različni obliki tako s tehnološkega kot tudi z družbenoekonomskega vidika. Oba samoupravna organa naj bi samostojno in dokončno
reševala vse naloge s svojega področja. Tiste naloge, ki so skupnega pomena za
vse delovne organizacije, naj bi bile v pristojnosti obeh organov, ki bi o tem
sklepala na skupnih zasedanjih, vendar tako, da bi bilo za odločitev potrebno
soglasje večine članov vsakega organa.
Ob t^m bi bilo treba preučiti in določiti v statutih delovnih organizacij
uskladitveni postopek za primere, če oba organa ne bosta soglasna v svojih
odločitvah. Na nivoju delovnih enot gozdnih obratov naj bi bila struktura
samoupravnih organov v načelu enaka: svet delovne enote in svet kmetov.
Najvišja organa samoupravljanja ostaneta tako kot doslej zbor delovne
skupnosti, in zbor kmetov gozdnih lastnikov, oba v okviru obratov delovnih
enot. Na podlagi dosedanjih izkušenj naj bi razmejitev pristojnosti potekala
po naslednjih kriterijih: v izključno pristojnost samoupravnih organov kmetov
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gozdnih lastnikov naj bi sodile vse naloge, ki se nanašajo na gospodarjenje
z zasebnimi gozdovi, vključno seveda z jasno odrejeno materialno bazo. V izključno pristojnost delavskih svetov naj bi sodilo sprejemanje gozdno-gospodarskih načrtov za družbene gozdove, sprejemanje letnih planov gospodarjenja
za družbeni sektor, odločanje o vlaganjih v družbeni sektor ter vsa vprašanja
notranje organizacije, notranje ureditve in delovnih razmerij delovne organizacije. V pristojnost obeh organov naj bi sodilo določanje o osnovnih smernicah
poslovne politike, sprejemanje gozdno-gospodarskih načrtov območja, sprejemanje temeljnih samoupravnih aktov, statutov in podobnih aktov delovnih
organizacij, sprejemanje finančnega plana, zaključnega računa in periodičnih
obračunov.
Podrobna razmejitev pristojnosti navedenih organov naj bi bila dana
s predpisi in statuti delovnih organizacij. V gospodarskih organizacijah
smatrajo, da bi takšno izhodišče Uredive samoupravnih pravic prispevalo k razrešitvi mnogih spornih problemov, ki se sedaj pojavljajo na relaciji gozdnogospodarske organizacije in kmečki zasebni, gozdni lastniki. Verjetno bi takšna
ureditev samoupravnih pravic predstavlja tudi drugačno izhodišče, za ureditev
prometa z lesom, kjer se sedaj kaže veliko zanimanje zasebnih lastnikov za
prosto prodajo lesa. Prodaja lesa mimo organizacije bi namreč pomenila rahlanje in zmanjševanje materialne baze samoupravnega odločanja kmečkih gozdnih lastnikov, s tem pa bi se njihova zainteresiranost za prosto prodajo zmanjšala.
Zato bo javna razprava o gospodarjenju z gozdovi, ki naj podrobno sklepa
o vseh predlogih za spremembe in dopolnitve sedanjega zakona o gozdovih,
prav gotovo prispevala tudi k oblikovanju in dopolnitvi sedanje ureditve samoupravnega odločanja v gozdno-gospodarskih organizacijah.
Na kraju bi se, če mi dovolite, dotaknil še nekaterih splošnih sistemskih
ukrepov na področju gospodarjenja z gozdovi nasploh. V gradivu so ti predlogi
glede ureditve nekaterih sistemskih vprašanj navedeni. V mislih imam smotrnejšo ureditev sedanjega režima amortizacije gozdov in dokončno in učinkovito
rešitev financiranja razširjene reprodukcije v gozdarstvu. Verjetno bi, bilo zelo
koristno, če bi skupščina podprla realizacijo teh predlogov, ki so vezani seveda
tudi na dopolnitev zvezne zakonodaje — to bi namreč hkrati prispevalo tudi
k ureditvi sedanjih vprašanj v zvezi gospodarjenja z zasebnimi gozdovi.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Franc Jere.
Franc Jere: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ko po
4 letih zopet razpravljamo o gozdarski problematiki in delovanju zakona o
gozdovih, lahko ugotovimo, da zakon ni dosegel pričakovanega rezultata. Nasprotno, doživel je toliko kritik in negodovanja, da lahko trdim, da je naredil
večjo politično škodo kot gospodarsko korist. Zakon o gozdovih je bil predmet
mnogih razprav na zborih volivcev in na zborih kmetijskih zadrug in na raznih
drugih sestankih. Povsod so bila izražena enotna mnenja o nesoglasju s sedanjim režimom o gozdovih in z gozdarsko politiko nasploh.
V čem so ta bistvena nesoglasja? Zakon o gozdovih je bil uveljavljen — torej
gre za določila, ki se nanašajo na zasebne gozdove — zaradi splošnega družbenega
pomena in še posebej za funkcijo gozdov kot takih. S prenosom gospodarjenja
z zasebnih gozdov na gospodarske organizacije je bilo preneseno to gospodarjenje v celoti na gozdno gospodarske organizacije in ne samo tisti del, zaradi
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katerega obstaja splošni družbeni interes. Gospodarjenje z gozdovi obsega
namreč dve vrsti, proizvodnje, ki se sicer smiselno navezujeta, vendar se glede
na vsebino ostro ločita:
1. gre za tako imenovano biološko proizvodnjo, ali drugače rečeno za obravnavanje gozda kot živega organizma;
2. za čisto tehnično proizvodnjo, ki obsega posek in transport lesa iz gozda
do potrošnika. Oboje se obravnava z gozdnogospodarskimi načrti.
Širši družbeni, interes nad gospodarjenjem z gozdovi je dan samo na področju biološke proizvodnje in sicer na obravnavanju gozda kot živega organizma
z vsemi funkcijami, medtem ko bi morala biti tehnična proizvodnja podvržena
vsem ekonomskim zakonitostim, prav tako kot katerakoli druga proizvodnja
in pri kateri bi morali imeti produktivnost in ekonomika odločilno vlogo.. Torej
menim, da je treba izhajajoč iz tega stališča in s stališča splošno-družbenega interesa nujno povezovati celotno gospodarjenje z gozdovi in ne samo gozdove
zasebnega sektorja. Odnos med gozdnim lastnikom in gozdnogospodarsko
organizacijo v smislu zakona o gozdovih je praktično in pravno* nevzdržen. Posestnik je pravni lastnik gozda s pravicami, ki so omejene z gozdno-gospodarskim načrtom. On ni lastnik tehničnega proizvoda, razen tistega dela, ki mu ga
gozdnogospodarska organizacija na prošnjo pušča za domačo uporabo^. Ce torej
posestnik, lastnik gozda sam sodeluje v tehnični proizvodnji, ki v smislu zaščitnih
funkcij gozda ni več pod družbeno skrbjo-, ne dela na teh sredstvih, ki niso
njegova last, temveč po< zakonu last gozdno-gospodarske organizacije. Praktično
je torej v najemnem delu brez delovnega razmerja in pravic iz tega odnosa.
Prenos gospodarjenja z zasebnimi, gozdovi kot celota na gozdno-gospodarske
organizacije je izveden zaradi prometa z lesom. Ne zapirajmo si oči pred
dejstvom, kajti družbeni interes nad primarno funkcijo gozdov je bil zagotovljen že pred izidom tega zakona, ko1 je bila še gozdna služba v pristojnosti
okrajev in kasneje občin.
Pred sprejemom tega zakona nismo imeli nobenih posebnih problemov pri
gozdno-gospodarski strokovni službi. Vsa gozdno-gojitvena dela, skratka vsi
posegi v gozdu, so bili prav tako strokovni kot so danes. Razlika je bila v tem,
da danes nima kmet zanimanja za delo, i,ma občutek, da so se gozdna gospodarstva polastila oblasti nad njim in da imajo ta gospodarstva celo tista pooblastila,
ki bi jih morali imeti upravni organi. Na nekem sestanku društva kmetijskih
inženilrjev in tehnikov lani avgusta za območje Jesenic in Radovljice sem iz
zapisnika povzel nekaj misli. Citiram:
1. »ko- so kmetijske zadruge oddale les, je bilo rečeno, da se bo reševalo
kmetijstvo kasneje; ostalo je le pri obljubah;
2. kmet iz zgornjesavske doline pravi: »Pri nas je najtežje. Dohodek smo
imeli iz kmetijstva in gozdarstva. Dohodek iiz gozdarstva je skoraj v celoti
odpadel«;
3. potrebno je dopolniti zakon o gozdovih. Monopol GGP je protiustaven;
4. kompetenca GGP naj bo le določitev lesa za posek, odkup pa naj bo
svoboden in sicer tak kot velja za vse druge kmetijske pridelke;
5. zakon o gozdovih naj se spremeni v tem smislu, da gozdarska služba
nadzira samo strokovno izkoriščanje iln nego gozdov. Sicer pa naj za proizvode
gozda velja zakon o blagovnem prometu kot le-ta velja za kmetijske pridelke.
Dajatve na les naj se obračunavajo na neto in ne na bruto lesno maso.«
Takih in podobnih predlogov in stališč bi lahko naštel še več. Skupina
poslancev gospodarskega in republiškega zbora jih je v svojem poročilu navedla

76. seja

31

samo del. Menim, da bi morali bolj upoštevati mnenja iin predloge kmetov in
ne tako kot takrat, ko smo sprejeli zakon brez terenskih razprav.
Neenakopraven položaj kmetov in lastnikov gozdov se kaže tudi v tem, da
le-ti pravzaprav nimajo nobenih možnosti za uveljavljanje svojih predlogov in
stališč. Kmetje nimajo svojih zagovornikov ne v zbornici ne v združenju ne
v občinskih skupščinah in tudi v tem zboru jih imajo malo. Nasprotno pa imajo
gozdarske organizacije vse te možnosti od kadrovskih do finančnih.
Ce na kratko povzamem še stališča, za katera se zavzemamo, potem menilm,
da naj bo promet z lesom prost, čeprav je res, da je to deficitarna surovina.
V celotni sferi blagovnega prometa SFRJ verjetno ni med najbolj deficitarnimi
surovinami takega primera. Sedaj obstaja močan uvoz posameznih vrst lesa. Ce
je lesna industrija, glede na gozdne fonde preširoka, menim, da je ne moremo
reševati z administrativnimi ukrepi, marveč z ekonomskimi. Biološko amortizacijo in režijske stroške gozdnega gospodarstva bi morali spraviti v realne
in znosne okvire. Nevzdržno je, da kmet, ki ima gozd v višjih legah, ne dobiva
za les ničesar ali zelo* malo. Če bi posek opravila gozdno-gospodarska organizacija, bi moral lastnik gozda praktično še doplačati v smislu sedanjega sistema.
Biološka amortizacija naj se uporablja res za biološke ukrepe, zbira naj se
pri eni ali več občinah, kar je ođvisno od teritorija gozdnega območja.
Uporabo teh sredstev naj bi na predlog strokovne službe vodili in nadzirali
plačniki.
Ker je gospodarska služba splošno družbenega pomena, naj ima značaj
javne službe.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Sedaj je še zadnji govornik
inž. Janko Zigon.
Inž. Janko Zigon: Spoštovani tovariši poslanci. Želim izraziti zadovoljstvo nad tem, da je naša skupščina vključila v svoj delovni program tudi
obravnavo problematike o gospodarjenju z gozdovi v SR Sloveniji. Ta problematika me zanima iz dveh razlogov, in sicer: Ker je precej volivcev-kmetov, ki
so lastniki gozdov ali gozdni delavci, sem dolžan pojasniti in zastopati njihova
stališča, in drugič: že deveto leto aktivno delam v gozdarstvu, predvsem na
področju zasebnih gozdov. V tej dolgi dobi sem dodobra spoznal zapletene odnose pri gospodarjenju tako z družbenimi kot tudi z zasebnimi gozdovi.
Šestavlj alci obsežnega in bogatega gradiva zaslužijo vso pohvalo, saj so
res objektivno in vsestransko osvetlili problematiko gospodarjenja z gozdovi.
Gradivo poslovnega združenja in informacija gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji, ki jo je pripravil republiški sekretariat za gospodarstvo, sta zelo bogat vir
podatkov in izhodišč za današnjo razpravo. Se bolj neposredna je informacija
o dejanskih odnosih in razmerah; to je poročilo o razgovorih na terenu o problematiki gospodarjenja z gozdovi v SR Sloveniji, ki jih je imela skupina poslancev republiškega in gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. Skratka,
na voljo nam je načrtno gradivo, ki naj osvetli gospodarjenje z gozdovi v zvezi
z zakonom iz leta 1965.
Povod za današnjo obravnavo je nedvomno v največji meri vrsta problemov
pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi. Intenzivne razprave o tem so se pričele
že ob razpravi o kmetijstvu. V javni razpravi so se razrešili mnogi problemi,
razčistila so se razna stališča in izoblikovani so bili tudi določeni zaključki.
Menim, da je ta dolgotrajna razprava koristila predvsem objektivnemu odkri-
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vanju tistih vzrokov, ki povzročajo težave pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi. S tem v zvezi so bili zavrnjeni mnogi krivični očitki, ki so bili v začetku
naperjeni proti gozdno-gospodarskim organizacijam. Časopisna gonja je hotela
kompromitirati obstoječo ureditev združenega gospodarjenja z gozdovi in naprtiti gozdno-gospodarskim organizacijam vso odgovornost za težke razmere, v
katerih je naše kmetijstvo1, predvsem kmetijstvo v gorskih delih republike.
Uvedba skupnega gospodarjenja z vsemi gozdovi, ne glede na lastništvo, je
nedvomno najpomembnejše določilo zakona o gozdovih. To določilo omogoča v
največji meri ostvaritev družbenih in individualnih koristi, ki jih daje gozdna
proizvodnja ob pravilnem poseganju v njene svojstvene posebnosti. Med te
sodi predvsem tudi kontinuiteta v gozdni proizvodnji, lahko ohrani trajno
ravnovesje med gozdom kot biološko skupnostjo in delovnimi ljudmi na eni ter
z rastočimi potrebami človeške skupnosti in njenega gospodarstva na drugi
strani,
Gozđno-gospodarske organizacije najlaže i,n najbolje izpolnjujejo te zahteve
tako po strokovni in organizacijski kot tudi po tehnični strani. Načelo skupnega
gospodarjenja z gozdovi mora ostati in se razvijati še vnaprej. Odstopanje od
tega bi pomenilo korak nazaj v razvoju in v novi reorganizaciji gozdarstva. Ne
nasprotujem utemeljenim spremembam in odpravi nepravilnosti, vendar sem
odločno proti morebitnim neupravičenim in eksperimentalnim spremembam, ki
bi ovrgle dosedanjo ureditev. Bogat hlstoriat reorganizacije v gozdarstvu in
tudi na drugih področjih z vsemi stroški in škodljivimi posledicami, ki se ne
dajo vselej opravičiti z dinamičnim družbenim razvojem, nas mora obvarovati
pred vsako prenagljenostjo. Med značilnosti in posebnosti gozdne proizvodnje
sodi tudi njegova dolgoročnost, ki bi jo bilo treba upoštevati. Žal do sedaj ni
bilo tako, saj Sem npr. sam na istem delovnem mestu v treh letih kar štirikrat
menjal v svoji delovni knjižici naslov delovne organizacije.
Nedavno smo imeli v Tolminu posvetovanje o gospodarjenju z gozdovi s
kmeti-lastniki gozdov in s predstavniki družbeno-političnih organizacij občin
Ajdovščina, Tolmin, Idrija in Nova Gorica. Udeležil sem se tudi mnogih zborovanj krajevnih konferenc Socialistične zveze ter zborov volivcev, od koder
prinašam nekatere konkretne predloge in mnenja. Kmetje se po večini strinjajo
z obstoječo organizacijsko obliko gospodarjenja z gozdovi. Povsod pa izstopa
problem prenizkih dohodkov iz gozdne proizvodnje, na kar vpliva tako imenovani monopol pri prometu z lesom s strani gozdno-gospodarske organizacije.
Ker je to jedro problema in vir sporov, je prav, da se ob tem nekoliko
pomudimo. Zakon o gozdovih je prepustil gospodarjenje z gozdovi in s tem
tudi promet z lesom gozdnogospodarskim organizacijam. S tem je naložil tem
organizacijam še vrsto drugih nalog, ki jih morajo opravljati. To so gojenje,
urejanje, varstvo gozdov, določitev dreves za posek, izmera lesa ter podobno.
Tako imenovano javno gozdarsko službo, ki so jo nekoč financirali proračuni,
je sedaj prevzela gozdno-gospodarska organizacija. Z novimi nalogami ji pa
družba ni dala sredstev, s katerimi bi krila stroške svojega dela, pustila pa ji
je možnost, da si te stroške obračunajo pri prometu z lesom. Tako danes te
organizacije pri prometu z lesom obračunavajo in zbirajo sredstva za biološko
amortizacijo in sredstva za kritje režijskih stroškov v podjetju.
Očitno je, da v tem primeru ne gre za običajno maržo v trgovini z lesom,
pač pa je razlika med odkupno in prodajno ceno lesa drugega izvora in drugega
pomena. Neogibno je, da bodo morala biti takšna dela, ki jih opravlja gozdnogospodarska organizacija po sili zakona, tudi v primeru, da se promet z lesom
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zasebnikov sprosti. Kolikor bi poleg odkupa lesa prevzel nekdo drugi tudi
odkazilo in druge naloge, bi pnav gotovo te naloge opravljal proti plačilu.
Kmetje pravijo, da naj odkazilo in druga dela, za katera je zainteresirana
družbena skupnost, le-ta tudi plača. To naj bi bila tudi cena za odpravo sedanjega monopola pri odkupu.
Menim, da se nobena gozdno-gospodarska organizacija ne bi borila za
izključno pravico za promet z lesom iz zasebnih gozdov, če bi bili refundirani
stroški delovanja z zasebnim sektorjem gozdov.
Iluzorno je tudi,1 upati, da bi ustvaril kmet ob sprostitvi prometa z lesom
v poprečju kaj več dohodka s prosto prodajo lesa ob predpostavki, da bo moral
še vedno plačati prispevek v biološko amortizacijo in prispevek za kritje režijskih stroškov podjetja. Kljub na videz brezizhodnem položaju vendarle obstaja
možnost za izboljšanje. Gre predvsem za dve možnosti in sicer, prispevek za
biološko amortizacijo in za kritje režijskih stroškov gozdno-gospodarske organizacije naj se brez izjeme vplačuje od vsega odkazanega lesa. Krivična je namreč današnja ureditev, da nosijo vse stroške poslovanja z zasebnim sektorjem
gozdnogospodarske organizacije le tisti lastniki gozdov, ki ustvarijo blagovno
proizvodnjo. Gozdovi lastnikov z neblagovno proizvodnjo so prav tako potrebni
vlaganj in tudi opravljeno delo mora biti plačano. Po podatkih za leto 1967
znaša blagovna proizvodnja v zasebnih gozdovih le 65% vse sečnje. Število
posestnikov z blagovno proizvodnjo pa znaša le 52 000 od približno 120 000, ki
so sekali v tem letu.. Tako bi se obremenitev po kubičnem metru lesa znižala in
bi dobili blagovni proizvajalci več za svoj les, kar je tudi cilj. Pri računanju
je treba upoštevati manjši učinek, saj večina blagovnih proizvajalcev koristi
določeno količino lesa za domačo uporabo. Druga možnost je v zmanjšanju
režijskih stroškov podjetja. Na to lahko vplivajo kmet, podjetje in družba.
Kmet ima najmanjšo možnost vplivanja. Z uzakonitvijo njegovih samoupravnih pravic bi se ta možnost lahko občutno povečala. Podjetje lahko vpliva na
zmanjšanje režijskih stroškov z natančnim obračunom, če doslej tega še ni
storilo, predvsem pa z boljšo organizacijo dela in racionalizacijo poslovanja.
Racionalizacija poslovanja je vezana predvsem na ukrepe družbe. Spremeniti
bi se morali razni predpisi, odpraviti bi morali nepotrebno prevzemanje, oziroma izmero lesa na panju in revidirati predpise o urejanju gozdov. Predvsem
bi tu prišla v poštev poenostavitev in pocenitev izdelave ureditvenih načrtov in
evidence.
Možne so tudi druge spremembe, ki se pa kmalu srečajo z dilemo, ali se
splača racionalizacija na škodo kvalitete gospodarjenja z gozdovi. Ne glede na
doslej že močno znižano število administrativnega in tehničnega osebja pri
gozdnih gospodarstvih obstajajo še vedno možnosti znižanja števila delavcev
slabših kvalifikacijskih struktur. Poseben problem so gozdarski delovodje ali
logarji s slabimi strokovnimi kvalitetami. To so v mnogih primerih že bolj
ostareli ali zdravstveno ogroženi ljudje brez ustrezne strokovne izobrazbe in
čestokrat z zelo majhno storilnostjo. Gozdno-gospodarske organizacije so jih
podedovale od zadružnih gozdarskih poslovnih zvez in le-te od bivših okrajnih
uprav za gozdarstvo-. Tedaj so bih ti ljudje plačani iz proračunov in se nihče ni
upiral, če je dobil z dekretom o nastanitvi bolj ali manj sposobnega človeka.
To je danes socialno-politični in ekonomski problem, ki se vedno bolj
zaostruje. Prvič zato, ker ti ljudje ne bodo več imeli; pravico odkazovati, saj po
sedanjih predpisih odkazujejo drevesa za posek lahko samo delavci s srednjo
strokovno izobrazbo, in drugič, ker so mnogi ti ljudje nesposobni za fizično
3
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delo v gozdni proizvodnji in še toliko manj za strokovno tehnično dek>. Vprašanje je tudi v tem, zakaj naj bi prav kmet posredno vzdrževal te, tako malo
produktivne ljudi. Danes stane vsak delovodja poprečno vsaj pol milijona S dinarjev na leto. Tudi, če bi uporabili vse tako imenovane skrite rezerve, ne bi
bistveno rešili težkega položaja, v katerem je naše kmetijstvo. Ze samo dejstvo,,
da pomeni dohodek iz gozdne proizvodnje v skupnem dohodku iz kmetijstva
le približno 12 l0/o, nam pove, da ne moremo še s tako znižanimi stroški občutnopovečati standarda našega kmeta.
Pri tem je predvsem pomemben ekonomski položaj v gozdni proizvodnji
in na lesnem trgu. Proizvodni stroški nenehno naraščajo, cena lesa pa narašča
mnogo počasneje. Dohodek stalno pada. Na mednarodnem tržišču je vrednost
lesa nizka, predvsem manj kakovostnega. Slabšega lesa imajo naši zasebni
gozdovi kar precej. Zaradi nizke cene lesa kopni tudi gozdna renta. Gozd je
bil nekoč kmetova banka, ki mu je plačevala na stara leta pokojnino ali mu
pomagala v posebnih stiskah. Danes dobi lastnik gozda plačano le delo. Rente
tudi, v Švici, Nemčiji in Italiji ni več. Vrednost gozdov je skoraj samo v delu,
ki ga vloži lastnik ob njegovem izkoriščanju. S tem dejstvom se je treba sprijazniti in hkrati iskati druge vire sredstev za reševanje težke krize. Po razčiščevanju računov ne dolžijo kmetje več gozdnih gospodarstev, ki naj bi jim
odvzemala dohodek, marveč dolžijo družbo, ki je predpisala take obveznosti
gozdnogospodarskim organizacijam. Od družbe kmetje tudi terjajo, da jih
moralno podpre, da za njih skrbi, če meni, da so zanjo interesantni.
Na tem mestu sem se že pred nedavnim zavzel za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje kmetov. Danes to svojo zahtevo ponavljam, ker sem trdno prepričan, da je to eden najnujnejših in najpotrebnejših ukrepov za rešitev kmečke
problematike. Širša družbena skupnost bo morala, kljub vsem drugim težavam, odločno reševati ta problem, kajti r&zslojevanje je vsak dan večje in naša
družbena ureditev se ne bo mogla več imenovati socialistična, če se bodo še
nadalje krepili razredi, ki nastajajo.
Tovarišice in tovariši poslanci. Ob koncu razprave želim povedati; svoje
mnenje tudi o ureditvi gozdno-gospodarskih območij. Obstoj območij toleriram
le kot geografski pojem. Z ekonomskega vidika pa so neustrezna, saj postavljajo gozdno-gospodarska podjetja na neenako startno osnovo.
Pogoji glede sredstev za enostavno in razširjeno reprodukcijo so na območjih z neustrezno strukturo gozdov iz leta v leto slabši. Nujno je treba z
aktom ustanoviti republiški izravnalni sklad, ki bo skrbel za enakomernejši
razvoj gozdarstva v vsej Sloveniji in omogočil najrentabilnejša vlaganja zbranih
sredstev.
Ugotavljam tudi;, da prostovoljno združevanje sredstev ni doseglo svojega
namena. Dolgoročna rešitev slovenskega gozdarstva je nedvomno v bodočih
integracijskih procesih.
Na kratko bi omenil še vprašanje Krasa. Zaradi specifičnih pogojev je
kraško ozemlje izločeno iz gozdno-gospodarskih območij. Uživalo naj bi posebno
skrb diružbe, saj ni Kras samo gospodarsko-strokovni problem, marveč tudi.
socialno-ekonomski. S posebnim zadovoljstvom sem ob letošnjem proračunu
glasoval za 400 000 din, ki so bila dodeljena zavodu za pospeševanje Krasa. To
je seveda majhen znesek za tolike možnosti in potrebe, ki jih ima ta zavod.
Želim, da bi ta pomoč postala stalna iz leta v leto, saj le reden dotok sredstev
omogoči enakomeren razvoj dejavnosti kraške gozdno-gospodarske organizacije.
Želim, da bi javna razprava, ki se s tem odpira, razčistila vsa sporna vprašanja
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in da bo nova skupščina sprejela sklepe, ki bodo zadovoljili vse, ki so zainteresirani za te probleme.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši, prijavili so se
novi govorniki, čeprav obravnavamo ta problem že dve uri. Zato dajem pol
ure odmora s tem, da bomo vodili obravnavo do 14. ure. Potem bomo imeli
enourni odmor in nato spet nadaljevali z delom. Odmor je torej pol ure.
(Seja je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 12.30.)
Predsednik dr. Joža Vilfan : Nadaljujemo s sejo. Besedo ima tovariš
Ivan Urh, predstavnik poslovnega združenja »Les«.
Ivan Urh : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Dovolite,
da kot predstavnik poslovnega združenja »Les« sodelujem v razpravi z namenom, da posredujem nekatera stališča lesne industrije Slovenije, do problemov,
ki so predmet obravnave na seji. obeh zborov skupščine.
Najprej želim poudariti, da je lesna industrija Slovenije zelo zainteresirana za skorajšnjo rešitev te problematike. Menimo namreč, da je treba iskati
vzrok za slabo oskrbo lesne industrije s surovinami v zadnjem času ne samo
v vremenskih razmerah, marveč tudi v zaostrovanju odnosov med zasebnimi
lastniki gozdov in gozdno-gospodarskimi organizacijami. Podatki o stanju zalog
kažejo, da se zaloge žagarske hlodovine v lesnih obratih v zadnjih mesecih
hitro zmanjšujejo. V odnosu na poprečje treh let 1966—1968 so se zaloge v
zadnjih dveh mesecih zmanjšale za 100 "/o in dosegle že nivo, ki resno ogroža
normalno dinamiko žagarske proizvodnje.
Ker je žagan les pomemben za finalno lesno predelavo in tudi pomemben
izvozni artikel, sta s tem posredno ogrožena proizvodnja finalne lesne industrije
in tudi izvoz lesnih proizvodov. Ta zavzema, kot vam je znano, v celotnem
izvozu eno najpomembnejših postavk. Lesno industrijo Slovenije zanimata iz
obširne problematike, ki je dana v predloženem gradivu, predvsem dve vprašanji, kar ne pomeni, da podcenjujemo druge probleme. To je problem organizacije prometa z lesom iz zasebnih gozdov in problem financiranja razširjene
reprodukcije v gozdarstvu.
V gozdnem in lesnem gospodarstvu Slovenije že vrsto let vprašujemo, kako
uskladiti proizvodnjo in porabo lesa. Eden od ukrepov v tej smeri je nedvomno
po našem mnenju prehod na skupno družbeno gospodarjenje z vsemi gozdovi
znotraj gozdno-gospodarskih območij in to ne glede na lastništvo. Menimo, da
je zakon o gozdovih iz leta 1965 solidna osnova za racionalno gospodarjenje z
gozdovi. Zato podpiram vsa tista stališča, ki se zavzemajo, da ostanejo bistveno
nespremenjene tiste organizacijske oblike, ki jih narekuje splošni družbeni
pomen gozdov, to je, da ostane nespremenjen temeljni koncept skupnega gospodarjenja z vsemi gozdovi v okviru gozdno-gospodarskih območij.
S tem, ko podpiramo splošne pozitivne intencije zakona o gozdovih, ne
zanikamo tudi nekaterih slabosti in pomanjkljivosti, ki spremljajo novi zakon.
Sprejet je bil namreč v času, ko smo gledali na določena družbenoekonomska
vprašanja z drugačnega zornega kota.
Glede vprašanja ureditve prometa z lesom in zasebnih gozdov, ki je nedvomno eno osrednjih spornih problemov v sedanji razpravi, želim pojasniti le
bistvo naših stališč, ker za podrobnejšo utemeljitev danes niti ni časa.
3*

I

36

Republiški zbor

Smo proti vsaki »ad hoe« rešitvi. Vztrajamo, da se vprašanje prometa z
lesom temeljito prouči;, ker bi vsaka na hitro sprejeta sprememba vnesla več
negotovosti kot jih ima sedanja organizacija. Čeprav je po svoji obliki sedanja
organizacija s formalnega vidika monopolistična, je vseeno boljša od nekdanjih
oblik prometa z lesom. Sedanja organizacija je le rezultat dolgoletnih prizadevanj za stabilizacijo razmer na lesnem trgu. Kolikor se v praksi kažejo težnje
izkoristiti takšno obliko organizacije za pritisk na cene, je to le posledica kratkovidne politike. Ekonomiko gozdarstva in lesarstva je danes mogoče obravnavati ločeno, zato se zavzemamo za sporazumno obravnavanje nastalih problemov, ki edino zagotavljajo dolgoročnejše reševanje ekonomskih problemov.
Res je, da je v mnogih državah promet z lesom prost, kar ne pomeni, da
je neorganiziran in stihijski. Vsaka popolna sprostitev prometa z lesom in v
pogojih izrazito neusklajenih predelovalnih kapacitet z razpoložljivimi gozdnimi
fondi lahko resno ogrozi kontrolirano oskrbo lesne industrije s surovino. Dokler
namreč ne moremo regulirati tržišča z lesom z ekonomskimi ukrepi, npr. možnost širšega uvoza, je nujno, da ostane promet z lesom posebno urejen in pod
družbenim nadzorstvom.
Popolna sprostitev prometa z lesom bi. imela lahko velike negativne posledice tudi za večje izkoriščanje obstoječe lesne mase. S sprostitvijo prometa
z lesom bi dali spet možnost obratovanja mnogim zastarelim Veneti j ankam, ki
smo jih svoj čas z administrativnimi ukrepi z velikimi težavami izločili iz predelave lesa.
Menimo, da je zasebnim lastnikom gozda moč nekoliko povečati dohodek
pri sedanji organizaciji prometa in cenah lesa. Za zboljšanje svojega poslovanja
in iskanja lastnih notranjih rezerv, ki brez dvoma obstojajo tudi v gozdarstvu,
je moč znižati tudi stroške gospodarjenja z zasebnimi go>zdovi na raven, ki bo
tudi gozdnim lastnikom povečala delež dohodka. Edino po tej poti je treba
dolgoročno iskati večjo ekonomičnost in rentabilnost gozdne proizvodnje. Zelo
zgrešena so mnenja tistih posameznikov, ki pospešujejo sedanjo tržno konjunkturo hlodovine na vse gozdne asortimente. Znano je, da je vrsto gozdnih sortimentov že danes težko prodati. Zato menimo, da le enoten in dobro organiziran promet z lesom lahko zagotovi zasebnim lastnikom trajno prodajo vseh
gozdnih asortimentov. Vsaka drugačna ocena, ki ne obravnava prodaje lesnih
asortimentov kot celote, je zelo površna in kratkovidna.
V celoti, podpiramo prizadevanja zasebnih lastnikov gozdov, da so v okviru
obstoječega zakona poiščejo takšne organizacijske oblike samoupravljanja, v
katerih bo lastnik gozda enakopravno odločal o vprašanju proizvodne. organizacije in imel tudi možnost dejansko razpolagati z dohodkom, ki izvira iz njegovega gozda. Če bomo samoupravljanje postavili na tako osnovo, bo v mnogočem izginila neracionalnost poslovanja gozdnih gospodarstev, saj bodo lastniki gozda sami neposredno odločali tudi o stroških za urejanje gozdov in o
prodajni politiki.
Menimo, da se vprašanje skupnega gospodarjenja z zasebnimi gozdovi vse
preveč enostransko povezuje s splošnim gospodarskim stanjem zasebnega kmetijstva. Ekonomski položaj kmečkih gospodarstev ni moč rešiti zgolj s sprostitvijo prometa z lesom in popolnim svobodnim formiranjem cen, temveč je
potrebna širša in temeljitejša analiza vzrokov zaostajanja in težav zasebnih
kmetijskih gospodarstev. Poreformska doba je sprožila razna gibanja z namenom, da dosežemo večje uspehe pri gospodarjenju. Ta gibanja se kažejo v
težnji, po integraciji ali po iskanju raznih oblik poslovno-tehničnega sodelovanja
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tako med organizacijami iste gospodarske stroke, kot tudi znotraj sorodnih
in medsebojno povezanih gospodarskih področij. Razumljivo je torej, da je do
takšnih gibanj prišlo tudi med gozdarstvom in lesnopredelovalno industrijo,
saj je znano-, da se v gozdnem in lesnem gospodarstvu že vrsto let srečujemo
z vprašanjem, kako uskladiti gozdno proizvodnjo z najnujnejšimi potrebami
vseh uporabnikov lesa. Pri iskanju rešitve smo prišli vse bolj do spoznanja,
da je povečanje gozdne proizvodnje ne samo naloga gozdarstva in njegove
ekonomske zmožnosti, marveč je to skupna naloga vseh zainteresiranih činitelj ev gozdarstva, predelovalne industrije in ne nazadnje širše družbene skupnosti, saj je znan širši družbeni pomen gozda. To spoznanje o potrebi medsebojnega tehničnega sodelovanja je privedlo pred leti poslovno združenje
gozdarstva lesne in papirne industrije do podpisa pogodbe o dolgoročnem
poslovno-tehničnem sodelovanju. S to pogodbo so se delovne organizacije in
člani združenj odločili financirati razširjeno reprodukcijo na podlagi ekonomske
zainteresiranosti. Kljub temeljitim pripravam ni ta akcija privedla do trajne
rešitve tega problema in je verjetno že propadla. Ko smo kasneje iskali vzroke
za neuspeh te akcije, smo ugotovili, da je treba enega glavnih vzrokov iskati v
specifičnosti gozdarstva, to je v dolgoročnosti proizvodnega ciklusa. Pomanjkanje neposredne ekonomske zainteresiranosti za odvajanje sredstev za dolgoročne naložbe se zato odseva tudi v akciji za prostovoljno financiranje razširjene
reprodukcije. Odtegovanje pomembnega deleža ustvarjalnih sredstev za namene,
od katerih sedanja generacija ne bo imela neposrednih koristi, je kaj slaba
spodbuda za trajno rešitev problema reprodukcije v gozdarstvu. Navajanje te
specifičnosti gozdne proizvodnje ne pomeni: nič novega, saj gre za znane in
večkrat poudarjene probleme. Pomembnejša je ugotovitev, da ni pričakovati
trajne rešitve zgolj na prostovoljni bazi združevanja sredstev, marveč je potrebna enotna in zakonska ureditev tega važnega vprašanja. Iz vrst predlogov,
ki so dani za urejanje omenjene problematike, podpiram vse tiste predloge, ki
se zavzemajo za naslednjo rešitev:
— potrebno je temeljito proučiti predlog, ki smo ga že predčasno posredovali pristojnim organom, o obveznem združevanju sredstev v namenski sklad
za dolgoročne naložbe. Vsako pričakovanje, da je možno rešiti zbiranje sredstev na prostovoljni podlagi, je iluzorno, ker je pač učinek investicij v gozdarstvu tako oddaljen, da ni nobenega neposrednega interesa za take vrste naložb;
— gozdarstvo je treba obravnavati enotno za vso republiko. V ta namen
je treba zagotoviti prelivanje sredstev med posameznimi območji, da bi se sredstva vlagala tam, kjer so dani najboljši biološki in drugi pogoji;
— sprejeti je treba take sistemske ukrepe, ki bodo onemogočili prelivanje
sredstev za biološke namene za poslovne namene;
— osnova za obračun biološke amortizacije naj bo posekana lesna masa.
Status gozda kot osnovnega sredstva ni mogoče enačiti z osnovnimi sredstvi v
ostalem gospodarstvu. To je umestna zahteva gozdarstva za spremembo sedanjega predpisa;
— lesna industrija se v načelu strinja z gozdarji, da je treba gospodariti z
gozdovi po načelu trajnosti. Vendar meni, da bo treba povečati tudi sečnjo in
s tem zagotoviti tudi po tej poti več sredstev za razširjeno reprodukcijo1. Gre
za določitev daljše izravnalne dobe kot je določeno v obstoječih gozdno-ureditvenih načelih. Zakon o gozdovih bi kazalo izpopolniti v tem smislu, da bi določal
kratkoročne ukrepe v cilju večjega izkoriščanja in ne samo na področju obnove
gozdov.
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Svoja izvajanja zaključujem z že uvodno ugotovitvijo, da daje temeljni
zakon o gozdovih vse možnosti, da se uresničijo koristi tako za proizvajalce kot
za družbo. Nezadovoljstvo, ki se še nekje kaže, lahko razumemo tako, da izvajanje zakona ne teče povsod gladko kot je bilo mišljeno, oziroma so lahko
določila zakona in na njegovi podlagi spremljajoči predpisi še ne dovolj usklajeni s cilji, ki smo jih zasledovali z izdajo zakona. Potrditev sedanje organizacijske ureditve je zlasti odvisna od vsebinske poglobitve samoupravnih pravic do
gozdnih posestnikov tako<, da bodo lastniki lahko na eni, strani učinkovito vplivali na odpravo še preostalih pomanjkljivosti, na drugi strani pa bodo lahko
sami ugotovili tudi koristi, ki jih prinaša skupno gospodarjenje z gozdovi.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš inž. Adolf Tavčar ima besedo.
Inž. Adolf Tavčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 2e od novega leta teče razprava in javna polemika o problemih našega
gozdarstva in še posebej o odnosih privatnega sektorja do gozdnih gospodarstev. Kmetje-lastniki gozdov pričakujejo namreč precej več od pričakovanih
zakonskih sprememb kot je bilo dosedaj rečenega o tem. Zamišljajo si bolj
sproščen trg z lesom prek več pooblaščenih organizacij za promet z lesom kot
je to urejeno doslej samo prek gozdnih gospodarstev. Pri odkazovanju lesa za
lastno uporabo je treba odpraviti sedanji režim. Vsako kmečko gospodarstvo
porabi vsako leto nekaj lesa enkrat več, drugič manj za lastno uporabo. To bi
moralo biti urejeno tako, da je to pravica kmeta-lastnika gozda, ki naj se avtomatično upošteva pri letnih programih sečnje ne samo na podlagi posebnih prošenj in pozneje često toge kontrole, če je bil les resnično uporabljen za domačo
uporabo. Tak način, če se grobo izvaja, povzroča konflikte in je po mnenju
kmetov odraz poniževanja kmeta kot enakopravnega državljana, ki razpolaga
s svojo lastnino.
Povečujejo se konflikti glede cen. Ni možno in tudi ni pošteno prevaliti
vsa bremena gozda na ceno lesa pri gozdnih gospodarstvih, zlasti še, ker ima
lesna industrija dokaj ugodno stopnjo akumulacije in bi bili lahko vsaj artikli
konjunkturnega značaja, to so predvsem iglavci, plačani malo bolje kot so
doslej.
Izvršni svet predlaga poglobljeno in popolnejšo samoupravo, to je dvodomni sistem v gozdnih gospodarstvih. Tako bi imeli lastniki gozdov svojo
samoupravo. To je zelo dobra rešitev za boljše poslovanje in boljše odnose med
gozdnimi gospodarstvi in lastniki gozdov. Takšna stališča je treba sprejeti,
vendar vprašanja, ki kmeta teži, to je, da malo dobi za les, s tem ne rešujemo.
Problem odkupnih cen bi še naprej ostal odprt.
Na drugi strani pomeni liberalizacija prometa z lesom še večjo oslabitev
fondtov za čuvanje gozdov in njihovo regeneracijo. Ogrožena je bila osnova za
napajanje industrije, ki uporablja les za predelavo. Takšno parcialno reševanje
bi postavilo gozdove v še večja protislovja in bilo bi. še mnogo slabše kot je
bilo doslej. Na to nas posebej opozarja gospodarska zbornica in tudi združenje
gozdnih gospodarstev. V nadaljnjih razpravah se bo treba le odločiti, ali obdržimo obstoječe stanje, ali pa da se izpopolni sistem samouprave za gozdne posestnike in da se popravijo odkupne cene konjunkturnih vrst lesa.
Nadalje je možno urediti in poenostaviti režim lesa za lastno uporabo. Zelo
je zaželeno, da se ustanovi trajni republiški sklad za gozdna območja kot je
Dolenjska, Kras itd., predvsem pa sklad za investiranje in obnovo hitro rastočih
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gozdnih plantaž na podlagi gospodarske računice. V ta sklad bi, odvajali sredstva tisti, ki gospodarijo z gozdovi, kot tudi tisti, ki uporabljajo v svoji dejavnosti les za surovino. To bi bila že precejšnja rešitev teh problemov, ki danes
tarejo našo družbo.
Za trajnejšo in temelji.tejšo rešitev, ki jo je predlagal v svojih tezah
tov. Lesar, je potrebna reorganizacija sedanje gozdarske službe in reorganizacija
delitve med širšimi družbenimi interesi, Osebno se nagibam k temu, da je treba
te teze podrobno proučiti in videti vse možnosti, in tudi posledice za takšno
odločitev. Zato je sicer potrebno več časa, ker je potrebno tudi več časa za
spremembe zvezne zakonodaje s tega področja. Perspektivno pa bi s tem bolj
sistemsko reševali zapletene probleme.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa, tovariš Tavčar. Tovariš
Janez Šter ima besedo.
Janez Ster: Tovariš predsednik, tovariši.ce in tovariši poslanci. Nedvomno je, da so pri iskanju najustreznejših oblik gospodarjenja z gozdovi
lahko zelo pomembne in koristne tako pobude kot izkušnje predvsem najbolj
zainteresiranih strank na področju gospodarjenja z gozdovi, to je gozdnih
gospodarstev kot zasebnih lastnikov gozdov in tudi lesne in. celulozne industrije. Toda te pobude so koristne in upoštevanja vredne samo tedaj, če ne
izhajajo samo iz ekonomske zainteresiranosti prizadetih delovnih organizacij in
državljanov, marveč, da je v teh pobudah v zadostni meri prisotna tudi skrb
za trajno ohranitev in krepitev tako gospodarskih kot tudi drugih splošno
koristnih funkcij gozdov. To je doslej prav gotovo bila pomanjkljivost v vseh
dosedanjih razpravah. Posamezni akterji v teh razpravah le preveč vidijo sami
sebe, ne pa interese družbe in naroda. To velja tembolj, kajti tudi izkušnje in
gibanja po svetu nas uče in opozarjajo, da je splošno družbeno pomembno
gospodarjenje z gozdovi v primerjavi z njihovo gospodarsko pridobitnostjo v
nenehnem naraščanju. Zato tudi družbene koristi, ne glede na lastništvo gozdov,
vse močneje posegajo v urejanje in usmerjevanje tega gospodarskega področja.
Ta ugotovitev sodi med temeljne značilnosti gozdne proizvodnje. Močno
je podčrtana celo v zvezni ustavi! in je potemtakem morala tvoriti enega izhodiščnih temeljev pri oblikovanju in sprejemanju zakona o gozdovih leta 1965
in seveda tudi, danes pri presoji tega zakona.
Prav s tega vidika bi se morali tudi poslanci konstruktivno vključiti v
sedanjo razpravo o gospodarjenju z gozdovi. Prav je, da z ene strani omenimo
tudi pozitivne rezultate pri izvajanju sedanjega zakona, seveda pa moramo
hkrati tudi, objektivno prikazati vse hibe in vrzeli, s katerimi se danes še sre^
čujemo, ne glede na to, ah so te pomanjkljivosti objektivnega ali subjektivnega
značaja.
O gospodarjenju z gozdovi je za nami še dolga razprava zainteresiranih in
zato poklicanih strokovnih, družbeno-gospodarskih in političnih organov, katerih
mnenja in ugotovitve smo našli tudi med gradivom za razpravo v našem zboru.
Rad bi le poudaril, da so dognanja iz dosedanjih razprav dokaj enotna in da
bi jih lahko strnili; v ugotovitev, da so izhodiščni motivi sedanje sistemske ureditve gospodarjenja z gozdovi pravilni in da je za odpravo dosedanjih pomanjkljivosti možno in smotrno iskati rešitev le v tem okviru. Takšna ocena se v
prvi vrsti nanaša na že doseženo organizacijsko okrepitev in integracijsko
povezanost gozdarstva znotraj gozdno-gospodarskih območij in na skupno
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gospodarjenje z njimi, s čimer se ustvarjajo pogoji za hitrejši napredek in
razvoj tako gospodarskih kot tudi splošno družbenih koristnih funkcij
gozdov. Zal ne moremo trditi, da se s to oceno o temeljnih načelih gospodarjenja z gozdovi v celoti skladajo tudi interesi in želje zasebnih lastnikov. Glede tega je z njihove strani slišati vrsto kritičnih pripomb in očitkov
in prav je, da jim prisluhnemo. Prav te segajo od konstruktivnih pobud za
odpravo pomanjkljivosti pri izvajanju sedanjega zakona do ekstremnih zahtev
za spremembo in odpravo njegovih temeljnih določil. Res je sicer, da predvsem
tam, kjer so gozdno-gospodarske organizacije pravilno in s potrebnim družbenopolitičnim prisluhom pristopile k izvajanju zakona, obstaja precejšnje število
kmečkih posestnikov, ki podpirajo sedanjo osnovno temeljno ureditev skupnega
gospodarjenja z njihovimi gozdovi,. Zato so se tudi v to razpravo konstruktivno
vključili. Kljub temu pa nas nezadovoljstvo kmečkih gozdnih posestnikov, ki
je bilo v dosedanjih razpravh v gospodarjenju z gozdovi močneje poudarjeho,
opozarja, da bo treba glede tega še marsikaj popraviti in izboljšati. Prav bo,
če bomo pri tem v večji, meri kot doslej, prisluhnili željam in pobudam gozdnih
posestnikov. Znano je namreč, da ima naš kmet visoko razvit čut do gozda, da
ceni njegove koristi in ga zato skuša kar najbolje ohraniti in zboljšati.
Prav o tem so interesi in hotenja kmečkih gozdnih posestnikov docela
istovetni s temeljnimi zadolžitvami, ki jih nalaga sedanji zakon o gozdovih
gozdno-gospodarskim organizacijam. Zato je nezadovoljstvo kmetov težko razumeti drugače, kot da izvajanje zakona ne teče povsod tako kot je bilo mišljeno, oziroma, da niso določila zakona in na njegovi osnovi izdani spremljajoči
predpisi v zadostni meri usklajeni z realnostjo, ki se nam danes ponuja. Pri tem
bi želel poudariti, da prihajajo v naših dosedanjih razpravah vse preveč do
izraza tudi mnenja in kritike vseh tistih, ki še gojijo iluzije, da si bodo na
račun novega sistema gospodarjenja z gozdovi popravili svoj ekonomski položaj
ne glede na to, če znaša na primer njihov letni posek mogoče 3 ali 5 kubikov.
Jasno je, če govorimo o gozdnih posestnikih, da lahko potem predvsem govorimo o takšnih gozdnih posestnikih, ki z gozdom dopolnjujejo svojo osnovno
kmetijsko dejavnost, v kateri predstavlja tudi struktura gozda sestavni del
kmetije. Struktura teh lastnikov je seveda vse kaj drugega kot dobra. Moramo
se namreč sprijazniti tudi s tem, da smo priča veliki razdrobljenosti tako na
področju kmetijstva kot tudi gozdarstva.
Podatke, ki jih bom posredoval, sem dobil iz neke kmetijske literature.
Pri nas znaša poprečna kmetijska posest 2,5 ha. Smatram, da je prav tej razdrobljenosti precej kriva tudi naša zakonodaja, ki stimulira še nadaljnje drobljenje. V vseh letih po vojni so bili ti instrumenti usmerjeni v drobljenje. Poglejmo na primer samo zakon o dedovanju. Navedel bi primer, ki mi je najbolj
znan. Kmet, ki je s težavo obdržal sina na kmetiji, je umrl brez testamenta.
Štipendiral je sina, ki je postal inženir in hčerko, ki je postala učiteljica.
Po očetovi smrti sta oba zahtevala, da dobita delež, ki jima po zakonu pripada
in sicer »denar takoj«, ah pa »gre zemlja v prodajo«. In to se je tudi zgodilo.
To ni edini primer. Takih primerov je precej. Mislim, da bi bilo treba te instrumente nujno spremeniti, da bi stimulirali povečanje posesti. Samo en primer: v zahodni Nemčiji je bila leta 1964 poprečna posest 4,3 ha, danes že 9,3 ha.
To se pravi, da je v kratkem času bistveno povečala posest. V Nemčiji pride na
100 ha 18 delavcev, v Angliji 6. Razmerja gredo prav obratno kot površina.
Pri nas so te stvari dokaj bolj žalostne.
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Dosedanje izkušnje tudi kažejo, da je v vsaki od obeh predpostavk nekaj
resnice. Ne da bi s tem hotel kakorkoli zanikati ali zmanjševati pomena in posledice vseh napak gozdarjev, ki pri tako zahtevni nalogi med kmeti ponekod
še povzročajo hudo kri, je za razpravo verjetno pomembnejša druga ugotovitev
in sicer, da bo treba v sedanji ureditvi gospodarjenja z gozdovi še marsikaj
dopolniti in zboljšati. Dosedanja razprava je glede tega že dala precej konkretnih pobud, med katerimi so predvsem pomembni predlogi za poenostavitev poslovanja gozdnogospodarskih organizacij. Res je že čas, da naše želje in zahteve,
ki so enotne pri vseh partnerjih, zahteve po čim hitrejšem razvoju in napredku
gozdov ne glede na njihovo donosnost, postavimo na realna tla in jih uskladimo
z razpoložljivimi možnostmi. Le tako bodo lahko gospodarske organizacije znižale stroške gospodarjenja z zasebnimi gozdovi na takšno raven, ki bi bila sprejemljiva za gozdne lastnike. Prav v tej zvezi je zelo pomembno stališče izvršnega sveta za zadovoljitev temeljnih zahtev kmetov po njihovi popolni in
resnični samoupravi pri gospodarjenju z gozdovi. Kmetje naj bi znotraj gozdnih
gospodarstev in njihovih obratnih enot predstavljali lastno in z delavskimi sveti
enakopravno samoupravno skupnost z dokončno in izključno pristojnostjo
odločanja o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na gospodarjenje z gozdovi.
Priznati namreč moramo, da sedanji zakon o gozdovih ne daje zadovoljivega
okvira za učinkovito uveljavljanje samoupravnih pravic kmetov — gozdnih posestnikov. Zato imajo ob upoštevanju kateregakoli uveljavljenega merila za
udeležbo gozdnih posestnikov v samoupravnih organih kmetje — gozdni posestniki v teh organih občutek podrejenosti in manjšine. Od tod izvira tudi njihov
občutek, da ne morejo polnopravno sodelovati pri samoupravni odločitvi. To
samo prispeva k nasprotovanju določila zakona o gozdovih nasploh in k iskanju
rešitev izven obstoječih gozdno-gospodarskih organizacij.
Reševanje obstoječih pomanjkljivosti, dosedanje organizacijske ureditve
vključevanja gozdnih posestnikov v samoupravne organe, ki bi temeljilo na
iskanju novih meril za vključevanje teh posestev v samoupravne organe, bi
lahko tudi pripeljalo do raznih deformacij in predvsem do dveh skrajnosti:
— ali do prekomernega povečevanja števila teh organov in števila članov
teh organov,
— ali pa v drugo skrajnost in sicer, da bi premalo upoštevali družbene interese pri gospodarjenju z gozdovi in postavili v podrejeni položaj družbeni
sektor gospodarjenja.
Za rešitev tega vprašanja se strinjam s predlogom izvršnega sveta o uvedbi
tako imenovanega dvodomnega sistema upravljanja. Se pravi, da gre torej znotraj enotnega gospodarjenja z vsemi gozdovi za dva različna samoupravna organa, o čimer je jasno govoril inž. Razdevšek. Torej bi lahko večja samostojnost
in razširitev samoupravnih pravic kmečkih gozdnih posestnikov brez dvoma
prispevala k učinkovitejšemu reševanju nekaterih odprtih ekonomskih in organizacijskih vprašanj gozdnih gospodarstev, zlasti v smeri poenostavitve in pocenitve poslovanja, zakar se bodo kmečki posestniki prav gotovo zavzeli. Zato bi bilo treba uveljaviti že predlagane spremembe tudi v nekaterih sedanjih
predpisih. Upravičeno pričakujemo, da bi uvedba samoupravnih skupnosti gozdnih posestnikov z jasno določeno materialno podlago odločanja prispevala k
smotrni rešitvi sedanjih dilem glede prometa z lesom.
Sedanje težnje kmečkih gozdnih posestnikov za sprostitev prodaje lesa
izhajajo predvsem iz dejstva, da gozdni posestniki niso imeli dovolj možnosti
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in pravic pri razpolaganju in delitvi v zasebnem sektorju in pri gospodarjenju
s sredstvi.
Zato je jasno, da bo kolikor pridejo kmetje do vsebinsko poglobljenega in
oblikovno pravilno rešenega samoupravljanja, odpadla težnja po sprostitvi prometa z lesom. Kolikor pa bi usvojili' nasprotno načelo, potem samoupravljanje
v gozdnih gospodarstvih nima nobenega smisla.
Nepravilno bi bilo seveda pričakovati, da bo takšno razširjeno in pridobljeno samoupravljanje v zasebnem sektorju rešilo vso problematiko gospodarstva. Osnovni problem je namreč vsekakor dejstvo, da v gozdarstyu ne bomo
izpolnili nalog, ki smo jih sprejeli v okviru srednjeročnega plana. Zato se upravičeno postavlja vprašanje, ali je možno zaradi specifičnih pogojev gozdarske
proizvodnje sploh najti ustrezajoči sistem za reševanje vseh problemov gozdarstva? Ali je možno glede na omenjeno dolgoročnost proizvodnje in prepletanje ekonomskega in splošno družbenega pomena gozdov rešiti to vprašanje na bazi ekonomskih in samoupravnih načel? Po mojem mnenju, ne. Zato
bo verjetno nujno, da bo tudi v bodoče v to področje še posegla družba s svojimi
ukrepi.
Gozdarstva prav zaradi navedenih dejstev ni moč povsem enačiti z drugimi
gospodarskimi dejavnostmi, npr. z industrijo.
Na koncu bi še poudaril, da bi bilo prav, da se v bodočih javnih razpravah
in v skupščinskih aktih upoštevajo tudi stališča in interesi lesne industrije.
Ta industrija je namreč danes, glede na ustvarjeni presežek izvoza in uvoza
v okviru slovenskega gospodarstva, na prvem mestu.
Ce upoštevamo še število zaposlenih v lesni industriji in predvsem možnost razvoja te stroke in nadaljnjo možnost vključevanja v mednarodno delitev
dela ter njen perspektivni, delež pri ustvarjanju tako potrebnih konvertibilnih
sredstev, potem je jasno, da bi; vsaka »ad hoc« rešitev na področju gospodarjenja z gozdovi prizadela lesno industrijo in hkrati tudi slovensko gospodarstvo
v celoti.
Predsednik dr. Joža Vilfan : Tovariš Franc Medja, prosim.
Franc Medja: Tovariš predsednik, tovariši poslanci in poslanke. V
svojem prispevku ne morem povedati nič takega, kar še ni bilo rečeno v sedanji razpravi o zakonu o gozdovih in o njegovem izvajanju. Lahko samo ponovim v imenu gozdnih posestnikov našega območja že večkrat izražena stališča
v zvezi z obravnavano problematiko.
V vseh dosedanjih ocenah in stališčih glede gospodarjenja z gozdovi ni bilo
v nobenem primeru ugovarjanja k ugotovitvi, da so gozdovi splošno družbenega pomena. Mislim celo, da je ta splošni družbeni interes tako velik, da imajo
podjetniško organizirana gozdna gospodarstva v sedanjem sistemu, ko gospodarijo z vsemi gozdovi, brez posebne družbene kontrole, skoraj preveč pristojnosti. Gospodarjenje z gozdovi ima namreč tudi blagovni značaj. Sedanja
ureditev pa, ki ne loči gozdno-gojitvenih del in blagovnega značaja gospodarjenja, dopušča, da lahko podjetniški poslovni interesi prevladajo v škodo
varstveno-gojitvenih del. Se posebno je tak način gospodarjenja nevzdržen za
zasebne gozdove, ki so tudi vključeni v skupno gospodarjenje. Tu se srečujemo
poleg čisto gozdarskih in strokovnih zadev tudi še z gozdnimi posestniki, z
njihovimi težnjami in tudi z njihovimi pravicami. Prepričan sem, da bomo gospodarjenje z zasebnimi gozdovi uspešno vodili le tedaj, če bomo upoštevali tudi

76. seja

43

upravičene predloge kmetov in gozdnih posestnikov. Dosedanja ureditev je
povzročila ves čas svoje veljavnosti razne napetosti in tudi politične težave.
Zato moramo tudi v zasebnem delu in v združenem delu v kmetijstvu in gozdarstvu doseči, da bodo prizadeti — bolj kot doslej — na samoupravni podlagi
reševali tista vprašanja, ki so zanje življenjskega pomena.
V dosedanji razpravi so bila zlasti kritizirana tista določila sedanjega zakona, ki urejajo promet z lesom. To je končno samo zadnja faza gospodarjenja
v gozdu. Ker pa se prav pri tej ustvarja dohodek, je vsekakor zelo pomembna,
saj prav ta neposredno vpliva na dohodek in marsikje tudi na obstoj kmetijskih
gospodarstev. Gozdni posestniki, se ne strinjajo z monopolnim položajem, ki ga
imajo gozdna gospodarstva nasproti njim in trdijo, da je treba velik del teh
težav pripisati prav temu monopolnemu položaju. Med drugim povzroča ta monopolni položaj tudi to, da je promet z lesom obremenjen s tako visokimi stroški
in da prejme gozdni posestnik za les, upoštevajoč končne prodajne cene, res
premalo.
Lastniki gozdov zahtevajo, da jim zakon, ki jim priznava lastnino, prizna
tudi elemente, ki iz nje izhajajo. Mislim, da je treba kmetom in lastnikom
gozdov tudi v tej končni fazi gospodarjenja z gozdovi priznati samoupravljalske
p-ravice in jim omogočiti, da enako kot drugi delovni ljudje sami odločajo in razpolagajo z rezultati svojega dela. Na rezultate svojega dela se gozdni posestniki
lahko sklicujejo. Svoj les posekajo in spravijo do ceste in tudi. do žagarskih
obratov sami, pri čemer je delež gozdnih gospodarstev minimalen. Zato upravičeno ugovarjajo visokim režijskim stroškom gozdnih gospodarstev, ki znašajo
v poprečju 4026 starih dinarjev za m3, kar predstavlja približno 20 °/o od končne
prodajne cene ali okoli 30 °/o od cene, ki jo dobijo gozdni posestniki za vse delo
in les skupaj. Se posebej je neupravičljiva tako imenovana splošna režija gozdnih gospodarstev, ki znaša v poprečju 2224 din za m8; to je več kot dobi kmet
za les na panju, če odštejemo še davek, ki; ga plača od posekanega lesa.
Ce pri tem upoštevamo, da je v tej ceni plačano tudi kmetovo najmanj
polstoletno vzdrževanje gozda in plačevanje davkov in da prejme za vse to
praktično manj kot znaša režija gozdnega gospodarstva, menim, da je vsak
komentar odveč. Ponavljam, da vsa ta nesorzmerja nastajajo samo zaradi organizacijske oblike gospodarjenja z gozdovi, ki jo je uveljavil sedanji zakon. Ta
nesorazmerja bo mogoče odpraviti samo s spremembo zadevnih predpisov.
Ob tem moram reči še nekaj besed o biološki amortizaciji, o njeni višini,
zbiranju in o načinu njene porabe. To omenjam zato, ker tudi višina biološke
amortizacije vpliva na ceno lesa, ki jo dobi gozdni posestnik. Višina se pač
formira na podlagi republiškega predpisa. Iz materiala je na primer razvidno,
da naša biološka amortizacija pri gozdnem gospodarstvu Bled ne doseže prodajne cene 18 969 dni, 3214 din za m3, kar predstavlja 16,9 l0/o prodajne cene,
medtem ko znaša v sosednjem gozdnem gospodarstvu Kranj od dosežene prodajne cene 19 681 din le 1117 din za m3, ali le 5,7 °/o od prodajne cene lesa. Vidimo torej, da ti dve sosednji gozdni gospodarstvi zaračunavata zelo različno
biološko amortizacijo — razlika je skoraj 300l0/o. Taka nesorazmerja, ki so za
nekoga gotovo krivična, nastajajo lahko zato, ker so v sedanjem sistemu gozdna gospodarstva edini predpisovalec, pobiralec in uporabnik biološke amortizacije in — kot sem že omenil — nad vsem tem ni družbene kontrole.
Ce vse to vidimo, nam ob takem samovoljnem izvajanju predpisov postane
razumljivejše v dosedanji razpravi že večkrat izraženo stališče, da je sedanja
organizacijska ureditev gospodarjenja z gozdovi nevzdržna in da bi kazalo
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biološke naložbe ločiti od gozdnih gospodarstev v sedanji obliki in jih prenesti
na druge družbene organe.
Menim, da izražam upravičeno zahtevo posestnikov našega območja, ki zastopajo stališče, naj bo tako imenovana gozdarska služba javna, točneje1, da bi
bila organizirana pri občinah. Ta služba ne bi smela biti vezana na dohodek
gozdnega gospodarstva, ker bi tako nedvomno uspešneje delovala in bolj
skrbela za prave biološke naložbe. Ob tej priložnosti naj še enkrat ponovim
že povedano stališče, da je nedopustna, da se neka z zakonom predpisana sredstva prepuščajo katerikoli gospodarski organizaciji in da jih ta potem podjetniško troši in uporablja.
Veliko je tudi pripomb s strani gozdnih posestnikov glede biološke amortizacije. Vendar je iz materiala razvidno', da je biološka amortizacija lahkotudi veliko nižja kot je v našem primeru, zato ti ugovori lahko odpadejo.
Sedanja razprava o tem zakonu je nedvomno velik napredek pri obravnavanju tako važnega vprašanja. S tem smo praktično priznali kmeta — gozdnega
posestnika kot polnopravnega občana in proizvajalca. Mislim, da tudi skupščina ne bo mogla povsem mimo želja in upravičenih zahtev kmečkega prebivalstva, saj le-to še vedno predstavlja četrtino vsega prebivalstva Slovenije.
Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Tovariš Franc Medja je govoril v imenu
kmetijske zadruge Bled. Prijavil se je tudi tovariš Franc Cvetek iz KZ Srednja
vas v Bohinju. Prosim.
Franc Cvetek: Spoštovani zbor. Dovolite, da tudi jaz povem nekaj
značilnih primerov z bohinjskega območja.
Značilnost Bohinja je med drugim tudi njegovo drobno kmečko gospodarstvo, v katerem sta bistvena živinoreja in gozdarstvo. Najmočnejši dohodek ima
naš kmet iz gozda. Stanje pa je — žal tako, da je prav ta dohodek zaradi sedanjega zakona o gozdovih najbolj obremenjen in tako kmetu — proizvajalcu
ostane zelo malo. Iz tega dohodka lahko kmet največkrat krije samo gole
stroške proizvodnje kot so biološka amortizacija, posek in spravilo lesa do industrijskih obratov ali do železniške postaje. V naših hribovitih krajih so
drobne kmečke gozdne posesti v taki oddaljenosti od prevzemnih obratov, da
niso kriti niti zgoraj omenjeni stroški. Ugotoviti moramo namreč tole: vse
gozdne površine zasebnega lastništva, ki so v 7. ali 8. razredu, imajo minimalni
dohodek, ki ni vreden svojega imena.
Kljub mnogim novozgrajenim gozdnim cestam ni niti ene take ceste na
območju gozdnih parcel sedmega ali osmega razreda. Les je iz teh parcel mogoče spraviti samo z zimsko vleko. Očividno je torej, da so »pravilni stroški
veliki, dohodki od lesa s tega območja pa minimalni, če sploh so. Za ta dva
gozdna razreda bi morale biti dajatve že po sedanjem zakonu omiljene, oziroma
jih sploh ne bi smelo biti, saj često dohodek prodanega lesa iz teh gozdov ne
krije vseh proizvodnih in spravilnih stroškov. Našemu kmetu je mogoča vsaka
večja investicija samo iz dohodka od gozdov. Njegovo gospodarjenje je med
seboj tako tesno povezano, da brez zadostnega dohodka od gozda ne more vzdrževati najpomembnejših gospodarskih poslopij, ki, so potrebna za obstoj njegove
revne kmetije, ki je vezana predvsem na živinorejo. V mnogih naših planinah
je prišlo do take situacije, da propadajo številna planinska gospodarska poslopja.
Naše drobno kmetijsko gospodarstvo se ne more primerjati! s tistim v ravnini
ali v bližini večjih industrijskih središč. Naš človek je prisiljen tudi v sedanjih
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razmerah, ko je uveljavljen zakon, o gozdovih, najti si nekaj dohodka od prodaje lesa, sicer mu je obstoj nemogoč. Večkrat samo životari in sodimo, da to
ni v skladu z razvojem naše socialistične družbe.
Bohinjski človek ima na svojem raztresenem obširnem gorskem terenu
precej investicijskih vzdrževanj na gospodarskih poslopjih. Tu so še delno lesene
hiše, lesena so vsa gospodarska poslopja kot kozolci, seniki in svisli, planinske
staje in za živino ustrezni planinski objekti. Kje drugje naj najde kritje za te
stroške, če ne od prodaje lesa? Na drugi strani pa vemo, da so imeli ljudje
nekdaj velike pravice, ki. jih sedaj pravzaprav nimajo več.
Z razvojem naše socialistične družbe postaja Bohinj za naše delovne ljudi
in tujce vse bolj zanimiv. Kot tak mora obdržati svoj gorski značaj, če hoče
služiti potrebam bodočega turizma. To je danes še nemogoče. Zadostnega dohodka na kmetijah ni več in mladina je prisiljena iskati si zaslužek v tovarnah,
v obrti, v gostinstvu in drugod. Tudi selitve so vse pogostejše. Sodimo, da je
temu precej vzrok tudi sedanje stanje, povzročeno z zakonom o gospodarjenju
s privatnimi gozdovi.
Pripominjamo, da naš človek — proizvajalec ne more razumeti monopolnega
položaja, ki, ga imajo gozdna gospodarstva nad zasebnimi gozdovi. Kmet se
čuti v sedanji družbi krivično zapostavljen, saj kot občan in proizvajalec nima
pravice, da sam odloča o prodaji svojih proizvodov. Zato mora biti ta pravica
svobodne prodaje priznana kmetu v polni meri s spremembo zakona. Zakon
o upravljanju z gozdovi v zasebni lastniui naj se v svoji vsebini in obliki
spremeni tako, da bodo v celoti zavarovane pravice občana kot samoupravljalca
in proizvajalca. Socialistična načela se povsod uveljavljajo, pri gospodarjenju
z zasebnimi gozdovi pa je prav nasprotno. Zato naj opravlja nadzor nad gospodarjenjem z zasebnimi gozdovi družbeni organ pri občinski, skupščini. Pri občinski skupščini naj bi bil postavljen inšpekcijski organ, v katerega naj bi bili
izvoljeni tudi, kmetje — proizvajalci. Njegova naloga naj bi bila varstvo in go^
jenje zasebnih gozdnih parcel. Sodimo, da je kmet prvi upravičenec. On bo
tako lahko z mnogo manjšimi režijskimi stroški pravilno negoval, varoval in
gojil gozdove. Sodimo', da smo enakovredni člani naše socialistične družbe.
Poudarjam, da zakona o gospodarjenju z zasebnimi gozdovi v SR Sloveniji občinska skupščina v Radovljici ni prejela in tudi ni bil dan v razpravo zborom
volivcev. Predočen je bil samo v informacijo in vsebini zakona so se naši ljudje
uprli, saj je bil že spočetka dejansko nesprejemljiv.
Za spremembo omenjenega zakona dajem nekaj konkretnih predlogov:
kmet naj svobodno in prosto razpolaga s svojimi kmetijskimi proizvodi, med
katerimi je tudi les. Pri občinskih skupščinah maj se ustanovi nadzorstveni
organ, v njegovo pristojnost pa naj bi spadala nega, varstvo in gojenje zasebnih gozdov. V ta organ bi morali biti poleg lesnih strokovnjakov izvoljeni
tudi zastopniki kmetov, ki naj bi sodelovali tudi pri določanju višine biološke
amortizacije in pri določanju njene uporabe. Naši ljudje, ki so veliko žrtvovali
za cilje narodne osvoboditve, niso pričakovali izkoriščanja malega človeka, to
je bajtarja in polkmeta in tako globokega razočaranja, ki ga je ustvaril sedanji
nesprejemljivi zakon. Ta zakon namreč krati njihove osnovne pravice, da bi
kmet lahko sam odločal o upravljanju svoje drobne kmečke proizvodnje, kje je
gozd njegova najboljša postavka. Zato zahteva kmet rešitev in enake pravice, ki
jih imajo delavci, uslužbenci in drugi v svojih delovnih organizacijah. Smemo
reči, da je bil mah kmečki proizvajalec nosilec vseh bremen in žrtev narodno-
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osvobodilne vojne in zaradi tega smatra navedena neskladja za veliko krivico,
ki mu je storjena.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Cene Matičič.
Cene Matičič: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
poslanci! Ko obiskuje poslanec tega visokega doma svojo volilno enoto, moja je
v veliki večini kmetijskega značaja, se poleg ostalega srečuje tudi z naslednjimi
problemi: z odnosi med gozdnimi gospodarstvi in kmeti, s problemi cen lesa,
odkupa in podobno. V vsej tej problematiki se dosledno in neprestano srečujemo z osnovno ugotovitvijo, ki je približno podobna: kmet, mislim na zasebnega
kmeta, je v popolnoma neenakopravnem položaju do teh velikih organizacij.
Z njimi se ne more pogovarjati na enakopravni podlagi in je neprestano v podrejenem položaju. Ni malo primerov, da se predstavniki teh organizacij obnašajo
do kmetov celo omalovažuj oče, nekako zviška in neprimerno v smislu dobrih
odnosov med ljudmi.
Naj opozorim, da kmetje v načelu niso proti gozdnim gospodarstvom, oziroma proti podobnim organizacijam. Zavedajo se, da je takšna organizacija
potrebna in nujna. Vendar način in postopek je večkrat tako neprimeren, da
postajajo kmetje alergični že ob samem imenu. Nihče ni proti socializaciji. Smo
za socializacijo, vendar za socializacijo s kmetom, ne pa za socializacijo brez
kmeta. Prav zaradi tega, ker se marsikje to dogaja, čutijo takšen odpor. Mišljenja, da kmeta gozdna gospodarstva izkoriščajo, niso osamljena. Se več. So
zelo prezentna in današnja primerjava med odkupnimi in prodajnimi cenami
lesa je pokazala, da te trditve ne kaže tako enostavno negirati. Res je, da je
zastopstvo kmetov v gozdnih gospodarstvih malenkostno in da ne uživajo
proklamiranih samoupravnih pravic. Menim, da bi bilo mogoče reševati to problematiko lahko tudi tako, da damo kmetu organizacijo, V kateri bo lahko
v skladu s samu pravnimi pravicami konfrontiral in usklajal svoje zahteve in
poglede ter predloge ter tako enakopravno sodeloval tako z gozdnimi gospodarstvi kot z drugimi organizacijami pri kreiranju politike gospodarjenja z
gozdovi in politike razvoja in pospeševanja celotnega kmetijstva v naši republiki
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. S tem je lista prijavljenih
govornikov izčrpana. Zeli še kdo besedo ? Tovariš inž. Ferdo Papič ima besedo.
Inž. Ferdo Papič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
K današnji razpravi se nisem mislil prijaviti glede na to, ker sem sodeloval
v skupini poslancev v raznih odborih in se tako že skoraj izčrpal s svojimi
mnenji in predlogi. Moram pa reagirati na izvajanja nekaterih diskutantov.
Želim, da je razprava objektivna in zato se čudim nekaterim gostom, ki
navajajo neresnične podatke. Reagiram na izvajanja tovariša direktorja kmetijske zadruge Bled, ki navaja podatke, da se na območju gozdnega gospodarstva
Bled pobira biološka amortizacija v znesku 16 l0/o, pri gozdnem gospodarstvu
Kranj pa 6,0/o. Ce je to resnica, mora tu nastopiti republiški inšpektor in stvari
ugotoviti. Znano nam je, da je pri obnovitvi iglavcev oziroma pri lesu iz iglastih gozdov predpisana biološka amortizacija, ki seveda ne more biti nižja kot
je bila pred leti določena za družbene gozdove in tudi za privatne v višini 15 %.
Želim tudi tako reagirati na izvajanja tovariša Snabla. Verjetno je dobil podatke na terenu, vendar bi bilo prav, da jih, preden jih nam posreduje, še
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preveri. Tudi za diskutanta — zdi se mi s celjskega območja — bi bilo prav, da
bi preveril, če je res, da znaša razmerje med odkupno ceno jamskega lesa 5—6
tisoč nasproti. 16 tisoč. To razmerje na nobenem območju ne drži in tudi podatki se ne ujemajo. Zelo sem za to, da se kritično pogledajo določene zadeve,
nikakor pa nisem za to, da se iznašajo podatki, ki niso resnični in so v nasprotju
z našimi predpisi. Tako se potem tudi izraža dvom v delo sekretariata za gospodarstvo, inšpektorata in v delo še drugih organov.
Nadalje bi želel reagirati tudi na izvajanje tovariša Matičiča. Podpiram ga
v tem, da so poslanci, ki so obiskali teren, ugotovili, da so pogoji gospodarjenja
z gozdovi in odnosi do ljudi zelo različni. Moram poudariti, da so stališča poslancev v nekaterih območjih, na primer v Slovenj Gradcu in Mozirju v popolnem nasprotju kot so na Notranjskem, predvsem v Cerknici, Logatcu in še
nekje drugje.
To se pravi, da verjetno tudi prijemi gozdnih gospodarstev niso taki kot bi
morali biti. Lahko ponovno trdim, da bi bilo treba marsikje zakon tudi pravilno
izvajati in tako tudi ne bi bilo nastalih problemov.
Želel bi nadalje pojasniti, kje in zakaj nastopa konflikt med kmeti in gozdno-gospodarsko organizacijo. Veste, da vsak naš hribovski kmet postavlja v
ospredje vprašanje gozda, ki ga resnično hranil za to, da bo lahko na stara leta,
ko ne bo več delovno sposoben, živel od njega. Na žalost moram poudariti, da
je prišla ta renta od gozda, ki je veljala mogoče pred 40—50 leti in s katero se je
kmet lahko preživljal, danes tako v Sloveniji kot tudi v Švici, Nemčiji in v
drugih vzhodnih državah, skoraj na ničlo. Kmet torej od gozda, ki je v hribu,
ne dobi ničesar, marveč samo za vloženo delo.
Nadalje bi želel povedati še to, da se je danes na zakon o gozdovih glede
na ekonomski položaj kmeta postavila vrsta vprašanj, češ da je zakon kriv za
slab ekonomski položaj kmeta. Hotel bi poudariti, da naj se ta dom zaveda, da
niti gozdarstvo, niti kmetijstvo ne bo rešilo hribovskega kmeta, marveč je to
skrb celotne družbe. Kolikor želimo, da bomo obdržali hribovskega kmeta, potem mu moramo zagotoviti zdravstveno zavarovanje s takšno obremenitvijo,
ki jo zmore. Prav tako mu moramo zagotoviti pokojninsko zavarovanje. Ti dve
nerešeni vprašanji! sta osnovna in glavna vzroka, da danes odhaja mladina s
hribov in zapušča hribovske kmetije.
Nadalje bi želel tudi nekoliko poudariti ekonomsko situacijo gozdno-gospodarskih območij. Nekateri poudarjajo, da so gozdnogospodarska območja v enakopravnem položaju. Lahko trdim, da gre danes, ko prehajamo iz administrativnih ukrepov na ekonomske, ta razvojna pot zelo v razkorak in da bogataš
ostaja »s kvadratom bogat«, siromak pa »s kvadratom siromak«.
Ce družba želi, da je startna osnova območij enaka, potem je tudi njena
dolžnost, da vsaj približno ureja tako, da se bo res razvoj gozdarstva enakomerno razvijal. Želel bi tudi poudariti, dia smo mogoče gozdarji zamotali predpise in da želimo imeti tako urejene gozdove kot jih ima najbogatejša dežela.
Vendar se moramo enkrat za vselej okviriti v ta ekonomska načela tudi mi.
Tudi mi moramo, kolikor nam gozd lahko daje, imeti predpise v tem okviru.
Verjetno bo prvi korak do tega nedvomno prav v racionalizaciji predpisov oziroma določil, ki ne bodo več zahtevala tako velike administracije, ki jo gozd
ne more plačati in nuditi. Vsi razgovori na terenu bodisi s predsedniki občinskih
skupščin, bodisi s političnimi organi, so vsepovsod to jasno postavljali. Z idejami
smo prišli zelo hitro skupaj; ko si pa vprašal, ali bo občinski proračun določene
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stvari, ki jih želi družba, tudi kaj dodal, je nastal takojšen razkorak, češ da se
proračuna ne sme nihče dotakniti, ker ni sredstev.
Želim povedati to, da če za manj vredne gozdove ne bomo skrbeli, je njihova usoda zapečatena. Danes lahko trdim glede na sredstva, da je usoda
teh gozdov zapečatena. Zato je res vprašanje, ali je potrebna v teh gozdovih
javna gozdarska služba? Ce so v zahodnih državah mnenja, da naj v teh manjvrednih gozdovih gospodari sam kmet, nas bo tudi verjetno ekonomska situacija
prisilila v to, da bomo morda izdali kak drug predpis. Na podlagi tega naj bi
izvršni svet oziroma sekretariat za gospodarstvo razglasil tako imenovane negospodarske gozdove in zavezal posameznega lastnika gozda s predpisom, kako
in na kakšen način naj gospodari.
Na koncu bi želel povedati še to, da se je javna razprava, ki je jasno postavila določena stališča, tudi jasno opredelila do določenih problemov. Res je,
da je ostalo še nekaj zadev, predvsem vprašanje prometa z lesom in tudi določena druga zakonska določila, ki naj bi se v javni razpravi dopolnila, da bi
lahko ta dom zavzel določena stališča. Ne bi želel, da bi se zgodilo to, kar se je
zgodilo lani ob tem času, ko so rudniki odklanjali jamski in celulozni les. Danes
lahko trdim, da ima že 50% rudnikov na zalogi jamskega lesa le za 2,4 ali
največ 7 dni.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Papič, se strinjaš,
da pri redakciji zapisnika omenimo, da si prepričan, da podatki, ki so jih nekateri, dali, ne morejo biti pravilni? Najbrž nisi hotel reči, da so gostje navedli
neresnične podatke, kar bi impliciralo njihovo slabo namero. Hotel si samo reči,
da podatki ne morejo odgovarjati stvarnosti.
Se kdo želi besedo? (Ne.) Če ne, potem lahko razpravo sklenemo. Prišli bi
torej na sklepanje o dokumentu, ki ste ga dobili danes in ki ga je gospodarski
zbor že sprejel. To je akt, datiran s 1. 4. in ki so ga podpisali tovariš Papič,
Tavčar, Seitl, Vode, Ravbar, Perhavec, Bile, Beltram, Gobec, Vovk, Slavič in
Lesar. Ta akt imate pred seboj. Zakonodajno-pravna komisija je izjavila, da na
tak notranji akt ni treba njenega mnenja. Vprašam, ali lahko preidemo' na
sklepanje akta? (Da.)
Prosim tiste člane republiškega zbora, ki so za to, da sprejmemo ta akt,
da dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Ali je kdo proti temu aktu?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Trije poslanci dvignejo roko.) S tremi vzdržanimi
glasovi je ta akt sprejet.
S tem smo izčrpali 3. točko dnevnega reda. Morda bi bilo bolje, da obravnavamo najprej zadnji dve točki. Prešli bi torej na 10. točko dnevnega
reda, to je na predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku
od sredstev skupne porabe.
Dobili ste pismo izvršnega sveta, v katerem ta predlaga, da zakon obravnavamo po hitrem postopku v smislu 218. člena našega poslovnika.
V pismu izvršni svet navaja: »Po sedanji ureditvi, uveljavljeni s temeljnim
zakonom o ugotavljanju in delitvi dohodka v delovnih organizacijah in z zakonom o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe je otežkočeno dajanje
sredstev za izobraževanje.« To je eden izmed razlogov, zakaj naj bi imeli hiter
postopek. Poleg tega se ob sprejemanju zakona o republiškem prispevku od
sredstev skupne porabe na določitev te vrste izplačil ni računalo.
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Ali želi predstavnik izvršnega sveta obrazložiti predlog za hitri postopek, s
katerim se predsedstvo skupščine strinja in ga tudi podpira? (Ne.) Odpiram
obravnavo o predlogu o hitrem postopku. Zeli kdo besedo? Ce nihče ne želi
besede, lahko preidemo na sklepanje in prosim tiste, ki so za tak postopek, da
dvignejo roke. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (3 poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (14 poslancev dvigne roko.)
S 14 vzdržanimi in s 3 glasovi proti je predlog sprejet. Prosim predstavnika
odbora za proračun, da pove stališče odbora do predloga zakona. Prosim, besedo
ima Miran Cvenk.
Miiran Cvenk: Tovarišice in tovariši poslanci. Odbor za proračun republiškega zbora je razpravljal o predlogu zakona o republiškem prispevku od
sredstev skupne porabe in se strinja, da se ta zakon obravnava po hitrem
postopku. Odbor je dal spreminjevalni predlog k 1. členu in sicer, da se sredstva, ki se ne obdavčijo, zvišajo na 2,5'%.
Predsednik dr. Joža Vilfan: To je torej vaš predlog. Namesto 1,5 na
2,5 %>. Prosim še predstavnika zakonodajno-pravne komisije, da pove svoje stališče. Prosim, tovariš Janko Cesnik ima besedo.
Janko Česnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Ker sprejemamo zakon po hitrem postopku, po poslovniku ni nujno, da dajejo
svoja mnenja posamezna telesa skupščine in tudi ne zakonodajno-pravna komisija. Morajo pa dati mnenje, če zbor tako sklene. Ker pa gre dejansko za sprostitev obdavčevanja sredstev iz sklada skupne porabe v višini 1,45 oziroma 2,5 %>
od skupnih kosmatih osebnih dohodkov, smatram, da mnenje zakonodajnopravne komisije ni potrebno.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Odpiram obravnavoi. Tovariš Janez Šter
ima besedo.
Janez Ster: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Nisem
utegnil pripraviti neke obširne diskusije, vendar čutim dolžnost, da s tega
mesta podprem predlog odbora za proračun, da se ta sredstva, ki se ne obdavčijo
od prvotnega predloga 1,5 !%> od kosmatih osebnih dohodkov na 2,5%. Naj
navedem samo nekaj argumentov, ki/ govorijo v prid temu predlogu.
1. Menim, da ne bi bilo prav, če bi poslanci tega sklica pozabili na to, da
smo v maši mandatni dobi razpravljali o problematiki, ki jo je pripravil republiški sekretariat za gospodarstvo iin sicer o problematiki kadrovske strukture
v gospodarstvu. Takrat smo na osnovi jasnih podatkov in na konkretnih številkah lahko ugotovili, da je ena izmed bistvenih vzrokov za premalo intenzivno
gospodarjenje v maši republiki prav gotovo neustrezna kadrovska struktura v
našem gospodarstvu. Kolikor imamo pred očmi omenjeno analizo in ugo1x>vitve iz takratne naše razprave, v tem domu, je jasno, da bi danes ravnali
napak, če bi sprejeli predlog, da lahko delovne organizacije razpolagajo s temi
sredstvi brez obdavčenja samo v višini 1,5 !°/o od kosmatih osebnih dohodkov.
Zato smatram, da trditev izvršnega sveta, da bi bili pri 2,5l0/o stopnji ogrožen
priliv sredstev v republiški proračun, ni utemeljen. Menim namreč, da je vprašanje izboljšanja kadrovske strukture v našem gospodarstvu veliko važnejša
4
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zadeva, kot pa morda malenkostne t6Žave v republiškem proračunu. Zato sem
za to, da se ta sredstva, ki se ne obdavčijo, pošiljajo za 2,5 °/o.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Med tem sem bil obveščen,
da je gospodarski zbor sprejel predlog zakona, in sicer s postavko 2,5 %> in da
se je s tem izvršni svet strinjal. Besedo ima Ivan Brumen.
Ivan Brumen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ne
bi rad zadrževal delo zbora, vendar bi želel podpreti predloga odbora za proračun, ki ga je podal tovariš Cvenk, s tem, da se predmetna stopnja poveča na
2,5 i0/o in to predvsem iz naslednjih razlogov. Izvršni svet sam v materialu ugotavlja, da zmanjšanje tega prispevka ne bo vplivalo na sredstva v okviru
bilance republike, ker 2,5 °/o prispevek sredstev, ki so jih delovne organizacije
že v lanskem letu uporabljale za izobraževanje kadrov, med dohodki republike
ni bil upoštevan. Ce se spomnimo razprave, ko smo sprejemali zakon o republiškem prispevku na sklad skupne porabe, tedaj s temi sredstvi, ki jih delovne
organizacije uporabljajo za izobraževanje kadrov, nihče ni računal. Takrat ni
bilo povsem jasno ali bremenijo ta sredstva oziroma izdatki poslovne stroške ali
pa bodo bremenili v bodoče dohodek, kljub temu, da je zakon o ugotavljanju in
delitvi dohodka bil že prej objavljen, je to vprašanje razčistil šele zakon o knjigovodstvu delovih organizacij. Nadalje podpiram ta predlog zaradi tega, ker
sem po podatkih, ki sem jih uspel zbrati v tem kratkem času, potem ko sem
sprejel gradivo za sejo, ugotovil, da nekaj velikih delovnih organizacij, kot so
Litostroj, TAM, Iskra, Železarna Ravne in ZTP Ljubljana, že sedaj porabiijo
mnogo več sredstev, kot pa bi jih lahko v okviru 2,5 l0/o od bruto osebnih dohodkov za stroške izobraževanja kadrov, in to kljub temu, da bodo v letošnjem letu
temeljne izobraževalne skupnosti delno financirale vzdrževanje njihovih šol.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Ugotavljam, da se s predlogom strinjamo in da se z njim strinja tudil izvršni svet. Glede na to lahko,
preidemo na glasovanje. Ce ni nobenega govornika več, sklepam razpravo in
prosim tiste, ki so za predloženi predlog zakona, da dvignejo roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti temu zakonu? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe s postavko 2,5 %> v republiškem zboru soglasno sprejet.
S tem pretrgavam dopoldansko sejo, Z delom bomo ponovno pričeli ob
15. uri skupno z gospodarskim zborom. Na skupni seji bomo poslušali ekspoze
o integraciji elektrogospodarstva v Jugoslaviji. Hvala lepa.
(Seja je bila prekinjena ob 13.50 in se je nadaljevala ob 15. uri.)
Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši. Začenjam skupno sejo gospodarskega in republiškega zbora, ki je sklicana zato, da skupaj
poslušamo ekspoze člana izvršnega sveta tovariša Ivana Zupana k informaciji
o delu na integraciji elektrogospodarstva v Jugoslaviji. Prosim tovariša Zupana,
da prevzame besedo.
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Inž. Ivan Zupan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Predsednik gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije se je dne 28. 2. 1969
obrnil na izvršni svet s pismom, v katerem izraža željo odbora za proizvodnjo,
promet in poslovno sodelovanje, da na eni prvih sej gospodarskega zbora poda
oceno in problematike slovenskega elektrogospodarstva. Odbor za proizvodnjo,
promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora je na svojih sejah dopolnil
svojo prošnjo s tem, da se ob isti priliki obrazloži stanje in ocena integracijskih
gibanj na jugoslovanskem nivoju. Pismo predsednika gospodarskega zbora zajema sicer širšo problematiko, del te bo obravnavan danes, drugi del pa, ki, se
nanaša na program energetskega razvoja Slovenije in na programe nadaljnje
izgradnje elektroenergetskih objektov, pa na eni izmed naslednjih sej.
Kakor je znano, je Skupščina SR Slovenije na seji republiškega in gospodarskega zbora dne 27. 3. 1968 razpravljala o gospodarjenju z električno energijo in ugotovila, da je električna energija posebnega pomena za celotno gospodarstvo in za življenjske razmere prebivalstva. Iz teh razlogov je Skupščina SR
Slovenije s posebno pozornostjo spremljala in usmerjala razvoj elektrogospodarstva. Ko je skupščina ponovno razpravljala o situaciji, ki je nastala s sprejetjem temeljnega zakona o elektrogospodarstvu v letu 1965 in o ukrepih in
uspehih po tem obdobju, je ob upoštevanju vseh doseženih rezultatov in
neuspehov, v cilju, da bi prispevala k hitrejši vključitvi elektrogospodarstva v
Socialistični republiki Sloveniji v pogoje, ki veljajo za drugo gospodarstvo ter
interesov za ugotavljanje splošnih pogojev za hitrejši gospodarski napredek
Socialistične republike Slovenije, sprejela priporočila delovnim organizacijam.
V prvem priporočilu Skupščina Socialistične republike Slovenije priporoča
delovnim organizacijam, zavezancem posojila po zakonu o dopolnilnih sredstvih
za financiranje elektroenergetskih objektov in gospodarskim organizacijam,
investitorjev objektov, da se dogovorijo o oblikovanju teh sredstev v združena
sredstva pod skupnim upravljanjem.
Za uresničitev tega priporočila se je izkazalo za potrebno, da se spremenita
dva zakona: zakon o zagotovitvi dopolnilnih sredstev za financiranje elektrogospodarskih objektov, od leta 1966—1970 in zakon o zagotovitvi dopolnilnih
kreditnih sredstev za dokončanje elektroenergetskih objektov. Nosilec predloga
je republiški; sekretariat za gospodarstvo. Uvodni akciji je sledilo usklajevanje
stališč in dokončna formulacija predloga. Zvezna sekretariata za finance in
gospodarstvo sta predloga za spremembo zakona predložila zveznemu izvršnemu
svetu dne 26. 9. 1968. Komisija za gospodarstvo pri zveznem izvrnem svetu pa
je predloga odklonila.
Skupina 10 poslancev se je nato poslužila pravic po poslovniku skupščine
in predložila ista predloga odboru za industrijo zvezne skupščine. Tudi ta je oba
predloga zavrnil. Zadeva je še v teku.
V republiki tudi nismo izkoristili možnosti, da bi tak odnos uveljavili s
prostovoljnim pristankom vseh partnerjev. Republiški sekretar za gospodarstvo
in predsednik gospodarske zborni,ce Slovenije sta v novembru sklicala sestanek
nekaterih velikih potrošnikov električne energije, železarne, Kidričevo, Tovarna
dušika Ruše, Kemična industrija Hrastnik, Belinka, in obrazložila namen, ki
ga je imela Socialistična republika Slovenija, ko je predlagala spremembo
obveznih posojil gospodarstva v sovlaganje. Predstavniki podjetij so bili naprošeni, da razmislijo vsak zase, če bi bila podjetja pripravljena izvesti tako preoblikovanje posojil v sovlaganje v elektrogospodarstvo pod določenimi pogoji.
Istočasno je bila gospodarska zbornica naprošena, da pripravi teze za pogodbe,
4»
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ki bi jih sklenila elektrogospodarska podjetja in gospodarske organizacije, ki
bi sankcionirale predlagane spremembe, katere bi na podlagi republiškega
zakona o spremembah zakona morala sprejeti oba pogodbena partnerja.
Neuspeh akcije pa je hkrati nakazal, da nimamo niti pri nas, niti v zvezi
jasno izdelanih konceptov o nosilcih in metodah investiranja v elektrogospodarstvo. To izhaja iz tega, ker nimamo jasno opredeljene funkcije in statusa
elektrogospodarstva v družbenem gospodarstvu in njegovega odnosa do posamezne družbeno-politične skupnosti. To so tudi razlogi, zaradi katerih ni uspelo
priporočilo Skupščine Socialistične republike Slovenije. Vsebolj pa se kaže, da
tudi položaj slovenskega elektrogospodarstva v skupnem jugoslovanskem gospodarstvu ne bomo mogli jasno opredeliti in pri tem ostati na čvrstih načelnih
pozicijah vse dotlej, dokler ne bomo razčistili vseh temeljnih izhodišč. Taka je
torej usoda skupščinskega priporočila delovnim organizacijam.
Drugi del skupščinskega priporočila se nanaša na integracijo elektrogospodarstva v Sloveniji in na potrebne spremembe v gospodarstvu. Priporočilo se
glasi: »Skupščina SR Slovenije priporoča delovnim organizacijam s področja
proizvodnje, prenosa električne energije, da pristopi k integraciji in takšni
organizaciji enotnega podjetja za proizvodnjo in promet z električno energijo,
ki bo vnesla bistvene kvalitetne spremembe v sedanji način poslovanja, zlasti
pa najugodnejše pogoje glede stalnosti preskrbe, kvalitete in cene električne
energije, racionalnosti graditve in optimalnost glede lokacije, ter vrste proizvodnih zmogljivosti, smotrnega izkoriščanja vodnih in termičnih central ter
poslovnega sodelovanja s sosednjimi energetskimi področji.
Skupščina je hkrati naložila poslovnemu združenju za energetiko SR
Slovenije, naj v sodelovanju z energetskimi podjetji, gospodarsko zbornico SR
Slovenije in drugim gospodarstvom temu ustrezno pripravi načrt osnovnega
organizacijskega koncepta in ureditve notranjih odnosov v elektrogospodarstvu,
ki bo služil kot osnova za razpravo in odločitev v delovnih kolektivih, vendar
tako, da bi priprave za integracijo končali čimprej in da bi novo podjetje
začelo poslovati najkasneje s 1. 1. 1969.
Realizacija priporočila pa je potekala takole: poslovno združenje energetike SR Slovenije je po sprejetju priporočil pozvalo vse elektrogospodarske
organizacije SR Slovenije k sodelovanju z namenom, da pristopijo k realizaciji
priporočil. Po skupnem oblikovanju koncepta dela so delavski sveti vseh elektrogospodarskih organizacij imenovali člane koordinacijske komisije, ki naj bi
delala na pripravi elaboratov. To so imenovali 4. 4. 1968, imela pa je naslednje
delovne skupine: delovno skupino za organizacijo dela, delovno skupino za ekonomske odnose in delovno skupino za izdelavo samoupravnih aktov.
Takoj po pričetku dela komisije pa so prihajali na dan znani podjetniški
interesi. Kljub jasnim priporočilom skupščine o enotnem podjetju so posamezne
elektrogospodarske organizacije začenjale z vprašanji tolmačenja skupščinskega
priporočila, ali naj bo to enotno ali združeno podjetje ah pa neka tretja oblika.
Torej smo o organizacijskih oblikah, ne pa o vsebini in odnosih, kar je opravičeno zbujalo oceno, da ni bilo realne pripravljenosti, da se realizirajo skupščinska priporočila. Take in vsemogoče druge razprave so dolgo časa paralizirale
ustvarjalno delo v komisijah, izčrpavale konstruktivna prizadevanja posameznikov in delo zavlačevale. Ko po več mesečnih pripravah ni bilo videti uspehov
niti dobre volje, so se odgovorni z republiških organov začeli zanimati za usodo
priprav, kar je delo pospešilo in pričela so se prva skupna oblikovanja stalisč v
bodoči organizaciji elektrogospodarstva. Tako je poslovno združenje energetike

76. seja

53

SR Slovenije, kot je rezultat dela imenovane komisije, izdelalo predlog osnovnega organizacijskega koncepta in ureditve notranjih odnosov v elektrogospodarstvu, in 18. 10. 1968 poslalo vsem podjetjem elektrogospodarstva Slovenije s
pozivom, da kakor dogovorjeno do 18. 10. 1968 pripravijo svoje dopolnilne ali
protipredloge.
S časom je bilo potrebno hiteti, kolikor pa bi podjetja hotela izpolniti
priporočilo skupščine do konca leta in si pustiti čas za proceduralni postopek.
Do sestanka 28. 10. 1968 pa ni prišlo. Podjetja niso poslala niti svojih protipredlogov, niti soglasij k navedenemu predlogu. Poslovno združenje energetike
Slovenije z namenom razčiščevanja situacije je sklicalo 30. 10. 1968 sestanek z
vsemi direktorji, in predstavniki delavskih svetov elektrogospodarskih organizacij Slovenije. Na tem sestanku ni bil dosežen nikak napredek. Nasprotno, predstavnik DE Maribor je obvestil prisotne, da odstopa od nadaljnjega sodelovanja,
češ da pripravljajo predlog o pripojitvi TE Brestanice, TE Trbovlje in toplarne
Ljubljana k dravskim elektrarnam Maribor.
Predstavniki soških elektrarn pa so že od vsega začetka odklanjali sodelovanje pri naporih za organizacijo enotnega elektrogospodarstva. Postajalo je
očitno, da nerazdružljivi podjetniški interesi v bistvu onemogočajo zasnovano
integracijo v slovenskem merilu ter da vse bolj prihajajo na površje parcialni
interesi, ki temeljijo bodisi na sedanjem načinu poslovanja, bodisi na krepitvi
vpliva in moči posameznih podjetij s pripojitvijo drugim.
Ob tej priliki je prišla na dan že dalj časa samo še lahno predvidena težnja,
da se vse rešitve prilagajajo pogojem, ki bi prejudicirali sedež bodočega podjetja in da je šele na drugem mestu reševanje dejansko družbenokonomskih
problemov elektrogospodarstva. Kljub temu, da je bil na tem sestanku ponovno
sprejet sklep, da vodstva podjetja pošljejo svoje pripombe in predloge k predlogu osnovno-organizacijskega koncepta in ureditve notranjih odnosov v elektrogospodarstvu do 8. 11. 1968, le-ta ni bil realiziran. Predloge so poslale le
savske elektrarne, termoelektrarna Šoštanj in toplarna Ljubljana.
Na ponovnem sestanku direktorjev so bili obravnavani predlogi in sprejet
sklep, da poročajo Skupščini SR Slovenije o opravljenem delu ter predložijo
predlog statuta podjetja Za proizvodnjo in prenos električne energije. Na tem
sestanku pa je predstavnik DE Maribor prisotne seznanil, da je odpoklical svoje
člane iz koordinacijske komisije poslovnega združenja, češ da so v teku priprave za pripojitev omenjenih podjetij k dravskim elektrarnam Maribor, s
čimer postajajo napori za skupno integracijo brezpredmetni. Z navedeno pripojitvijo pa dravske elektrarne Maribor postajajo tako pomemben proizvajalec
električne energije oziroma bodo imele tako dominanten položaj, da ne more
biti več govora o priporočeni integraciji, temveč samo o nadaljnjih pripojitvah.
Pri takih stališčih so DM vztrajale pri vseh naslednjih sestankih. Izvršnemu
svetu ni bil prezentiran nikak material pri pripravah, zasnovah, kakor tudi o
sami izvedbi pripojitve. Navezani smo bili na edini vir, na javna sredstva
obveščanja.
Dne 9. 12. 1968 je odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora skup^
ščine obravnaval izvajanje skupščinskega priporočila in ugotovil, da priporočilo
skupščine ni bilo realizirano. Odbor je ponovno poudaril, da je mogoče doseči
smotrno gospodarjenje v elektrogospodarstvu Slovenije le z dosledno realizacijo kompleksnih ekonomskih intencij priporočila, poudarjenih z bistvenimi kvalitetnimi spremembami v samem gospodarjenju in da je vsaka polovična rešitev
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v nasprotju z intencijami resolucije. Zato tudi ni sprejel argumentov, s kate>rimi so dravske elektrarne Maribor utemeljevale svoj postopek.
Odbor je istočasno obsodil odklonilno stališče soških elektrarn o kakršnem
koli sodelovanju. Stališča odbora so zastopali in podkrepljevali tudi predstavniki univerze, inštitutov in drugih znanstvenih ustanov. Tako stališče odbora
je bilo še posebno utemeljeno, ker so predstavniki TE Šoštanj znašali konkretna
konstruktivna stališča, zahtevali dejansko razreševanje notranjih vprašanj in
smatrali, da je s tem resolucijo možno realizirati. Odbor je ponovno priporočil
osnovnemu združenju energetike Slovenije in elektrogospodarskim organizacijam, naj s pripravami nadaljujejo s pospešenim tempom.
Za tem ni prišlo do pomembnejših razprav in naporov, da bi se realiziralo
skupščinsko priporočilo, čeprav je bilo nekaj sestajanj, imenovanj komisij in
vodenja razprave glede nadaljnje konkretizacije predloga komisije poslovnega
združenja energetike Slovenije. Ko ugotavljamo, da je do integracije kljub
prizadevanjem različnih organov in izvršnega sveta ni prišlo, je vse bolj jasno,
da je tak neuspeh posledica globljih vzrokov. Po našem mnenju je vzrok notranjih konfliktov med funkcijo elektrogospodarstva v republiškem gospodarstvu,
v njegovem, v bistvu javnem značaju na eni strani, in tržno-podjetniškem
statusu posameznih elektrogospodarskih organizacij na drugi strani.
Na takih nasprotujočih osnovah tega konflikta ni bilo možno razrešiti in
je bil neuspeh neizbežen, pa celo, če bi v teh prizadevanjih uspeh, s tako integracijo ne bi uspeh doseči potrebnih sprememb v funkciji elektrogospodarstva
v našem gospodarstvu, ampak bi jih čelo zaostrili.
V zvezi s tem se pojavljajo naslednje dileme: Ah je električna energija
blago, ki se proizvaja in prodaja kot vsako drugo, ah pa imajo proizvavajalci
električne energije pri nas v bistvu monopolen položaj. Če imajo monopolen
položaj, tedaj mora imeti družba do njih posebne regulativne funkcije, s katerimi izravnava nasprotje med tržnimi in splošno družbenimi interesi. Ko bomo
zavzeli do teh vprašanj jasno stališče, bo možno nadaljevati napore za rešitev
tega problema. V dokaz bi navedel, daj je bila celotna razprava integracije
vodena le po vprašanju organizacije takšnega ah drugačnega integriranega podjetja, ki bi vključevalo podjetja in na podjetniški osnovi optimaliziralo notranje
poslovanje organizacijskih vprašanj, ki pa bi vnašale v priporočilu skupščine
posebno, poudarjene bistvene kvalitetne spremembe, ki bi se odražale v odnosu
do potrošnika in njegove vloge pri soupravljanju, politiki cen, načina financiranja razširjene reprodukcije pa nihče ni niti načenjal. Se več, vsakršne tovrstne predloge so sproti odklanjali. Ob situaciji, ko družbeni interes in vloga
sistemsko nista urejena, elektrogospodarske organizacije pa so postavljene na
tobožni tržni odnos, ne bi bilo upravičeno, če bi se na elektrogospodarske organizacije hudovali, ker le-te poslujejo tako, kot jim zakonodaja omogoča, ne pa
tako, kot bi večkrat želeli. Čas aktiviranja naših sil na realizaciji skupščinskega
priporočila pa so se pričele priprave tudi nia integracijo elektrogospodarstva
v jugoslovanskem merilu.
1. Aprila 1945 je bil sprejet temeljni zakon o elektrogospodarstvu, katerega
osnovni namen je bil vključiti elektrogospodarstvo v splošni gospodarski sistem.
V zakonu je bila postavljena potreba po sodelovanju elektrogospodarskih podjetij v skupnosti jugoslovanskega elektrogospodarstva z namenom skupnega
reševanja elektrogospodarske problematike. Za uveljavitev osnovnih intencij
je zakon predvidel triinpolletno obdobje, ki se je steklo konec preteklega
leta. Prehodno obdobje je bilo potrebno in je utemeljeno iz naslednjih razlo-
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gov. Pri izdaji zakona so bili elektroenergetski objekti izbirani po zveznih
merilih, financirani pa iz skupnih zveznih sredstev.
2. Proizvodnja obstoječih elektrarn še ni zadoščala, za kritje konzumnih
potreb pa je bilo potrebno računati z omejevanjem odvzema električne energije.
V triinpolletnem prehodnem obdobju bi predvideno zaključili izgradnjo že
začetih elektroenergetskih objektov, s čimer bi odpadla potreba po omejevanju
odvzema in s tem bi bili ustvarjeni pogoji za prilagoditev in uveljavitev novega
stanja.
Za čas prehodnega obdobja pa je zakon kot obvezno predpisal enakomerno
preskrbo vseh konsumnih območij države z električno energijo in ublažitev
razlik v ceni električne energije in regresiranja s strani federacije.
3. Uveljavljanje pogojev za prehod na normalno poslovanje, to je predvideno vključitev v splošni gospodarski, sistem. Ni možno podati kompleksne
ocene o stopnji realizacije intencij prehodnega obdobja. Poglejmo le nekaj najbolj splošnih dogajanj in posledic. Predpisano enakomerno preskrbo vseh območij naj bi zagotavljala obvezna medpodjetniška izmenjava, urejena z obvezno
letno jugoslovansko elektroenergetsko bilanco. To bilanco je vsako leto sestavljala dispečerska služba Jugela ob sodelovanju republik. Značilnost tako izdelane bilance je bila v tem, da je za celo leto naprej predvidevala omejitev
porabe električne energije za velike potrošnike in določala izločevanje posameznih termoelektrarn iz obratovanja oziroma omejevala njihovo obratovanje. Pri takih posegih pa je izhajala iz načela ekonomičnosti proizvodnje na
pragu proizvajalca, posebno poudarjam, pri čemer je zanemarjala interes potrošnikov s tem, da je zanikala rentabilnost izraženo v ceni na pragu potrošnika.
To je bistveni element, ki posega v ekonomijo posameznih področij. Zaradi
ublažitve razlik v ceni je temeljni zakon predvideval plafonirane cene na prenosni mreži in regres v višini razlike med kalkulativno prodajno ceno podjetja
in plafonirano ceno. Regres je zakon dovoljeval le pod pogojem,, da je tudi
republiška prodajna cena nad plafonom. Regres se je letno zmanjševal ter je
s i. 1. 1969 v celoti prenehal.
V ilustracijo navajam obseg regresa za celo prehodno obdobje. Dovolite, da
številke zaokrožim. Le-ta je znašal za celotno triinpolletno obdobje za SR
Slovenijo, Bosno in Hercegovino 4,7 milijarde S din, za Makedonijo 3,4 milijarde, za Srbijo 33,8 milijarde, torej skupno 41,8 milijarde S din. Obseg regresa
po posameznih republikah in njegovo gibanje po letih nakazujejo notranjo
ekonomiko elektrogospodarskih področij. Razlike so velike.
Velika večina elektrogospodarskih objektov je bila zgrajena v povojnem
obdobju menda po načelu optimalnega izbora lokacij in ekonomske proizvodnje
ob izkoriščanju sodobnih tehničnih rešitev. Obsega regresa pa tega ne potrjuje.
Ni naš namen razpravljati o vzrokih tega gospodarjenja, razumljivo pa
nas zaskrbljujejo posledice. Ni možno niti nujno, da se ob tej priliki spuščamo
globlje v ceno uspehov prehodnega obdobja. Eno je gotovo. Temeljni zakon o
elektrogospodarstvu je že v prehodnem obdobju odprl vrsto možnosti razvijanja poslovnih odnosov med elektrogospodarskimi organizacijami in z gospodarstvom, po načelu pogodbenega poslovanja ob prostem oblikovanju cene, ki
je bila navzgor omejena, ter ob sodelovanju v jugoslovanskem merilu.
Eno so bile intencije zakona, drugo pa podjetniški interes elektrogospodarskih organizacij, ki je narekoval politiko lastnih interesov.
Temu primerno so se ponašale elektrogospodarske organizacije, ceno električne energije so dvignile na plafon, pogodbene odnose in sodelovanje neza-
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dostno razvijale, sodelovanje v jugoslovanskem merilu pa prilagojevale trenutnim potrebam. Vse bolj se je oblikovala misel, da je elektrogospodarstvo nekaj
nad splošnim gospodarstvom. To se sicer med seboj vertikalno povezuje, manj
pa vključuje v samo gospodarstvo, kar bi krepilo vlogo gospodarstva in širše
družbene skupnosti. Tako je stanje na koncu prehodnega obdobja.
Začele so se konkretne akcije za integracijo vsega jugoslovanskega elektrogospodarstva. Se pred iztekom prehodnega obdobja pa je posameznim elektrogospodarskim organizacijam oziroma, območjem postalo jasno, da prihaja
čas, ko bo odpadel regres in bo potrebno poslovati po ekonomskih načelih. To
vsekakor ni lahka naloga, katere težo in obseg kar najbolje karakterizira regres
v prihodnjem obdobju. Pričela se je pojavljati ideja, ali ne bi kazalo obnavljati
starih metod, kjer je v skupnem jugoslovanskem elektrogospodarstvu obstojala
možnost pokrivanja vsakršnih stroškov iin izravnavanja na jugoslovanskem
nivoju.
Priprave na nivoju jugoslovanske integracije vodi in usklajuje združenje
jugoslovanskega elektrogospodarstva v Beogradu. Za teze združenega jugoslovanskega elektrogospodarstva in za stališče precejšnjega števila predstavnikov
elektrogospodarskih podjetij, med katene pa ne štejemo predstavnikov podjetij iz Slovenije in Hrvatske, je značilno, da težiijo k organiziranju takega enotnega ali združenega podjetja elektrogospodarstva Jugoslavije, v katerem bi
veljale enotne cene za električno energijo v vsej državi, in kjer bi se centralno
evidentirala akumulacija ter z enega mesta, prek posebnega organa — združenja
jugoslovanske energetike odločalo o programu razširjene reprodukcije. Ta organ
bi, po posebnih merilih ocenjeval potrebe po električni energiji, ocenjeval rentabilnost posameznih elektroenergetskih kapacitet ter odločal o dinamiki in
obsegu razširjene reprodukcije ter o lokaciji posameznih elektrogospodarskih
kapacitet.
V ospredju je težnja organiziranja enotnega proizvodno-prenosnega podjetja. Kolikor pa do takega podjetja ne bi moglo priti, naj bi se organiziralo
enotno podjetje za prenos električne energije za vso Jugoslavijo. To bi od samostojnih proizvodnih podjetij kupovalo proizvedeno električno energijo in jo
dobavljalo velikim potrošnikom in distribucijskim podjetjem ter skrbelo za
izvoz in uvoz električne energije. To podjetje bi analiziralo potrebe po električni
energiji in odločalo o celotni razširjeni reprodukciji v proizvodnji in prenosu.
Kot tretja možnost obdelujejo združeno gospodarsko podjetje Jugoslavijo
sestavljeno iz področnih podjetij. To bi s posebnimi sporazumi evidentiralo
razpoložljiva akumulacijska sredstva, amortizacijo in poslovne sklade podjetij
ter prek posebnega organa razporejamo ta sredstva na podlagi ugotavljanja
rentabilnosti posameznih energetskih objektov po skupnem programu razvoja.
V vseh treh variantah bi se centralizirano urejale, cene električne energije,
vrednotilo energijo po posameznih objektih ter centralno upravljalo s proizvodnjo in prenosom prek centralne inšpekcijske službe Jugoslavije in tehnoloških podrejenih služb za posamezna področja.
Zlasti pomembno in za nas nesprejemljivo vprašanje pa je pokrivanje deficitov, ki jih pokrivajo regresa s prelivanjem sredstev s tako določeno ceno;
in 2. odločanje o izgradnji novih objektov ne samo začasno, ampak kot stalna
oblika, ki se skriva pod parolo samoupravnega dogovora. Oboje bi nedvomno
izločilo energetiko iz nacionalnega gospodarstva republike.
Te tendence zlasti kaže osnutek sporazuma o gradnji elektroenergetskih
objektov, ki ste ga v materialu dobili. Vse težnje se skrivajo pod naslovom
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enotnega elektrogospodarskega sistema Jugoslavije, ki se uporablja pri vseh
variantah integracije, tudi fizične. Mi v Sloveniji pa jo pojmujemo kot tehnološko in tehnično celovitost in usklajenost delovanja elektroenergetskih kapacitet, kar že obstoja, vendar pa je treba še naprej zboljsevati tehnične rešitve,
medsebojno sodelovanje in poslovne odnose med gospodarskimi organizacijami.
Zadnji sklepi zveznega izvršnega sveta objektivno podpirajo omenjeno akcijo združenega jugoslovanskega elektrogospodarstva. Posebej pa podpira to
akcijo zvezni sekretariat za gospodarstvo. Ni znano, kdo ga je za to pooblastil.
To dokazujejo zadnja priporočila tega sekretariata, ki ustvarjajo vtis, da bo
mogoče z integracijo odpraviti deficite zaradi ukinitve regresa in zaradi/ omejevanja teh z električno energijo. Da bi se to doseglo, se predlagajo spremembe
temeljnega zakona o elektrogospodarstvu, če bi ta oviral integracijo'; nadalje
se predvideva krepitev veljavnosti in celo določitev obveznosti elektroenergetske bilance Jugoslavije, centralno programiranje razvoja na podlagi enotne politike cen in enotnega evidentiranja ter razporejanja akumulacije. Naša stališča
do takih integracijskih procesov pa je odklonilno in to iiz vrst praktičnih in
načelnih razlogov, ki se medsebojno prepletajo. Elektrogospodarstvo ustvarja
in zagotavlja splošne pogoje proizvodnje in potrošnje v SR Sloveniji. Če se SR
Slovenija odreče ah pa če se ji odvzame možnosti, da ureja in usmerja elektix>gospodarstvo na svojem območju, ji je s tem odvzeta možnost, da odločilno,
vpliva na njene gospodarske zmogljivosti in rentabilnost njene proizvodnje.
1. Elektrogospodarstvo opravlja posebno funkcijo v gospodarstvu SR Slovenije in mora zato ostati pod vplivom njene splošne in finančne politike.
2. Predloženi sistem jugoslovanske elektrogospodarske integracije bi omogočil nove oblike prelivanja sredstev mimo obstoječih zakonskih oblik, kar SR
Slovenija ne more sprejeti.
3. Način odločanja o predlagani integraciji temelji na načelih majorizacije.
SR Slovenija v organih upravljanja te integracije ne vidi možnosti uveljavljanja
svojih stališč.
4. Iz takih načelnih izhodišč zahteva SR Slovenija pravico, da ureja funkcije elektrogospodarstva na svojem območju, ga po potrebi tudi integrira. Pri
tem pa lahko zavrača eventualni očitek, češ da je proti integraciji elektrogospodarstva Jugoslavije, zahteva pa tako integracijo na svojem območju.
5. SR Slovenija je v načelu za vse oblike sodelovanja svojega elektrogospo^
darstva v Jugoslaviji, ki bi upoštevale nedotakljivost prej navedenih temeljnih
izhodišč in ki slone na priznanju njenih pravic samoupravnosti in ki bi dejansko
prispevale k vključevanju elektrogospodarstva v splošni gospodarski sistem.
Taka stališča so vodila izvršni svet, da je potem, ko je obravnaval to problematiko, smatral za potrebno, da s celotnim materialom in s svojimi stališči seznani
Skupščino SR Slovenije in prek nje vso javnost.
Gradivo, ki ste ga tovariši poslanci za današnjo sejo sprejeli, se na tiskovni konferenci dobili tudi predstavniki tiska. Sami ste lahko spremljali reakcijo
jugoslovanskega časopisja. Vse to pa nas ne bo oviralo, da ne bi danes o tej
problematiki poglobljeno razpravljali.
V tem trenutku lahko obvestim skupščino, da je včeraj Slovenijo obiskal
generalni direktor Jugela, da se je seznanil z našimi stališči, ki smo jih pravkar
povedali, se izrazil, da naša stališča v celoti osvaja, da pa ima pomislek, da
smo s to razpravo pričeli.
S skupščinskim priporočilom smo zasnovali pot reševanja elektrogospodarstva. Razvoj dogodkov pa je pokazal, da v celoti nismo uspeli. Zato bo potrebno
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priporočilo dopolniti in odnose precizirati. Postavili smo dilemi, ali je električna
energija blago, ki je pri proizvodnji in prodaji podvržena vsem tržnim zakonitostim ali pa proizvajalci električne energije uživajo poseben položaj in se
temu primemo obnašajo.
Elektrogospodarstvo si namreč prek take urejenosti prisvaja moč in ima
s tem oblast, ki pripada samo družbeni skupnosti.
Katere pa so regulativne funkcije, ki pripadajo samo družbeni skupnosti,
naj jih navedem:
1. program razvoja energetske bilance SR Slovenije, ki vsebuje tudi elektroenergetsko, vključno z razširjeno reprodukcijo;
2. tarife in cene z dobavnimi pogoji in
3. tehnični normativi poslovanja.
Republiki s temeljnim zakonom o elektrogospodarstvu niso bile priznane
nobene pravice, ki bi zagotavljale vpliv na dogajanja v elektrogospodarstvu
z regulativi in posegi, ki smo jih našteli in ki pripadajo samo družbeni skupnostiNasprotno, pa je zakon predvidel možnost izbiranja sredstev za neke elektroenergetske objekte in republika se je morala te obveznosti poslužiti. Federaciji
pa je zakon dal ingerenco kontrole tarifnega sistema in plafoniranja cen, ter
obveznost z regresom poravnavati stroške proizvodnje, kolikor so le-ti presegli določeno ceno, toda samo za prehodno obdobje.
Naša nalga je, da organizacijsko uredimo vprašanje elektrogospodarstva
tako: prvič, da bo vpliv družbene skupnosti s svojimi regulativnimi funkcijami,
ki bodo izravnavale nasprotja med tržnimi in družbenimi interesi, stalno prisoten in upoštevan, drugič, družba je zainteresirana, da k soupravljanju elektron
gospodarstvo pritegne sovlagatelje in velepotrošnike, tretjič, za upravljanje
usklajevalnih funkcij med elektrogospodarstvom, sovlagatelji in velepotrošniki
ter družbenimi interesi je formirati usklajeno telo, ali pa te funkcije zaupati
obstoječim družbenim organom, četrtič, proizvajalcem električne energije je
pustiti vse tiste samoupravne pravice, ki jim pripadajo-, vključno tiste, ki jim
bodo omogočale ob zmanjšanju stroškov, zboljševati svoj položaj. Integracija ni
namreč enostavna centralizacija funkcij, prenos kompetenc iz nižjih organov
na višje, ampak taka organizacijska razporeditev, kjer se na vsakem nivoju
odloča samo o tem, kar se na tem nivoju lahko najbolj kompetentno rešuje.
Prepustiti pa je čim več kompetenc in odločanj na nivoju, kjer problematika
nastaja in kjer je v okviru kompetence edino možnost sprejemati najbolj
ustrezne rešitve. To torej pomeni, da morajo družbeni organi, sovlagatelji in
potrošniki električne energije dobiti pravico soodločanja tudi glede organizacijske oblike, v kateri naj elektrogospodarske organizacije poslujejo.
Ob koncu lahko izjavim, da so se člani izvršnega sveta SR Hrvatske pri
nas podrobno zanimali za naša stališča, poglede in za koncepte, ki jih danes tu
iznašamo, da je izvršni svet Hrvatske o teh razpravljal, in nam sporočil, da ta
stališča v celoti osvaja, itn da iščejo samo za njihovo uresničitev. Hvala lepa.
Predsedujoči dr. Joža Vilfan : Tovarišice in tovariši! S tem smo izčrpali zamisel naše skupne seje. Med sejo pa sva s tovarišem Goslarjem sklenila
predlagati, da s skupno sejo nadaljujemo in imamo tudii skupno razpravo o tem
vprašanju. Misel, katera je, če sem dobro razumel, tovariša Goslarja vodila pri
tem vprašanju, je bila ta, da smo vabili na sejo predstavnike po različnih kriterijih. Republiški zbor je vabil predstavnika gospodarske zbornice, predstavnika poslovnega združenja energetike SR Slovenije in predstavnika elektro-
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tehnične faktultete univerze v Ljubljani. Gospodarski zbor pa je vabil na svojo
sejo tudi direktorje raznih naših elektro podjetij. Misel je ta, da bi bilo morda
koristno, da združimo ta krog vabljenih in imamo zaradi tega skupno sejo. Ali
se s predlogom strinjate? Prosim, tovariš Cene Matičič ima besedo.
Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Glede na važnost te problematike bi predlagal, da na skupni seji obeh zborov
poslušamo razpravo predstavnikov, ki smo jih vabili na sejo republiškega in
gospodarskega zbora. Za tem pa naj se zbora eventualno odločita za razpravo na
ločenih sejah.
Predsedujoči dr. Joža Vilfan: Seveda, tovariš Matičič, kolikor bodo
hoteli ti predstavniki vzeti besedo? Mislim, da je treba vzeti tvojo pripombo
kot pripombo na robu. AH bi morda o tem proceduralnem vprašanju glasovali,
da vidimo, kakšno je razpoloženje. Glasujemo skupaj, da vidimo, na kaj se
nagiba večina obeh zborov.
Prosim, da bi naznačili svoje razpoloženje tako, da tisti, ki so za skupno
obravnavo, dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? Vidim,
da je precejšnje število poslancev dvignilo roko in bomo morali glasovanje
ponoviti.
Prosim tovarišice in tovariše iz gospodarskega zbora, da najprej glasujejo.
Tisti, ki so za skupno sejo, prosim, da dvignete roko-. (12 poslancev dvigne roko.)
Kateri člani gospodarskega zbora so protii taki skupni seji? (15 poslancev dvigne
roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Iz tega sledi, da je večina članov gospodarskega zbora za ločeno sejo, in ker je republiški zbor zelo demokratičen in nikdar
ne vsiljuje svojega mnenja gospodarskemu zboru, ugotavljam, da je skupna seja
sklenjena. Prehajamo na ločeno obravnavo vsak v svojem zboru in to že čez pet
minut.
(Seja je bila prekinjena ob 15.40 in se je nadaljevala ob 15.50.)
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši, nadaljujemo sejo.
Preden preidemo na obravnavo 7. točke našega dnevnega reda, vas moram obvestiti, da je po oceni, ki je sedaj mogoča, jasno, da danes ne bomo končali našega dnevnega reda in se bo izkazalo kot upravičeno to, kar smo vam pisah, da
bomo morah imeti dvodnevno sejo, ker imamo pred seboj še 2 izredno pomebna
kompleksa vprašanj, za katera ne bi bilo smiselno, in mislim, da tudi ne dostojno, da bi jih obravnavah trudni v poznih večernih urah. Pri tem mislim na
vodno gospodarstvo, katero eventualno lahko še danes končamo, na vsak način
pa imamo še 8. točko, to je predlog odloka o načinu in pogojih za uporabo
sredstev, zbranih za delitev stanovanj za udeležence NOV, kjer kakor veste,
obstojijo amandmaji. Da bomo lahko spočiti in trezne glave odločali, mislim, da
je pravilno, da se orientiramo na dvodnevno sejo.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je informacijo o delu
na integraciji elektrogospodarstva v Jugoslaviji.
To informacijo je predložil izvršni svet, čigar predstavnika smo sedaj že poslušali. Gradivo je obravnaval odbor za proizvodnjo in promet in dal pismeno
poročilo. Že prej sem vas obvestil, da smo na sejo vabili predstavnika gospodar-
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ske zbornice, predstavnika poslovnega združenja energetike in predstavnika
elektrotehnične faktultete naše univerze.
Obveščen sem bdi, da bodo tudi gostje, katere je vabil gospodarski zbor,,
želeli nekatere stvari pojasniti tudi na našem zboru. Prepričan sem, da izražam
vaše skupno mnenje, če rečem, da je njihovo sodelovanje v razpravi našega
zbora vsem dobrodošlo. S temi uvodnimi pojasnili odpiram razpravo. Prvi govornik je tovariš Ivan Kreft. Prosim tovariša Krefta, da vzame besedo.
Ivan Kreft: Tovariišice in tovariši poslanci. Nerazumljivo je, da moramo vedno znova razpravljati o zadevah, ki smo jih že razčistili. Zaradi kršenja
dogovorov v okviru prve reforme v letih 1961—1963 smo morah začeti z drugo
reformo leta 1965 in mar naj začenjamo sedaj še s tretjo reformo? To pa zato,
ker nočemo in nočemo' spoznati, da je v korist nas vseh, če spoštujemo sklenjene
dogovore in jih ne skušamo svojevoljno menjati in si tako ustvarjati) težave.
Dne 7. aprila 1965 je zvezna skupščina sprejela temeljni zakon o elektrogospodarstvu, ki je bil že v naprej usklajen z nekaj mesecev pozneje sprejeto
družbeno in gospodarsko reformo. Sedaj hočemo načela tega zakona postaviti
na glavo. To izhaja jasno iz gradiva, o katerem danes razpravljamo. Izvleček iz
tega gradiva je objavila dne 24. 3. 1969 tudi Ekonomska politika pod značilnim
naslovom »Elektroprivreda, nacionalna ili jugoslovenska«. Iz našega razglabljanja je zanimiv predvsem naslednji citat: »malo dalje u informaciji slede radovi,
gde Kobal ocenjujoči teze Zajednice jugoslovenske elektroprivrede kaže: »Za
teze zajednice jugoslovanske elektroprivrede i za stavove znatnog broja predstavnika elektroprivrednih preduzeča, medju koje ne ubrajamo predstavnike
preduzeča iz Slovenije i Hrvatske, karakteristično je da teže organizaciji takvog
jedinstvenog i udruženog preduzeča elektroprivrede Jugoslavije u kojem bi važile jedinstvene cene za električnu energiju u čitavoj državi i u kome bi se centralno evidentirala akumulacija iz jednog mesta — preko* posebnog organa Zajednice jugoslovenske elektroprivrede — odlučivalo o programu proširene reprodukcije. Ovaj organ bi na osnovu posebnih merila ocenjivao potrebe u
električnoj energiji, ocenjivao rentabilnost pojedinih elektroenergetskih kapaciteta, odlučivao o dinamici i obimu proširene reprodukcije i o lokaciji pojedinih
elektroenergetskih kapaciteta.« Konec citata iz Ekonomske politike.
Gre torej za večjo centralizacijo kot je bila pred sprejetjem temeljnega zakona o elektrogospodarstvu iz leta 1965, ki je bil sprejet šele po večletni javni
polemiki, kot sem to dokazal v svoji pismeni razpravi za skupno sejo republiškega in gospodarskega zbora dne 27. marca 1968. Zopet se hočemo vrniti na
enotne ocene ijn na prelivanje finančnih sredstev iz tistih republik, kjer bolje
gospodarijo v tiste republike, kjer slabše gospodarijo.
Dovolite, da ponovim le glavne argumente, proti enotnim cenam iz svojega
članka v Večeru dne 8. 1. 1957, torej pred 12 leti, v katerem sem segel nazaj
celo v leto 1954, ko smo razpravljali o prvi večji podražitvi električne energije
na celotnem območju naše države. Zapisal sem takrat tole: »Kljub številnim
korekturam prvega načrta iz leta 1954, s katerim so imeli namen podražiti
električno energijo tudi za gospodinjstvo, to je za malega potrošnika, ne smemo
prezreti zelo važnih načelnih argumentov proti podražitvi električne energije
sploh, kajti povišanje cen električne energije velikemu potrošniku, to je industriji, bo tudi prizadelo kupca industrijskih proizvodov, malega potrošnika, kateremu bi prav v tem letu radi izboljšali standard. Proti enotnim cenam pa
govorijo še naslednje okoliščine.
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1. ne morejo veljati enaki ukrepi za neenake pogoje;
2. mora biti cena odraz tehničnih in ekonomskih pogojev;
3. mora biti cena električne energije v skladu s sestavo in značilnostjo
proizvodnje električne energije. Prav zaradi gornjih razlogov nimajo niti v
tehnično naprednejših deželah enotnih cen, čeprav imajo že zdavnaj zgrajene
enotne elektro gospodarske sisteme. Enake cene električne energije nepravilno'
usmerjajo gospodarski razvoj.« Nadaljujem pa takole: »Sedanje stanje razvoja
•elektrogospodarstva Jugoslavije, torej 1957. leta, prav gotovo zahteva reguliranje izmenjave električne energije med področji, ki imajo presežke in med
takimi, ki so deficitna, največkrat ne po lastni krivdi, kar velja prav gotovo za
Slovenijo. Tudi, o tem je bil govor že ob koncu leta 1954.«
Jasno sem tudi zapisal, da začnemo uvajati enotne cene električne energije
»po čisto administrativni poti, kar nikakor ni v skladu z našo splošno politiko
povečanja produktivnosti dela, z zmanjšanjem proizvodnih stroškov, z boljšim
izkoriščanjem obstoječih zmogljivosti, z rekonstrukcijo tovarn ipd. Na to neskladnost je najbrž mislil tudi Stane Kavčič, ko je v novoletnem uvodniku
{tudi 1957) v Ljudski pravici v članku »Pogumno naprej« ugotovil: »Niso še
popolnoma odstranjenje vse tiste tendence, ki nikakor ne morejo razumeti in
akceptirati osnovnega ekonomskega zakona glede viška dela, ki je: čim več se
bo višek dela delilo proč od tistih neposrednih proizvajalcev, tem manj ga bo
In narobe: Cim več ga bodo dobili neposredni proizvajalci sami — zaupajmo jim,
da so tako pametni, da ne bodo vsega pojedli — toliko več ga bodo tudi ustvarili. Nasprotje, ki obstoja med našo prakso in med pozitivno formulo tega zakona, se mi) zdi, da je naš največji ekonoski politični disproporc.« Temu takratnemu citatu iz novoletnih izvajanj tovariša Staneta Kavčiča sem takrat 1957.
leta dodal še to: »Res je tako in namesto, da bi to neskladje povsod odpravili,
ga z administrativnimi ukrepi v elektrogospodarstvu še bolj utrjujemo, čeprav
ni nobenih pametnih argumentov za uvedbo enotnih cen električne energije,
saj je reguliranje izmenjave med raznimi področji možno na dosedanji način,
brez uvedbe enotnih cen.
K temu pa so se v zadnjem času začele obstoječe razlike v cenah celo manjšati, ker je po obsežnosti in prebivalstvu največja republika Srbija znižala
ceno toka za gospodinjstvo na naš nivo. Doslej zahteve po enotnih cenah nismo
postavili za noben drug proizvod v državi, temveč dopuščamo po danih gospodarskih pogojih večje ali manjše razlike v cenah. Enotne cene električne energije bi morah imeti kot logično posledico uvedbo enotnih cen tudi za druge
proizvode in uvedbo enotnih normativov za določanje ekonomsko potrebnih
stroškov za posamezna podjetja. To pa je povsem nemogoče — to je tudi ugotovil
tovariš inž. Zupan — »ker so obstoječe razlike prevelike. O teh razlikah so razpravljali v gospodarskem odboru zveznega zbora, zvezne ljudske skupščine
24. decembra 1956. leta in so glede storilnosti ugotovili naslednje: »,Če označimo
delovno storilnost v vsej Jugoslaviji z indeksom 100, je vrstni red delovnih
storilnosti v republikah naslednji: Slovenija 120, Bosna in Hercegovina 114,1,
Hrvatska 99, Srbija 92, Crna gora 74,1 in Makedonija 70,1.'« To so poprečne
razlike glede storilnosti, specifične razlike v elektrogospodarstvu pa so še večje.
Z uvedbo enotnih cen jih ne bomo odpravili, temveč samo prikrili na način,
ki ni v soglasju z našo gospodarsko politiko.
Sedaj pa naj temu dodam še moj sedanji komentar. Da bom čimkrajši, mi
dovolite, da vas opozorim na prispevka v Delu z dne 31. marca 1969, to je včeraj,
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z naslovom »Kdo* je kriv, da se stroški tako zelo povečujejo pred gradnjo« in v
Borbi z dne 29. marca z naslovom »-Večina je glasala za HE Mratinje«. Iz obeh
prispevkov izhaja, da nameravajo kriti prekoračitve v znesku 15 do 30 milijard
S din hidroelektrarni Mratinje iz sklada za nerazvite, centralizirano elektrogospodarstvo pa bi naj z uvedbo enotnih cen dobilo možnost, da pokriva iz
skupnih sredstev razlike med enotno ceno in višjo cenoi, po kateri proizvajajo
električno energijo tako imenovane »politične« elektrarne.
Pted dvanajstimi leti se ni posrečilo preprečiti takih namer, saj so bili.
s 1. 1. 1958, kljub vsem argumentom, uvedene enotne cene, pač pa je bil temeljni zakon v elektrogospodarstvu iz leta 1965 prvo znamenje, da se je nekaj
premaknilo na bolje. Toda sedaj po komaj štirih letih hočemo vse zopet podreti.
Skušajmo to preprečiti v korist celotne naše skupnosti in ne dopustimo tako
očitnega kršenja reformskih prizadevanj.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Kdo želi prosim besedo? Prosim, tovariš
Mirko Jamar ima besedo.
Mirko Jamar: Tovarišice in tovariši poslanci. Sicer nisem imel namena, da bi razpravljal o problemu energetike v Sloveniji in se tudi na razpravo
nisem pripravil. Vendar smatram, da je problem, ki ga rešujemo danes, tako
pomemben za naš nadaljnji razvoj, da bi skušal vsaj improvizirano povedati
nekaj besed predvsem v tem smislu, da bi podprl stališča, 'ki jih je danes
iznesel tovariš inž. Zupan in stališča, ki jih je formuliral republiški sekretariat za gospodarstvo. Uvodoma bi hotel poudariti, kar poudarjamo že leta,
da si brez zadostne energetske baze ine moremo zamišljati ustreznega celotnega
gospodarskega in družbenega razvoja in da je zato naša skupščina, več ali
manj, z večjo ali manjšo intenzivnostjo vprašanju energetskega razvoja vedno
posvečala ustrezno pozornost. Mislim, da smo bili vrsto let v situaciji, ko je
naša proizvodnja močno pešala, ko nismo dosegli niti zadostne proizvodnje niti
produktivnosti niti izvoza in tako dalje, predvsem zato, ker nismo imeli ustrezne energetske osnove. Mislim, da se problem sedaj še nekoliko bolj zaostruje
zaradi tega, ker postaja Slovenija energetsko pasivna, ker postajajo energetski
viri, s katerimi razpolagamo, vedno dražji in je zato potrebno vlagati velika
sredstva, da si zagotovimo ustrezne energetske osnove in da si zagotovimo
nadaljnji razvoj gospodarstva kot celote, pa tudi zato, da spremenimo strukturo
naše energetske proizvodnje predvsem z namenom, da pričnemo uvajati nove
sodobnejše energetske vire, ki so cenejši in ki omogočajo nemoten razvoj celotnega gospodarstva.
V okviru celotne energetske osnove je, seveda, na prvem mestu proizvodnja električne energije ne glede na vire, iz katerih se proizvaja in mislim, da
smo zlasti tu imeli vsa leta velike probleme. Z novim zakonom o elektrogospodarstvu, ki je bil sprejet pred nekoliko leti, smo dosegli izdaten napredek, ki
se šele postopno uveljavlja. Prišlo je do večje samostojnosti v gospodarjenju,
zlasti pa do tega, da prihaja do večjega vpliva glede racionalnosti zbora energetskih virov, predvsem pa to, da so uspehi posameznega elektrogospodarskega
podjetja odvisni predvsem od njegove lastne prizadevnosti. Slišali smo obrazložitev tovariša inž. Zupana, in razpravo tovariša Krefta, ki sta govorila o tendencah ponovnega vračanja v popolnoma centraliziran sistem upravljanja -v
elektrogospodarstvu, kar pomeni, če se poenostavljeno izrazim, ne bi vedeli
»kdo pije in kdo plača«. Mislim, da se s tem ne moremo strinjati. To pomeni na-
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zađovanje v že doseženem razvoju. Mislim, da moramo biti energični in pri uveljavljanju naših stališč uporni, ker bo verjetno zelo težko. Pri tem bomo morali
podvzemati stalne napore, da bomo s temi našimi predlogi in stališči) tudi dejansko uspeli.
Želim še na kratko omeniti vprašanje integracije slovenskega elektrogospodarstva, o katerem je tudi govoril tovariš Zupan. Mislim, da je potrebno spregovoriti nekaj besed o hitrem in nadaljnjem razvoju energetske osnove in o
njeni zagotovitvi stabilnih energetskih virov.
V elektrogospodarstvu smo imeli doslej vrsto različnih organizacijskih oblik.
Mislim, da jih je bilo v vsem povojnem obdobju 15. Vendar lahko ugotovimo,
da so vse te organizacijske oblike težile k temu, da se elektrogospodarstvo in
energetsko gospodarstvo nasploh med seboj čim bolj povezuje, da je skupno
reševalo posamezne probleme v smeri enotnega razvojnega koncepta in da se
ta enotni razvojni koncept tudi čim bolj enotno financira. Takšen je bil tudi
namen priporočila, ki ga je skupščina sprejela lansko leto. Hoteli smo doseči
to, da bi se celotno energetsko gospodarstvo v Sloveniji združilo, da bi imelo
enoten razvojni koncept, da bi ga skušali enotno reševati in pa da bi tudi ostala
energetska politika bila čim bolj enotna, ki bi prispevala hiter in stabilen razvoj
našega gospodarstva kot celote.
Menim, da so bila stališča skupščine glede bodoče organizacije elektrogospodarstva v Sloveniji zelo enotna in ni nihče diskutiral proti tem stališčem.
Lahko rečem, da smo popolnoma soglasno osvojili naše priporočilo in se sporazumeli o njegovi realizaciji, o kateri danes razpravljamo. Kljub temu, da je
skupščina postavila zavestno in zelo jasno določen rok, da naj se ta integracija
opravi do konec leta 1968, do te integracije ni prišlo. Ukrepi, ki so bili storjeni
v cilju integracije, niso ustrezali namenu, ki ga je imela skupščina, ko je sprejemala zadevno priporočilo. Mislim, da moramo biti pri tem zelo odločni in v
kolikor ima lahko skupščina nek vpliv, da zahtevamo od našega elektrogospodarstva, da dejansko pristopi k integraciij celotnega elektrogospodarstva. Ne
moremo se strinjati z nobenimi parcialnimi integracijami, ker po mojem mnenju take parcialne integracije ne pospešujejo integracijo, temveč jo celo
zavirajo. Kolikor mi ne bomo našli enotnega načina sodelovanja oziroma
enotnega pristopa k integraciji v Sloveiji, potem je jasno, da tudi ne bomo uspeli
uveljaviti naše težnje oziroma zahteve in protipredloge, ki se postavljajo glede
integracije celotnega elektrogospodarstva Jugoslavije. Zato mislim, da moramo
danes ponovno in odločno postaviti zahtevo, da se elektrogospodarstvo združi,
saj posamezna podjetja niso sama za sebe, temveč so grajena na interesu gospodarstva Slovenije kot celote.
Mislim, da je treba upoštevati, da financira razvoj elektrogospodarstva vse
slovensko gospodarstvo, da prispeva izredno velik odstotek sredstev za te namene in da je treba — tudi zahtevati od elektrogospodarskih podjetij, da upoštevajo stališča, ki jih to celotno gospodarstvo Slovenije pred ta podjetja postavlja.
Zdelo se mi je potrebno, da o tem rečem nekaj besed in bi hotel še enkrat
poudariti1, da odločno podpiram izvajanje tovariša Zupana, predstavnika izvršnega sveta in ugotovitve republiškega sekretariata za gospodarstvo.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa, tovariš Jamar. Tovariš Vitja
Rode se je javil k besedi.
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Inž. Vitja Rode: Tovarišice itn tovariši poslanci. Dovolite tudi meni,
da skušam na kratko prispevati k tej vsekakor zelo aktualni in lahko rečem,
za nas dokaj težavni razpravi.
Najprej bi želel spregovoriti nekaj besed o jugoslovanski iintegraciji. Mislim,
da lahko rečem, da se z ugotovitvami, ki so bile danes podane, glede jugoslovanskega elektrogospodarstva v našem podjetju povsem strinjamo. Mi smo
sodelovali že v pripravah na razpravo o teh vprašanjih, ki so bile v odborih
skupščine, in na izvršnem svetu, prav tako smo sodelovali pri oblikovanju naših
stališč in mnenj, da glede teh vprašanj ni nobenega nesporazuma.
Jaz bi k osnovnim problemom, ki so bili danes že omenjeni, dodal le še
enega, katerega je v svojem ekspozeju o bodočih nalogah in smernicah poudaril
tovariš Zupan, ko je rekel, da bi tako uveljavljeni koncepti, kot so jih prinašali
o posameznih razpravah, nekateri dokumenti in zapisi v zvezi z jugoslovansko
integracijo, povsem zavrli ta proces. To pomeni verjetno, da bi ta akcija gotovo
zavrla nadaljnjo integracijo elektrogospodarstva z ostalim gospodarstvom, oziroma proces, ki ga sicer pri nas šele začenjamo, in ki edini lahko dokončno in
solidno reši probleme monopolizma v elektrogospodarstvu, ki se brez dvoma
ponekod pojavljajo. Skratka, v tem procesu težimo vključiti elektrogospodarstvo
v naš gospodarski sistem in se ne bi sedaj spuščal v razprave, ali je elektrika
blago ali ne, dejansko mora dobiti elektrogospodarstvo tisto vlogo, ki jo gospodarstvo danes od njega pričakuje. Toliko o jugoslovanski integraciji.
Kar tiče slovenske integracije, moram žal ugotoviti, da podatki o poteku
integracije, ki jih je dal tovariš Zupan, v dobrem delu niso točni. Proces integracije, ki jo danes označujejo kot parcialno integracijo, je bila v svojem poteku
precej drugačna. Mi smo o tej integraciji štirih že dali javne objave, v začetku
septembra lani. Do tega je prišlo takrat, ko smo poskušali med slovenskimi
elektrogospodarskimi organizacijami skleniti kolektivno pogodbo oziroma izdelati skupni obračun. Ta poskus ni uspel, ker se je izločila Termoelektrarna
Šoštanj, šoške elektrarne niso sodelovale, Savske elektrarne pa so šele po dolgem
pomišljanju to kolektivno pogodbo podpisale. Takrat je'zrasla ideja o integraciji
štirih elektrarn na integracijskem elaboratu četverne integracije, ki je potem
pospešila vse tisto, kar je navajal v ekspozeju inž. Zupan o raznih sestankih
in razgovorih.
Ker je bil predstavnik dravskih elektrarn danes večkrat omenjen, naj povem, da sem ta predstavnik jaz. Skratka, vsi ti razgovori so bih pravzaprav po
skupnem zasedanju delavskih svetov vseh elektrarn, ki je bilo v Celju, in ko
smo bili že neposredno pred referendumom. Na referendumu, ki je bil 20. novembra lani, je glasovalo od ca. 2100 1500 zaposlenih v elektrogospodarstvu in
od teh 1500 zaposlenih je glasovalo 86% za integracijo na osnovi elaborata in
programa. Vsi očitki, da pri tem nismo razpravljali o problemih elektrogospodarstva iji kako bi te probleme reševali, so seveda netočni. Dejansko smo ob
tem razgovarjali o številnih problemih. Daleč smo od tega, da bi lahko trdih,
da smo te probleme najboljše uredili. Poskušali smo jih pač urediti tako, kolikor
smo bili ta čas za to sposobni in jih bomo seveda še v nadalje urejali. Tega se
zavedamo že danes, ker se srečujemo s temi vprašanji in jih bomo poskušali v
našem nadaljnjem delu čimboljše urediti. Toliko o tem, kar sodim, da je bilo
v poročilu netočno podano.
Neresnično pa je, kar je bilo rečeno v poročilu, da je bil izvršni svet informiran o teh dogodkih samo iz dnevnega tiska. Ne bi našteval razgovorov, ki
sem jih osebno imel z vodilnimi predstavniki izvršnega sveta in skupščine še v
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mesecu decembru pa tudi kasneje pred in po referendumu, tako da je povsem
jasno, da so potekali razgovori o teh vprašanjih. Ni dvoma, da imajo delovne
organizacije pravico samostojno nastopati in odločati o teh vprašanjih. Ne
mislim trditi s tem, da bi nam bil potreben nek »žegen« teh predstavnikov,
oziroma, da bi dobili na naš koncept neko soglasje, ne. Vsekakor so bili vsi
predstavniki omenjenih organov o teh vprašanjih informirani. Lahko rečem,
da nismo pravzaprav ničesar takega naredili, o čemer ne bi bili vsi naši vodilni
predstavniki seznanjeni. Zato me toliko bolj presenečajo oziroma ogorčajo izjave, da je bil izvršni svet o teh dogodkih informiran le prek dnevnega tiska.
Dovolite še nekaj pripomb na ugotovitev predgovornika, o tako imenovani
parcialni integraciji. Po tej poti smo združili 75'°/o slovenskih proizvodnih kapacitet električne energije v Sloveniji. Ce k temu prištejemo še kapacitete soških
elektrarn, s katerimi smo sklenili pogodbo o poslovno-tehničnem sodelovanju,
se dvigne ta procent na 82'°/o vseh kapacitet. To pa predstavlja veliko večino
slovenskega elektrogospodarstva, ki se je do danes združilo v enotno podjetje,
v smislu priporočila republiške skupščine, čeprav še v lanskem letu nihče ni
verjel, da bomo sploh sposobni oblikovati enotno podjetje v Sloveniji.
Mislim, da je tako koncentracijo proizvodnih zmogljivosti in kapacitet težko
imenovati kot parcialno. Zavedamo se, da nismo v celoti izpolnili priporočila
skupščine, toda izpolnili smo ga v pretežni meri in mislim, da bi morali biti
naši skupni, napori danes usmerjeni predvsem na to, da se ta akcija dokonča.
O velikosti našega podjetja bi povedal še to, da je v tem koncentrirana vsa slovenska akumulacija. V gospodarskem načrtu, ki ga pripravljamo za letošnje
leto, je pravzaprav že združena vsa finančna ekonomska problematika slovenskega elektrogospodarstva in lahko trdimo, da smo prav s to integracijo tudi
uspeli rešiti nekatere navidez nerešljive probleme. Letos dospevajo anuitete od
kreditov, za Toplarno Ljubljana, Srednjo Dravo in Trbovlje II, ki samo v
tistem delu, ki ga dolgujemo kreditni banki in hranilnici Ljubljana, znašajo
okoli 50 milijard S dim. Samo s tako integracijo bomo lahko zadostili velikim
zahtevam vračila dolgov, ki jih ima naše elektrogospodarstvo.
Samo še nekaj besed o stanju in nekaj podatkov o sedanji ekonomski situaciji podjetja. Danes je poprečna prodajna cena električnega toka 9,60 S din.
To je prodajna cena, ki jo elektrogospodarska podjetja prodajajo veleodjemalcem in distribucijskim podjetjem. Pod to ceno proizvaja električni tok elektrogospodarstvo Maribor. Naša lastna cena je ca. 9 din, soške elektrarne so tudi
približno na tem nivoju, savske elektrarne in TE Šoštanj imajo bistveno višjo
ceno, kar pomeni, da je za prodajanje njihove -energije potrebna intervencija.
To intervencijo lahko nudimo samo mi.
Ker je bilo veliko govora o uveljavljanju podjetniških interesov v elektrogospodarstvu, lahko izjavim, da prelivanje potrebnih sredstev za plasma energije ni bilo nikoli sporno. Dravske elektrarne so, na primer, v lanskem letu
prelile 6 milijard S din za to, da smo termo energij o, ki ima bistveno višje proizvodne stroške, kot pa hidroenergija, lahko prodali po ceni 9,60 din. Mislim, da
je to tudi osnovno vprašanje, po katerem je treba ocenjevati, kje in do kakšne
mere se podjetniški interes uveljavlja. Ne mislim trditi, da se v elektrogospodarstvu in tudi v našem podjetju podjetniški interes ne uveljavlja.
V posameznih primerih se kaže potreba, kar v osnovi ni bilo nikoli sporno,
da je elektrogospodarstvo v naši republiki, enotno in da se s sredstvi, vloženimi
v to gospodarsko panogo, pokrivajo celotne potrebe. To je tudi naše podjetje
5
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dravske elektrarne oziroma elektrogospodarstvo Maribor v preteklosti in bo tudi
v bodoče vedno delalo.
Naj še na kratko povem nekaj besed o bodočih problemih. Zal mi je, da
smo pravzaprav nekatere osnove, kako v bodoče urejati stvari, slišali šele tukaj
v ekspozeju, čeprav smo bili vabljeni na to sejo že pred tednom dni. Menim,
da bo treba ta vprašanja solidno preučiti, ker je še precej odprtih problemov.
Naše osnovno odprto vprašanje je problem razširjene reprodukcije, tako
po načinu financiranja, predvsem pa glede obsega sredstev, ki jih je potrebno
zagotoviti. Jasno je že vnaprej, da je reševanje problemov predvsem v smeri
ožjega povezovanja z gospodarstvom, sovlaganja gospodarstva, seveda povezano
tudi z ustreznimi kompetencami, ki jih bo imelo pri tem gospodarstvo v elektrogospodarstvu predvsem glede odrejanja nadaljnje politike v razširjeni reprodukciji in ostalih osnovnih vprašanjih politike elektrogospodarstva. Drugo vprašanje pa je cena energije.
Mislim, da smo pri nas, kar bi moralo samokritično priznati elektrogospodarstvo, preveč nagnjeni k zviševanju cene energiji, bežen pogled na pogoje
v svetu pa nam kaže, da ta cena, razen pri nekaterih kategorijah potrošnikov, ni
bistveno višja in bomo morali bolj prečimo in dosledno postaviti vprašanje znižanja cene. Menim, da je to predvsem vprašanje cene izgradnje objektov oziroma bodočih vlaganj v razširjeno reprodukcijo. Zato bo treba graditi objekte
tako, da cena izgradnje ne bo povečevala težav, v katerih se danes že nahajamo. Sedanji sistem financiranja razširjene reprodukcije postaja problematičen
prav zato, ker celotna sredstva enostavne reprodukcije prelivamo v razširjeno
reprodukcijo, zaradi česar so sedanji obrati in njihovi stroji slabo vzdrževani.
Tak način vzdrževanja se nekaj časa še vzdrži, dolgo časa pa ne bo mogel trajati. Jaz se ne bi spuščal dlje v podrobnosti teh problemov, ker so ta vprašanja dokaj obširna. Prosim, da vzamete moj prispevek k razpravi predvsem kot
razlago in pogled, kako so stvari potekale in kakšne poglede imamo na probleme celotne integracije. Hvala lepa.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Milan Kristan ima besedo.
Milan Kristan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Na izjavo tovariša Rodeta, da je obveščal o zadevnih dogodkih skupščino, moram
kot predsednik odbora za proizvodnjo in promet republiškega zbora javno povedati, da smo prvič slišali, kako poteka integracija elektrarn na seji odbora,
na katero smo povabili vse predstavnike elektrogospodarskih organizacij, na
kateri je govoril na zaključku tudi tovariš Zupan.
Mislim, da lahko v imenu celotnega odbora za proizvodnjo in promet in v
svojem lastnem imenu izjavim, da se v celoti strinjam z ugotovitvami, ki jih
je navedel v svojem ekspozeju tovariš Zupan. Predvsem se mi zdi pomembna
ugotovitev, da so podjetja vprašanje integracije pretežno razpravljala, vsaj tak
vtis sem dobil, o zunanjih oblikah in o organizacijskih vprašanjih in manj o
vsebinskih odnosih, ki nastajajo na osnovi te integracije, predvsem zaradi tega,
ker niso bili do kraja upoštevani konstruktivni predlogi, termooentrale Šoštanj.
Tako, da niso bili storjeni tisti napori, ki bi razčistili vsebinska vprašanja ozirama družbene ekonomske odnose, ki bi jih bilo treba v teku tega procesa že
razreševati. Prav tako mislim, da tudi v zveznem merilu prevladuje v razpravah
predvsem formalna vprašanja, kar kažejo obravnave zgolj o tehničnem sistemu
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elektrogospodarstva, ne razpravljajo pa o zadevnih odnosih, na katerih pravzaprav temelji zakon o elektrogospodarstvu, katerega je treba v celoti uresničiti do leta 1970.
Ko je naš odbor za proizvodnjo in promet razpravljal o teh vprašanjih, je
prišel do enakih zaključkov, ki, jih je navajal tovariš Zupan, zato v celoti podpiram njegove ugotovitve in stališča.
Ker je tovariš Zupan govoril v glavnem o dveh osnovnih vprašanjih, ki
se nanašata na integracijo elektrogospodarstva v Jugoslaviji in na integracijo
elektrogospodarstva v Sloveniji, menijn, da bi bilo treba predlog sklepa, ki ga
je dal naš odbor v svojem poročilu, razširiti oziroma dopolniti tako, da bi se
glasil: »Odbor predlaga republiškemu zboru, da podpre stališča, ki so bila
izražena v ekspozeju predstavnika izvršnega sveta in stališča republiškega sekretariata za gospodarstvo o nadaljnjem izpopolnjevanju medsebojnih odnosov
elektrogospodarstva Jugoslavije in Slovenije.«
Predsednik dr. Joža Vilfan: Trenutek, prosim. »Stališča, ki so bila
izražena v ekspozeju predstavnika izvršnega sveta Slovenije in stališča republiškega sekretariata«, potem se nadaljuje, »o nadaljnjem izpopolnjevanju medsebojnih poslovnih odnosov v elektrogospodarstvu Slovenije in Jugoslavije.«
Milan Kristan: Mislim, da izhajajo te utemeljitve tudi iz zaključkov,
ki jih je sprejel naš odbor, ko je razpravljal o slovenski integraciji.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Slavko Jakofčič ima besedo.
Inž. Slavko Jakofčič: Tovariši ce in tovariši poslanci. N ajprej želim
povedati, da podpiram stališča izvršnega sveta glede predlogov, ki so se pojavili
pri nekaterih zveznih organih v zvezi z integracijo celotnega elektrogospodarstva. Ne bi našteval argumentov, ker so bili že navedeni in se mi zdijo te stvari,
dokaj jasne.
V razpravi se želim dotakniti problema in razmer v slovenskem elektrogo^
spodarstvu. V glavnem se strinjam z ugotovitvami, ki jih je v svojem izvajanju
navedel tovariš Zupan. Ne morem pa se strinjati z ugovori, ki jih je navedel
tovariš Mitja Rode, ker niso točni. Z interesom sem spremljal dogodke in razmere v elektrogospodarstvu. Prečital sem tudi nekatere stenografske zabeležke
o sestanku direktorjev elektrogospodarskih podjetij, ko so razgovarjali o integraciji in sem mnenja, da stvari niso potekale v skladu s priporočilom republiške skupščine. Integracija, ki je začela po iniciativi dravskih elektrarn, sem
prepričan, da je parcialna integracija. Vendar me ne moti ta integracija zaradi
parciame integracije, temveč me moti zaradi tega, ker je ta akcija razbila
integracijo vsega slovenskega elektrogospodarstva in ker je nastopila takrat,
ko so razgovori po priporočilu in sklepih republiške skupščine potekali sorazmerno ugodno in ko smo sicer pričakovali podaljšanje roka za integracijo'.
Takrat so dravske elektrarne nastopile s predlogom in začele pregovarjati posamezna podjetja za parcialno integracijo in so s tem razbila celotno akcijo, ki
je temeljila na priporočilu republiške skupščine. Jaz sem o tem trdno prepričan.
Tako kot sem rekel, so stvari tudi potekale.
Mislim, da ne bom povedal nič novega, če rečem, da ni bil problem integracije elektrogospodarstva v sami integraciji, temveč je nastal zaradi sedeža
5»
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enotnega podjetja in zaradi nekaterih obrobnih vprašanj. Glavni problem je
torej nastal zaradi sedeža podjetja, ali bo v Ljubljani, ali v Mariboru. To vprašanje je diktiralo obširne vprašanje in tudi parcialno integracijo. Govorim tako,
kot je bilo zamišljeno, da je že realizirano. Priporočilo republiške skupščine je
treba uresničiti, in če imamo praktično že eno združeno podjetje, potem je treba
samo še počakati, da savske elektrarne padejo k novemu podjetju kot zrelo
jabolko, seveda pod pogoji, ki jih bo pač diktiralo novo podjetje. Vse to je bilo
zasnovano tako, kot da gre tu za problem samega elektrogospodarstva in tistih
ljudi, ki so zaposleni v elektrogospodarstvu. Mislim, da gre tu predvsem za slovensko gospodarstvo oziroma za potrošnike elekrične energije. Najbrž bo treba
v tej smeri napraviti, določene korake. Ne vem, kako.
Mogoče bi omenil prej še tole vprašanje. Moram nekoliko kritizirati odgovorne v izvršnem svetu v zvezi z realizacijo tega priporočila republiške skupščine. Menim, da je izvršni svet v tej zvezi premalo napravil. Sicer je vedno
podpiral in se zavzemal za stališča, ki smo jih sprejeli o integraciji, vendar je
podvzemal premalo praktičnih ukrepov z razgovori in z drugimi oblikami zato,
da bi pospešil akcijo, temveč se je postavil preveč v vlogo stranskega opazovalca, kar se vidi tudi iz materialov, ki so mi bili na razpolago.
Tovariš predsednik, sne vem,, ali je možno, da bi danes skupščina sprejela
sklep, da izvršni svet v čimkrajšem času pripravi predlog ukrepov, ki bi na
podlagi priporočila skupščine, ki je bilo sprejeto lani, privedel do integracije
elektrogospodarstva Slovenije. Težko bi danes govoril o obliki takega predloga.
Izhajam predvsem iz tega, da je skupščina sprejela dovolj jasno in dokaj enotno
stališče o integraciji elektrogospodarstva, ki naj bi se v interesu nacionalnega
gospodarstva uresničila. Vendar elektrogospodarske organizacije tega priporočila niso upoštevale. Normalno se mi zdi, da poiščemo druge poti in druge možnosti, če obstojajo in sprejmemo dodatne ukrepe za realizacijo zadevnega stališča naše skupščine. Ne vem pa, če je to po proceduri možno.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Jakofčič, mislim, da je vse
mogoče. Zlasti kadar gre za sklepe, ki se nanašajo na naloge, ki jih damo ali
izvršnemu svetu ali pa upravi. Ce se motim, me bo tovariš Cesnik popravil.
Prosil bi samo, da si vzameš toliko časa, da predlog napišeš, in da ne pustiš, da
te tolmačim in da potem tudi sam tak predlog formuliram.
Besedo ima tovariš prof. Marjan Plaper, predstavnik fakultete za elektrotehniko.
Prof. dr. Marjan Plaper: Tovariš predsednik, visoki zbor. Z gledišča jugoslovanskega elektrogospodarskega sistema, na katerem praktično precej delam, bi vas informiral o naslednjem:
Jugoslavija leži med dvema skupinama držav, ki elektrotehnično predstavljata dva velika povezana elektroenergetska sistema, oziroma še bolj strokovno
rečeno, dva frekvenčna bloka. Zahodno-evropski, ki seže tja do Španije in Portugalske, ki se Jugoslavije dotika na slovensko—italijanski in slovensko-avstrijski
meji ter vzhodno-evropski, ki seže do Sovjetske zveze in se naše države dotika
na jugoslovansko-madžarski, jugoslovansko-romunski in jugoslovansko-bolgarski meji. Ta dva bloka funkcionirata na dva različna načina, tako v ekonomskem, kot tudi v tehničnem pogledu. O tehniki tukaj ne bom detajlno govoril,
pač pa naj omenim, da je v ekonomskem pogledu povezava med zahodno-evrop-
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skimi delnimi elektroenergetskimi sistemi oziroma državami rahla in elastična, med državami vzhodhe Evrope pa tesnejša in bolj toga. Slednja se navezuje
na plane splošnega gospodarstva dežel članic dobro znane organizacije SE V.
Jugoslavija se tehnično že vrsto let pripravlja na tesnejše sodelovanje z inozemskimi partnerji. Verjetno ji bo to letos uspelo, ko bodo 220 k V daljnovodi
proti Italiji in Avstriji zgrajeni, vgrajuje se pa v naš sistem tudi avtomatska
regulacija frekvenca — moč izmenjav, kar je tehnični pogoj za vstop v veliki
zahodno-evropski elektroenergetski prostor. Zadnja študija, ki sem jo pravkar
izdelal za Jugel, dokazuje praktično slabšo perspektivo elektroenergetskega
vključevanja Jugoslavije v vzhodno-evropsko skupino držav, saj nimamo niti
ustreznih daljnovodnih zvez z Vzhodom niti- v Ameriki kupljeni sistem regulacije ne ustreza vzhodnoevropski praksi regulacije. V študiji sem zato predlagal,
da se v tej prvi fazi kompletna Jugoslavija poveže prek Slovenije v zahodnoevropski elektroenergetski sistem in skladno s temeljnim zakonom o elektrogospodarstvu prevzame tehnično koordinacijo obratovanja nasproti inozemstvu —
Beograd.
Slovenija kot celota bi po vsem tem imela v bodbče izredno važno tranzitno
vlogo, zato naj bi se organizacijski problemi elektrogospodarstva v njej sami
čimprej rešili na optimalen način.
Na koncu svoje študije sem v zaključkih izrecno poudaril, dobesedno citiram: »Centralna tehniška koordinacija nasproti inozemstvu, za katero plediram, še daleč ni tisto, kar razumemo pod ekonomskim oziroma administrativno~
ekonomskim centralizmom. Imejmo pa vedno pred očmi tudi dejstvo, da principi
sodelovanja v okviru zahodno-evropskega energetskega sistema v veliki meri
slone na zaupanju med sodelujočimi partnerji. Zadostno zaupanje med partnerji
je osnovni pogoj za vsako uspešno sodelovanje, ki se hoče izogniti dirigiranju od
zgoraj.« To bi moralo biti vodilo tudi za naša elektrogospodarska podjetja.
Solidna ekonomska računica in zaupanje drug do drugega, to se mi zdi vse.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš profesor Ernest Pehanii, predstavnik fakultete za elektrotehniko naše univerze.
Prof. Ernest Pehani: Najprej se bom v razpravi dotaknil vprašanja
celotnega jugoslovanskega elektrogospodarstva. Integracijo elektrogospodarstva,
ki se v zadnjem času obravnava, smo že imeli in smo imeli z njo sorazmerno
slabe izkušnje. Mislim, da je bila prav Slovenija ena tistih pobudnikov, ki je
ob sprejemanju predmetnega zakona leta 1965 zahtevala, da se ta integracija,
ki je bila precej tesna, razrahlja. Kaj je bilo vzrok, da so ljudje nezadovoljni.
Vsi vemo, da so se vse analize bodočega razvoja elektrogospodarstva delale in
konkretizirale v Beogradu, naše analize razvoja Slovenije se niso spoštovale, in
tako smo v Sloveniji prihajali zmeraj v večjo stisko v preskrbi z električno
energijo. Potem smo zahtevali skupaj z drugimi republikami, ki tudi niso bile
zadovoljne s tem načinom gospodarjenja, da se centralistični način elektrogospodarstva razrahlja. To razrahljano gospodarstvo pa je v zadnjem času prineslo
neko divje gospodarjenje, tako da so posamezne republike začele na veliko
graditi proizvodne kapacitete, poleg Djerdapa npr. velike termoelektrarne na
Kosovem, na Kolubari. Tudi Bosna je začela graditi močne kapacitete termoelektrarn tako, da danes že govorijo, da so potencialni izvozniki električne energije. Ce bomo napravih spet trdno organizacijsko povezavo, kot si jo nekateri
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zamišljajo, je razumljivo, da nam bodo vsilili svoje presežke energije, s katero
že ne vedo kam, in bomo nujno primorani prevzemati drago energijjo. Razumljivo je, da bodo težili izrabiti tiste kapacitete, ki so jih sami zgradili, in katerih
cena energije za nas ni sprejemljiva. Pri tem pa ni samo pomembna cena električne energije. Tukaj igrajo tudi drugi gospodarski momenti, kot so na primer,
rudniki in termoelektrarne. Ce bi bili v trdem sklopu, integrirani z ostalimi
elektrogospodarskimi podjetji Jugoslavije, bomo primorani od drugod jemati
električno energijo. Tukaj bi se pojavilo vprašanje, kam z lastnim premogom
naših rudnikov in kam z našimi rudarji. V tem primeru bi morali znižati produkcijo v'naših premogovnikih, ker bi morali jemati električno energijo od
drugje. V elemente njihovega programa, kot so enotne cene, evidentiranje akumulacije, ocenjevanje posameznih objektov, ne moremo imeti zaupanja. Enotnih cen že zaradi tega ne moremo priznati, ker ima v naši republiki že 99 °/o
prebivalstva elektrificirano gospodarstvo tako, da že postaja tudi mala poraba
energije akumulativna in prinaša dohodek, medtem ko je v drugih republikah,
kjer je elektrifikacija močno zaostala, elektrifikacija podeželja še globoko pasivna. Pri enotnih cenah pa bo moral naš konsument prispevati k izgradnji oziroma elektrifikaciji njihovega pasivnega podeželja. Mi smo morali svojo eleiktifikacijo sami plačali. Nihče nam ni pomagal, zakaj bi morali sedaj elektrifikacijo podeželja drugod pomagati graditi naši ljudje, ti mali ljudje, ki nimajo
dosti večjih ali boljših eksistenčnih možnosti, kot jih imajo drugi.
Glede zbiranja akumulacije v naših podjetjih smo imeli tudi slabe skušnje.
Vprašajte samo naša elektro-podjetja iln elektrarne, kolikokrat so jim vsa sredstva akumulacije enostavno pobrali in odvedli. Sedaj pa še izrecno pravijo: »Mi
bomo evidentirali akumulacijo in jo bomo porabili tam, kjer bo ta enotna organizacija pokazala svoje potrebe.«
Ocenjevanje ekonomike posameznih objektov je problem zase. Samo poglejmo financiranje HE Mratinje. V časopisu smo čitali, kako je potekalo
financiranje. Stroški investicije so se dvignili za 100 % nad predračunske cene.
Toliko se je ta objekt podražil. V Črni gori so nameravali napraviti enoten ,
aluminijski kombinat s HE Mratinje, tovarno boksita in tovarno aluminija. Po
zadnjih vesteh, kot smo brali v časopisih, pa so se odločili za tri ločena podjetja, kar je zelo razumljivo. Če bi elektrarna Mratinje, katere izgradnja je
izredno draga, bila vključena v ta kombinat, bi padle obveznosti te HE v breme
republike Črne gore. S tem pa, ko bi bila elektrarna vključena v enotni jugoslovanski elektroenergetski sistem, če bi bili uresničeni predlogi elektroenergetskega sistema Jugoslavije oziroma integracija celotnega elektrogospodarstva, bi
moralo celo elektrogospodarstvo to pasivno elektrarno oziroma pretirano investicijo prevzeti v svoje breme. Na ta način bi tisti, ki so zakrivili to pretirano
in nerentabilno gradnjo, prevalili breme iz Črne gore na epotno elektrogospodarstvo Jugoslavije. Zato v polni meri podpiram predlog izvršnega sveta Slovenije in sem mnenja, da je tehnična povezava pri nas potrebna, ekonomski
povezavi pa absolutno ugovarjam. Zato naj se oblikujejo posamezna elektrogospodarska podjetja po republikah, ki naj skrbijo za svojo ekonomiko in se
medsebojno poslovno povezujejo in vnovčijo eventualne viške proizvedene energije. Ne ugovarjam, da ne bi kupovali električne energije od drugod, kadar bo
to potrebno in gospodarno. Elektrogospodarstvo je kapitalno izredno intenzivna
gospodarska panoga, ki zahteva izredno velike investicije. Če nam nekdo zagotovi električno energijo po primerni cenil, potem je to sigurno tudi v našem
interesu. Potem bo bolje, da energijo kupimo, kakor pa, da naš kapital vgradimo
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v drage električne naprave in ga raje porabimo za gradnjo bolj donosnih industrijskih naprav. Vendar mora priti do teh aranžmajev samo na podlagi medsebojnih dogovorov, nikakor pa ne diktirano od zgoraj.
V zvezi z integracijo elektrogospodarstva Slovenije bi samo -na kratko omenil, da je zadnji časi, da napravimo red v lastni hiši in odpravimo zmedo, ki je
nastala v našem elektrogospodarstvu potem, ko smo ga po letu 1965 razbili. Danes pa res prevladujejo v elektrogospodarstvu žalostne razmere. Popolnoma
soglašam s poročilom inž. Zupana in z ugotovitvami inž. Jakofčiča. Naj omenim, da nisem pripravljen na razpravo o elektrogospodarstvu Slovenije in o
njegovi integraciji, ker o tem nismo dobili nobenih podatkov, niti nisem vedel,
da bomo o tem vprašanju danes razpravljali. Omenil bi samo to, kar je že po<udaril tovariš inž. Jakofčič, da gre pri tem samo za prenos sedeža elektrogospodarstva v Maribor. Tovariš inž. Rode, sedanji direktor elektrogospodarstva Maribor, je sam izjavil — objavljeno v časopisu Elektrogospodarstvo —, da je to
glavni in politični problem, katerega pri tej akciji zasledujejo'. Zato menim, da
je v tem bistvo problema, da ne gre za interese elektrogospodarstva in gospodarstva Slovenije, ampak samo za lokalne interese v politiki Maribora.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Cene Matičič.
Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišiee in tovariši poslanci. Obljubljam, da bom; zelo kratek. Zelo sem zadovoljeni, da nam je predstavnik
izvršnega sveta podal tako temeljito in izčrpno poročilo, ki nedvomno odtehta
številne informacije in poročila, ki jih dobivamo ali prebiramo v dnevnem ali
periodičnem časopisju. Mislim,, da je celotni problem dvojne narave. Na eni
strani integracija elektrogospodarstva v Sloveniji, na drugi pa integracija v
enotni elektroenergetski sistem SFRJ. Kot prvo je treba ugotoviti, da o integraciji elektrogospodarstva v Sloveniji že dolgo časa govorimo in pišemo^, in
da v tej akciji kljub vsem naporom ne uspevamo. Popolnoma se strinjam s
stališči izvršnega sveta naše skupščine, piri tem pa dodajam, in to danes že
četrtič v republiškem zboru, da bomo ta problem lahko dokončno in uspešno
rešili le v toku obravnavanja in načrtovanja celotnega potenciala primarnih in
sekundarnih energetskih virov pri nas. To nakazuje potrebo, da se ponovno zavzemamo za ustanovitev sekretariata oziroma komiteja za energetiko, ki naj bi
reševal problem energije na nacionalni ravni. Ponovno se torej1 zavzemam, da
naj bi izvršni svet čimprej predložil že obljubljeno poročilo o ustanovitvi
takšnega organa, ki bi deloval pri izvršnem svetu.
Integracija podjetij v enoten elektroenergetski sistem SFRJ v obliki, kot
je razvidna iz materialov, je vsaj zame popolnoma nesprejemljiva. Pri tem ne
trdim, da je koorperacija v okviru SFRJ nemogoča in neprimerna. Menim, da
je potrebna, in kot je povedal dr. inž. Plaper bo takšna kooperacija — tesnejša
ali šibkejša — kaj kmalu »conditio sine qua non«, vključevanja našega elektron
energetskega sistema v zahodni blok, če se izrazim tako, kot je povedal
dr. inž. Plaper. V tej smeri vsekakor da, v obliki, ki jo vidimo pred seboj pa
prav gotovo ne. Da ne ponavljam tehtnih besed, ki smo jih že slišali, menim, da
moramo onemogočiti ne le neekonomsko poslovanje in neekonomske cene, pač
pa tudi prelivanje pomembne akumulacije s tistih predelov, ki poslujejo kolikor
toliko po ekonomskih načelih v predele, kjer ekonomski elementi še niso prodrli.
Reševanje ekonomskih problemov z regresi je zgrešeno in le zamegljuje to', kar
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želimo imeti čisto, jasno in nezamegljeno. Povsem podpiram predlog in stališča
izvršnega sveta, kakor tudi predlog, ki ga je iznesel poslanec inž. Jakofčič.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Sedaj moramo čakati na predlog tovariša
Jakofčilča, ki se razmnožuje. Dajem odmor do 17.30. Hvala lepa.
(Seja je bila prekinjena ob 17. uri in se je nadaljevala ob 17.35.)
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice, nadaljujemo sejo.
Kakor vsi veste, smo sedaj obravnavali poročilo o integraciji elektrogospodarstva v Jugoslaviji. Ko sem dal odmor, je bil prijavljen še tovariš Jože Setnikar,
ki predstavlja poslovno združenje elektrogospodarstva naše republike.
Jože Setnikar: Tovarišice in tovariši poslanci. Na kratko želim omeniti tri stvari.
Najprej bom na kratko povedal nekaj besed o podatkih glede procesa integracije, nato o iintegraciji v jugoslovanskem elektrogospodarstvu in končno o
integraciji slovenskega elektrogospodarstva.
V zvezi s podatki o integraciji slovenskega elektrogospodarstva lahko potrdim, da so podatki, ki jih je navajal tovariš Zupan, točni, ker so vzeti iz posameznih zapiskov o sestankih direktorjev in o drugih sestankih v zvezi s problematiko integracije slovenskega elektrogospodarstva.
Podpiram izvajanje inž. Zupana o integraciji jugoslovanskega elektrogospodarstva predvsem zaradi tega, ker so tudi dosedanje izkušnje pokazale, da
»zajednica jugoslavenske elektroprivrede« v prehodnem obdobju ni opravljala
niti vseh tistih nalog, ki jih je dolžna opravljati po temeljnem zakonu o elektrogospodarstvu. Tako, na primer, temeljni zakon o elektrogospodarstvu opredeljuje bremenilsko službo skupnosti kot skupno ekonomsko tehnično službo
združenih elektrogospodarskih podjetij in ji določa med drugim tudi nalogo,
da usklajuje medsebojno dobavo električne energije združenih elektrogospodarskih podjetij. Urejanje medsebojnih izmenjav električne energije mora biti samo
predmet verige bilateralnih pogodb in če te pravilno zajemajo problematiko
medsebojnih izmenjav, odpade vsaka potreba po posebnem jugoslovanskem
usklajevalnem organu. Praksa je v prehodnem obdobju to tudi potrdila. Ze to
kaže, da je napačno z zakonom določati naloge »zajednice jugoslavenske elektroprivrede«, pač pa morajo biti te naloge rezultat prizadevanj elektrogospodarskih podjetiij Jugoslavije za izboljšanje njihovega poslovanja tako v ekonomskem kot v tehničnem pogledu. Smatram, da bomo za sodelovanje slovenskega elektrogospodarstva z jugoslovanskim elektrogospodarstvom prav gotovo
našli primerno rešitev, vendar samo glede tistih zadev, ki so res skupnega
pomena in v skupnem interesu, nikakor pa ne bi smeh s centralizacijo elektrogospodarstva podpirati slabega gospodarjenja.
Se nekaj besed o integraciji slovenskega elektrogospodarstva.
Mislim, da potek integracije slovenskega elektrogospodarstva in postopki
vseh tistih, ki so v tem procesu sodelovali, ne vzbujajo pravilnega moralnega
odnosa in potrebnega zaupanja vseh kolektivov. Predvsem med kolektivi bi
moralo biti več medsebojnega zaupanja im več odkritosti, ne pa stranpoti.
Mislim, da tudi današnje izvajanje tovariša Rodeta gre nekoliko v to smer.
Menim, da v našem sistemu ne moremo tako govoriti o velikih in malih; to ni
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v skladu niti z ustavo niti s samoupravnimi načeli. Elektrogospodarska podjetja, velika ali majhna, naj bi enakopravno odločala in se dogovarjala o zadevah, ki sodijo v njihovo samostojno odločanje. Mislim, da moramo tudi mi
sami, ki delamo v elektrogospodarstvu, poudariti to, da nismo sami sebi; namen,
temveč moramo prisluhniti potrošnji in si zato prizadevati za močnejše povezovanje potrošnje z elektrogospodarstvom.
Ze sam značaj elektrogospodarstva nam daje misliti, da je to dejavnost
posebnega družbenega pomena. Če je torej dejavnost posebnega družbenega
pomena, čeprav sicer z zakonom še ni tako opredeljena, vendar pa veliko o
tem govorimo, je povsem jasno, da bo način izvrševanja samoupravljanja nekoliko drugačen kot v ostalih vejah gospodarstva. V tej zvezi mislim predvsem
podpreti in še dopolniti izvajanja tovariša Zupana glede skupnega organa, ki
bi odločal o pomembnih vprašanjih elektrogospodarstva; pri tem mislim predvsem na ceno električne energije in na razširjeno reprodukcijo. Mislim, da teh
vprašanj ne bomo mogli reševati administrativno niti ne v okviru elektrogospodarstva, temveč bi morali na ravni republike sprejeti sistemsko rešitev o tem,
kdo odloča o posameznih pomembnih vprašanjih elektrogospodarstva in na
kakšen način. Mislim, da bi pri takem odločanju vsekakor moralo sodelovati
elektrogospodarstvo kot osnovni nosilec in potrošniki oziroma širša družbena
skupnost. Na ta način bi morali v republiki sami določiti predvsem cene električne energije in s tem v zvezi odločati tudi o financiranju razširjene reprodukcije.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo besedo? Prosim, tovariš Vitja
Rode.
Inž. Vitja Rode: Zal nisem prisostvoval vsej razpravi, slišal pa sem
ugovore zoper mojo izjavo, da so bili podatki netočni. Ker vztrajam pri prvotni
izjavi, da so bili podatki netočni, bom svoja izvajanja še nekoliko podrobneje
razčlenil.
Podatki so bili netočni zato, ker so napačno prikazali integracij skii potek
v lanskem letu. Po priporočilu skupščine so delale komisije; kot je bilo povedano, glede tega ni nobenih pripomb; posebej je bilo aktualno vprašanje sklepanja kolektivne pogodbe o skupnem obračunu med vsemi elektrogospodarskimi
podjetji. Ko smo meseca julija prišli v krizo, ker se elektrarni Šoštanj in Sava
nista hoteli vključiti v kolektivno pogodbo, savske elektrarne so se sicer naknadno vključile, je nastala ideja o četverni integraciji. To idejo je sprožila ljubljanska toplarna in je bila v avgustu obravnavana na sestanku vseh štirih partnerjev. Ker nismo videli možnosti, da na drugačen način integriramo slovensko
elektrogospodarstvo, smo to idejo začeli uresničevati in jo tudi uresničili do
konca meseca avgusta. O tem smo razpravljali tudi s predsednikom gospodarskega zbora, tovarišem Goslarjem, ki je takrat postavil tezo, da v danih okoliščinah v elektrogospodarstvu ne bi dosegli ničesar, če bj. šli na vse; na ta način
se je z našo akcijo strinjal. 2. septembra smo nato dali javno izjavo, s katero
smo deklarirali integracijo štirih. Vse, kar je bilo tu povedano o delu komisij
poslovnega združenja in o tem, kako smo že več ali manj dogovorjeno integracijo minirali z integracijo štirih, je netočno. Integracija štirih je nasprotno
spodbudila in pospešila te priprave. Navedbe o posameznih sestankih so lahko
tudi točne, vendar jim manjka okvir, namreč dejstvo, da je bila v tem času integracija štirih že opravljena, da je bil že 5. novembra skupni sestanek delavskih
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svetov; se pravi, vse to že v takih terminih, ki dajejo celi stvari bistveno drugačno podobo, kot pa izhaja iz Zupanovega referata.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa, tovariš Rode. Jaz bi želel
reči samo to, da je gospodarski zbor pod predsedstvom tovariša Mirana Goslarja izglasoval sklep, v katerem je izrecno rečeno tole:
»Glede slovenske integracije elektrogospodarskih podjetij podpira gospodarski zbor stališča iz ekspozeja člana izvršnega sveta Ivana Zupana in vztraja
na uresničevanju priporočila, sprejetega na seji republiškega in gospodarskega
zbora dne 27. 3. 1968. Gospodarski zbor ocenjuje delno izvršeno integracijo
4 podjetij v elektrogospodarstvu Maribor kot nezadostno in neustrezno vse
dotlej, dokler na neenakopravni osinovi in po predhodnem popolnem razčiščenju
medsebojnih odnosov med sedanjimi obrati, poslovnimi enotami in podjetji ne
bo izvedena integracija vseh podjetij, za proizvodnjo in prenos električne energije in termoelektrarn.« Mislim, da je tudi za našo obravnavo zanimivo, da
vemo, kaj je sklenil gospodarski zbor. No, mi imamo svoje predloge pred nami,
in sicer imamo dVa predloga. Imamo predlog našega odbora, to je odbora za
proizvodnjo in promet, ki ga je predsednik odbora nekoliko modificiral. Odbor
predlaga naslednji sklep:
»Republiški zbor podpira stališča, ki so bila izražena v ekspozeju predstavnika izvršnega sveta na današnji seji in stališča republiškega sekretariata za
gospodarstvo o nadaljnjem izpopolnjevanju medsebojnega sodelovanja in poslovnih odnosov elektrogospodarstva Slovenije in Jugoslavije.«
Razen tega imamo predlog tovariša Jafcofčiča, ki je razdeljen in ki se glasi,
da republiški zbor na podlagi razprave o informaciji o delu na integraciji elektrogospodarstva v Jugoslaviji ugotavlja, da priporočilo o ukrepih na področju
elektrogospodarstva, ki ga je sprejela Skupščina SR Slovenije na seji republiškega in na seji gospodarskega zbora dne 27. 3. 1968, še ni realizirano, čeprav
je bilo v tem skupščinskem aktu odločeno, naj. bi novo elektrogospodarsko podjetje začelo poslovati najkasneje s 1. januarjem 1969. Za to sprejema republiški
zbor naslednji sklep:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj do 1. 7. 1969 pripravi predlog ukrepov, ki bodo na osnovi že sprejetega priporočila privedli do integracije elektrogospodarstva Slovenije, in ga predložili v obravnavo Skupščini SR Slovenije.
Mislim, da je šlo za obravnavanje v smeri teh dveh predlogov. Ali želi
kdo h konkretnemu besedilu teh dveh predlogov besedo? Tovariš Milan Kristan
želi besedo.
Milan Kristan: Predlagam, da bi sklep, ki ga je tovariš predsednik
prebral, še dopolnili v tem smislu, da republiški zbor vztraja pri popolni realizaciji zaključkov resolucije.
Predsednik dir. Joža Vilfan: Kateri sklep misliš? (Kristan: Sklep odbora.) To se pravi, da odbor predlaga republiškemu zboru naslednji sklep: »Republiški zbor podpira stališča, ki so bila izražena v ekspozeju predstavnika
izvršnega sveta na današnji seji in stališča republiškega sekretariata za gospodarstvo o nadaljnjem izpopolnjevanju medsebojnega sodelovanja in poslovnih
odnosov elektrogospodarstva Slovenije in Jugoslavije in vztraja na realizaciji
skupščinske resolucije.«
Ali misliš resolucijo od 27. 3. 1968?
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M i 1 a in Kristan: Da, mislim, da bi se tako tudi približali sklepom, ki
so bili sprejeti na gospodarskem zboru.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Kristan, ali vztrajaš na predlogu? Mislim, da je Jakofeičev predlog še mnogo bolj energičen.
Milan Kristan: Ne vztrajam.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa za sodelovanje. Tovariš Mirko
Jamar ima besedo.
Mirko Jamar: Mislim, da gre za dve stvari, ki morata biti obeseženi
s tem sklepom, in sicer najprej, da podpiramo stališča, ki sta jih navedla tovariš
Zupan in sekretar za gospodarstvo glede ponovne centralizacije elektrogospodarstva v Jugoslaviji. Za tem pa moramo sprejeti stališče glede nadaljevanja
procesa integracije v naši republiki. V tem smislu moramo kombinirati predlog
odbora za proizvodnjo in promet s predlogom, ki ga je dal tovariš Jakofčič oziroma sprejetim sklepom gospodarskega zbora. Vsaj jaz mislim, da moramo
zavzeti stališča do obeh problemov, ker smo o obeh tudi razpravljali.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Popolnoma se strinjam s tovarišem Jamarjem, da smo imeli v obravnavi dva predmeta, in da se je ekspoze predstavnika izvršnega sveta tovariša Zupana dotikal obeh predmetov. Poročilo sekretariata pa ima pred očmi samo vprašanje celotne integracije v Jugoslaviji. Nimam nič proti temu, da postopamo na ta način, kakor je predlagal tovariš
Jamar. Občutek pa imam, da s tema dvema predlogoma, ki sta pred nami,
pokrivamo ti dve točki. Pokrivamo vprašanje jugoslovanske integracije, kakor
tudi vprašanje slovenske integracije. Mogoče je tudi, da sprejmemo sklep,
kakršnega je sprejel gospodarski zbor, in imamo na ta način še prednost identičnega besedila dveh zborov. Tovariš Rino Simoneti želi besedo.
Rino Simoneti: Tovariš predsednik, tovarišice ion tovariši poslanci.
Oglašam se, ker želim pomagati, da pridemo do ustreznega sklepa. Predlog, ki
ga daje tovariš Jakofčič, nalaga izvršnemu svetu naloge in pušča iluzijo, da je
mogoče ukrepati in v določenih rokih nekaj izvesti. Mislimo, da mora izvršni
svet delovati v okviru svojih pristojnosti, ki izhajajo iz ustave in zakonov;
iz referata tovariša Zupana pa je jasno razvidno, da bomo tako zadolžitev izčrpali s predlogi za spremembo zvezne zakonodaje. Zato izvršni svet misli, da
formulacija sklepov, kakršne je sprejel gospodarski zbor, popolnoma ustreza.
O tem pravi v 3. odstavku takole: »Gospodarski zbor zadolžuje izvršni svet
Skupščine SR Slovenije, da v sodelovanju z elektrogospodarskimi podjetji nadaljuje z napori, da se integracija uresniči in ob tem prouči in predlaga tudi vse
druge sistemske ukrepe in rešitve, vključno z ustrezno zakonsko regulativo', ker
gre za širši družbeni interes, ki presega individualne podjetniške odločitve.«
Izvršni svet podpira tako formulacijo sklepov v celoti in priporoča zboru,
da sprejme enake sklepe.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Predlagam, da bi republiški zbor sprejel enak sklep kot gospodarski zbor in ki se glasi:
»1. Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije v celoti podpira stališče, ki
jih je glede integracije elektrogospodarstva v Jugoslaviji formuliral republiški
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sekretariat za gospodarstvo v svoji informaciji z dne 17. 2. 1969, in stališča, ki
jih je v svojem ekspozeju navedel član izvršnega sveta Ivan Zupan na skupni
seji republiškega in gospodarskega zbora dne 1. 4. 1969.
2. Glede slovenske integracije elektrogospodarskih podjetij, gospodarski
zbor podpira stališča iz ekspozeja izvršnega sveta Ivana Zupana in vztraja na
uresničenju priporočila, sprejetega na seji republiškega in gospodarskega zbora
dne 27. 3. 1968. Gospodarski zbor ocenjuje delno izvršeno integracijo štirih
podjetij v elektrogospodarstvu Maribor kot nezadostno in neustrezno, vse dotlej, dokler na enakopravni osnov® in ob predhodnem popolnem razčiščenju
medsebojnih odnosov med sedanjimi obrati, poslovnimi enotami in podjetji ne
bo izvedena integracija vseh podjetij za proizvodnjo in prenos električne energije in termoelektrarn.
3. Gospodarski zbor zadolžuje izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da v
sodelovanju z elektrogospodarskimi podjetji nadaljuje z napori, da se integracija
uresniči in ob tem prouči in predlaga tudi vse druge sistemske ukrepe in rešitve,
vključno z ustrezno zakonsko regulativo, ker gre za širši družbeni interes, ki
presega individualne podjetniške odločitve.«
Prosim tovariš Milan Kristan.
Milan Kristan: Mislim, da lahko v imenu vseh članov odbora za
proizvodnjo in promet izjavim, da so sklepi, ki jih je sprejel gospodarski zbor,
popolnoma v soglasju z vsebino zaključkov, predlogov in stališč našega odbora.
Predsednik dr. Joža Vilfan:
Rado Pušenjak ima besedo.

Hvala lepa, tovariš Kristan. Tovariš

Rado Puše n jak: Mislim, da izraz »neustrezna integracija« ni v redu
ter zadostuje samo izraz »nezadostna integracija«. Zato predlagam, da se izraz
»neustrezna« črta.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Slavko Jakofčič.
Prosim.
Inž. Slavko Jakofčič: Da bi postopek poenostavil, svoj predlog
umikam, ker je vsebinsko obširneje zajet v sklepu gospodarskega zbora. Besedilo sklepa gospodarskega zbora pa naj ostane takšno, kakršno je, brez spremembe, ki jo predlaga tovariš Pušenjak.
Sicer me sklep nekoliko moti, ker je premalo precizen; predvsem tudi
zaradi stališča tovariša Simonetija, ki je izrazil dvom, ah izvršni svet lahko
sploh kaj napravi. Danes bi težko trdil, ali je mogoče ali pa ni mogoče kaj
narediti; mislim, da je treba vse okoliščine temeljito in hitro proučiti ter ugotoviti, kaj je mogoče in kaj ni. Ce bomo ugotovili, da ni mogoče ukrepati,
seveda ne bomo mogli podvzeti konkretnih ukrepov in se bomo morali zadovoljiti s počasnejšim postopkom ter prizadevanji za sistemske spremembe. V
svojem predlogu sem postavil rok predvsem zato, da bi ta vprašanja V razmeroma kratkem času proučili.
Menim, da tudi sklep gospodarskega zbora ustreza, zaradi česar umikam
svoj amandma in podpiram sklep gospodarskega zbora.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa tovariš Jakofčič. Sedaj imamo
pred seboj kot predlog samo besedilo, kakor sem vam ga prebral in ki je iden-
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tično z besedilom, ki ga je sprejel gospodarski zbor. Vprašam tovariša Pušenjaka, ali vztraja pri svojem amandmaju ali pa morda želi posnemati tovariša
Jakofčiča in tovariša Kristana? (Vztraja.) Dobro. Besedo ima Cene Matičič.
Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Pozivam tovariša Jakofčiča, da vztraja pri svojem predlogu. To svoje stališče bom
poskušal obrazložiti.
Menim, da je prva in druga točka sklepa gospodarskega zbora zelo umestna,
tretja točka pa je formulirana preblago in izvršnemu svetu pravzaprav ničesar
ne nalaga. Smatram, da je predlog, ki ga je dal tovariš Jakofčič glede tretje
točke mnogo realnejši in predlagam, da sprejmemo sklep, v katerem povzamemo prvo in drugo točko sklepa gospodarskega zbora, tretjo točko pa po predlogu tovariša Jakofčiča.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tvoj predlog je šteti kot amandma k
besedilom sklepa, ki je bil sprejet v gospodarskem zboru, in sicer se zadnji
odstavek nadomesti z besedilom: »Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, naj do
1. 7. pripravi predlog ukrepov, ki bodo na osnovi že sprejetega priporočila privedli k integraciji elektrogospodarstva Slovenije in ga predloži v obravnavo
Skupščini SR Slovenije.«
To je predlog tovariša Matičiča, na katerem očividno vztraja.
Prosim, da glasujemo najprej o tem amandmaju. Zadnji odstavek se torej
spremeni v smislu Jakofčičevega operativnega predloga. Kdor je za Matičičev
predlog, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Kdo je proti?
(7 poslancev.) Predlog tovariša Mati čiča je z večino glasov sprejet.
Prehajam sedaj na tako dopolnjeni oziroma popravljeni predlog besedila,
kakor je bil sprejet v gospodarskem zboru s tem, da se nadomesti beseda »gospodarski zbor« z besedo »republiški zbor«. Kdo še želi besedo? Prosim, Marija
Mesarič.
Podpredsednik Marija Mesarič: Imamo še amandma Rada Pušenjaka.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Dobro. Potem moramo rešiti še ta
amandma. Prebral vam bom zelo počasi stavek, v katerem se nahajata besedi,
proti katerima ugovarja tovariš Pušenjak. »Republiški zbor, ocenjuje delno izvršeno integracijo štirih podjetij v elektrogospodarstvu v Mariboru kot nezadostno in neustrezno vse dotlej ...« in tako naprej. Tovariš Pušenjak predlaga,
da rečemo samo smatra oziroma šteje, kot nezadostno in da brišemo besede
»neustrezno«. Prosim, če je jasna situacija, potem lahko pristopimo h glasovanju.
Kdor je za Pušenjakov predlog, da se brišeta besedi »in neustrezno«, naj prosim
dvigne roko. (16 poslancev dvigne roko.) Kdor je proti takemu predlogu, naj
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Amandma tovariša Pušenjaka je
torej z večino glasov zavrnjen.
Tako imamo sedaj pred seboj besedilo sklepa. Prvi in drugi odstavek besedila sta enaka besedilu kakor je bil sprejet v gospodarskem zboru, tretji odstavek pa je bil spremenjen v smislu Matičičevega amandmaja. Kdor je za tak
sklep, prosim, da dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca dvigneta roko.)
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Z dvema vzdržanima glasovoma je ta sklep v republiškem zboru sprejet, s čimer smo izčrpali 7. točko, in lahko preidemo na naslednji točki našega 'dnevnega reda, in sicer na ves kompleks vodnega gospodarstva.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je predlog skupščinskega akta o razvoju in nalogah s področja vodnega gospodarstva v SR Sloveniji,.
Predlog resolucije o razvoju in nalogah vodnega gospodarstva je predložila
skupna komisija republiškega in gospodarskega zbora za pripravo predloga
skupščinskega akta o razvoju in nalogah na področju vodnega gospodarstva.
Predstavnik te komisije je tovariš inž. Miloš Polič. Predlog resolucije je obravnavala tudi zakonodajno^pravna komisija in dala zboru pismeno poročilo. Prosim, ali želi predstavnik komisije besedo? Prosim, tovariš Jonak.
Radoslav Jonak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Ker smo danes že dokaj utrujeni in imamo za jutri predviđene samo še tri točke,
predlagam, da danes sejo prekinemo in nadaljujemo delo jutri.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Z obema rokama ta predlog podpiram.
Na ta predlog bi imel samo en amandma, in sicer, da bi danes obravnavali še
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih taksah, ostale točke
dnevnega reda pa bi preložili na jutri. Za ta zakon predlaga izvršni svet in
predsedstvo skupščine to podpira, da ga sprejmemo po hitrem postopku v eni
fazi in brez rokov. Zeli predstavnik izvršnega sveta dati kakšno obrazložitev
glede tega predloga, ali pa se sklicuje na pismeno obrazložitev? (Da.) Potemtakem lahko preidemo na obravnavo predloga o proceduri. Prosim tiste, ki so za
predlog izvršnega sveta, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog sprejet. Odpiram obravnavo. Kdo želi besedo?
Besedo ima tovariš Jože Deberšek.
Jože Deberšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Strinjam se z namero, da odpravimo to našo napako iz preteklosti, vendar
moramo hkrati rešiti tudi vprašanje zagotovitve finančnih sredstev, potrebnih za vračanje komunalnih taks. Mislim, da ne moremo sprejeti tega predpisa,
dokler izvršni svet z občinami ne reši tega vprašanja. Ta sredstva so bila lani
upoštevana v delitvi sredstev med republiko in občinami kot dohodek občin,
sedaj pa jih bodo morale občinske skupščine vrniti iz svojih letošnjih sredstev.
V letošnji delitvi sredstev ta izdatek ni bil nikjer predviden.
Opozarjam vas na ta problem, tovarišice in tovariši poslanci in predlagam,
da predloženega zakona ne sprejmemo, dokler ne dobimo jasnega zagotovila
izvršnega sveta, da so sredstva za pokritje te nove finančne obveznosti občin
v celoti zagotovljena.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Rado Pušenjak ima
besedo.
Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši. Imam vtis, da včasih le preveč neresno opravljamo svoje dolžnosti.
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Mnogi poslanci smo bili lansko leto proti predlogu izvršnega sveta za
uvedbo teh taks glede na mnenje zakonodajno-pravne komisije, da predlog ni
v skladu z ustavo. V januarju sem v zvezi z odločitvijo ustavnega sodišča postavil poslansko vprašanje. Takrat je tovariš Štrukelj v imenu izvršnega sveta
odgovoril, da v lanskem letu plačane takse ne bodo vrnjene in da je treba
izterjati takse tudi od tistih zavezancev, ki jih še niso plačali. Zato me zdaj
preseneča predlog, da se zakon v celoti odpravi.
Mislim, da s tem ustvarjamo vtis nesolidnega poslovanja, kar pa ni v redu.
Zato postavljam vprašanje, katero stališče izvršnega sveta zdaj drži. Ali še
drži izjava izvršnega sveta, da obstojajo pravne možnosti za to, da se izterjajo
takse zaostankarjev, ki jih je morda 15'°/a. To vprašanje postavljam s stališča
enakopravnosti državljanov.
Teh vprašanj ne moremo rešiti prej, dokler ne ugotovimo odgovornosti za
vse posledice tega zakona, ki ni bil v skladu z ustavo. Strinjam se s predgovornikom, ki postavlja vprašanje, kdo bo zagotovil potrebnia sredstva za vrnitev
taks. Občine so v takem položaju, da s svojimi sredstvi tega plačila ne bodo
zmogle.
V načelu sem za januarsko stališče izvršnega sveta, po katerem naj bi se
neplačane takse, prisilno izterjale, s čimer bi prišli občani glede taks za leto 1968
v enakopraven položaj. Predloženi zakon pa je sprejemljiv le pod pogojem, če
republika oziroma izvršni svet najde kritje za vračilo vseh plačanih taks.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Se kdo želi besedo? Tovariš Jožko Štrukelj, prosim.
Jožko Štrukelj: Tovarišice in tovariši poslanci. Izvršni svet je na
današnji seji razpravljal o zakonu in amandmajih, ki so bili dani v gospodarskem zboru v tem smislu, da se razveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o komunalnih taksah. Izvršni svet je po daljši razpravi sklenil, da predlaga nov zakon, s katerim se odpravi zakon o komunalnih taksah. V tej razpravi je imel izvršni svet pred očmi dejstvo, da bi vztrajanje pri prvotnem
zakonskem predlogu pomenilo, da niti republika niti občine niso dolžne vračati
sredstev, ki so bila zbrana s tega naslova. Ko pa je sprejel zakonski predlog,
katerega sedaj obravnavamo, je prav tako bil na jasnem, da se zakon odpravlja
za nazaj z vsemi posledicami. Če se odpravijo vse posledice zakona od takrat,
ko je nastal, to pomeni, da nastopajo nove materialne posledice. Izvršni svet se
je pri tem zavedal, da bodo nastali; tudi materialni problemi.
V tem trenutku, čeprav smo tudi o tem razpravljali, vam težko damo odgovor na vprašanja, od kod sredstva. Dejstvo pa je, da bomo morali občanom plačane takse vrniti zaradi nastalega pravnega položaja. Pravno se namreč smatra,
da z odpravljenim zakonom niso nastale nobene obveznosti občanov nasproti
družbeno-politični skupnosti in je zato' vsak občan upravičen zahtevati povračilo
teh taks. Vsekakor bo treba takse vračati iz letošnjih proračunskih sredstev;
odprto pa je še vprašanje, kako bomo ta izdatek nato nadomestili. Mislim, da
je dolžnost izvršnega sveta, da o tem pripravi ustrezen predlog in ga predloži
skupščini.
Pojavlja pa se še drugo vprašanje, namreč vprašanje, ki ga je danes zastavil poslanec Pušenjak, zastavljajo pa ga tudi posamezni občani, časopisi in
drugi. Gre namreč za očitek, da smo v tem primeru ravnali neresno. V tej zvezi
vas želim opozoriti na nekatera dejstva.
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Naj omenim najprej, da je v letu 1967 ,izšla resolucija zveznega izvršnega
sveta o gospodarskem razvoju Jugoslavije. Med drugim je bilo v tej resoluciji
naloženo republikami, da do konca marca predlagajo rešitve glede nekaterih
materialnih izdatkov proračunov, ker gospodarstva ne moremo več tako obremenjavati kot v preteklosti. V razpravi o ustavnih amandmajih, pa tudi že
prej je bilo v tej skupščini in tem zboru ugotovljeno, da republika praktično
nima nobenih možnosti za določanje novih virov iz vrst dohodkov. To je izhajalo
iz določbe 125. člena zvezne ustave, ki je bila potem z ustavnimi amandmaji
tudi odpravljena, oziroma spremenjena tako, da je po teh amandmajih dana
tudi republikam možnost, da določajo vire in vrste dohodkov. Takšno rešitev
smo predlagali že januarja lanskega leta, če se spominjate, ko smo predlagali
zveznemu izvršnemu svetu, da spremeni temeljni zakon o prispevkih in davkih
občanov. Zvezni izvršni svet je nato sredi lanskega leta sicer spremenil določbe o
taksah na tovorna vozila, ni pa sprejel sklepa, da spremeni tudi določila temeljnega zakona glede taks na osebne avtomobile. Zvezna skupščina je zatem v
ustavnih amandmajih v bistvu sprejela stališče republike Slovenije in omenjeno
ustavno določbo spremenila. Zdaj čakamo na uskladitev temeljnega zakona o
prispevkih in davkih z ustavo. Tako smo torej dosegli tako ustavno ureditev, v
kateri bi bilo mogoče sprejeti tak republiški zakon o komunalnih taksah,
kakršnega smo sprejeli lansko leto.
Ze takrat smo želeli uveljaviti stališče naše republike, da vendarle sama
določa vire in vrste svojih dohodkov; to stališče pa je bilo kasneje sprejeto
z ustavnimi amandmaji. Naša takratna rešitev je tako praktično usklajena s
sedanjimi načeli zvezne ustave. Do različnih mnenj ob sprejemanju spornega
zakona in tudi do razglasitve njegove neustavnosti je prišlo v bistvu zaradi
različnega tolmačenja povsem teoretičnih pravnih vprašanj, predvsem vprašanja,
za kakšno rabo predmeta je mogoče naložiti komunalno takso. Tudi ustavno
sodišče ni bilo povsem soglasno in je svojo odločitev sprejelo z večino glasov.
Treba je upoštevati, da v pravu večkrat prihaja do različnih stališč o
pomenu posamezne norme in da pri tem lahko pride tudi do napak, čeprav
sem še danes prepričan, da smo ravnali prav in smo imeli pravno podlago za
sprejem spornega zakona. To stališče seveda ni identično s stališči drugih pravnikov, mislim pa, da bomo o tem še govorili takrat, ko bomo iskali nove vire
dohodkov. Sporni zakon smo lani pač predlagali v času, ko smo iz bilančnih
razlogov morali najti nov vir dohodkov, da smo lahko sploh sprejeli proračun.
Zaradi, tega mislim, da zadeva ni tako tragična in da je ni razumeti v
takem smislu, kot je tolmačil tovariš Pušenjak. Kar se je v tej zvezi zgodilo, je
pač dejstvo; dejstvo je tudi, da bomo morali vračati denar. Ker pa je glede
plačila komunalne takse prišlo do neenakopravnega položaja občanov in tudi
do razlik med posameznimi občinami, mislim, da je pravilno stališče izvršnega
sveta, da se zakon v celoti odpravi, pa čeprav bo treba občanom vrniti 800 milijonov dinarjev Hvala lepa.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Kot neposredno prizadet pa
bi rad komentiral tovariša Štruklja v tem smislu, da je to res, kar je rekel
tovariš Štrukelj, da smo juristi pogosto med seboj različnega mnenja in da, če
kdo kdaj zmaga v neki pravdi, to še ne pomeni, da je njegovo stališče edino
pravilno. Vendar pa je sigurno to, da če bi sedaj mi trije, Česnik, Štrukelj in
jaz, odprli, vsak svojo advokatsko pisarno, potem bi najini pisarni ostali prazni
in bi vsi šli k Cesniku.
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K sami stvari pa bi rad rekel, dia sem razumel izjavo tovariša Štruklja v
tem smislu, da je dal izvršni svet zadnji predlog upoštevajoč materialne posledice in da je potem na ta način odgovorjeno tovarišu Deberšku in tovarišu
Pušenjaku. Se kdo želi besedo? Prosim tovariš Deberšek.
Jože Deberšek: Predlagam, da izvršni svet čimprej skliče predsednike občinskih skupščin in se z njimi, iz oči v oči, pogovori' o vprašanju vračila
teh sredstev. Sicer pa mislim, da med nami ni poslanca, ki ne bi želel odpraviti
neustavnega akta, vendar se moramo pri tem pogovoriti tudi o materialnih
vprašanjih.
Predsednik dr. Joža Vilfan: To je neformalen predlog in ni treba,
da o njem glasujemo. Tovariš Milan Kristan želi besedo.
Milan Kristan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Iz te razprave bi lahko dobili vtis, da gre morda res samo za nekakšna formalno-pravna vprašanja. Vendar menimo, da gre za globlja vprašanja, za
zaupanje, za našo pravno varnost in mislim, da je izvršni svet izbral edino pravilno rešitev, ko je predložil odpravo zakona.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Želi še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Ce ne, potem sklenemo obravnavo in preidemo na glasovanje in prosim tiste, ki
so za predlog zakona o odpravi zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o
komunalnih taksah v besedilu, kakor je bil danes predložen, da dvignejo roko.
(Večina poslancev dvigne roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Dva poslanca dvigneta roko.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec dvigne roko.) Torej z dvema glasovoma proti in z enim vzdržanim glasom je predlog zakona sprejet.
S tem smo izčrpali to točko in v smislu prejšnjega proceduralnega sklepa
za dianes končali delo. Jutri bomo sejo začeli ob 9. uri.
(Seja je bila prekinjena ob 18.30 in se je nadaljevala 2. aprila ob 9. uri.)
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši. Nadaljujemo z
našo, včeraj začeto sejo. Na dnevnem redu so nam ostale le še štiri točke, to
je ves vodni kompleks in vprašanje stanovanj borcev. Že včeraj sem začel
4. točko, to je predlog skupščinskega akta o razvoju in nalogah s področja vodnega gospodarstva, in sem vam dal tudi podatke, ki jih vedno dajem, in sicer,
da je predlog resolucije o razvoju in nalogah na področju vodnega gospodarstva
predložila skupna komisija republiškega in gospodarskega zbora za pripravo
predloga skupščinskega akta o razvoju in nalogah na področju vodnega gospodarstva in da je predstavnik te komisije tovariš Miloš Polič. Povedal sem tudi,
da je predlog resolucije obravnavala zakonodajno-pravna komisija in dala zboru
posebno poročilo. Vse gradivo je bilo poslano izvršnemu svetu, ki je za svojega
predstavnika določil tovariša Borisa Vadnjala. Na sejo smo vabili tudi, predstavnika vodnega sklada naše republike.
Prosim tovariša Poliča, da da poročilo v imenu komisije.
Inž. Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Komisija, ki sta jo za pripravo skupščinskega akta o razvoju in nalogah s pod6
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ročja vodnega gospodarstva imenovala republiški in gospodarski zbor 26. decembra 1968, meni, da glede na razprave na terenu in skupščinske razprave ter
glede na posebno obrazložitev, ki je bila priložena aktu, posebna razlaga ni
potrebna. Obširnejšo obrazložitev, ki govori o sedanjem neurejenem stanju
vodnega gospodarstva pri nas, ste kot prilogo sklepov in priporočil že prejeli.
V obrazložitvi, ugotovitvah in priporočilih je komisija želela prikazati in
poudariti predvsem naslednje:
Prvič, ob izredno hitrem razvoju urbanizacije in gospodarstvo, predvsem
pa industrije, vodno gospodarstvo in varstvo pred vodami ni, bilo deležno
potrebne družbene skrbi, zaradi česar je stanje vodnega gospodarstva že zelo
kritično.
Drugič, neurejena zakonodaja tega področja vodnemu gospodarstvu vse
dosedaj ni dala mesta, ki mu gre glede na njegove potrebe in pomembnosti.
Tretjič, neurejen sistem financiranja in premajhna finančna sredstva, ki so
se z izpadom 1,5'% prometnega davka od maloprodaje še znižala, ne dajejo
vodno-gospodarskim organizacijam dovolj sredstev, da bi se te resneje lotile
obsežnejših del, ki so nujno potrebna predvsem zaradi varstva pred vodami in
varstva voda.
Kakor je iz predloženega akta in obrazložitve razvidno, pa so vsi zgoraj
našteti in drugi problemi sestavljeni še iz mnogih drugih komponent, ki terjajo
nujno reševanje in ukrepanje.
Komisija je na včerajšnji seji ponovno pregledala besedilo akta in obravnavala pripombe, ki jih je v svojem poročilu dala zakonodajno-pravna komisija.
V imenu komisije izjavljam, da komisija sprejema vse pripombe, ki jih je dala
zakonodajno-pravna komisija ter predlaga naslednje spremembe besedila:
Beseda »resolucija« se nadomesti z; besedilom »sklepi in priporočila«.
V 11. točki na 7. strani se črta drugi stavek, zadnji stavek pa se dopolni
tako, da se glasi »Pri tem pa je nujno potrebno razširiti dosedanji krog obveznikov na vse potrošnike, ki uporabljajo vodo za gospodarsko dejavnost.«
Besedilo 20. točke se nadomesti z novim besedilom: »Ker v praksi še ni
dokončno rešeno vprašanje pravice upravljanja zgrajenih vodno-gospodarskih
objektov, ki so družbena lastnina, je treba vprašanje pravice upravljanja čimprej rešiti. Pri tem naj velja načelo, da se pravica opravljanja po delovni organizaciji lahko nanaša le na vodno-gospodarske objekte, ki so jih zgradile z
lastnimi sredstvi ali glede katerih so pridobile pravico upravljanja na podlagi
drugih pravnih virov.«
Na 10. strani, se v 25. točki prvi odstavek črta in se besedilo 25. točke začne
takole: »Sedanji temeljni zakon bistveno prekoračuje okvir zvezne zakonodajne
pristojnosti, zato je treba čimprej . ..« Nato sledi besedilo sedanjega drugega
odstavka.
Na 10. strani se v točki a), ki govori o nalogah izvršnemu svetu, sedanje
besedilo vseh treh alinej črta in nadomesti z novim besedilom:
»— da se zavzame za takojšnjo novelacijo zveznega zakona o vodah in sodeluje pri pripravah za novi zakon;
— da predloži sistem financiranja vodnega gospodarstva, upoštevajoč sprejeta stališča tako, da bo sistem pričel veljati 1. 1. 1971;
— da prouči in predloži organizacijo sistema družbenega upravljanja v vodnem gospodarstvu, upoštevajoč stališča o skrbi in odgovornosti družbene skupnosti za nekatera področja vodnega gospodarstva in stališča o razmejitvi odgovornosti med republiko in občinami.«

76. seja

83

Na 11. strani se prva alinea črta in izpusti zaradi tega, ker je predlog za
spremembo in dopolnitev zakona o vodah že pripravljen in ga imamo pred
seboj.
Komisija pa s svoje strani predlaga še spremembo'na 5. strani točka b) pod
4 v drugem odstavku, kjer naj se v drugi vrsti za besedami »s potrebami dolgoročnega programa« postavi pika, črta pa se nadaljnje besedilo »najmanj pa
za 50'%«.
Nadlalje komisija predlaga, da se spremeni tudi besedilo točke c) na
11. strani, kjer se nalagajo naloge republiškemu sekretariatu za gospodarstvo
tako, da se pravilno glasi: »da izdela v sodelovanju z gospodarsko zbornico SR
Slovenije programske osnove za melioracijo kmetijskih zemljišč«; ostalo besedilo ostane nespremenjeno.
V imenu komisije predlagam republiškemu zboru, da zaradi ureditve doslej
zapostavljenega področja vodnega gospodarstva sprejme tako dopolnjeni skupščinski akt o razvoju iri nalogah na področju vodnega gospodarstva.
Predsednik idr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Odpiram obravnavo. Prosim, tovariš Rado Pušenjak ima besedo.
Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši. Sedanji sklic Skupščine SR
Slovenije je rešil nekaj izredno pomembnih in daljnosežnih slovenskih problemov. Naj za primer navedem samo hitro cesto, sanacijo šolstva, osnove za samostojnejše reševanje slovenskih vprašanj na podlagi sprememb ustave; slovenska
javnost pa je toplo pozdravila tudi sklepe v zvezi s kmetijsko politiko. Za podeželsko prebivalstvo, pa tudi za prebivalce v mestih, ne bodo prav nič manj pomembni sklepi skupščine, ki se bodo nanašali na bodočo republiško politiko na
področju vodnega gospodarstva. Tako vsaj prebivalstvo pričakuje.
Zelo pa me moti, ker v zvezi s predloženo resolucijo ni nobene uradne
oziroma bistvene izjave izvršnega sveta kljub temu, da resolucija nalaga izvršnemu svetu določene dolžnosti. Bojim se, da tako kot že tolikokrat v preteklosti
tudi tokrat ne bodo zagotovljena sredstva za potrebe vodnega gospodarstva, za
kar se vedno najdejo opravičila. Nisem namreč še pozabil precej bučne razprave
v tem zboru pred tremi leti, ko smo za en sam glas izgubiil bitko proti prejšnjemu izvršnemu svetu. Takrat smo hoteli v breme 1,5% dodatnega maloprodajnega davka povečati sredstva vodnega sklada, kakor se spominjam, letno le
za okoli 2,5 milijona novih din. Poudarjali smo, da gre za aktiviranje ogromnih
neizkoriščenih rezerv, ki jih predstavlja okoli 180 ha mnogo premalo izkoriščenih zemljišč, na katerih so potrebni melioracijski posegi. Zal takrat še ni
bilo dovolj razumevanja za kmečke prebivalce.
Zaradi vsega tega vljudno prosim predstavnika izvršnega sveta za primerno izjavo v zvezi, s temi predlogi, pri čemer opozarjam predvsem na drugi
odstavek 4. točke predloga resolucije na 5. strani, ki pravi: »Sredstva, ki se
danes organizirano vlagajo v urejanje vodotokov, bo treba povečati skladno s
potrebami dolgoročnega programa, najmanj pa za 50'%.«
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Pušenjak »50%« je sedaj brisano.
Rado Pušenjak: Da, vem. Na žalost naj bi se z včerajšnjim popravkom omenjeni stavek spremenil v tem smislu, da se besede »najmanj pa za
6»
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50 ®/<h< kratko malo črtajo. To me še bolj osupla in povzroča še večjo skrb.
Vse to pa kaže, da tudi, bodoča politika na tem področju ne bo nič kaj drugačna, kot je bila dosedanja.
Za vzdrževanje varstvenih objekto-v in za investicij sike izdatke daje letos
vodni sklad le okoli 30 milijonov novih dinarjev. Kakšni so ti izdatki in breme
družbe, če upoštevamo, da znaša plačni fond v Sloveniji nad 9 milijard novih
dinarjev, želimo pa usposobiti novih 180 000 ha zemljišč, s čimer bi se neposredno izboljšal življenjski standard 200 000 prebivalcem, posredno pa vsem
občanom v Sloveniji. Prvotni predlog resolucije je terjal povečanje sredstev le
za SO^/o, to je povečanje od dosedanjih 30 milijonov novih dinarjev na 45 milijonov novih dinarjev. Nihče ne more trditi, da je ta zahteva pretirana oziroma
nerealna. Če ne bomo dajali za te namene večjih sredstev, bomo urejali vodotoke v Sloveniji še najmanj 40 let. S takim tempom pa se prizadeto prebivalstvo
prav gotovo ne bo strinjalo1, ker bi to pomenilo, da prav tako kot doslej podcenjujemo resnost teh problemov. Zaradi tega predlagam, da se besedilo drugega odstavka 4. točke dopolni tako, da se sredstva v letu 1971 povečajo najmanj za 50 '°/o, v vseh nadaljnjih letih pa najmanj za toliko, kolikor znaša letno
povečanje narodnega dohodka.
Da bi bilo več jasnosti in da ne bo izgovorov, češ da ni bilo mogoče zagotoviti sredstev za varstvo pred vodo>, predlagam nadalje, da se v ta namen
predvidijo sredstva iz sedanjega dodatnega l,5'°/o maloprodajnega davka, katerega veljavnost sicer poteče drugo leto, vendar ga glede na nove pristojnosti
skupščina lahko ponovno uvede. V tem smislu naj se konkretizira obveznost
republike in ustrezno spremeni besedilo 11. točke na 7. strani. Taka rešitev bi
tudi ustrezala zahtevam komisije, da materialno prispevajo k rešitvi tega vprašanja vsi občani, saj je zanjo dejansko zainteresirano vse prebivalstvo Slovenije.
Kljub temu menijn, da delavci sekretariata za urbanizem, člani skupščinskega odbora za urbanizem, člani komisije, vodni sklad in zavod za vodno gospodarstvo zaslužijo polno priznanje za ogromno dek>, ki je bilo opravljeno
v pripravah današnje resolucije. Poslanci, ki zastopamo poplavna področja, se
bomo prav gotovo vsi z železno doslednostjo borili za izvajanje nalog, ki so
nerešena že cela stoletja in so na splošno vsebovana tudi v predlogu resolucije,
razen današnje spremembe. S takimi ukrepi bo naša republika lahko najbolj
učinkovito reševala vprašanja zaostalosti določenih območij, zmanjševala brezposelnost, odpravljala iskanje kruha v inozemstvu, obenem pa gospodarsko
dvignila tudi naša mesta, katerih nadaljnji razvoj je v bodoče še bolj kot
doslej odvisen tudi od razvoja vasi.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Pušenjak, prosim te, da predložiš pismeni amandma.
Kdo želi prosim besedo? Tovariš Boris Vadnjal.
Boris Vadnjal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Mislim, da priznanje, ki ga je dal tovariš Pušenjak skupščinskemu odboru za
urbanizem, vodnemu skladu in sekretariatu za urbanizem, vsi ti organi nedvomno zaslužijo. Mislim, da je vse gradivo, ki ga imamo danes pred seboj,
predvsem pa skupščinsko priporočilo, rezultat dela teh organov.
Razprave, ki so jih na terenu vodili poslanci z vodno-gospodarskimi skupnostmi, občinskimi skupščinami in vsemi tistimi, ki delajo na tem področju, so
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pokazale, da to področje nedvomno zahteva v prihodnje aktivnejšo razreševanje
obstoječih problemov. Izvršni svet, posebno njegov odbor za gospodarstvo, v
katerega pristojnost spada vodno gospodarstvo, je večkrat razpravljal o problemih vodnega gospodarstva; predvsem takrat, kadar so se sprejemali predpisi,
v zvezi s financiranjem vodnega gospodarstva oziroma z letnim finančnimi programi. Ugotovili smo, da stanje v vodnem gospodarstvu zahteva več sredstev,
kot jih danes lahko naše gospodarstvo v ta namen daje, vendar pa je odbor za
gospodarstvo hkrati menil, da danes ni primerno v ta namen dajati več sredstev kot predvideva srednjeročni program financiranja vodnega gospodarstva
do leta 1970. Prav zaradi tega se v tem priporočilu nalaga izvršnemu svetu, da
izdela sistem financiranja vodnega gospodarstva, hkrati pa tudi predvidi organizacijo družbenega upravljanja v vodnem gospodarstvu.
Priporočilo tako obsega nalogo, ki jo je omenil tovariš Pušenjak, namreč,
da izvršni; svet stanje analizira in najde primerne rešitve. Mislim, da ne bi bilo
prav, če bi sedaj v naglici spreminjali srednjeročni program do leta 1970, temveč moramo izdelati sistem, ki naj bi veljal predvsem po letu 1970.
Glede amandmaja, ki. ga vlaga tovariš Pušenjak, naj povem naše mnenje.
Mislim, da prav zaradi tega, ker še nimamo izdelanega dokončnega predloga
sistema financiranja vodnega gospodarstva, ne bi kazalo že v sedanjem priporočilu omenjati, kakšen naj bo odstotek povečanja sredstev za ta namen. Kakršenkoli odstotek, ki ga v tem priporočilu omenimo, je lahko zelo subjektiven,
premalo dokumentiran in mislim, da tudi ne bi imel posebnega pomena, če ne
bi bil hkrati izdelan celoten sistem kot tudi program nadaljnjih vlaganj v
vodno gospodarstvo'. Šele na taki podlagi bi lahko sklepali o vprašanju, za
koliko naj se sredstva za vodno gospodarstvo povečujejo.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa.. Tovariš Polič, ali lahko
poveš stališče komisije do amandmaja?
Inž. Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Mnenje komisije je pravzaprav izrazil že tovariš Vadnjal, ki je tudi član komisije. Mislimo, da je osnovna naloga, ki jo bo treba opraviti, priprava dolgoročnega programa, da bi se tako vsa vprašanja, ki so postavljena v teh priporočilih
in sklepih, reševala v realnem časovnem zaporedju.
Sicer pa so v predloženem aktu naloge dovolj precizno postavljene. Izvršni
svet je tako dolžan izdelati predlog sistema financiranja. Posebno smo se
zavzeli za to, da republiškemu sekretariatu ostane naloga, da izdela programske osnove za melioracije zemljišč. Te osnove oziroma tak dolgoročni, program
mora tudi predvideti, koliko sredstev bo moralo za melioracijo prispevati samo
vodno gospodarstvo, koliko pa ostala kmetijska dejavnost, gozdarstvo in drugi.
Komisija ostaja pri svojem predlogu, ker smatra, da so vse želje tovariša
Pušenjaka smiselno zajete v samih sklepih in priporočilih.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa, tovariš Polič. Iz besedila, ki
ga je napisal tovariš Pušenjak, vidim, da je njegov amandma ta, da naj se
vrnejo v tekst resolucije te besede »najmanj pa za 50 %»,« ki, so bile že v prvotnem načrtu.
Tovariš Pušenjak ah kljub izvajanjem tovariša Vadnjala in tovariša Poliča
vztrajaš na amandmaju?
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Rado Pušenjak: Umikam amandma.

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa za tvoje sodelovanje. Imam
občutek, da ni nobene želje več, da se razprava nadaljuje. Ali želi morda kdo
besedo? (Ne.) Ce ne, potem lahko preidemo k sklepanju o tem aktu. Najprej
ugotovimo', da sprejemamo vse amandmaje zakonodajno-pravne komisije in
amandmaje predlagatelja. Je kak ugovor proti temu, da ti amandmaji postanejo
sestavni del besedila sklepov in priporočil?
Dajem predlog akta v celoti na glasovanje. Prosim tiste, ki so za to- besedilo, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel stališča in priporočila
o razvoju in nalogah na področju vodnega gospodarstva.
S tem smo končali 4. točko našega dnevnega reda in prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah.
Osnutek zakona je pripravil republiški sekretariat za urbanizem. Predstavnik sekretariata je inž. Lojze Blenkuš, predstavnik izvršnega sveta pa je
tovariš Boris Vadnjal. Ves material sta obravnavala odbor za urbanizem ter
stanovanjsko in komunalno gospodarstvo in zakotioclajno-pravna komisija, ki
sta dala svoji poročili. Razen tega imamo še pripombe občine Mozirje.
V dodatnem poročilu, ki ga je dal odbor za urbanizem ter stanovanjsko in
komunalno gospodarstvo ste videli, da odbor predlaga, naj postopek za sprejemanje skrajšamo tako*, da se osnutek zakona obravnava kot zakonski, predlog.
To se pravi, predlaga, da skrajšano postopamo ne glede na roke oziroma da eno
fazo preskočimo.
To je proceduralni predlog, ki ga moramo najprej rešiti in zato odpiram
obravnavo o tem predlogu. Želi kdo govoriti o tem predlogu? (Ne.) Ce ne,
prosim, da o tem odločamo. Kdor je za predlog, da obravnavamo zakon v zadnji
fazi kot predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne
roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Dva poslanca dvigneta roko.) Se je kdo
vzdržal? (Sest poslancev dvigne roko.) Z dvema proti in šestimi vzdržanimi
glasovi je predlog sprejet.
Opozarjam vas na to, da je v dodatnem poročilu našega odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo ugotovljeno, da sprejema
odbor vse pripombe zakonodajno-pravne komisije z dodatkom, da je tam, kjer
zakonodajno-pravna komisija predlaga izraz »organizacija«, uporabimo izraz
»delovna organizacija«. In končno vas moram opozoriti še na to, da nam sporoča predsednik odbora za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo, da je odbor zavrnil pripombe občinske skupščine Mozirje, ker so njihovi
predlogi v nasprotju s temeljnim zakonom o vodah. Odpiram obravnavo. Zeli
kdo besedo? Prosim, tovariš Jože Deberšek.
Jože Deberšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Preden bom v imenu občinske skupščine mojega volilnega območja umaknil
naš amandma k predlogu zakona o spremembah zakona o vodah, želim pojasniti
naslednje:
Skupščina občine Mozirje je svoj predlog za spremembo zakona poslala
zaradi tega, ker ima na svojem območju 12 vodovodnih zadrug, od katerih je
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10 uradno registriranih pri gospodarskem središču. To so predvsem vaške vodovodne zadruge, nastale že pred petnajstimi leti, ko so se ljudje združili in s
samoprispevkom zgradili vaške vodovode.
Taki vaški vodovodi imajo od 100 do 500, celo 600 priključkov. Vseh 15 let
so te vodovodne zadruge poslovale po principu zadrug oziroma po zakonu o
zadružništvu. Zakon o vodah jih več ne pozna, čeprav jih temeljni zakon sicer
omenja, vendar v poznejših določilih določa, da poslujejo kot vse ostale delovne
organizacije. Zato je v letošnjem letu gospodarsko sodišče Celje obvestilo vodovodne zadruge, da je njihov status prenehal in da jih ne more več registrirati.
V zvezi s tem je na območju občine nastal celo političen problem. Vse vodovodne zadruge so izvedle občne zbore, na katerih pa niso sprejele sklepov o
likvidaciji in o priključitvi h krajevnim skupnostim ali o vključitvi v komunalno delovno organizacijo. Zahtevajo predvsem, da se jim dosedanji status
pusti. Tudi skupščina občine Mozirje je mnenja, da se jim tak status pusti, saj
nima nobenega smisla, da na tem področju delamo probleme, ker imamo že tako
ostalih problemov dovolj. Ti ljudje pa zelo dobro sami upravljajo svoje vaške
vodovode in nima smisla, da drezamo vanje.
V imenu skupščine občine Mozirje umikam amandma. Ker pa sem obveščen, da je predvidena revizija temeljnega zakona o vodah, ob umiku amandmaja zahtevam, da sekretariat za urbanizem poskrbi, da se to vprašanje ob
reviziji temeljnega in kasneje tudi našega zakona o vodah ustrezno uredi,.
Dokler pa to vprašanje ni urejeno*, naj sekretariat za urbanizem skupaj s skupščino občine Mozirje uredi pri gospodarskem sodišču Celje, da te zadruge še
registrirajo po zakonu o zadružništvu.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa, tovariš Deberšek. Želi še
kdo besedo? Prosim, tovariš Lojze Blenkuš ima besedo.
Inž. Lojze Blenkuš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ob razpravi predsednika občine Mozirje želim pojasniti, da je bilo s
tovarišem predsednikom dogovorjeno, da bo sekretariat za urbanizem pri pripravah nove zakonodaje o vodnem gospodarstvu upošteval vse te probleme in
stališča. Smatramo, da bo moralo biti urejanje organizacijskih vprašanj na tem
področju v pristojnosti republike in naj bi torej tudi vprašanje vodovodnih
zadrug uredili z bodočim republiškim zakonom.
Hkrati je sekretariat prevzel nalogo, da bo ob sodelovanju z občino Mozirje
poskušal začasno rešiti vprašanje registracije pri okrožnem gospodarskem sodišču v Celju.
Ker je dosedanji osnutek prekvalificiran v predlog, izkoriščam to priložnost za izjavo, da se predlagatelj v celoti strinja s predlogi zakonodajno-pravne
komisije; hkrati pa sprejema tudi predlog odbora za urbanizem, da se povsod,
kjer je govor o organizaciji, ta označi z izrazom »delovna organizacija«.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Mislim, da lahko ugotovim, da obstoji
soglasje med predlagateljem, zakonodajno-pravno komisijo in odborom. Zeli
še kdo besedo? (Ne.) Ge ne, potem lahko preidemo na odločanje. Najprej bomo
odločali o amandmajih, katere imate v poročilu zakonodajno-pravne komisije od
18. 3., skupaj z izjavo našega odbora v dodatnem poročilu, ki se nanaša na
besedo, »delovna organizacija«. Lahko ugotovim, da proti temu ni nobenega
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ugovora in da se ti amandmaji štejejo kot sestavni del teksta. Prosim, tovariš
Cesnik.
Janko Cesnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Mislim, da je nesoglasje že pri 19. a členu, kjer odbor mimo naše formulacije
predlaga, naj se doda še besedilo, da je lastnik, če je znan, dolžan sam odstraniti
naplavi j eni les iz hudourniške struge. Ne vem, če odbor vztraja pri tej dopolnitvi. Mislim, da včeraj na zasedanju gospodarskega zbora ta dopolnitev ni, bila
sprejeta in je bila sprejeta formulacija, ki jo predlaga naša komisija.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tako je. Obveščen sem bil, da je tudi v
tem pogledu doseženo soglasje in da odbor sprejema ta odstavek v besedilu
zakonodajno-pravne komisije. Tovariš črne, sem prav razumel? (Crne: Da.)
(Sekretar zbora Janez Zaje pojasnjuje, da je odbor sprejel vse amandmaje
zakonodajncH-pravne komisije in da s tem dejansko umika amandma k 6. členu.)
Mislim, da je sedaj jasno, da je soglasje closeženo in lahko torej še z večjim poudarkom ugotavljam, da ni ugovora proti temu, da postanejo amandmaji
sestavni del besedila. Sedaj lahko preidemo direktno na glasovanje o zakonu
kot celoti.
Prosim tiste, ki so za tako spremenjeni tekst, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti,? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah v
republiškem zboru soglasno sprejet.
S tem prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je finančni načrt
vodnega sklada SR Slovenije za leto 1969.
Predlagatelj finančnega načrta je upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije. Predstavnik sklada je njegov predsednik Jože Tramšek. Načrt je obravnaval odbor za urbanizem, stanovanjsko in komunalno gospodarstvo in predložil zboru predlog odloka o potrditvi finančnega načrta sklada za leto 1969.
Finančni načrt je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in dala svoje
poročilo. Upravni odbor vodnega sklada je predložil v zvezi z mnenjem izvršnega sveta spremembo v eni izmed postavk tega finančnega načrta in s tem
spremenil svoj sklep. To je napravil na podlagi seje upravnega odbora, ki je
bila dne 18. 3. 1969.
Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve je spremembo obravnaval in predložil zboru predlog za dopolnitev v tem smislu, da
se ta sprememba v besedilu odloka izrazi na ta način, da se govori o finančnem
načrtu, ki je bil sprejet na seji 31. 1. 1969 in na seji, 18. 3. 1969. Vi ste ta predlog
dopolnitve sprejeli. Ze prej sem omenil pismeno mnenje izvršnega sveta. Iz
tega sledi, da smo vse materiale poslali izvršnemu svetu in je predstavnik izvršnega sveta tudi pri tej točki tovariš Boris Vadnjal. Po teh pojasnilih vprašam,
ali želi kdo od predlagateljev besedo. (Ne.) Želi kdo drug besedo? (Ne.) Odpiram
obravnavo. Ce nihče ne želi besedo, potem lahko preidemo takoj na sklepanje.
Pred nami je odlok od 20. 2. s spremembo, ki sem jo prej omenil. Zaradi jasnosti in zaradi sigurnosti jo bom prebral:
Odlok o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za
leto 1969.
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Finančni načrt vodnega sklada SR Slovenije za leto 1969, ki ga je sprejel
upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije na seji 31. 1. 1969 in na seji
18. 3. 1969 in ki izkazuje dohodke v znesku in izdatke v enaki višini, se potrdi.
Prosim, tiste, ki so za to, da ta odlok sprejmemo, naj dvignejo roko. (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR
Slovenije za leto 1969 v republiškem zboru soglasno sprejet.
Prehajamo na zadnjo točko dnevnega reda, ki nam ostaja,
to je predlog odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV.
Predlagatelj tega odloka je komisija za vprašanja borcev NOV naše skupščine, njen predstavnik pa je Vlado Črne. Predlog odloka je obravnavala zakonodajno-pravna komisija in dala svoje poročilo, v katerem predlaga novo besedilo, pravno preurejeno, preformulirano, vendar z isto vsebino. Komisija za vprašanja borcev je dala nato dodatno obrazložitev. K predlogu odloka smo dobili
amandma Avgusta Majeriča, ki se nanaša na prvotno besedilo odloka, potem
pa smo dobili dodatno poročilo komisije za vprašanja borcev in amandma izvršnega sveta. Amandma je predložil tudi poslanec Ivan Ros. Razen tega sporočam,
da sem dobil pismeno izjavo Lojzke Stropnik, Ančke Kuhar, Slavke Perger,
Janka Markiča, Mira Zupančiča, Lojzeta Stefaniča, Janeza Hribarja, Marije
Pleteršek, Radoslava Jonaka, Bogdana Šnabla, Ivana Rosa, Zdravka Dolinska
in tovariša Vladimira Vrečka, da podpirajo amandma tovariša Avgusta Majeriča. S tem ste obveščeni o materialih, kateri so pred nami. Obveščam vas
še, da je bil na sejo zbora vabljen predstavnik Zveze združenj borcev naše
republike.
Zeli kdo od predlagateljev odloka, amandmajev ali predstavnik izvršnega
sveta besedo? Tovariš Drago Benčina ima besedo.
Drago Benčina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
V svojem imenu in v imenu poslancev Ahlina, Japlja, Remca, Ravbarja, Seitla,
Deberška, Napotnika, inž. Poliča, Lavrenčiča in Kambiča predlagam, da se ta
točka dnevnega reda odloži na naslednjo sejo. Predlog utemeljujem z naslednjimi razlogi:
Prvič, dobili smo amandmaja izvršnega sveta in tovariša Ivana Rosa, ki
pa nista kvantificirana. Iz teh amandmajev ni razvidno, kaj pomenita v številkah in kakšna sredstva bi po teh amandmajih pripadla posameznim občinam,
zlasti ni jasen položaj ti/stih občin, v katere bi se po predlogu komisije sredstva
prelivala.
Drugič, znano je, da republiški odbor Zveze združenj borcev vsako leto
dodeljuje občinskim skupščinam določena sredstva v obliki kreditov, in sicer
vsako leto okrog 300 milijonov starih dinarjev, za reševanje stanovanjskih
problemov kmetov-borcev. Mislim, da bi bilo prav, če bi bih pred sklepanjem
o predlogu naše komisije informirani o tem, kako bodo letos razdeljena tudi ta
sredstva, se pravi sredstva republiškega odbora Zveze združenj borcev. Na tej
podlagi bi imeli bolj celovit pregled stanja in bi lažje presojali utemeljenost
delitve, ki jo je predlagala komisija.
Zato predlagam, da naša komisija za borce v času do prihodnje seje, to
je do 10. aprila, poskuša z republiško organizacijo Zveze združenj borcev ugo-
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toviti, kako bodo razdeljena sredstva, ki jih daje ta organizacija in o tem
poroča skupščini.
To so torej razlogi,, zaradi katerih v svojem imenu in v imenu 10 poslancev
predlagam, da se ta točka dnevnega reda odloži. Menim, da bi se danes še zelo
težko opredelili za predlog komisije ali za amandmaje, ki so bih predloženi.
Hvala lepa.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Pred seboj imamo predlog za odložitev
te točke na naslednjo sejo. To je proceduralni predlog, ki ima prednost pred
vsemi drugimi predlogi. Zeli kdo besedo? Prosim, tovariš Rado Pušenjak.
Rado Pušenjak: S predlogom tovariša Benčine se strinjam, ker je še
toliko nerešenih vprašanj. V času do prihodnje seje pa bi bilo vendarle mogoče
nekatera vprašanja boljše rešiti. Kljub temu predlagam, da danes o predlogu
razpravljamo in povemo svoja stališča ter predloge, da bo imela komisija več
napotkov za svoje delo.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Avgust Majerič, prosim.
Avgust Majerič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Zdi se mi, da je od časa, ko smo sprejeli zakon, pa do predložitve odloka preteklo že dolgo obdobje, v katerem se na podlagi zakona zbirajo sredstva. V vsem
tem času pa nismo storili ničesar drugega kot pripravili ključ za delitev. To
pa je izredno enostavna oziroma najenostavnejša operacija deljenja potrebnih
sredstev z zbranimi; za to komisijo najbrž ni potrebovala posebnega napora.
Nadalje želim povedati, da sta moj amandma in amandma izvršnega sveta
po svojem izhodišču enaka, nasprotujeta pa si v tem, da amandma izvršnega
sveta pušča občinam manj sredstev, zbranih na njihovem območju, namreč le
50'%. V soglasju z večino poslancev, ki so podprli moj amandma, umikam
amandma in izjavljam, da se strinjam z amandmajem izvršnega sveta.
Ce pride do odložitve sklepanja o predloženem odloku, naj zato komisija
šteje, da obstoja le en amandma, in sicer amandma izvršnega sveta, ki je zelo
podoben našemu amandmaju, katerega sem umaknil.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Sedaj imamo vprašanje, da se vsa obravnava odloži do tedaj, da se dopolnijo podatki s tistimi vprašanji, ki jih je
navedel tovariš Benčina, katerega podpira 10 poslancev. Imamo tudi predlog
tovariša Pušenjaka, da odložimo sklepanje o tej stvari, da pa imamo danes
obravnavo. Imamo pa tudi izjavo tovariša Majeriča, ki si prizadeva, da gremo
neposredno v obravnavo in sklepanje. Zeli še kdo govoriti o tem proceduralnem
vprašanju? (Ne.) Tovariši, mislim, da je povsod navada, da se število govornikov ob proceduralnem vprašanju omeji. Javih so se trije tovariši, to so tovariš
Crne, Seitl i,n pa tovariš Forte. Torej, prosim tovariš Crne, vzemi besedo.
Vlado Crne: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ker
je amandma izvršnega sveta uradno prispel šele po seji komisije za vprašanja
borcev, komisija o njem ni mogla zavzeti stališča. Čeprav bi danes razpravo v
tem zboru nadaljevali,, bi najbrž morali sejo prekiniti in sklicati sejo komisije;
ker pa vsi člani komisije za vprašanja borcev niso poslanci, bi prekinitev trajala
dve, tri ali celo štiri ure. Zato sem primoran, da v imenu komisije podprem
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predlog tovariša Draga Benčine, da se razprava o tem vprašanju in sklepanje
prenese na prihodnjo sejo, v tem času pa se pripravi dokončni predlog.
Hvala lepa.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Viktor Seitl.
Viktor Seitl: Odstopam od razprave.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Karel Forte.
Karel Forte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ne
morem se strinjati s predlogom, ki, ga je dal tovariš Benčina v imenu skupine
poslancev, ker vprašanje stanovanj borcev že predolgo rešujemo. Lansko leto
smo se dokopali do resolucije o reševanju tega vprašanja. Celo v javnem mnenju smo ustvarili vtis, da se to vprašanje učinkovito rešuje. Zdaj, ko smo tik
pred tem, da bi pravzaprav napravili prvi korak in nekaj rešili, se bojimo pogledati dejstvom v oči. Mislim, da praktični razlogi ne preprečujejo, komisiji,
da bi se pravočasno sestala in obravnavala amandmaje, odločal pa bo o njih
zbor sam.
Zaradi tega mislim, da te točke dnevnega reda ne bi smeli odložiti in bi
morali danes vsaj razpravljati in priti do stališč. Ce bomo odložili do 10. aprila,
takrat spet ne bomo mogli nič skleniti in bo celotna zadeva prišla na vrsto šele
v sredini junija. Na terenu so pa ljudje, za katere je rešitev tega vprašanja življenjskega pomena.
Hvala lepa.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Slišali, smo argumente za ta predlog, slišali smo argumente proti. Mislim, da lahko pristopimo k odločanju o tem proceduralnem vprašanju.
Dal bom najprej na glasovanje predlog tovariša Draga Benčine in tovarišev,
podprt od tovariša Vlada Crneta, predsednika komisije, in sicer da naj se
danes obravnava o tem vprašanju odloži na prihodnjo sejo.
Prosim tovarišice in tovariše, ki so za tak predlog, da dvignejo roko. (Večina
poslancev dvigne roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (8 poslancev dvigne roko.)
Se je kdo vzdržal? (8 poslancev dvigne roko.)
Ugotavljam, da je večina za to, da se obravnava odloži.
S tem smo tovariši, izčrpali dnevni red naše seje. Rad bi, vam pojasnil, da
bo še ena seja republiškega zbora 10. aprila 1969 in da bo predsedstvo jutri
ali pojutrišnjem odločalo o tem, ali bo še po volitvah kakšna seja republiškega
zbora ali pa samo skupna seja vseh zborov naše skupščine.
Ce ne bo nobene seje po volitvah, tovarišice in tovariši, je to zadnja seja,
katero sem imel priliko voditi v vašem zboru, ker bom 10. aprila odsoten zaradi
obveznosti v inozemstvu. Zame je to edina priložnost, da se lahko od vas poslovim, in sicer od vas tukaj navzočih in nenavzočih in da ob tem, ko se od vas
poslavljam, rečem, da ti dve leti, kateri sem preživel v tej funkciji, spadata med
najprijetnejši leti mojega dela.
Ob tem, ko se tako poslavljam od vas in od tega dela, bi hotel ugotoviti to,
da sem v teh dveh letih videl zanimiv in po mojem mnenju tudi pomemben
razvoj. Bil sem že tudi prej član raznih predstavniških teles, od leta 1945 z
raznimi presledki do danes, in zaradi tega lahko nastopam res kot priča in
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pravim, da sem imel že od samega, začetka občutek, ki se je petem še stopnjeval in večal v teku teh dveh let, da imamo danes čisto nov značaj predstavniških teles in da stopa naš skupščinski sistem v novo fazo življenja.
Ko na ta način dajem pomen tema dvema letoma, v katerih sem imel čast
biti predsednik tega zbora, pa se seveda jasno zavedam, da dolgujem zahvalo
vsem vam in to od bolj zgovornih do bolj molčečih članov tega zbora, ker mi je
jasno, da bi brez pripravljenosti slehernega med vami, da sodelujete mnogokrat
tudi v zelo dolgih sejah, tak razvoj ne bil mogoč in bi ne bilo to delo opravljeno.
Ko se poslavljam, se moram predvsem iz vsega srca zahvaliti vsem vam,
tovarišice in tovariši, za vaše izredno, donosno, meni tako koristno in vedno
spo dbuj aj oče sodelovanj e.
Ob tem, ko se tako poslavljam od vas, pa se seveda že veselim,'kako se
bomo srečevali v tej ali drugi' funkciji, kakor nas bo pač rotacija zavrtela, in se
že vnaprej veselim, da se bomo potem srečali z zaupanjem, rojenim iz tega
dosedanjega uspešnega sodelovanja. Hvala iz vsega srca. (Dolgotrajno ploskanje.)
Vladimir Vrečko: Spoštovani tovariš predsednik.
Ob cesti človeškega življenja so mejniki, kjer se hote ali nehote ustavljamo in se o<zremo nazaj, da bi ocenili premagano razdaljo in izmerili napor, ki
nam je bil za to potreben. Naš republiški zbor je prišel do takega mejnika in
na koncu naše seje je prav, da se ozremo, vsaj bežno, nazaj na pot, ki smo jo,
tovariš predsednik, skupaj z vami prehodili.
V vašem razgibanem življenju je bil to le kratek kos poti, ki je bil nadaljevanje vaših dijaških let v Kranju, študentskih v Rimu, na Dunaju in v
Ljubljani, vašega političnega dozorevanja od Trsta do Ljubljane, vašega zrelega
političnega udejstvovanja pri »Ljudski pravici« in »Stari pravdi«, vašega udejstvovanja v Kranju, ponižanja v zaporih stare Jugoslavije in kasneje Gestapa,
izgnanstva; v okupirani Ljubljani delujete kot aktiven činitelj v Osvobodilni fronti, visok funkcionar v pohtičnih organizacijah Primorske, kjer
ste doživeli zlom italijanskega fašizma, pa član SNOS, član AVNOJ
in zopet v Beogradu, še preden je bila cela dežela svobodna, kot
zvezni javni tožilec. Kasneje vas je vaša pot peljala med naše diplomatske
predstavnike, v zunanjo ministrstvo, v delegacijo pri organizaciij OZN, z misijo
dobre volje v Etiopijo1, pa v Indijo in Burmo za ambasadorja, da bi se obo^
gateni z velikimi izkušnjami, vrnili v Beograd, kjer ste bili generalni sekretar
predsednika republike. Od tod vas vodi pot nazaj v Slovenijo med izvršni svet
in v glavni odbor SZDL. Kaj vse niste dosegli na vaši poti — dolgoletni zvezni
poslanec, član centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, član
izvršilnega odbora interparlamentarne unije, pa predsednik republiškega zbora
našega parlamenta.
Večini nas je bilo dano, da smo šli skupaj z Vami le v tem času, ko ste
vodili naš zbor in v tem času smo vas spoznali kot velikega demokrata, profiliran ega pravnika in človeka izredno visoke kulture, ki z neverjetno tankovestnostjo in temeljitostjo, z vsemi vrlinami nadpoprečno nadarjenih ljudi vzgaja
ta visoki dom v resnični socialistični parlament. Poslanci smo vam hvaležni
za vaš prijateljski način, s katerim ste bodrili in dramili v nas občutek odgovornosti voljenih predstavnikov. Občudovali smo vaš smisel za preciznost formulacij, za vaš vedno aktivni odnos do slehernega pojava in problema in za
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vašo notranjo — resnično doživljeno potrebo, da ne podcenjujete nikoli nikogar,
s katerim sodelujete.
Kronisti,, ki bodo opisovali razvoj naše parlamentarne tradicije, ne bodo
mogli mimo tega mejnika, ne da bi zapisali, da je dr. Joža Vilfan kot predsednik republiškega zbora slovenskega parlamenta soustvarjal in razvijal resnični socialistični parlamentarizem, toliko različen od meščansko večstrankarskega in toliko različen od proklamacijskega parlamenta vzhodnih demokracij.
Ce lahko dobršen del vaših odlik, spoštovani tovariš predsednik, pripišemo
vaši prirojeni potrebi po študiranju, s pomočjo katere ste — ne zaradi gmotnega
položaja, temveč iz lastnega intelektualnega zorenja že v mladosti postali prepričan marksist in član partije; in če verjamemo vašemu biografu, da ste po
očetu podedovali delovne navade, smisel za politiko, natančnost in pedantnost
pri delu ter željo po znanju, pa si razlagamo vaš resnični humanizem kot
uglašeno sozvočje človeške dobrote z burnostjo in pestrostjo vaše revolucionarne
življenjske poti.
Nismo edini,, ki ugotavljamo te vaše dragocene lastnosti. Predsednik republike vam je ob vašem lanskem življenjskem jubileju dal visoko odlikovanje
kot priznanje naše celotne družbe. Ni v naši moči, da to odlikovanje ob tem
mejniku stopnjujemo, naša želja je le, da bi vam vrnili del vaše človeške toplote,
ki ste jo tako radi razdajali in da bi vam spomin na to obdobje bil prijeten.
Ko beremo, da vas je republiška konferenca SZDL Slovenije predvidela za
kandidata naše delegacije za novi zbor narodov, se veselimo, da bo Slovenija
v svojih vrstah imela takega zastopnika, kot ste to vi. Prepričani smo, da boste
tudi to nalogo opravljali z vsemi le vam danimi lastnostmi, prav tako pa smo
prepričani, da se bo slovenski parlamentarizem razvijal in nadaljeval tradicijo,
ki ste jo vi, spoštovani tovariš predsednik, znali v svojem delu tako jasno
začrtati.
Mejniki so mejniki. Dragi naš predsednik, za čas, ki smo ga v poslanskih
klopeh skupno prebili, naša iskrena hvala. (Dolgotrajno ploskanje.)
Cene Matičič: Spoštovani naš tovariš predsednik!
Vedi — Ti mož kvalitet si izrednih, izbranih;
Imetnik idej humanizma doma in po svetu iskanih.
»Labor omnia vincit Improbus« — Virgila in Tvoje življensko pravilo,
(za) Focus resnice: socius — demos proglašaš kot svoje vodilo.
Ak' mi parlament smo v teh letih postali — ne mala,
Največja zasluga gre Tebi naš Joža; iskrena Ti hvala!
(Dolgotrajno ploskanje.)
Marija Ivkovič: Tovariš predsednik, z najboljšimi željami za vztrajno delo v kateremkoli okviru. To pa v spomin na sodelovanje članov republiškega zbora s teboj, da se boš nanj spominjal. (Ploskanje.)
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa.
(Seja je bila zaključena ob 10.15.)
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77. seja
(10. aprila 1969)
Predsedovala: Marija Mesaric,
podpredsednik republiškega zbora
Začetek seje ob 9.05.
Podpredsednik Marija Mesaric: Tovarišice in tovariši poslanci. Začenjam 77. sejo republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, ki jo je za danes
sklical predsednik tega zbora z vabilom z dne 1. 4. 1969 in z dodatnim obvestilom z dne 7. 4. 1969, ki ste ga prejeli.
Odsotnost za današnjo sejo so opravičili poslanci: dr. Jože Brilej, inž. Miran
Mejak, dr. France Hočevar, Sergej Kraigher, Franc Puhar, inž. Franc Razdevšek, Boris Vadnjal in dr. Joža Vilfan, ki je že na zadnji seji opravičil izostanek
z današnje seje.
Prosim, ali se strinjate, da navedenim tovarišem opravičimo izostanek z
današnje seje. Ker ne vidim ugovora, smatram, da je njihova odsotnost opravičena.
V smislu 312. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije vas obveščam, da so
bili v enakem besedilu sprejeti naslednji predpisi v republiškem in prosvetnokulturnem zboru: predlog zakona o revalorizaciji, koeficientih in osnovi za revalorizacijo sredstev delovnih organizacij določenih področij; predlog zakona o
stopnjah amortizacije osnovnih sredstev delovnih organizacij določenih področij; predlog zakona o spremembi zakona o uporabi amortizacijskih sredstev
delovnih organizacij določenih področij; predlog odloka o soglasju k programu
izobraževalne skupnosti SR Slovenije za leto 1969.
V republiškem in organizacijsko-političnem zboru: predlog zakona o pravosodnem izpitu, predlog zakona o pooblastitvi občinskih skupščin, da določijo
pristojnost občinskih organov za upravljanje zadev, ki so določene z republiškimi predpisi; predlog odloka o spremembi, odloka o finančnem programu
za financiranje nadaljevanja graditve infekcijske klinike v Ljubljani; predlog
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve objekta agronomskega oddelka biotehniške fakultete v Ljubljani.
V republiškem in gospodarskem zboru: predlog resolucije o razvoju in
nalogah na področju vodnega gospodarstva; predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o vodah; predlog odloka o potrditvi finančnega načrta vod-
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nega sklada SR Slovenije za leto 1969; predlog zakona o odpravi zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih taksah in predlog zakona o
dopolnitvi zakona o republiškem prispevku sredstev skupne porabe.
Predlagam, da dnevni red kot vam je bil sporočen s sklicem seje, razširimo
še z naslednjimi točkami:
— predlog odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV;
— osnutek zakona o visoki ekonomsko^komercialni šoli v Mariboru;
— predlog zakona o ustanavljanju in poslovanju hranilno-kreditnih služb
kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij.
Se strinjate s tako razširitvijo dnevnega reda? (Da.) Ker ne vidim ugovora,
smatram, da se z razširitvijo dnevnega reda strinjate.
Tako dopolnjen dnevni red bi bil torej naslednji:
1. odobritev zapisnika 75. in 76. seje republiškega zbora;
2. poslanska vprašanja;
3. predlog resolucije o temeljih zakonodajne politike republike;
4. predlog odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV;
5. osnutek zakona o visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru;
6. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o o,snovni, šoli;
7. predlog zakona o pedagoški službi;
8. osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti;
9. predlog za izdiajo zakona o skupnosti za kulturne dejavnosti ter o financiranju kulturnih dejavnosti;
10. osnutek zakona o glasbenih šolah;
11. poročilo o sanaciji kliničnih bolnišnic v Ljubljani;
12. predlog zakona o prepustitvi nekaterih republiških prispevkov določenim premogovniškim podjetjem;
13. predlog zakona o ustanavljanju in poslovanju hranilno-kreditnih služb
kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij;
14. predlog zakona o sodnih taksah;
15. predlog zakona o upravnih taksah;
16. predlog odloka o odplačilu brezobrestnega posojila republiškemu zavodu za zaposlovanje v Ljubljani;
17. predlog odloka o finančnem programu za financiranje obnovitve stavbe
Arhiva Slovenije v Ljubljani;
18. predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje druge etape
graditve dvojezične osnovne šole v Lendavi;
19. predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje adaptacije
stavbe italijanske osnovne šole in gimnazije ter dograditve telovadnice za potrebe italijanskih šol v Kopru;
20. predlog odloka o načrtu statističnih raziskovanj v Socialistični republiki
Sloveniji za leto 1969;
21. zaključni račun vodnega sklada SR Slovenije za leto 1968;
22. zaključni račun cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968;
23. zaključni račun republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij
za leto 1968;
24. zaključni račun dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1968;
25. volitve in imenovanja.
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Kot vidite, smo temeljito pobrskali po naših predalih in dali na današnjo
sejo vse, kar je že pripravljeno pa še ni bilo obdelano na naših sejah.
Prosim, ali se s takim dnevnim redom strinjate? (Poslanci se strinjajo.)
Ugotavljam, da se strinjate in zato prehajamo na 1. točko dnevnega
reda in sicer na odobritev zapisnika 75. in 76. seje našega zbora.
Zapisnika ste prejeli. Prosim, ima kdo k zapisnikoma pripombe? (Ne.) Ce ne,
smatram, da je republiški zbor zapisnika 75. in 76. seje našega zbora potrdil.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda in sioer na poslanska vprašanja.
Na poslansko vprašanje tovarišice Marije Ivkovič bo odgovoril tovariš
inž. Ivo Klemenčič, pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo. Prosim.
Inž. Ivo Klemenčič: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši
poslanci. Poslanka, tovarišica Marija Ivkovič je zahtevala opis strukture cen
električne energije in bencina od proizvodne cene do maloprodajne cene. Najprej o električni energiji.
Sistem cen za električno energijo regulirajo:
1. tarifni sistem za prodajo električne energije;
2. plafonirana cena za prodajo električne energije na prenosnem omrežju
napetosti 110 kWh po sklepih zveznega izvršnega sveta;
3. plafonirane oziroma kontrolirane cene v prodaji neposrednim potrošnikom
po sklepih zveznega izvršnega sveta oziroma po ukrepih zavoda za cene SFRJ in
4. pogodbeni odnos med proizvajalci oziroma dobavitelji električne energije
in potrošniki električne energije.
Leta 1967 je bila pod vplivom navedenih regulativov dosežena na odjemnih
mestih 110 kWh omrežja v Sloveniji poprečna cena 10,17 para za kWh. Ta cena
ni, bistveno različna od cene, dosežene v letu 1968, saj je bila formirana pod
istimi pogoji, vendar zanjo še nimamo dokončnih podatkov. Po tej ceni plačujejo
električno energijo v poprečju distribucijska podjetja. S transformacijo na nižje
napetosti, nadaljnjim prenosom in razdeljevanjem električne energije na ožja
potrošniška območja, oziroma razdelitivijo posameznim potrošnikom na nizko
napetostnih omrežjih, se cena električne energije v poprečju poveča še za
nadaljnjih. 8,44 para na kWh. Poprečna prodajna cena električne energije pri
neposrednih potrošnikih je torej znašala leta 1967 v Sloveniji 18,61 para na kWh.
Neposredno obračunavanje porabe električne energije pri posameznih potrošnikih se izvaja po tarifnih postavkah, ki upoštevajo poleg količin tudi
sezonski in dnevni čas porabe, angažirano moč ter merilne naprave. Zato je
cena pri različnih vrstah po<trošnikov različna.
2. Struktura cene bencina je naslednja: prebral bom dve številki. Prva velja
za liter 86-oktanskega bencina in druga za 98-oktanski bencin.
1. Proizvodna cena s prevoznimi stroški do črpalne postaje znaša 0,36 din
oziroma 0,46 din.
2. Trgovska marža 0,11 din, 0,14 din.
3. Zvezni prometni davek 0,58, 0,65.
4. Prispevek za ceste 0,55, 0,55.To se pravi, da znaša skupaj maloprodajna cena za 86-oktanski bencin
1,60 din, za 98-oktanski bencin pa 1,80 din. Proizvodne cene za bencin franco
črpalna postaja se oblikujejo na podlagi odredbe o oblikovanju prodajnih cen

77. seja

97

za surovo nafto in naftne derivate (Ur. 1. SFRJ, št. 33/65). Trgovska marža je
predpisana z odredbo o maržah o prometu blaga na debelo in na drobno (Ur. 1.
SFRJ, št. 33/65). Zvezni prometni davek je predpisan z osnovnim zakonom in s
tarifo zveznega prometnega davka (Ur. 1. SFRJ, št 24/68), medtem ko je prispevek za ceste predpisan z odlokom o določitvi zneska od cene za bencin in
plinsko olje v prodaji na drobno. Del tega zneska je namenjen za vzdrževanje
in rekonstrukcijo cest (Ur. 1. SFRJ, št. 12/67).
Pregled strukture cene bencina na prvi pogled pokaže dva elementa, ki po
svoji višini bistveno vplivata na maloprodajno ceno bencina. To sta proizvodna
cena franco črpalna postaja in zvezni prometni davek. Proizvodna cena za bencin franco črpalna postaja je oblikovana oziroma določena z odredbo o oblikovanju prodajnih cen za surovo nafto in naftne derivate. Pri tem je položaj rafinerij
pri nas, glede na delitev med proizvodnjo in distribucijo, privilegiran s tem,
da pri svoji proizvodni ceni, ki je določena z navedeno odredbo, nesorazmerno
visoko akumulira, distribuciji pa primanjkuje sredstev za njeno razširitev. Ta
okolnost vsekakor vpliva na to, da je predelava nafte pri nas, kljub neizkoriščenim kapacitetam, še visoko akumulativna. To ustvarja nove pritiske za razširitev obstoječih kapacitet in v gradnjo novih pogojih zaprtega trga, širitev
distribucijske mreže pa stagnira.
Prav tako je v ceni bencina kot tudi nafte zelo močno zastopano proračunsko akumuliranje. Zvezni prometni davek pri bencinu dosega stopnjo 123«/»
na proizvodno ceno, kar je vsekakor nesorazmerno visoka obremenitev v primerjavi z drugim blagom. Ta visoka obremenitev pa je bila delno razumljiva,
dokler je bila federacija nosilec obveznosti za investicije v cestno infrastrukturo.
Z ugašanjem te obveznosti, posebno po letu 1970, pa vsekakor preneha tudi razlog za tako visoko udeležbo zveznega proračuna iz dohodkov ustvarjenih s
prodajo pogonskih goriv za cestna motorna vozila.
To dejstvo vsekakor narekuje potrebo po preporazdelitvi sredstev in virov
zveznega proračuna. Znano je stališče izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije,
da bo treba opraviti korekcijo udeležbe zveznega proračuna iz prodaje pogonskih goriv s tem, da se proračunska obremenitev teh goriv sorazmerno uskladi
z obremenitvami drugih vrst blaga; nastala razlika pa se naj prenese v prispevek za ceste, ki bi se s tem povečal.
Republiški sekretariat za gospodarstvo jeo tem vprašanju izdelal več študij,
ki so poslancu na razpolago.
Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa. Tovarišica poslanka,
želiš postaviti dodatno vprašanje? (Ne.) Hvala. Na poslansko vprašanje tovariša
Janeza Hribarja, bo odgovoril tovariš Bojan Lubej, član izvršnega sveta.
Bojan Lubej: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši polanca. Poslanec tega zbora, tovariš Janez Hribar je postavil vprašanje v zvezi
z nujnimi obnovitvenimi deli na spomeniku žrtvam fašističnega nasilja v
Gradcu. Navaja, da je mesto Gradec pripravljeno nositi polovico stroškov za
popravila, medtem ko bi morali prispevati mi drugo polovico. Poslanec tovariš
Hribar postavlja vprašanje, ali bo k stroškom za obnovitev spomenika prispevala le SR Slovenija, ali bodo stroški kriti iz zveznih sredstev?
Želim odgovoriti naslednje: stroške za postavitev spomenika jugoslovanskim
žrtvam fašističnega nasilja v Gradcu sta nosili v enaki meri avstrijska in jugoslovanska stran. Naš del stroškov je v celoti prispeval zvezni svet za zdravstvo
7
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in socialno politiko1. Ko so se na spomeniku leta 1968 pojavile večje poškodbe,
je graški župan, ki je prevzel spomenik v varstvo, predlagal predsedniku občinske skupščine Maribor, da spomenik skupno obnovimo. Poleg sredstev, ki jih je
v ta namen že investirala graška občina, gre sedaj še za nadaljnjih 160 000
avstrijskih šilingov, ki naj bi jih dali za obnovo spomenika obe strani.
Predlog smo sprejeli in zvezni svet za zdravstvo in socialno politiko je že
odobril v ta namen 40 000 N din kot ustrezen delež jugoslovanske strani
za obnovo tega spomenika. Z obnovo bodo pričeli v najkrajšem času.
Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Tovariš poslanec se zadovoljuješ z odgovorom? (Da.) Hvala.
Na poslansko vprašanje Ivana Krefta bo odgovoril tovariš Vinko Beguš.
Vinko Beguš: Tovariš podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Na vprašanje, ki ga je postavil tovariš Ivan Kreft, poslanec tega zbora, »ali
izvršni svet SR Slovenije lahko potrdi točnost podatka, iz katerega izhaja, da so
se lani povečale v Jugoslaviji investicije za 26,2 %, v Sloveniji pa za 22'°/o,
čeprav je vložila SR Slovenija poleg zveznega deleža kar 99,5% svojih lastnih
sredstev, ni dosegla jugoslovanskega poprečja, medtem ko sta ga prekoračili
Srbija za 6,8%, Bosna in Hercegovina pa za 14,8'%, kar je omogočila federacija
s svojim prispevkom, ki je znašal v Srbiji 38,7'% in v Hercegovini 32 '°/o od
celotnega zveznega investicijskega zneska-«, dajem naslednji odgovor oziroma
pojasnilo:
Po dokončnih podatkih službe družbenega knjigovodstva so investicijske
naložbe na osnovna sredstva v letu 1968 v primerjavi s predhodnim letom porasle v merilu SFRJ za 26,3 %, v Sloveniji pa za 23,6 '%. V socialistični republiki
Srbiji so se po istih podatkih povečala vlaganja za 32,6% ah za 6,3% nad
jugoslovanskim poprečjem, v Socialistični republiki Bosni in Hercegovini pa za
37,9'% ali za 11,6% nad jugoslovanskim poprečjem. Vse druge republike so pod
jugoslovanskem poprečjem in sioer: Socialistična republika Črna gora za 6,3'%,
Hrvatska za 7,7%, Makedonija za 13,2'% in Slovenija, kot je bilo že omenjeno,
za 2,7 %. Pri tem bi še navedel, da znaša v letu 1968 udeležba zveznih sredstev
v skupnih investicijah Slovenije 3,8'% in da odpade na vlaganja iz vseh drugih
virov 96.2 %>. Za druge republike podatki o potrošnji zveznih sredstev za investicije niso poznani, ker je potrošnja teh sredstev, glede na obstoječo metodologijo statičnega zajemanja, vključena v potrošnji bančnih sredstev. Za Slovenijo nam te podatke posredujeta posebej Jugobanka in kreditna banka in hranilnica Ljubljana.
Podpredsednik Marij a M e s a r i č : Hvala. Se zadovoljuješ z odgovorom? (Da.) Na poslansko vprašanje tovariša Franca Gorenca bo odgovoril
tovariš inž. Ivo Klemenčič, namestnik republiškega sekretarja za gospodarstvo.
Inž. Ivo Klemenčič: Tovarišica podpredsednik, tovariši in tovarišice
poslanci. Poslanec tovariš Franc Gorenc zahteva v zvezi z nadaljnjo izgradnjo
elektroenergetskih kapacitet odgovor na naslednja vprašanja:
1. Zakaj se še do danes ni pričelo z izgradnjo novih elektroenergetskih
objektov na Savi, saj je bila zadnja elektrarna Medvode dograjena že leta 1945
in kdaj se bo začela graditi naslednja elektrarna na Savi?
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2. Kakšna je cena za kWh posameznih vrst elektrarn, to je termo in hidroelektrarn, upoštevajoč pri tem investicijske stroške gradnje in življenjsko dobo
obratovanja?
3. Kako in ali je sploh rešeno financiranje izdelave študij, raziskav in projektov, posebno tudi za elektrarne na reki Savi?
Odgovori so naslednji:
1. Odločitve o graditvi elektroenergetskih objektov so do leta 1965 izhajale
iz programov razvoja elektrogospodarstva Jugoslavije, ki so jih izdelovale in
sprejemale takratne zvezne institucije. Gradnja elektroenergetskih objektov po
letu 1965 se je izvajala na podlagi srednjeročnega plana razvoja gospodarstva
na podlagi zakonov o zbiranju sredstev za financiranje izgradnje elektroenergetskih objektov, s katerimi so biil do leta 1970 konkretno določeni tudi posamezni
elektroenergetski, objekti. Leta 1968 je poslovno združenje energetike Slovenije
izdelalo program razvoja energetike Slovenije do leta 1980, ki so ga obravnavali
odbori republiškega in gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije, izvršni
svet Skupščine SRS in upravni odbor gospodarske zbornice Slovenije. Na
podlagi ugotovitev tega programa se izdelujejo ustrezni materiali, ki bodo
omogočili, da se v letu 1969 sprejmejo sklepi o nadaljnji gradnji elektroenergetskih objektov po letu 1970. Pomembna vsebina teh strokovnih materialov je
prav izbor naj optimalnejše variante izmed različnih možnosti za zadovoljitev
potreb po električni energiji in na tej podlagi določitev konkretnih elektroenergetskih objektov, ki naj bodo zgrajeni v naslednjem obdobju. Pri tem je treba
upoštevati ves že razpoložljiv naravni elektroenergetski potencial Slovenije,
vključno tudi razpoložljiv energetski, potencial reke Save.
Rezultati te študije bodo pokazali ekonomsko upravičenost izgradnje določenih elektrarn v naslednjem: obdobju.
2. Iz poslanskega vprašanja povzemamo, da želi poslanec vedeti ceno za
električno energijo na pragu posameznih elektrarn. V zvezi s tem želimo zlasti
opozoriti na to, da nas pri vrednotenju elektrarn in njihove energije vodita
dve načeli: 1. da je pri optimalni zadovoljitvi dejanskih potreb dosežena najnižja
možna cena za električno energijo pri potrošniku in 2. da odloča o višini cene
električne energije na pragu določene elektrarne ne samo ugotovitev, koliko
enegije lahko proizvede, marveč zlasti, kdaj in koliko lahko elektrarna dejansko
obratuje in kakšno je optimalno obratovanje več elektrarn, oziroma celotnega
elektroenergetskega sistema. Za izbiro elektrarne je torej pomembna tudi cena
električne energije na pragu elektrarne, kjer moramo nujno upoštevati, karakteristiko obratovanja elektrarne in njen vpliv na optimalnost obratovanja celotnega sistema. Težko je v tem odgovoru naštevati cene za električno energijo
vseh elektrarn, ki že obratujejo, zlasti še, ker so ugotavljane v zelo različnih pogojih. Poslovno združenje energetike razpolaga z mnogimi analizami in z ustreznim materialom, ki je na razpolago poslancu za njegovo podrobnejšo informacijo. Pomembno pa je, da se za izbiro optimalne variante za nadaljnjo zgraditev
elektrarne vzamejo določene predpostavke za izračunavanje cen. Tako je posebno komisija za optimizacijo programa razvoja energetike Slovenije in za
optimizacijo realizacije tega programa vzela kot osnovo za delo naslednje važnejše medpostavke za ugotavljanje cene proizvedene energije:
1. za ugotavljanje stroškov obratovanja elektrarne in iz njih izračunane
cene naj bodo izhodišča kreditni pogoji, 15-letnega odplačevanja kredita pri
6,5°/o obrestni meri. Življenjska doba za hitroelektrarne je 40 let, za termoelektrarne 20 let;
7«
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2. za obseg letne proizvodnje so predvidele hidroelektrarne 70fl/o verjetnost
sušnega leta, za termoelektrarne so predvidele 60 "/o, za nuklearno elektrarno
pa bi bilo predvidenih 650 obratovalnih ur na mesec in en mesec remonta v
vsakem letu;
3. za ostale stroške poprečne stroške za posamezne vrste sedaj obratujočih
elektrarn;
4. za energetsko gorivo cena goriva, dosežena v letu 1968 po sedaj obratujočih termoelektrarnah in
5. za medsebojno primerjavo raznih tipov elektrarn aktualizacija vseh stroškov na leto odločitve za gradnjo in stopnja usklajenosti karakteristike proizvodnje določene elektrarne s karakteristiko potrošnje.
Konkretne cene za električno energijo na pragu posameznih bodočih elektrarn bodo znane pO' zaključku opisanih študij.
Sredstva za financiranje študij ter za izdelavo programa razvoja energetike,
ki ga je po sklepu izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije izdelalo poslovno
združenje energetike SR Slovenije v sodelovanju z znanstvenimi zavodi in energetskimi podjetji v SR Sloveniji, je preskrbel izvršni svet Skupščine SR Slonije prek sklada »Boris Kidrič« iz skupnih sredstev bivše elektrogospodarske
skupnosti Slovenije. Ob odločitvi o nadaljnji graditvi elektroenergetskih objektov bodo dana tudi sredstva za projektiranje izbranih novih elektroenergetskih objektov. Ne glede na to izdelujejo že posamezna podjetja projekte za zgraditev novih elektroenergetskih objektov na svojem teritoriju. Ni znano, iz
katerih sredstev financirajo izdelavo teh projektov, ker se mora po zakonu
obvezno oročati vsa sredstva pri banki za izgradnjo elektroenergetskih objektov.
Podpredsednik IVI arija IVI esaric: Je poslanec zadovoljen z odgovorom? (Da.) S tem smo izčrpali odgovore na poslanska vprašanja. Prosim, želi
kdo postaviti novo poslansko vprašanje? Prosim, tovariš Cene Matičič.
Cene Matičič: Tovarišica podpredsednik, tovariši in tovarišice poslanci. Vsem nam je znano, da smo po številu prijavljenih patentov nekje na
dnu evropske lestvice. Z druge strani prav tako ni malo primerov, da prijavljajo naši izumitelji pod svojim ali pod tujim imenom svoje gospodarsko pomembne patente v tujini. Tako se dogaja, da kupujemo izume naših ljudi za
drage devize. V krogih izumiteljev prevladuje mnenje, da izumiteljsko delo ni
zadovoljivo stimulirano in da je treba prav tu iskati globlje vzroke nezainteresiranosti raziskovalcev in izumiteljev do tega dela.
Naša davčna zakonodaja pozna v nekaterih primerih davčne oprostitve.
Verjetno bi bilo kazno trditi, da je dober gospodarsko pomemben patent za
našo skupnost enakovreden pomembnosti občinske nagrade, ki ni podvižena
davku na osebni dohodek. Kot primer iz tujine naj povem, da so v SZ dohodki,
od izumov do 7 500 000 S din na leto oproščeni vseh davkov. O vprašanju
bolj smotrnega nagrajevanja izumov je govoril tudi tovariš Tito že na zasedanju
zvezne skupščine leta 1963. Tako se je v okviru izumiteljev porodila ideja, da
bi dohodke od izumov, ki imajo velik narodno-gospodarski pomen, delno ali
popolnoma oprostili davka na osebni dohodek. Dokument, da ima izum velik
narodnogospodarski pomen, naj bi izstavil avtoritativen organ, na primer gospodarska zbornica SR Slovenije, kar bi bilo jasno in ostro merilo. Tak oster
kriterij bi bil potreben tudi zaradi tega, da bi ločili kvaliteto izumov, ki imajo
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velik narodnogospodarski pomen od fiktivnih patentov drobnega novatorstva in
tehničnih izboljšav.
S tem v zvezi vas, spoštovana tovarišica podpredsednik prosim, da posredujete izvršnemu svetu naše Skupščine SR Slovenije naslednje poslansko vprašanje:
1. kakšno je stališče izvršnega sveta do predloga, ki ga v tekstu navajam in
2. katere druge elemente namerava izvršni svet valorizirati, da bi pospešil
izumiteljsko dejavnost v republiki in s tem prihranil pomembna devizna sredstva, ki jih večkrat neupravičeno trosimo za nakup tujih licenc?
Drugo vprašanje: Na dnevni red enega jesenskih zasedanj našega zbora v
letu 1968 je bila postavljena točka, ki obravnava neenakopravne odnose, ki so
nastali po ustanovitvi nove mreže zavarovalnic v SFRJ. Na zasedanju je bila ta
točka z dnevnega reda umaknjena. Čeprav je bilo rečeno, da bomo ta problem
obravnavah na eni naslednjih sej, vse do današnjega dne, in danes je zadnja seja
našega sklica, ni bil ta problem ponovno stavljen na dnevni red. Prosim vas, tovarišica podpredsednik, da podedujete izvršnemu svetu naše skupščine naslednji
poslanski vprašanji:
1. zakaj izvršni svet ni ponovno predočil tega problema v obravnavo našemu zboru in
2. ali so problemi, ki so bili takrat predstavljeni, tako zadovoljivo evoluirali,
da obravnava sploh ni, več potrebna?
Podpredsednik Marija Mesarič: Lahko dobi poslanec na vprašanje
že danes odgovor? (Da.) Prosim. Na prvo vprašanje bo odgovoril član izvršnega
sveta, tovariš dr. Petrič.
Dr. Ernest Petrič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši
poslanci,. Skušal bom odgovoriti na postavljeno vprašanje tovariša poslanca
Ceneta Matičiča. Seveda mu ne bom mogel pri tem postreči s konkretnimi številkami in ustreznimi pokazatelji.
Mislim, da je intencija njegovega vprašanja predvsem zvedeti, kakšni so
naši nadaljnji načrti na tem področju. Želim mu vsaj delno odgovoriti.
Drži dejstvo, da položaj izumiteljstva pri nas ni urejen in da na tem področju v marsičem zaostajamo. Lahko bi tudi rekel, da stanje izumiteljske dejavnosti pri nas ni tako katastrofalno, kot ga včasih prikazujejo razne statistike
o prijavljenih patentih. Pri nas je mnogo patentov in izumov, ki ostanejo
neprijavljeni zaradi neustreznega kompliciranega in nestimulativnega sistema
za prijavljanje in zaščito patentov.
Nedvomno je v načrtu izvršnega sveta, za nami so tudi že konkretna prizadevanja, da se stanje izumiteljstva popravi. Zavedamo se, da je to ena pomembnih dejavnosti, ki lahko prispeva k razvoju našega gospodarstva in še
posebej industrije. Moram reči, da so že bili storjeni tudi določeni ukrepi. Tako
je bilo pripravljenih že več analiz v sodelovanju z društvom izumiteljev Slovenije in z gospodarsko zbornico. O njih je že bi,la razprava v dveh odborih
izvršnega sveta in v ustreznih organih gospodarske zbornice.
Mnogi predlogi, ki so bili dani, se nanašajo na razne oprostitve, ki naj bi
delovale stimulativno na izumiteljsko javnost. Ti predlogi imajo kolikor gre
za razne oprostitve, tudi precej indirektnih konsekvenc za druga področja.
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Zato tudi ni mogoče neke take oprostitve, včasih tudi zaradi ovir zvezne zakonodaje, realizirati v kratkem času. Zaradi tega je izvršni svet,sprejel sklep, da
sekretariat za gospodarstvo, gospodarska zbornica in sekretariat za kulturo
in prosveto skupaj z izumitelji pripravijo konkretne zakonske rešitve za posamezne zakonske ukrepe. Verjetno bo treba zaradi teh oprostitev novelirati
nekatere zakonske predpise, bodisi zvezne ali republiške. Prvi tak konkretni
ukrep je bil brez dvoma ta, da smo šli že letošnje leto, takoj po sprejemu proračunskih instrumentov, v tisto prvo menjavo, S katero smo dosegli to, da
avtorstvo in izumiteljska dejavnost nista z davki bolj obremenjeni kot druge
oblike intelektualnih storitev.
Eno izmed odprtih vprašanj izumiteljstva v Sloveniji je nedvomno tudi to,
da se danes s to problematiko pravzaprav v republiki nihče resno strokovno ne
ukvarja. V tem smislu je predvideno v bodoči strukturi organizacije raziskovalnega dela v Sloveniji — menimo namreč, da je izumiteljstvo eno od pomembnih
področij raziskovalnega dela — tudi ta dejavnost v okviru raziskovalne skupnosti. Predvidena je ustrezna sistemizacija in dani so bih celo konkretni predlogi, da se razmisli, ali naj sekretariat za gospodarstvo ah sekretariat za kulturo
in prosveto posebej strokovno sistemizirata in tudi obravnavata izumiteljsko
dejavnost. Hočem torej reči, da izvršni svet ocenjuje izumiteljsko dejavnost kot
zelo pomembnega činitelja našega napredka, da ocenjuje stanje na tem področju
kot neustrezno in da skuša skupaj s tistimi dejavniki, ki so najbolj poklicani,
to je gospodarska zbornica, njeni ustrezni organi, društvo izumiteljev in ustrezne upravne službe, sprejeti konkretne ukrepe, da bi se to stanje popravilo.
Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala. Lahko dobi tudi odgovor
na drugo vprašanje, ali ga bo dobil v roku? (V roku.) Hvala. Besedo ima tovariš
Janko Markič.
Janko Markič: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši poslanci. Dne 19. novembra lani sta republiški zbor in gospodarski zbor sprejela
sklepe in priporočila v zvezi z nekaterimi problemi kmetijstva v Sloveniji.
O stanju nerešenih nalog bi morala biti informirana Skupščina SR Slovenije
v marcu 1969. Prosim, da mi predstavnik izvršnega sveta odgovori, kaj je bilo
v zvezi s sprejetim dokumentom doslej že storjeno? Ker danes najbrž ne bom
mogel dobiti odgovora in ker je to zadnja seja zbora, prosim za pismeni
odgovor.
Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Na podobno vprašanje tovariš Markič je že odgovoril tovariš Razdevšek na zadnji seji zbora. Vendar bo
tvoji želji ugodeno in ti bodo pismeno odgovorili na tvoje vprašanje.
Prosim želi še kdo besedo? Besedo ima tovariš Matija Ratek.
Matija Ratek: Tovarišica podpredsednica, tovariši poslanci in poslanke. Na 74. seji našega zbora smo sprejeli odlok o soglasju k merilom in
pogojem za zagotavljanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim skupnostim v letu 1969, ki jih je sprejela skupščina republiške izobraževalne skupnosti.
Odborniki skupščine občine Ormož so na svoji zadnji seji z velikim ogorčenjem protestirali proti odločitvi republiške izobraževalne skupnosti, ker je
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ta odstopila od zgoraj postavljenih kriterijev pri izračunu dopolnilnih sredstev
za temeljno izobraževalno skupnost Ormož.
Zato postavljam vprašanje, ali ima republiška izobraževalna skupnost izven
teh meril, za katere vemo poslanci, še kakšna druga merila, ali pa je pri tem
po sredi nespoštovanje skupščinskega akta, oziroma samovolja odgovornih
predstavnikov v republiški izobraževalni skupnosti?
Podpredsednik Marija Mesaric: Ker predstavnika izobraževalne
skupnosti, ki bi ti lahko takoj odgovoril, ni na seji, predpostavljam, da boš
odgovor dobil pismeno.
Prosim, želi še kdo postaviti poslansko vprašanje? Če ne, zaključujem to
točko dnevnega reda in prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to
je predlog resolucije o temeljih zakonodajne politike republike.
Predlog resolucije je predložila zakonodajno-pravna komisija Skupščine
SR Slovenije. Predstavnik komisije je njen predsednik, tovariš Janko Česnik.
Predlog resolucije je obravnaval odbor za organizacijsko^politična vprašanja in dal pismeno poročilo. Celotno gradivo je bilo v smislu 165. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije poslano izvršnemu svetu. Ali želi tovariš
Cesnik dati uvodno obrazložitev. (Da.) Besedo ima tovariš Janko Česnik.
Janko Česnik: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši poslanci. Osnutek resolucije o temeljih zakonodajne politike republike je bil v
februarju in marcu tega leta obravnavan v vseh zborih Skupščine SR Slovenije
hkrati s tezami za razpravo o zakonodajni politiki republike in ilustrativnim
prikazom pravne ureditve po posameznih področjih republiške zakonodaje.
Pred obravnavo v zborih so vse to gradivo obravnavah, njihovi odbori.
Omenjeno gradivo je bilo pred tem poslano v obravnavo tudi republiškim vodstvom družbeno-političnih skupnosti, družbeno-političnih organizacij, republiški
gospodarski zbornici, vsem samoupravnim interesnim skupnostim na ravni republike in občinskim skupščinam. Prav tako je bilo gradivo posredovano po^membnejšim pravnim institucijam v republiki.
Osnutek resolucije z vsem gradivom sta na svojih sejah obravnavala tudi
predsedstvo Skupščine SR Slovenije in izvršni svet. Tako je bila dosežena
o predloženem gradivu, še posebej o osnutku resolucije, široka izmenjava stališč
in zbrane so bile mnoge pripombe in predlogi. Čeprav naj bi predložene teze
služile predvsem kot gradivo za razpravljanje o bodoči zakonodajni politiki
republike, prikazane v osnutku resolucije, je bilo poleg splošne podpore izraženih k tezam tudi nekaj mnenj in pripomb. V teh pripombah je bilo čutiti
predvsem zavzemanje za še večjo doslednost in radikalnost v nekaterih ocenah
in ugotovitvah. Tako na primer glede pomena zvezne zakonodaje in splošnih
pomanjkljivosti pravnega sistema, glede normativne funkcije občine in glede
formiranja ter delovanja samoupravnih interesnih skupnosti.
Ker se teze ne sprejemajo kot poseben akt, marveč se njihova vloga vse^
binsko in formalno že izčrpa z njihovo obravnavo', komisija prvotno predloženih
tez, glede na dane pripombe, ni posebej dopolnjevala, temveč je izražena mnenja in pripomoe upoštevala v ustreznih delih resolucije, ki temelji na posameznih odstavkih tez. Komisija je na svoji seji dne 3. 4. 1969 proučila vse
dane predloge, mnenja in predloge ter pripravila besedilo predloga resolucije,
ki je pred vami.
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Ne da bi v podrobnosti analiziral vsako pripombo posebej, bom skušal
vendarle na kratko in čimbolj pregledno prikazati razlike med besedilom
prvotnega osnutka in sedanjim predlogom resolucije.
V prvem poglavju je, poleg nekaterih manjših redakcijskih izboljšav, pomembnejša sprememba v besedilu 2. točke, kjer smo na predlog ustavnega
sodišča dopolnili zadnji stavek osnutka že z določnejšo opredelitvijo negativnega
vpliva ugotovljenega stanja v zakonodaji na stabilnost pravnega sistema in na
pravno varnost občanov ter organizacij. Poleg tega smo še bolj določno označili
tudi neustreznost zvezne zakonodaje na področju temeljnih in splošnih zakonov. V drugem poglavju so upoštevane pripombe glede vrstnega reda posameznih, tam navedenih splošnih ciljev. Hkrati, so bile opravljene izboljšave
besedila z vsemi danimi pripombami. Tako je med drugim ustreženo več pripombam, da naj resolucija govori o čimbolj doslednem uresničevanju načela
ustavnosti in zakonitosti, in da mora zahtevati njihovo dosledno uresničevanje.
Pri obravnavanju osnutka je več odborov v zvezi s 4. alineo, ki je govorila
o zagotavljanju pogojev za uresničevanje z ustavo določenih pravic in dolžnosti občin, izrazilo pripombo, da bi morala biti ta misel bolj konkretizirana.
Konkretnega predloga v tej smeri ni bilo.
Komisija je v zvezi s to pripombo poskušala bolj konkretizirati posamezna
načela zakonodajne politike v razmerju do občin, kar je vsebina 2. točke III.
poglavja. Ni pa mogla v smislu pripombe spremeniti besedila v II. poglavju,
ker to ne bi ustrezalo konceptu predloženega akta, ki v drugem poglavju omenja najprej splošne cilje, h katerim naj teži zakonodajna politika republike.
Pod vplivom mnogih in najrazličnejših pripomb in predlogov je doživelo
največ sprememb besedilo III. poglavja. V predlogu je dana — glede na pomen
— ustreznejša razvrstitev splošnih načel zakonodajne politike iz 1. točke. Posamezna načela so izpopolnjena in podrobno precizirana glede na izražene pripombe in predloge. V obravnavanju osnutka resolucije je bilo predvsem precej
mnenj in predlogov v zvezi, z načelom, ki se nanaša na sprejemanje zakona po
skrajšanem ali hitrem postopku.
Razprava je še poudarila aktualnost tega načela. Zdaj je v predlogu resolucije tozadevna formulacija še pireciznejša. Komisija ni mogla ob določilih
veljavnega poslovnika slediti skrajnim stališčem, da se uporaba skrajšanega
ali hitrega postopka popolnoma prepove. Precizneje je formulirano tudi načelo
glede učinkovanja zakonskih določb za nazaj, na novo pa so dana načela, ki
se nanašajo na uresničevanje ustavnih načel o enakih pravicah in obveznostih
občanov, na temeljitejše urejanje predhodnega režima v primerih, ko zakonodaja uvaja nove, oziroma spreminja obstoječe sistemske rešitve ali. spreminja
organizacijo in delo dejavnosti posebnega družbenega pomena in na jasnost
končnih določb, s katerimi se razveljavljajo prejšnji predpisi.
V 2. točki tega poglavja, v kateri so postavljena načela zakonodajne politike v razmerju do občin, je izhodišče izpopolnjeno v tem smislu, naj republiški
predpisi pospešujejo nadaljnji razvoj samoupravljanja ne le v občini, marveč
tudi v krajevnih skupnostih.
Glede na pripombe, da bi bilo treba odnos zakonodaje do normativne
funkcije občine bolj konkretizirati ter na smiselno enake, že prej omenjene
pripombe v II. poglavju osnutka resolucije, je komisija, kolikor je bilo to
mogoče, izpopolnila besedilo alinee, ki določneje vendar še vedno načelno in
okvirno opredeljuje normativno dejavnost občinske skupščine.
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Podrobna opredelitev normativne dejavnosti občine na posameznih področjih in v posameznih zadevah je lahko stvar posebne študije in ne sodi
v resolucijo, ki naj v tej zvezi predvsem začrta politične smernice in načela za
bodočo zakonodajno dejavnost.
V 4. točki istega poglavja, ki obravnava, razmerja do samoupravnih interesnih skupnosti, je glede na pripombe močneje poudarjeno, da je oblikovanje samoupravnih interesnih skupnosti predvsem stvar samoupravnega dogovarjanja,
funkcija zakonske intervencije na tem področju pa je omejena na najmanjšo
mero.
V IV. poglavju je dopolnjeno besedilo 1. točke tako, da v okviru sodelovanja med Skupščino SR Slovenije z občinskimi skupščinami poudarja potmembno vlogo z nedavnimi ustavnimi amandmaji predvidenega zasedanja delegatov občin v Skupščini SR Sloveniji.
To pa so na kratko bistvene spremembe in dopolnitve v primerjavi z
osnutkom resolucije. Zakonodajno-pravna komisija je tako v celoti ali vsaj
smiselno upoštevala skoraj vse pripombe in predloge, ki so bili dani k osnutku
resolucije.
2e prej sem navedel nekatere pripombe, ki jih komisija ni mogla upoštevati. Ne zaradi tega, ker ne bi bile utemeljene, marveč predvsem nekatere zato,
ker ne sodijo v koncept predlaganega akta. Komisija tudi ni mogla sprejeti
nekaterih pripomb terminološkega značaja in je glede tega, na primer »delovne
organizacije«, »delovne skupnosti!«, obdržala ustaljene ustavno-pravne termine,
ki najbolj ustrezajo vsebini in namenu resolucije.
Tovarišice in tovariši poslanci. Kijub vsem dosedanjim razpravam, spremembam in dopolnitvam menim, da predlagani akt še ni povsem popoln in
toliko urejen, da ne bi bili možni nadaljnji predlogi za njegovo izboljšanje. Po
današnji razpravi bo dragocen vsak vaš predlog, ki naj pripomore k temu,
da bodo načela naše bodoče zakonodajne politike v aktu čimbolj e izražena in
jasno začrtana.
Podpredsednik Marija Mesaric: Odpiram razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Radoslav Jonak.
Radoslav Jonak: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši
poslanci. Ker je bilo že precej razprav o tej resoluciji, s katero se v celoti strinjam
in sem zelo zadovoljen z njenimi formulacijami, me je k besedi pritegnila
praktična plat te zadeve. Ko sem se pripravljal na današnjo sejo, sem primerjal resolucijo in stališča, za katera sem prepričan, da jih bomo danes sprejeli, z nekaterimi zakonskimi predlogi.
Mislim, da govorim predvsem o odnosih, med republiko in občinami v
tej normativni dejavnosti najbolj pogosto grešimo. K razmišljanju me je med
drugim pritegnila tudi razprava tovariša Staneta Kavčiča, predsednika izvršnega sveta, ko je na 10. plenarni seji centralnega komiteja Slovenije med drugim dejal, — če se prav spominjam, — da se nam ni treba bati republiškega
etatizma in ko je govoril o težavah, ki jih ima izvršni svet pri svojem delu.
Nadalje je našteval nekatere akte republike, ki so bili zelo racionalni in potrebni, vendar so bili na terenu, če smem po domače reči, okvalificirani kot tendence nekega republiškega etatizma. Ne mislim reči, da v pretekli mandatni
dobi nismo ukrepali v smislu racionalizacije, enotnosti, zavarovanja pravic
občanov in tako naprej, vendar mislim, da so imele nekatere zelo racionalne
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akcije lastnosti nekakšnega republiškega etatizma. Res je to, kadar poslanci
obravnavajo o kaki zadevi in o njej sklepajo', da so zelo dovzetni za predloge
strokovnih služb, za predloge upravnih organov, sekretariatov in tako dalje.
Ti predlogi iszražajo težnje, da je mogoče na nivoju republike nekatere zadeve
urediti najbolj racionalno", da je pač potreben enotnejši sistem itd. V zvezi
s temi argumenti često sprejemamo določene akte, ki močno omejujejo samoupravne pravice občin. Danes imamo konkretno dva takšna zakonska, predloga
pred seboj in sicer: predlog zakona o sodnih taksah iin predlog zakona o
upravnih taksah, Zdi se mi, da prav na takih in podobnih nepomembnih zadevah vodimo konstantno tutorstvo nad občinami, kar pogojuje, da se samouprava v občinah dejansko ne more razvijati tako kot bi se morala.
Ne govorim samo zaradi: samouprave kot take. Zdi se mi, da bodo tovariši
poslanci, ki so župani, zamerili, v nekaterih občinah pristajajo na to, da naj bi
se na nivoju republike enotno uredile te stvari in tako dalje. Sicer ne posplošujem, vendar so marsikje postali nasproti občanom čedalje manj odgovorni za
situacijo, ki nastaja na terenu, saj imajo možnost prenašati to odgovornost.
Pravijo: »republika je limitirala tu in tam, zdaj nimamo nikakršne možnosti
več«. Zdi se mi, da kot so nevarni! določeni elementi republiškega etatizma,
tako so tudi nevarni elementi in pojavi občinskega etatizma. Do občinskega
etatizma lahko pride prav zaradi slabo razvitih samoupravnih odnosov občana
do občinske skupščine, do župana itd., ker le-ta nima možnosti, oziroma ga
sistem ne sili v to, da bi krepil svojo odgovornost in odgovornost občine do
občanov. Strokovne službe predlagajo določene zadeve. Ti presojajo stvari
predvsem s strokovnih stališč in se manj poglabljajo v to-, kakšne politične
reperkusije ima lahko neka zadeva za daljši! čas. Mislim, da je to tudi v redu
in da je to tudi njihova stvar. Kadar pa pride d6 govoric o etatizmu, je seveda
najbolj simpatična in najbolj sprejemljiva figura izvršni svet. Zato ga strokovne službe in poslanci čestokrat napadamo tudi brez potrebe.
Milslim, da bi se tega morali bati in morali bi dosledno realizirati resolucijo, ki jo bomo po vsej verjetnosti sprejeli.
Zelo mi je žal, da nismo v teh dveh ali treh mesecih, odkar smo sprejeli
ustavne amandmaje, predvsem mislim na sedmi ustavni amandma, preizkusili
metodo delegacije občin. Ce bii to štorih, bi lahko že dali bodoči skupščini in
mnogim poslancem določene izkušnje. Vendar kljub temu se bo treba-vztrajno
boriti za to, da občine dejansko opravljajo nai svojem področju normativne
dejavnosti in da opravljajo te pravice suvereno. Le tako se bo namreč krepila
njihova odgovornost do občanov. V nasprotnem primeru do takšnega odnosa
nikoli ne bo priškx
Če teh relacij ne bomo vzpostavili in če nas bo tudi zakonodaja ovirala,
bomo imeli večje probleme s komunalnim sistemom kot jih imamo doslej.
Podpiram predlog resolucije in, če jo bomo sprejeli, se bomo morali dosledno
boriti za njeno realizacijo.
Podpredsednik Marija Mesarilč: Prosim, še kdo želi besedo? Tovariš
Ivan Ros želi razpravljati.
Ivan Ros: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši poslanci.
Odbor za notranjepolitična vprašanja in narodno obrambo je skupaj z republiškim sekretariatom za pravosodje in občo upravo v sodelovanju s pravo^sodnimi organi pripravil in obravnaval informacijo o nekaterih negativnih
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družbenih pojavih. Ta informacija je imela namen ugotoviti predvsem vzroke
za nastajanje negativnih družbenih pogavov in oceniti, kako se izvajajo smernice predsedstva in izvršnega komiteja centralnega komiteja Zveze komunistov
Jugoslavije. Informacijo ste poslanci dobili. Zal smo se z njo preveč časa
zadržali v razpravah v odborih. Zato ni bilo časa, da bi o njej razpravljal tudi
republiški zbor še v tem sklicu skupščine. Ugotovitve, ki jih informacija vsebuje pa zaradi tega niso izgubile na svoji pomembnosti;.
Razlogi, ki največkrat omogočajo negativne družbene pojave, so pogojeni
z raznimi okolnostmi tako objektivnega kot subjektivnega značaja. V poročilu
odborov, ki so informacijo obravnavali, so navedena stališča, mnenja in predlogi, ki bi jih morali sprejeti, da bi te pojave onemogočili, ali vsaj omejili. V tem
poročilu je tudi ugotovitev, da je splošna družbeno-politična klima in tudi
obravnava vzrokov nastajanja družbeno negativnih pojavov v delovnih telesih
naše skupščine vplivala na intenzivnejše odkrivanje in kaznovanje takšnih
dejanj. V razpravah je bilo poudarjeno, da je potrebna tudi bolj učinkovita
notranja kontrola v delovnih in drugih organizacijah, v družbeno-političnih
skupnostih pa bolj vsestranska preventivna dejavnost, med katero nedvomno
sodi tudi materialna in kadrovska opremljenost oziroma zasedenost organov,
ki odkrivajo družbeno negativne pojave ter organov za kaznovanje. Vse to
naj bi se predvsem odrazilo v primernih sredstvih za te organe, ki naj bi bila
zagotovljena v proračunih družbeno-političnih skupnosti.
Ker o tej informaciji v zboru ne bomo razpravljali, želim opozoriti v imenu
odbora za notranjepolitična vprašanja in narodno obrambo v obravnavi resolucije o zakonodajni politiki republike še na tisti del ugotovitev, stališč in
predlogov iz informacije, ki se povezujejo z delom in nalogami, ki jih nakazuje
omenjena resolucij a.
Predlagam, da se priloga resolucije 01 zakonodajni dejavnosti republike dopolni tako, da bodo za revizijo zakonov ustanovljene komisije obravnavale tudi
predloge za spremembe in dopolnitve zakonskih predpisov, katerih dosedanje
določbe zavirajo oziroma onemogočajo učinkovito preprečevanje oziroma odkrivanje nekaterih družbeno negativnih pojavov. Gre predvsem za republiške
in tudi za zvezne predpise s področja organizacije in delovanja inšpekcij, kazenskega prava, blagovnega prometa, obrtništva, finančnega poslovanja in tudi s
področja delovnih razmerij. Naš odbor bo informacijo o nekaterih značilnih
družbeno negativnih pojavih, ki jih ugotavljajo organi odkrivanja kaznivih
dejanj in pravosodni organi skupaj z zaključki in s svojim poročilom posredoval
vsem tistim, ki lahko*, oziroma so dolžni aktivno delovati za odpravo vzrokov, ki
omogočajo nastajanje omenjenih pojavov. Prav tako bo s tem gradivom seznanil
vse tiste, predvsem pa temeljne družbeno-politične skupnosti, ki so dolžne
sprejeti take ukrepe, da bi omogočili učinkovito delovanje organov, ki odkrivajo
in kaznujejo kazniva dejanja ter prekrške.
S takšno informacijo bi prek zbornice seznanili tudi vse prizadete delovne
organizacije, predvsem na tistih proizvodnih in neproizvodnih področjih, kjer
bi morala biti takšna kontrola najbolj učinkovita.
Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala lepa. Prosim, še kdo želi
besedo? Ugotavljam, da nihče. Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje
predlog resolucije o temeljih zakonodajne politike republike. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
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Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog resolucije o
temeljih zakonodajne politike republike.
Pred prehodom na 4. točko dnevnega reda odrejam pol ure odmora. Ni še
namreč razmnoženo gradivo komisije, ki je imela sejo pred sejo zbora. Z delom
nadaljujemo ob pol 11. uri.
(Seja je bila prekinjena ob 10. uri in se je nadaljevala ob 10.30.)
Podpredsednik Marija Mesarič : Prehajamo na 4. točko dnevnega reda in sicer predlog odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev,
zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV.
Republiški zbor je razpravo in sklepanje o predlogu tega odloka na 76. seji
dne 2. t. m. na predlog poslanca tovariša Draga Benčine in skupine 10 poslancev
odložil z namenom, da se glede na predložene amandmaje ponovno prouči predlagani način delitve sredstev, oziroma eventualno možna modifikacija predlaganega ključa.
Predlagatelj odloka, to je komisija za vprašanja borcev NOV, je na seji
dne 10. 4., to je danes, zaradi tega ste tudi čakali na njeno poročilo, obravnavala
predlog odloka in amandma poslanca tovariša Ivana Rosa. O tem je predložila zboru pismeno poročilo. Prejeli ste ga na klop.
Komisija amandmajev izvršnega sveta in poslanca Avgusta Majeriča in
skupine poslancev ni obravnavala glede na to, da sta bila ta dva amandmaja
umaknjena.
Prosim predstavnika komisije za vprašanja borcev NOV, tovariša Vlada
Cmeta še za ustno obrazložitev predloga odloka.
Vlado Crne: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši poslanci. Pred seboj imate predlog odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV. Predlog
odloka predlaga skupščini komisija za vprašanja borcev NOV na podlagi določila zakona o prispevku za graditev stanovanj za udeležence NOV. To v 3. členu
določa, da se bodo sredstva začela uporabljati, ko bo Skupščina SR Slovenije
sprejela ustrezne predpise, ki bodo urejali načine in pogoje za njihovo uporabo.
S sprejemom zakona je prav tako sprejet sklep, ki zavezuje skupščino, da bo
predpise sprejela najkasneje do konca novembra 1968. leta.
Glede na to, da smo v precejšnjem zaostanku s pripravo predloga in z zakonom določenih predpisov in da je poleg poslanskega vprašanja posredovano
skupščini še večje število urgenc s strani posamenzih občinskih skupščin za
ureditev tega vprašanja, bom poleg vsebinskih vprašanj samega predloga odloka, ki ga predlaga komisija skušal obrazložiti tudi vzroke, zakaj predpisi niso
bili pravočasno pripravljeni.
Iz prvotnega predloga zakona o prispevku za gradnjo stanovanj za udeležence NOV so, glede na pripombe, da je evidenca nerešenih stanovanjskih
vprašanj udeležencev NOV 2000 pomanjkljiva in da je število najbrž večje,
izpadle določbe, ki so urejale način in pogoje za uporabo sredstev. Zato je bil
hkrati z zakonom sprejet tudi sklep, da bodo predlogi ustreznih predpisov pripravljeni šele, ko bodo ugotovljene dejanske potrebe in ko bodo revidirani in
dopolnjeni obstoječi spiski tistih udeležencev NOV, ki nimajo rešenega stano-
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vanjskega vprašanja. Tako bo pripravljena, utemeljena in od vseh pristojnih
organov sprejeta in potrjena dokumentacija.
Takoj po skupščinskih počitnicah je bil pripravljen program za izvedbo
celotne akcije in z njim so bili določeni tudi nosilci posameznih nalog.
Republiški zbor ZZB je pripravil predlog kriterijev, na podlagi katerih
pridobijo udeleženci NOV pravico, da se jim rešijo njihovi stanovanjski pix>blemi. Da bi akcija normalno potekala, je komisija na svoji seji obravnavala
predlog kriterijev in jih z manjšimi dopolnitvami sprejela. Sklenila je, da je
treba upoštevati med upravičenci za pomoč pri rešitvi stanovanjskega vprašanja tudi kmete-borce, ker je prevladovalo mnenje, da je treba odpraviti razliko med zaposlenimi in kmeti-borci.
V oktobru in novembru 1968 je bil po vseh občinah opravljen popis tistih
udeležencev NOV, ki so kdajkoh in pred katerimkoli organu postavljali svoj
stanovanjski problem. Pripomočki za popis so bih: enotni kriteriji za pridobitev
pravice, da se udeležencu NOV, anketni list oziroma popisnica stanovanjskega
stanja posameznega udeleženca NOV in točkovalni list, na podlagi katerega se
ugotavlja prednostni red za rešitev stanovanjskega vprašanja za udeležence
NOV.
Na posameznih območjih so bili organizirani tudi posveti s predstavniki
občinskih komisij in občinskih odborov ZZB. Na teh posvetih so bila razčiščena
še nekatera nejasna vprašanja. Čeprav je bilo za popis na razpolago le mesec
dni, je bil vestno in prizadevno opravljen, saj so pri njem sodelovali, poleg
predstavnikov občinskih skupščin in organizacij ZZB, tudi strokovnjaki stanovanjskih in gradbenih podjetij.
Preden je bil seznam udeležencev narodnoosvobodilne vojne, ki naj bi bih
upravičeni-do rešitve stanovanjskega vprašanja, odposlan, je bila opravljena tudi
prva selekcija že v samih občinah. Ko je bil popis zaključen in opravljene tudi
vse potrebne primerjave, je bila skupna seja odbora izvršnega sveta za socialno
politiko in komunalna vprašanja, predsedstva Zveze združenj borcev NOV ter
komisije za vprašanja borcev NOV pri Skupščini SR Slovenije. Na seji je bilo
ugotovljeno, da se je število udeležencev NOV, vključno kmete-borce, ki nimajo
rešenega stanovanjskega vprašanja, povečalo od 2000 na 14 630 ter da se je prav
zaradi tega razlika med predvidenimi in potrebnimi sredstvi znatno povečala.
Ocenjuje se, da bo do konca leta 1969 zbranih približno 120 milijonov,
medtem ko znašajo vse potrebe 435 milijonov. Povsem jasno je bilo, da je sredstev manj kot je potreb in da je zato treba najti najbolj ustrezen način delitve
sredstev tako, da bi v celoti zadostili zakonu postavljenemu cilju. V absolutni
večini so bili tisti udeleženci skupne seje, ki so zagovarjali, da je z zakonom
določena akcija solidarna v tem smislu, da se rešuje stanovanjski problem
udeleženca narodnoosvobodilne vojne enako, ne glede na to, kje živi in da je
treba najti najbolj ustrezen način delitve sredstev med občine, kjer je izključeno vsako možno subjektivno sodelovanje. Glede na razne možnosti delitve
sredstev je bila ustanovljena komisija, ki so jo sestavljali Mirko Zlatnar, kot
predstavnik komisije za vprašanja borcev NOV, Boris Vadnjal kot predstavnik
odbora izvršnega sveta za socialno politiko in komunalne zadeve in Julij Beltram kot predstavnik republiškega odbora Zveze združenj borcev. Komisija je
imela nalogo, da izbere med petimi možnimi variantami najbolj ustrezno. Variante, ki jih je komisija obravnavala, so bile naslednje:
1. Ali naj se zbira v sklad občine 60, 70 ali celo 80 °/o in odvaja samo 40,
30 ali 20'% v centralni sklad?
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2. Ali naj se upošteva število borcev NOV, ki ni,majo rešenega stanovanjskega vprašanja, na osnovi 2000 primerov?
3. Ali naj se upošteva za delitev sredstev v popisu ugotovljena potreba
samo po najemnih stanovanjih, to je 2562 primerov?
4. Ali naj se pri delitvi sredstev upoštevajo vse potrebe, ki so izkazane v
popisu, to je potrebe za najemna stanovanja, za nakup ah gradnjo lastne hiše
in za adaptacijo?
5. Ali naj se upoštevajo samo v popisu ugotovljena potrebna sredstva za
najemna stanovanja in adaptacije?
Na podlagi pripravljenega gradiva in izračunov vseh petih variant se je
komisija v sestavi Mirko Zlatnar, Boris Vadnjal in Julij Beltram odločila za
tisto, ki upošteva pri delitvi ugotovljene potrebe po sredstvih za nakup najemnih stanovanj in adaptacije, s čimer so v vsaki občini pokrite izkazane potrebe
približno za 35 '%>.
Komisija za vprašanja borcev je na seji 24. 2. letos obravnavala osnutek
odloka in tudi vse možne načine delitve sredstev. Soglasno je bilo ugotovljeno,
da so izhodišča, ki jih vsebuje osnutek odloka, v skladu z že sprejetim predlogom skupščine v mesecu marcu 1968, ki govori o tem, da se rešijo vsi stanovanjski problemi, borcev najkasneje v treh letih.
Zato je komisija osnutek odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev
sprejela z manjšimi korekturami. Sprejela je tudi sklep, da se osnutek pošlje
vsem občinskim skupščinam in organizacijam Zveze združenj borcev v mnenje.
Na osnutek odloka je komisija prejela mnenje 52 občin. Na vsebinski del
odloka ni bilo bistvenih pripomb. Od skupno 42 občin jih 15 navaja, da sicer
soglašajo z odlokom, da pa zaradi pomanjkanja sredstev ne bodo sposobne rešiti
vseh primerov, ker delovne organizacije, zaradi težkega ekonomskega položaja,
ne bodo mogle še v naprej odvajati sredstva za rešitev stanovanjskih vprašanj
udeležencev narodnoosvobodilne vojne. Mnenje občinskih komisij vsebujejo
najbolj laskave izraze priznanja in pohvale predlagatelju in tudi zelo odločen
protest, ki ga je komisiji posredovala občinska skupščina in občinski odbor
Zveze združenj borcev Maribor.
Na razširjeni seji komisije za vprašanja borcev NOV, ki je bila 19. marca
1969 in ki so ji prisostvovali tudi povabljeni) predstavniki desetih občin, od tega
števila 5 občin, ki so predlog podprle in 5 občin, ki so komisiji dostavile pismene
pripombe, je bilo — po obrazložitvi in obravnavi vsake pripombe1, posebej ugotovljeno:
da osnutek odloka zagotavlja realno in pomembno materialno podlago, da
se končno rešijo stanovanjski problemi vseh udeležencev NOV. Ne glede na
to, da se vsa sredstva razdelijo' občinam enkratno in da občine z njimi samostojno gospodarijo;
da se s sistematičnim načinom razdelitve sredstev zagotavlja solidarnost
za rešitev stanovanjskega vprašanja udeležencev NOV, ker se pri razdelitvi
upošteva stanovanjski problem udeleženca, ne glede na to, kje živi;
da se pri razdelitvi upošteva samo tiste udeležence NOV, ki potrebujejo
najemna stanovanja in udeležence NOV, ki si s skromnimi sredstvi želijo primerno urediti lastno stanovanje ali lastno hišo;
da se glede na ugotovljeno število udeležencev NOV, ki nimajo reševanega
stanovanjskega vprašanja, dodeli sleherni občini 35l0/o sredstev od potreb, ki
jih je izkazala v popisu v mesecu oktobru in novembru minulega leta;
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da se z razdelitvijo v večji meri prelivajo sredstva iz močnejših ekonomskih središč v ekonomsko šibkejša središča. V slednjih bodo tudi zaradi ekonomsko slabše situacije in velikega števila nerešenih stanovanjskih primerov
udeležencev NOV v prihodnje možnosti mnogo manjše.
da je to zadnja organizirana akcija republike, da se reši stanovanjsko vprašanje udeležencev narodnoosvobodilne vojne.
Iz pisma, ki ga je skupščini posredoval ž umikom amandmaja izvršni svet,
je razbrati dvom v pravilnost ključa za razdelitev sredstev, ker so za izhodišča
vzeta potrebna sredstva za najemna stanovanja in adaptacije na podlagi popisa,
ki ga je opravila komisija za vprašanja borcev narodnoosvobodilne vojne pri
Skupščini SR Slovenije. Popis ni opravila komisija, marveč občinske skupščine
in občinski odbori Zveze združenj borcev. Sleherna občina in sleherni občinski
odbor Zveze združenj borcev trdi, da je njihov popis precizen in da ga zato
ne gre zavreči. Ce je torej popis kolikor toliko točen, ga je torej možno uporabiti kot element za izračun ključa.
Kakršnakoli delitev sredstev bi najbrž doživela kritiko, saj je zelo težko
pripraviti takšen ključ, ki bi v celota; zadovoljil namen, ki ga hočemo s tem
doseči, ne da bi prizadel posamezno občino.
Komisija je na današnji seji obravnavala amandma poslanca Ivana Rosa,
ki navaja, da se za prvim odstavkom v razdelku II dodata dva nova odstavka
in sicer: ^razliko med sredstvi, ki so jdjh občinske skupščine dobile po tem
odloku in sredstvi, ki se zberejo na njenem območju na podlagi zakona o prispevku za gradnjo stanovanj za udeležence NOV, dobijo občinske skupščine
v obliki posojila. Posojilo se začne vračati po preteku 10-let na poseben račun
pri službi družbenega knjigovodstva Slovenije. Rok vračanja ne sme biti daljši
od 30 let. Republiški sekretariat za finance je pooblaščen, da določi način
odplačevanja posojila in potrebne podrobne roke.
Vrnjeno posojilo se skladno z dotokom vračanja odvaja tistim občinskim
skupščinam, na katerih območju so bila ta sredstva zbrana«.
Komisija v načelu na predlagani amandma nima pomislekov, vendar meni,
da ga zaradi naslednjih razlogov ni mogoče sprejeti.
1. Ze zakon o prispevku za gradnjo stanovanj za udeležence NOV je bil
sprejet z namenom, da z družbeno intervencijo po 25 letih rešimo še preostale
stanovanjske probleme borcev tudi v tistih občinah, ki zaradi slabšega ekonomskega položaja in velikega števila primerov nerešenega stanovanjskega
vprašanja težo problema niso mogle rešiti dosedaj in ga najbrž ne bi mogle
rešiti tudi v bližnji prihodnosti;
2. spreminjanje dotacije v kredit bi povzročilo mnogo kompliciranih pogodbenih odnosov med občinami, zahtevalo bi formiranje centralnega sklada in
s tem v zvezi mnogo nepotrebne administracije;
3. posebne težave bi nastale tudi zaradi eventualnega spreminjanja občinskih območij, saj naj bi občine po predlogu poslanca Rosa začele vračati kredite
po 10 letih z maksimalno odplačilno dobo 30 let in !%> obrestno mero.
Komisija je na prejšnji seji obravnavala tudi amandmaje in pripombe zakonodaj no-pravne komisije. Komisija je v celoti sprejela pripombe zakonodajno-pravne komisije, ker je ugotovljeno, da je bilo predloženo besedilo z
gledišča pravne obdelave slabo pripravljeno ter ni bilo dovolj jasno in v skladu
z že uveljavljeno zakonodajno-pravno terminologijo.
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V imenu komisije predlagam, da zbor predloge in amandmaje, ki jih je
predlagala zakonodajno-pravna komisija, sprejme, ker so sestavni del odloka.
Na zadnjem zasedanju ste dobili tudi nov amandma komisije za vprašanja
borcev in sicer v tem smislu, da se v peti vrsti v točki 3 za besedo »stanovanjske«, črta beseda »lahko«, na koncu za besedo »posojila« pa postavi pika in
nadaljuje, »odplačilna doba posojila ne more biti daljša kot 30 let ,obrestna
mera pa ne manjša od 1 ""/o«.
Na zadnji seji zbora, ko je poslanec Drago Benčina predlagal, da se razprava
in sklepanje o predlogu odloka umakne, oziroma predloži na prihodnjo sejo, je
poslanec Benčina predlagal, da komisija poskuša ponovno preveriti vse podatke
po občinah in da skuša skupaj z republiškim odborom Zveze združenj borcev
dobiti informacijo o razdelitvi sredstev, ki jih formira republiški odbor Zveze
združenj borcev in uporabi za pomoč pri rešitvi stanovanjskega vprašanja
kmetov-borcev.
Komisija je pregledala ponovno vse spiske občin in izračune ter ugotovila
samo eno in sicer manjšo napako v popisu občine Koper. Občina Koper namreč
navaja, da imajo precejšnje število stanovanj borcev, ki niso bila vse od osvoboditve in tudi pred osvoboditvijo obnovljena. Zato je v spisek interesentov, ki,
potrebujejo pomoč za adaptacijo, vnesla tudi tiste interesente, ki žive v družbenih stanovanjih. V popisu je namreč bilo izrecno rečeno, da sredstva za adaptacijo dobi samo udeleženec NOV, ki ima lastno stanovanje, ali lastno hišo.
Zaradi tega se udeležba občine Koper v delitvenem ključu zmanjša za 0,8 ®/o.
V razgovorih, ki smo jih opravili s predstavniki Zveze združenj borcev, je
zagotovljeno, da se bo prvotno število občin, ki naj bi dobile sredstva za rešitev
stanovanjskih vprašanj kmetov-borcev, zmanjšalo od predvidenih 32 na polovico
in da se bodo sredstva delila občinam v večjih zneskih, predvsem tistim občinam, ki imajo razsežno občinsko območje in kjer živi večji del kmečkega
prebivalstva. Med temi občinami omenja republiški odbor Zveze združenj
borcev Kočevje, Radlje, Jesenice, Ravne na Koroškem, Store, Novo mesto,
Tržič itd.
Prosim tovarišico podpredsednico, da zbor predlog odloka obravnava in ga
z amandmajem, ki sem ga predložil, tudi sprejme.
Podpredsednik Marija Mesarič: Poročilo zakonodajno-pravne komisije k predlogu odloka ste prejeli z gradivom za današnjo sejo. Prosim predstavnika komisije, da pojasni stališča komisije do amandmaja tovariša Rosa:
Janko Česnik: Komisija je na zadnji seji obravnavala tudi amandma
tovariša poslanca Rosa, ki ga je podal na prejšnji seji. Komisija meni, da
takega amandmaja kot je, ni mogoče sprejeti.
Komisija se strinja z razlogi, ki jih je navedla že komisija za vprašanja
borcev, da bi namreč sprejem tega amandmaja terjal poseben republiški, organ,
ki bi obračunaval anuiteto oziroma odplačila med posameznimi občinami in ki
bi vodil podrobno evidenco o tem, katera občina kateri kaj dolguje, oziroma,
katera je dobila več sredstev, kot jih je sama zbrala na svojem območju, oziroma katera sredstva je treba vračati.
Komisija je amandma zavrnila iz razlogov, ker meni, da ni v skladu z
republiško ustavo, predvsem drugi stavek tega amandmaja, kjer je rečeno, da
bi lahko z odlokom pooblastili republiškega sekretarja, da bi izdal podrobnejši
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izvršilni predpis. Po 67. in 197. členu republiške ustave talko pooblastilo lahko
vsebuje le republiški ziakon ne pa odlok.
Nadalje komisija meni, da podrobnejše roke glede vračila teh sredstev
ne gre predpisovati v odloku niti ne v izvršilnem predpisu, ki naj bi ga izdal
republiški; sekretar, temveč da je to materialno-pravno vprašanje, ki bi ga
moral urejati samo zakon. Ne gre predpisovati z izvršilnim predpisom, kdaj naj
se ta sredstva vračajo, čeprav se že v odloku navaja, da ta doba ne bi smela
biti daljša kot 30 let.
Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa. K tej točki dnevnega
reda je predstavnik izvršnega sveta tovarišica Zora T orni č. Želiš morda besedo?
(Ne želi.)
Odpiram razpravo. K besedi se je prijavil tovariš Avgust Majerič. Prosim.
Avgust Majerič: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši)
poslanci.
Na zadnji seji republiškega zbora sem predložil amandma k predlogu odloka o načinu .in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevki za gradnjo
stanovanj za udeležence NOV. Vsebinsko podobni amandma je takrat na seji
2. 4. 1969 predložil tudi izvršni svet. Takrat sem od svojega amandmaja odstopil
v korist amandmaja izvršnega sveta, ki predlaga, da se 50'%> zbranih sredstev
za stanovanja borcev da na koriščenje občini, v kateri so bila zbrana, za ostalih
50 »/o pa bo skupščina s posebnim aktom določila način uporabe.
To sem takrat storil zaradi tega, ker sta si bila ta dva amandmaja vsebinsko podobna. Izvršni svet nas je s pismom z dne 4. 4. 1969 obvestil, da odstopa od svojega amandmaja. Ker v takem položaju izgleda kot da ni nobenega
amandmaja, izjavljam, da prevzemam iniciativo za amandma v enakem besedilu kot ga je predložil i/zvršni svet.
Zdaj pa še nekaj besed k razpravi. Verjetno je želja vseh poslancev, ki
smo dobili to precej težko nalogo razdeliti precej manjša sredstva kot znašajo
potrebe, da razdelimo ta sredstva res v imenu in po načelu solidarnosti. Kot je
bilo že rečeno, je treba reševati stanovanjske probleme predvsem tistih borcev,
ki dosedaj niso mogli priti do stanovanj. Skratka, treba je reševati probleme
borcev-delavcev, nekvalificiranih delavcev in predvsem borcev s tistih območij,
ki so med NOV največ prispevala, vendar glede na svoj ekonomski in materialni
položaj ne morejo zadovoljevati vseh potreb in v tolikšnem obsegu kot bi to
želeli in kot so si borci s teh območij tudi zaslužili.
Ne bom trdil, da popis -ni bil vestno opravljen. Dovoljujem pa si pripombo,
da verjetno ni bil najbolj točen. Ce smo pazljiivo prebrali pismo izvršnega sveta,
je to pismo pravzaprav samo opravičilo za njihov amandma, na koncu pa
»pade bomba«, ko pravi, da zaradi pomanjkanja časa odstopa od amandmaja
Skratka, ima vrsto pomislekov k tej razdelitvi sredstev. Nia koncu pravi, da
odstopa zaradi pomanjkanja časa. Mislim, da-si mi poslanci ne moremo naprtiti
na svoja ramena takšne odgovornosti, da sprejemamo slab odlok zaradi pomanjkanja časa. Trdno sem prepričan, tovarišice in tovariši poslanci, da bodo
tudi tisti, ki bodo za nami, sedli v te 'klopi, z vso odgovornostjo reševali ta
problem.
K razdelitvi in k materialu, ki smo ga prejeli, moram izreči nejevoljo
predvsem zaradi naslednjega: Za najrazličnejše sklade, ki majo dobre upravne
odbore, prejmemo kup gradiva. Za ta odlok, ki je tako pomemben, pa smo
8
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dobili zelo pičel material. Nismo prejeli gradiva o tem, kolikšen je sploh delež
in koliko je takšnih borcev, ki potrebujejo stanovanja v posameznih občinah.
Tega, žal nismo dobili. Dobili smo samo ključ za razdelitev sredstev. Komisija
ga je sestavila, ko je na eni strani imela zbrane želje, potrebe in zahteve občin,
na drugi strani pa je imela materialno omejeno količino sredstev, ki se zbirajo
na podlagi zakona. Nato je komisija — kot sem že zadnjič dejal, enostavno
razdelila eno z drugim in dobila odstotek, na podlagi katerega se potem ta
sredstva razdeljujejo. To naj bi bil tisti ključ, ki naj bi ga pripravila komisija,
vendar gre v bistvu samo za navadho računsko operacijo.
Ne morem se namreč znebiti vtisa, da so popisovali potrebe različni ljudje
v različnih krajih Slovenije. Nekateri so se ozirali po okolici in videli visok
standard, ki ga ima po statističnih podatkih ena izmed slovenskih občin in sicer
2800 dolarjev na prebivalca, ki je večji od dosedaj najvišje razvitih evropskih
in izven evropskih dežel. In na drugi strani so se ozirali po občini, ki ima 150 dolarjev narodnega dohodka na prebivalca in temu primerno tudi prilagajali
potrebe. Zdaj pa naj si vsak zadovoljuje s 35l0/o, tisti, ki se je zadovoljil z eno
sobo, z adaptacijo svoje podrte hiše in zahteva 500 000 dinarjev. Ta prejme
sedaj 35 °/o od 500 000 dinarjev, kar pomeni niti 200 000 dinarjev. Nekdo drug,
ki se je v središču republike ozrl okrog in videl, da stanovanje stane 20 milijonov. To vsoto je pomnožil s 35®/o in dobil skoraj 7 milijonov. Zdi se mi, da
je tu ta hiba, ki poslance ne more prepričati, da bi danes lahko glasovali za
tak odlok kot je pred nami.
Mi smo za solidarnost, tovariši, in ne razumite me napačno, ker govorim
kot občan občine Maribor, naj navedem v svoje opravičilo nekaj konkretnih
številk: občina Maribor zbere 1 milijardo in 600 milijonov. Na podlagi tega
predloga bi dobila ta občina 800 milijonov in 800 milijonov bi se prelivalo v
vse tiste občine, razvile in nerazvite, ki ta denar potrebujejo. Po mojem prepričanju in prepričanju vseh poslancev občine Maribor ta sredstva tudi zasluži j o.
Na drugi strani imamo občine, ki bi zbrale po podatkih, ki baje niso več
točni, 2 milijardi 900 000, to so ljubljanske občine, dobile pa bi 2 milijardi in pol.
Skratka, prelivale bi le 400 milijonov s štirikrat, petkrat večjim narodnim
dohodkom kot je v občini Maribor in v drugih občinah. Tovariši, solidarnost
moramo pojmovati tako, da bogatejši revnemu pomaga. Če smo za neko novo
solidarnost, ko naj reveži pomagajo bogatejšim, potem tak odlok tudi sprejmimo.
Podpredsednik Marija Mesarič: K diskusiji se je prijavil tovariš
Ivan Kreft.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci. Prepričan sem, da ni nihče
imel namena zavirati sprejem skupščinskega akta v zvezi z reševanjem stanovanjskega problema borcev, marveč so več ali manj slučajne okoliščine povzročile nesporazum in zadrego, iz katere moramo najti izhod. Vsako nadaljnje
zavlačevanje bi namreč pori borcih povzročilo razočaranje in nezadovoljstvo.
Tudi ni bojazni, da bi prišlo do pretiranega prikazovanja potreb, za katere
vemo, da so povsod velike.
O tem, da so potrebe velike, nas je prepričala tudi skupščinska komisija, ki
je zbirala podatke in je, upoštevajoč vse argumente, izdelala svoje predloge v
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več variantah. Tej komisiji si ne bi upal očitati, da ni objektivno pretehtala
vseh argumentov in da je popustila nasproti zunanjim subjektivnim vplivom.
Pozitivno je njeno delo ocenil tudi tisk in' o vsem obširno poročal, posebno
»Delo« dne 7. aprila 1969. Morda v tisku in tudi v tem forumu niso prišle dovolj
do izraza potrebe koloniziranih kmetov-borcev, vendar je komisija njihove potrebe upoštevala v istem odstotku kot je upoštevala potrebe vseh drugih borcev.
Borcev-kolonistov je drugod v Jugoslaviji veliko več kot jih je v Sloveniji,
kjer so v glavnem kolonizirani le v Apaški dolini. Borce^koloniste tarejo mnogi
nerešeni problemi, med katerimi je stanovanjsko vprašanje prav gotovo najvažnejše.
Med borci-kolonisti so tudi taki,, ki bi si pridobili s priznanjem delovne
dobe, opravljene v zadrugi, starostno pokojnino in taki, ki jim je eksistenčni
minimum mogoče zagotoviti le s priznanjem primerne priznavalnine, za kar pa
v domači občini ni potrebnih sredstev. O prispevku teh borcev v NOV ne bi
govoril, saj je bil ta boj tako povezan v slovenskem in jugoslovanskem merilu,
da bi zmanjševali njegov pomen, če bi ga utesnili v teritorialne meje te ali
druge občine. Hočem le poudariti, kolikšna enotnost in solidarnost je bila med
Slovenci med čašom NOB. Na taki solidarnosti in enotnosti moramo graditi
tudi naš ukrep, pri katerem gre konkretno za to, da rešimo stanovanjske probleme, v katerih so se znašli borci).
V Apaški dolini so borci še iz raznih drugih razlogov tako ogroženi, da
predstavljajo že socialni problem, ki ga mora naša družba, ker je socialistična,
rešiti brez odlašanja vsaj v taki meri kot je rešen na razvitejših območjih. To
je mogoče le s solidarnostno akcijo, saj radgonska občina sredstev za to nima.
Kolikor je občina mogla, je dodeljevala tudi sredstva za reševanje problemov
borcev-kolonistov. Tudi za mlajšo generacijo je marsikaj storila, saj je v Apačah
že v zadnji stopnji gradnja lepe moderne osnovne šole, ki bo otrokom, oziroma
vnukom kolonistov-borcev, zagotovila boljšo izobrazbo in s tem boljšo bodočnost.
Dolžnost nas vseh je, da storimo čim več za to, da zboljšamo položaj tudi
samim nekdanjim borcem-kolonistom. Njihova nekdanja razrušena ognjišča
je že zdavnaj prerastla trava, če bi hoteli njihove domove ponovno zgraditi,
bi morala vložiti skupnost v ta namen tudi 10-krat večja sredstva, kot so potrebna za popravilo in adaptacijo hiš v apaški dolini. Zato res ne vem, zakaj se
ne bi mogli sporazumeti glede pomoči po načelu solidarnosti, po tistem načelu,
na katerega se sklicujemo ob mnogih priložnostih in ki smo ga že večkrat uveljavili tudi v manj nujnih priimerih.
Podpredsednik Marija Mesaric: Naslednji govornik je tovariš Milan
Kristan.
Milan Kristan: Tovarišice in tovariši. Skupščina občine Jesenice je
na seji obeh zborov 31. 1. t. 1. razpravljala o predlogu republiškega odloka o
načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV. Sprejela je zaključke, ki zahtevajo tako spremembo,
da bi se zbrana sredstva za stanovanja borcev delila občinam tako, da bi se od
vseh sredstev, ki se formirajo v občini, 80'°/o nakazalo vsem občinam za takojšnjo uporabo pri gradnji namenskih stanovanj za borce. Ostalih 20 fl/o zbranih
sredstev naj bi se razporejalo oziroma dodeljevalo občinam po načelu solidarnosti v obliki intervencije v tistih občinah, ki zaradi objektivnih razlogov niso
mogle uspešno reševati tega vprašanja. To naj bi bile zlasti občine Črnomelj,
8*
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Metlika, Ribnica, Ljutomer, Lenart, Mozirje in še nekatere druge na Primorskem.
Svet za zdravstvo in socialno politiko občinske skupščine in občinski odbor
Zveze borcev NOV sta ponovno razpravljala o predlogu odloka. Zadolžila sta
me, da posredujem na seji republiškega zbora njihova mnenja in stališča. Svet
meni, da odlok, kakršen je predlagan, ni sprejemljiv. Predlaga, da se sprejem
odloka predloži, da se preveri pravilnost opravljenega popisa potreb po stanovanjih v občinah in da se na podlagi tako zbranih podatkih, upoštevajoč
solidarnost ter višino razpoložljivih sredstev, izdela nov ključ za delitev sredstev po enotnih kriterijih.
V razpravi, v kateri so sodelovali člani sveta in predstavniki ZZB, so ugotovili, da so do sedaj sami prvenstveno reševali probleme borcev po stanovanjih.
Tako'je železarna sama rešila nad 400 primerov, druge delovne organizacije
pa približno 100 primerov, skupno torej okoli 500 primerov na območju Jesenic. Ne glede na to, da so v primerjavi z nekaterimi drugimi občinami intenzivno reševali stanovanjske probleme borcev in so zato potrebe manjše, kot
bi sicer bile, so v celoti podprli princip solidarnosti, ki ga vsebuje zakon in ki
ga upošteva tudi odlok. Izrazili pa so sum, da so komisije v posameznih občinah
enako uporabile enotne kriterije pri popisu stanovanjskih potreb.
Ce predlagatelj v četrtem odstavku te obrazložitve na strani 2 ugotavlja,
da je bilo moč ugotoviti na posvetih, ki so bili sklicani po posameznih območjih
v teku popisa, da je bil popis borcev, ki nimajo rešenega stanovanjskega vprašanja, opravljen kar najbolj vestno, resno in prizadevno in da so komisije obiskale in pregledale stanovanjske razmere slehernega borca NOV« (zaključek
citata), to še ne pomeni, da so bili enotni kriteriji tudi enako uporabljeni. V
vseh sedanjih pripombah, ki so jih povedali, pa so bili morda premalo dokumentirani, so zahtevah povečanje deleža od 1,02 °/o na 2,5 %>, kar se seveda ni
moglo upoštevati.
Zaradi vsega navedenega menijo, da naj se problem razdelitve hitro reši
tako, da bi bilo možno še izkoristiti gradbeno sezono v letošnjem letu. Po vseh
teh ugotovitvah so iskali ustrezne rešitve in razpravljali tudi o predlogu, ki je
identičen s predlogom, vendar pozneje umaknjenim amandmajem izvršnega
sveta. V razpravi so obravnavali tudi problem, ki je sicer specifičen za lastniško področje, ki pa bo imel pomemben vpliv na negativno razpoloženje, kolikor bi sprejeli odlok. Razpravljali so o pogojih, ki dopuščajo upravičen sum v
pravilnost popisa, oziroma sum, da so po občinah uporabljali, kljub postavljenim
enotnim kriterijem, neenotna merila.
Pri specifičnosti jeseniškega primera gre za ukrepe, ki so bili sprejeti sporazumno med vsemi dejavniki, za to, da se izvede sanacija jeseniške železarne.
Med drugimi ukrepi je bil sprejet tudi zaključek, da železarna do opravljene
sanacije ne bo financirala gradnje novih stanovanj. Naknadno je bilo dogovorjeno, da se da 4'% stanovanjski prispevek po uporabi za vplačila anuitet iz
naslova kreditov za stanovanjsko izgradnjo iz preteklih let, za regresirane
najemnine ter za vplačila prispevka v sklad za stanovanja neborcev. Po predloženem ključu bi bilo skupno s sredstvi, ki bi jih še posebej lahko dal sklad
Zveze borcev, ta po nekih informacijah razpolaga s 300 milijoni, na razpolago
na Jesenicah le približno 50 °/o od vseh sredstev iz naslova zakona in odtoka,
50 "Vo sredstev bi se odlilo v druge občine. Skratka na Jesenicah bi se sredstva
otekala. Takšen pojav bi seveda sprožil val nezadovoljstva, ki bi ga bilo najbrž
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zelo težko kompenzirati s solidarnostjo v gospodarstvu pri reševanju sanacije
železarne prek sklada skupnih rezerv gospodarskih organizacij in podobno.
Posebno mislim, da je dejansko problematična razlika, ki je nastala med
2000 in pozneje 14 600 prosilci. Ne bi se spuščal v to, koliko te potrebe hitreje
naraščajo. Vendar se mi zdi, da je treba upoštevati tudi to, da smo takrat smatrali, da z zakonom rešujemo dokončno tudi z višino sredstev vse stanovanjske
probleme borcev. Medtem pa danes z znižanjem na 35 ®/o postavljamo vprašanje, kako ta sredstva uporabiti, da bodo dejansko pokrite vse potrebe. 2e
samo to dejstvo vnaša nove motive, s katerimi bi bilo treba računati. Osebno
se nagibam k takšni rešitvi, ki jo je predlagal v prvotnem amandmaju izvršni
svet. Kolikor to rešitev ne bi sprejeli, bi bilo treba ponovno proučiti potrebe
in celoten popis.
Podpredsednik Marija Mesarič: Čete prav razumem, tovariš Kristan, se nagibaš k amandmaju tovariša Majeriča. Besedo ima tovariš Rado
Pušenjak.
Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši. Ko obravnavamo predlog
odloka o načinu pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom za delitev
stanovanj borcev NOV, menim, da ne bi smeli iti mimo ugotovitve, izražene
tedaj, ko smo sprejemali zakon in poudarjali, da bo problem stanovanj borcev
rešen v celoti. Kdo je takrat mislil, da rešujemo ta problem le do četrtine?
Kako se je moglo to zgoditi, ko pa vendarle razpolagajo borčevske organizacije
s točno evidenco borcev? Naša skupščina se je pred slovensko javnostjo močno
blamirala. To se ne bi smelo zgoditi. Povzročitelji zaslužijo vsekakor grajo.
Ne dvomim v to, da so sedanji zahtevki nekoliko pretirani. Kljub temu
menim, da bi bilo treba zbrati še vsaj 60 milijonov novih dinarjev dodatnih
sredstev, da bi tako lahko zbrali približno 180 milijonov N dinarjev, s čimer
bi pokrili približno polovico dejanskih poitreb. Ta visoki forum opozarjam na
podatke, ki, sem jih navedel v svojem poslanskem vprašanju lani. Tedaj sem
ugotovil, da znaša saldo terjatev stanovanjskih skladov iz naslova prejšnjih
let odobrenih posojil še 44 milijard dinarjev. Zdajle sem ugotovil, da kljub
temu, da imajo banke pravno podlago za skrajšanje tega odplačilnega roka, se
to ni zgodilo. Zato sem zahteval v poslanskem vprašanju izvršnemu svetu, da
stori vse potrebno, da bi se skrajšala odplačilna doba na realno potrebno dobo.
Dopolnil sem svoje poslansko vprašanje še s tem, da je nevzdržno, da dopuščamo, da mnogi lastniki hiš, ki so jih zgradili z majhnimi sredstvi, te hiše predstavljajo danes veliko vrednost, plačujejo nizke obroke, medtem ko ljudje
■ čakajo na nova stanovanja. Med temi čakajočimi so tudi borci. Mislim, da je
nevzdržno to', da dopuščamo, da tako veliki kapital ostaja pri lastnikih hiš, ko
v istem času ne moremo rešiti stanovanjskih problemov borcev. Upoštevajoč ta
dejstva, ki sem jih navedel, predlagam, da se zadeva še proučuje in da se skuša
najti rešitev v obliki dodatnih sredstev. Predloženi odlok sloni na tem, da se
jemlje kot osnova le potreba po najemnih stanovanjih in po adaptacijah lastnih stanovanj, ne pa tudi pomoč pri novogradnjah. Ni malo primerov, da so
zlasti borci na vaseh prisiljeni zgraditi stanovanjsko hišo, ker je dosedanja povsem dotrajana, ali pa tako vlažna, da je bivanje v njej nemogoče. Nadalje so
primeri, da gradi borec lastno hišo, potrebuje pa še približno 2 do 3 milijone S dinarjev, da bi se vanjo lahko vselil in tako dal na razpolago dosedanje
stanovanje drugemu borcu.
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Taki primeri so mi osebno znani. Tako je na primer občina Ljutomer prikazala take nujne primere novogradenj, kar je tudi vzrok, da je ta postavka za
4-krat večja — višja kot postavka, za najemna stanovanja. Takih primerov v
drugih občinah ni mnogo.
Borčevski stanovanjski sklad bi lahko mnogo pridobil, če bi le-ta resnično
dobil tisto najemno stanovanje, katerega bi izpraznil borec, ki gradi lastno hišo.
V takem primeru bi dobil 2—3 milijone. Nikakor se ne morem strinjati s tem,
da se jemlje za osnovo izračun, ki ne upošteva novogradenj, ker se tako dela v
nekaterih občinah, ki so zahtevale več sredstev za gradnje, velika krivica. Protestiram proti temu, da bi se dodelilo na primer občini Ljutomer za skupne potrebe 1 895 000 N din le 0,22 «/o, medtem ko bi prejele nekatere druge občine,
ki so prijavile celo manjše potrebe, ali za malenkost višje, kar 0,40, 0,50, 0,60,
0,70 in celo nad 0,80 '%>, Tovariši, razpolagam s konkretnimi podatki, čeprav jih
komisija v tem smislu ni razčlenila, da bi lahko imeli poslanci in občine realnejšo sliko'.
Ce upoštevamo samo to skrajno nesorazmerje, menim, da bo pač moral
vsakdo videti, da je taka delitev skrajno krivična in da bodo imeli borci vzroke
za močne proteste, zlasti, ko jim bomo predložili realno osnovo za izračune.
Menim, da bi bilo prav, da bi poslanci za sebe tudi izdelali take izračune. Imam
podatkov kolikor hočete in zdi se mi povsem zmotno mnenje, da so občine dale
soglasje. Bile so prepričane1, da gre za osnovo 35'°/o za vse tri postavke in ne
samo za dve postavki. Tako smo s tem občine spravili v zmoto. Lahko naštejem
primere, ko so občine soglašale samo zato, ker so bile prepričane, da gre za
0,35 '%> na podlagi skupne postavke in ne, da so pri tem izločene novogradnje.
Nasproti drugim občinam bo, na primer občina Ljutomer oškodovana samo zaradi, tega, ker so se izložile novogradnje za približno 30 milijonov S dinarjev.
Struktura potreb je zelo različna in so zaradi tega močno oškodovane vse tiste
občine, ki so izkazale več novogradenj kot tiste, ki so izkazale več potreb za
najemna stanovanja in adaptacije.
Ne morem raziumeti, kakšna je ta solidarnost, če se na primer ne upošteva
2400 borcev, ki želijo graditi oziroma gradijo lastne hiše, kar velja predvsem
za manjše kraje. Po vsej tej anologiji lahko občinske skupščine izločijo teh
2400 borcev pri delitvi sredstev, saj jih izloča tudi republiška skupščina. Še
teže je razumeti predlog komisije s stališča racionalnosti pri uporabi sredstev.
Se nekaj zanimivih številk. 2400 graditeljev hiš je na primer porabilo le približno 4 000 000 S din sredstev; za 2562 najemnih stanovanj pa bi porabili poprečno kar 9 000 000 S dinarjev. Torej 5 000 000 S dinarjev več za najemna stanovanja kot za novogradnje. Kje je tu načelo solidarnosti, kje je načelo racionalnosti?
Z izločitvijo novogradenj smo ustvarili diskriminacijo med raznimi občinami, na primer med Ljubljano-Mariborom, Ljutomerom in drugimi, kar lahko
dokažem z analizami.
Občine bi torej morale po tej logiki izločiti vse tiste borce, ki gradijo lastne
hiše.
Težnja odloka bi morala biti, da dosežemo z zbranimi sredstvi čimvečji
učinek, ne pa težiti za tem, da bi s temi sredstvi, gradili samo stanovanja družbenega sektorja.
Glede na to odločno zavračam predloženi ključ za delitev sredstev. Da pa
bi problem vsaj delno rešili, podpiram amandma tovariša Majeriča, ker je vsekakor boljši kot je predlog komisije. Ce bo ta amandma sprejet, naj se v delit-
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venem predlogu nameni 50 '%> sredstev za novogradnje. Če pa amandma tovariša
Majeriča ne bi, bil sprejet, predlagam, da odlok zaenkrat zavrnemo s tem, da
pripravi komisija nov razdelitveni ključ, ki b:i moral upoštevati tudi novogradnje. Obžalujem, da se nismo poprej podrobneje dogovorili o kriterijih za delitev sredstev. Tako danes po enem letu zaostrujemo to vprašanje predvsem
zaradi tega, ker ni bilo dovolj časa in dovolj možnosti, da bi se lahko zedinili o
načelih delitve.
Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala lepa. Besedo ima tovariš
Slavko Jakofčič.
Inž. Slavko Jakofčič: Tovariši ca podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Zelo vesel sem bil, ko smo začeli razpravljati o rešitvi stanovanjskih problemov borcev NOV in vesel, da bom tudi sam lahko sodeloval v tej
razpravi. Vendar moram danes ugotoviti, da me postaja rahlo sram, da na tak
način razpravljamo o stanovanjskih problemih borcev, da kujemo razne kapitale, rešujemo probleme občin in da v razpravi skoraj ni več besed o borcih.
Borce uporabljamo samo za fasado, saj govorimo le o tem, koliko bo neka
občina oškodovana nasproti drugi in podobno. Ne govorimo pa o tem, kje so
večji problemi borcev ali pa da bi predlagali spremembo odloka zaradi tega,
ker bodo v primeru njegovega sprejema prizadeti borci na nekaterih območjih
nasproti borcem, ki živijo na drugih območjih.
Predvsem me je sram zato, ker smo pozabili na borce, in vidimo samo neke
občinske in ne vem še kakšne interese. Res je, da je 25 let po vojni marsikaj
zbledelo, vendar tisti, ki so 25 let čakali na stanovanja, težko čakajo na to, kaj
bomo sklenili v skupščini. Težko čakajo, o tem bodite prepričani. Mislim, da
bo lahko vsaka občina v okviru teh sredstev rešila vse tiste nujne stanovanjske
primere borcev, ki obstajajo na njenem območju. Mislim, da se moramo vsi
zavedati, da s tem tega problema še ne bomo rešili. Vprašanje je namreč, kdaj
je nek problem rešen. Ce hočemo reši,ti vse te probleme, potem moramo postaviti pogoje, kakšno stanovanje naj se borcu dodeli. Moramo določiti normative
in šele tedaj, ko bo imel vsak borec takšno ali drugačno stanovanje, takrat
bomo rešili te stanovanjske probleme borcev. Se vedno bodo precejšnje razlike
med stanovanjem enega in drugega borca, vendar gre predvsem za to, da nujno
rešimo stanovanjske probleme borcev, ki živijo sedaj v neprimernih stanovanjih.
Menim, da je teh primerov v mestih več kot na podeželju. Strinjam se s tem,
da je treba na podeželju obnoviti marsikatero hišo, saj so mnoge zastarele. V
mestih ne gre samo za tiste borce, ki so tu živeli vseskozi. V mesta so se namreč
preselili mnogi borci, ki živijo sedaj v vlažnih kletnih stanovanjih že dolgo
vrsto let. Zato menim, da z rešitvijo ne smemo odlagati, saj smo z njo že itak
pozni.
Vprašujem se, zakaj nas stiska čas? Ko smo lani razpravljali o tem vprašanju, smo sprejeli sklep, da mora biti pripravljen predlog za razdelitev sredstev
do konca minulega leta. Predlog je prišel pred skupščino šele v marcu. Kolikor
bi bil prišel predlog v skupščino v začetku oziroma ob koncu minulega leta, bi
bilo več časa za razpravo'. Če izhajamo iz interesov borcev, potem ne smemo
iskati nekih kriterijev, ki so vezani po občinah. Ne trdim, da je tak kriterij
najboljši, vendar mislim, da popisi niso bili povsod opravljeni enako in najbolj
objektivno. Vse to priznavam. Vendar sem hkrati prepričan, da noben nov
popis ali kakršenkoli drug popis ne more prikazati 10010/o realne slike. Zato
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menim, da je v tej situaciji predlog komisije še najbolj objektiven. Zato predlagam, da sprejmemo predlog komisije, sicer bomo imeli še velike težave. Nova
skupščina bi se znašla v neprijetni situaciji in nam ni vseeno, če bodo poslanci
nove skupščine rekli marsikatero besedo na račun našega sklica.
Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala. Tovariš Crne ima besedo.
Vlado Cme: Tovarišice in tovariši poslanci, da ne boste zavedeni, ko
se boste odločali za oziroma proti predlogu, naj pojasnim samo tole:
Namerno nismo izkazali podatkov, ali se sredstva prelivajo ali ne. Stojimo
namreč na stališču, da rešujemo probleme borca, ne glede na to, v kateri občini
živi. Ce je poslanec Majerič navedel podatke, jih bom navedel tudi jaz. Ljubljana odliva s svojega območja 1 milijardo 10 milijonov; Celje odliva 370 milijonov, Maribor 850 milijonov in Kranj kot četrto največje mesto, odliva 80 milijonov starih dinarjev.
Se nekaj besed o amandmaju, ki ga je predložil tovariš Majerič, oziroma
povzel prej predloženi amandma izvršnega sveta, in sicer, da se 50 °/o razdeli
takoj, za 50 %> pa sprejme skupščina predpise s posebnimi, kriteriji in merili.
Navedel bom samo nekaj karakterističnih podatkov:
Občina Ljubljana-Center dobi s takšnim načinom razdelitve 84 milijonov
več kot predlaga komisija s ključem, mariborska občina dobi s tako razdelitvijo
89 milijonov več kot predlaga komisija z delitvenim ključem. Občina Lenart pa
dobi le 6 milijonov, medtem ko ji komisija z delitvenim ključem predlaga
80 milijonov itd.
Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima Marija Ivkovič.
Marija Ivkovič: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši
poslanci. Odkrito lahko povem, da sem nekoliko presenečena nad razpoloženjem,
ki ga je čutiti ob sprejemanju odloka o načinih in pogojih za uporabo sredstev,
zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV.
Ko smo v minulem letu sprejemali zakon o zbiranju teh sredstev, smo bili
dokaj enotni in poudarjali smo potrebo po solidarnostni akciji, ki naj končno
po 25 letih reši to vprašanje. Tudi takrat smo že vedeli, da se bodo morala
sredstva prelivati, če res želimo pravo slovensko akcijo. Takrat so bili izraženi
tudi dvomi o realnosti prikazanega števila 2000 borcev, ki še potrebujejo stanovanje. Na podlagi -naše takratne razprave so se tudi zbrali podatki. Zbirale
so jih občine, ki so imele posebne komisije. Število potreb je dokaj večje od
prikaza, ki smo ga dobili pred sprejemom zakona.
Upam, da so ti podatki zbrani z vso resnostjo in odgovornostjo, saj menim,
da v občinah podatke ne dajejo kar »na lepe oči«. Na zadnji seji republiškega
zbora smo odložili sklepanje o odloku. Menim, da se to danes ne bi smelo zgoditi,.
Ce bi se to zgodilo, bomo morah odgovoriti na nekaj težjih vprašanj ne samo
sebi, marveč vsej naši javnosti in vsem tistim, ki čakajo na zaslužena stanovanja.
Treba bo odgovoriti na vprašanje odgovornosti, in ali naj soodgovornost
nosijo poslanci, komisija, predsednik komisije kot predlagatelj itd? Ali bomo
odgovornost pred borci nosili mi, ki se kaj radi na podlagi izračuna v svoji
občini odločamo le zato, kar je občini v prid? Ah se zavedamo posledic, ki izhajajo iz tega? AH hočemo biti sedaj mi tisti, ki zavlačujemo z reševanjem tega
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vprašanja? Koliko borcev v tem času še umre in. ne doživi vsaj tistega trenutka,
ki ga žal čakajo že 25 let? Odgovoriti moramo tudi na vprašanje, če se zavedamo, da smo na koncu mandatne dobe in ne nazadnje, ali smo se res vživeli, v
položaj borcev, ki še danes nimajo ustreznega ali sploh nimajo stanovanja?
Ali jih razumemo ali smo pripravljeni sprejeti obsodbo prizadetih borcev?
Izvršni svet je svoj amandma umaknil. Umik je bil verjetno v tej situaciji potreben, vendar njegova obrazložitev temelji v večji meri na dvomu o
pravilnosti ključa. Imam občutek, da veje iz te obrazložitve tudi nekaj nezaupanja do dela komisije. Prepričana sem, da reševanje takih vprašanj kot je delitev
denarja na solidarnostni podlagi, ni lahka naloga in nujno pripelje do zaostritev ali vsaj do različnih mnenj. To nam dokazuje tudi minula praksa, saj so
se »lomila kopja« kot pravimo, na vseh občutljivejših področjih; tako na šolstvu,
cestah, vodah itd. Pri stanovanjskem vprašanju borcev je še dokaj težje, saj
so v resnici prizadete občine, ki so v preteklosti največ storile za rešitev problema. Kljub temu mislim, da ne bi, smeli kloniti pod težo problema.
Vsem vam je znano, da izhajam iz domžalske občine. Pri nas smo dokaj
problemov rešili s skupnimi akcijami, v okviru občinske solidarnosti. Res imamo
še 95 upravičencev do stanovanjske pomoči. V torek sem se udeležila seje občinskega odbora ZZB, na kateri so obravnavali tudi ta predlog odloka. Odkrito
povem, da sem ponosna zaradi njihovega stališča. Dejali so: »Odlok naj se sprejme tak, kakršen je. Borci živijo po vsej Sloveniji in ne samo v Domžalah ter
samo na nekaterih območjih.« Na tem sestanku so izrekli, tudi priznanje komisiji
ter mi dali popolno podporo za današnjo razpravo in za mojo opredelitev za
odlok. Na seji odbora so bili tudi taki člani, ki še čakajo na stanovanje, vendar
so se kljub temu opredelili za predlog odloka.
Odločno se zavzemam za sprejem odloka in to še danes. Zavzemam se zato,
da ga sprejmemo še na tej seji in tako omogočimo še v letošnji, gradbeni sezoni
uporabo sredstev. Ce tega ne storimo, potem nam bo čas zbežal in minila bo
tudi gradbena sezona. Najlažje in tudi najbolj neodgovorno je prepustiti najtežjo odločitev poslancem novega mandata.
Ni mi žalj da bodo krepki dinarji, ustvarjeni v naši občini, šli kot solidarnostna pomoč borcem v druge šibkejše občine. Vendar tudi ti kot mi smo bili
borci nove in včasih zelo radi pravimo: »Titove Jugoslavije«.
Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala. Besedo ima tovariš inž. Adolf
Tavčar.
Inž. Adolf Tavčar: Tovarišica predsedujoča, tovariši in tovarišice! Na
kratko bi omenil, da so bivši borci z območja občine Slovenske Konjice na
občnih zborih, na katerih je prisostvovalo nad 440 članov, podprli obstoječi
predlog odloka. Najbolj pohvalno so se izrazili o tem, da so v ta predlog vključeni tudi kmetje borci, ki do sedaj praktično niso bili enakopravni pri reševanju
stanovanjske problematike. Ce se spominjamo na razprave tedaj, ko smo sprejemali ta zakon, smo poudarili, da je treba problematiko borcev reševati ne
glede na to, kjer le-ti živijo in da ne smemo imeti pred očmi samo lokalistične
težnje, ki se danes izražajo v dosedanjih razpravah nekaterih poslancev.
Menim, da se momamo odločno zavzeti za predloženi predlog odloka. Težko
je namreč sprejeti politične posledice, ki bi nastale, če danes odloka ne bi
sprejeli. Ko je republiški zbor že na zadnji seji odložil predloženi odlok, je
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nastalo precejšnje vznemirjanje med organizacijami Zveze borcev. Očitajo nam,
da stvar zavlačujemo, če pa gre za razna druga vprašanja, na primer za davke,
pa sprejemamo zakone — in druge predpise po hitrem — postopku. Sedaj, pravijo, da ko gre za borce, stvari zavlačujemo. Menim, da je treba upoštevati
tudi ta psihološki in politični moment, ne glede na to, če je kje storjena napaka
v ključu delitve sredstev. Zaradi vseh treh razlogov, ki sem jih navedel, ne
smemo odložiti sprejema tega odloka in zato tudi izjavljam, da bom zanj glasoval.
Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Za besedo je prosil Ivan
Ros.
Ivan Ros: Najprej bi prosil zakonodajno-pravno komisijo, da mi, pomaga formulirati tisti del amandmaja, ki ga oporeka, češ da ni v skladu z
ustavo. Mislim, da je to zakonodajno-pravna komisija do sedaj često storila
pri drugih predloženih zakonskih aktih, ki jih je skupščina sprejemala. Glede
na dejstvo, da komisija za vprašanja borcev odklanja predloženi amandma
skupine poslancev, ki nosi moje ime, in to tudi utemeljuje in ker je moj amandma skopo utemeljen, mi dovolite, da utemeljitev nekoliko razširim.
Najprej bi želel povedati tole: obstaja vrsta spornih vprašanj. O teh so
danes govorili tovariš Majerič, tovariš Kristan, tovariš Pušenjak in moj predloženi amandma. Preden bi ga obrazložil, poudarjam, da je glede na obstoječa
sporna vprašanja verjetno težko najti objektivno resnico. Opozoril bi samo
na en podatek. Vsi vemo, o tem se je precej govorilo, da je 2000 res nujnih
stanovanjskih kritičnih primerov borcev, ki bi jih bilo treba takoj rešiti. Po
popisu smo prišli do številke 14 000, kar je sedemkrat več, dajemo pa le 35°/o
izkazanih potreb za kolono prvo in drugo, ker smatram, da je v srednji koloni
največ tistih borcev, ki imajo družbena stanovanja in bi sedaj želeli imeti
lastna stanovanja. Če torej rešujemo 35'% najnujnejših primerov in če bi
7-krat povečane številke evidentiranih potreb množili s 35, dobimo odstotek 210
nasproti predvidenim potrebam.
Predloženi amandma, ki nosi moje ime, ne spreminja osnovnih izhodišč
glede zbiranja in dodeljevanja sredstev za graditev stanovanj za udeležence
NOV. Instrument za določitev prispevka je za vse zavezance enak, višina potrebnih sredstev je bila zbrana po enakih kriterijih. Delitev zbranih sredstev
posameznim občinam se izvaja po enotnem ključu, ki daje občini približno 35 %
izkazanih potreb za nakup najemnih stanovanj in za adaptacijo obstoječih stanovanj. Delitev sredstev izhaja iz obstoječega stanja. Na trenutno stanje nerešenih problemov je vplivalo precej objektivnih in subjektivnih činiteljev, o
čimer smo danes že slišali. Vem, da je treba nekatere činitelje tudi upoštevati.
Moramo upoštevati število udeležencev NOV, preseljevanje borcev zaradi zaposlitve z različnimi materialnimi pogoji kot tudi neenako skrb za prizadevanje
posameznih občin za reševanje posameznih stanovanjskih problemov borcev.
Prav ti činitelji so bili v preteklosti premalo upoštevani in se zaradi tega odražajo v polni meri v sedanjem popi.su potreb. Zato so tudi mnoge kritike, po
mojem, upravičene.
Akcija, ki jo omogoča zakon o prispevku za izgradnjo stanovanj za udeležence NOV, je solidarnostnega značaja. Toda ta akcija bo povzročila stanje, ko
bodo nekatere občine dobile za kritje izkazanih potreb več sredstev kot jih same
zberejo, druge pa bodo zbrale več kot jih bodo dobile na podlagi predloženega
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odloka. Zato se bodo pri reševanju stanovanjskih problemov znašle najmanj
razvite občine v položaju, da bodo pomagale razvitejšim občinam in obratno.
Predlog odloka določa, da se sredstva lahko dodelijo upravičencem v ot>liki kredita tako, da se anuitete od danih kreditov vračajo nazaj v občinski
sklad. Prepričani smo, da bodo vse občinske skupščine, razen v zelo izjemnih
primerih, to določilo tudi izkoristile in si ustvarile z vsemi talko dodeljenimi
sredstvi soliden stanovanjski sklad. Iz vsega navedenega je moč ugotoviti, namen
predloženega amandmaja. Z njim se spreminja le dosedanji način uporabe
tistega dela dodeljenih sredstev občinskim skupščinam, ki presega v občini
zbrana sredstva na podlagi omenjenega zakona. Ta del sredstev se tem občinam
daje kot najugodnejše posojilo, saj ga lahko najmanj 10 let brez vračila uponabijajo in začnejo vračati po preteku tega roka prek službe družbenega knjigovodstva tistim občinam, ki so več kot same dobijo, prispevale za predvidene
namene. Gre za brezobrestno posojilo, ki se lahko koristi 40 let in vrača v obliki
anuitet 30 let in za katerega bo treba plačati le obresti v višini manipulativnih
stroškov bank in službe družbenega knjigovodstva. Mislim, da je to solidaren
in human način reševanja tega slovenskega problema. Tak način reševanja bi,
po našem prepričanju, ublažil še tako ostre kritike, saj v končni fazi ničesar
ne dajemo, kar ne bi dobili povrnjenega, marveč le pomagamo.
Tehnika ureditve medsebojne obveznosti in nepotrebna administracija, kot
navaja komisija v svoji obrazložitvi, po mojem globokem prepričanju ne predstavlja posebnih zahtev in težav. Zato to ne more biti tehten razlog za odklonitev amandmaja in prosim, da sprejemete predloženi amandma.
Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima inž. Franjo Kordiš.
Inž. Franjo Kordiš: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši
poslanci! V celoti podpiram predlog odloka, ki nam ga je predložila komisija
o delitvi sredstev, zbranih s prispevki za graditev stanovanj za udeležence NOV.
To podporo dajem zlasti zato, ker je komisija po mojem mnenju upoštevala kot
edini in življenjsko pomemben kriterij neproskrbljenost borcev s stanovanji ne
glede na to, kje živijo. To je zelo pomembno. Ugotavljamo, vsaj iz podatkov
gradiva, da s stanovanji nepreskrbljeni borci niso locirani na območju Slovenije
v ndkem sorazmerju z višino dotekanih sredstev na posameznih območjih, marveč v večini živijo v južnih in jugovzhodnih delih Slovenije. Edinole bi lahko
očital sestavljalcem odloka, da so mogoče nekoliko negirali ekonomsko moč
posameznih občin. To pa je pri tem problemu po mojem mnenju, trenutno drugega pomena.
Iz navedenih razlogov v celoti zavračam amandma, ki predlaga proporcionalno delitev sredstev, četudi ima ta delitev v proporcionalnosti le parcialen
značaj.
Tovariši poslanci, apeliram na vas, da imate pred očmi pri odločanju le
borce in ne sredstva, ki jih sedaj delimo, kot imajo to predlagatelji amandmajev. S tako delitvijo bi zagotovo ne rešili akutnosti tega problema, ker bi bil
uspeh le tam, kjer je dovolj sredstev. To pa bi bilo za borce, po mojem mnenju,
krivično.
Oprostite mi„ če bom toliko drzen, da vas spomnim na neizpodbitno dejstvo,
in sicer, da se naši borci niso bojevali vsak za svoj kraj, ali občino, temveč
vsi skupaj za slovensko zemljo kot celoto. Zato moramo ta problem reševati
celovito v okviru možnih sredstev. Če ne zadostujejo sredstva za rešitev celot-
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nega problema, potem rešimo samo del tega najbolj akutnega problema v vsej
republiki v enaki meri.
Na koncu se zelo čudim, sicer umaknjenemu amandmaju izvršnega sveta,
ki je bil pri reševanju vseh problemov do sedaj zelo konstruktiven, in dosleden.
Pri tem amandmaju pa tega ne bi mogli reči. Končno me preseneča tovariš Majerič oziroma njegov klic po solidarnosti, ko v isti sapi predlaga ne proporcionalni sistem pri odlivanju sredstev.
Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima Milan Ravbar.
Milan Ravbar: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši poslanci! Samo nekaj besed bi želel reči in podpreti to, kar je predložila komisija,
čeravno se z njo v celoti ne strinjam.
V razmišljanju, kako naj bi to vprašanje rešili, nisem našel boljše rešitve.
Ce bi hoteli izdelati enotne kriterije za vso Slovenijo, potem bi morali določiti
eno komisijo za vso Slovenijo', ki naj bi obiskala slehernega borca in ocenila
sleherni primer. Le talko bi lahko ustvarili enotne kriterije. Čim sta dve komisiji, že imamo različne kriterije, torej ne more biti enotnosti.
Nadalje naj podprem še misel, ki so jo to-variši že omenili. Mi se sedaj ne
potegujemo za borce, marveč za razvita in nerazvita območja. Ce torej gre za
vprašanje nerazvitih in razvitih območij, potem moramo to vprašanje reševati
na povsem drug način. Ne smemo pa prek borcev reševati sedaj nerazvita
območja. Zato podpiram predloge, ki so jih navedli tovariši, da rešujemo vprašanje borcev. Sem s takega območja, ki je bilo v času narodnoosvobodilne
vojne dokaj aktivno; to so Gorjanci in Pohorje. Ce bi sedaj s kriterijem Maribora in Ljubljane reševali probleme teh borcev, potem bi morali dati ne samo
toliko, kolikor smo predvideli sedaj za rešitev njihovega stanovanjskega problema, marveč precej več. Če bi hoteli reševati te probleme na Kočevskem in
Beli krajini skozi očala Dolenjske, Ljubljane in Maribora, izgleda, da gre za
rivalstvo med Mariborom in Ljubljano, ne pa za probleme borcev, potem bi
morali še vzeti sredstva Ljubljani in tudi Mariboru. Če pogledamo borce-kmete,
vidimo, da nekateri živijo v nemogočih razmerah. Če so imeli srečo, da so ostali
živi, jim ne moremo tega sedaj zameriti in hkrati reševati probleme tistih, ki
so mnogo manj dali za narodnoosvobodilno vojno. Prav bi bilo, da rešujemo te
probleme s pravičnimi kriteriji. Zato še enkrat predlagam, da enotnega kriterija
ne moremo najti,, kajti če hočemo iskati enotne kriterije, moramo sestaviti samo
eno komisijo, ki bo delala 3 leta. To pa bi bilo vsekakor predolgo. Izraz solidarnosti za borce, ne pa izraz solidarnosti za razvita in nerazvita območja.
Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Besedo ima Janez Hribar.
Janez Hribar: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši poslanci! Z razpravo bom kratek, zato ker me je sram, če bi ljudje poslušali po
radiu in televiziji, kako se borimo za razdelitev teh sredstev po 25 letih.
Glede razdelitev teh sredstev se mi zdi, da je le treba pogledati malo tudi
na drugo stran. Nekateri govorijo, da so Mariborčani — v Mariboru stanujem —
ustvarili polemiko, češ da se ne strinjajo s predlogo-m odloka, ki ga je pripravila
komisija za vprašanje borcev. To je povsem logično, saj se ne strinjata samo
Hribar ali župan, marveč 12 200 članov ZZB NOV se ne strinja s takšno razdelitvijo sredstev. Če že govorimo o solidarnosti, potem razumemo to soli-
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darnost in sem prvi zanjo. Vendar, če da človek polovico obleke od sebe, je po
mojem mnenju to dovolj, če ga pa želimo sleči do golega, potem mu recimo, da
ni treba nič dati. Tako gledam na to solidarnost. Ne zamerite prosim, da smo
storili napako pri delitvi, teh sredstev. V Mariboru so vsi Mariborčani preskrbljeni s stanovanji. Vendar rešuje Maribor kot center tudi stanovanjske probleme
borcev, ne glede odkod so, tudi iz vse Jugoslavije.
Kar zadeva delitev sredstev, še danes podpiram predlog izvršnega sveta.
Bodite prepričani, da če bi bil sprejet predlog izvršnega sveta, bi. bila zadovoljna
skupščina, zadovoljen bi bil izvršni svet in vse članstvo ZZB NOV. Kolikor
ta predlog ne bi bil sprejet, bi bilo treba najti drugačen kompromis. Povem
samo to, da bo na terenu v tem primeru velika kritika. Ze na skupščini Zveze
borcev sem govoril, da odgovornost za to ne bo> nosila Zveza borcev, marveč
forum, ki o tem danes odloča.
Absolutno sem tudi za to, da se z odlokom ne odlaga. Tovariši, mi smo
danes pred volitvami in vsakokrat pred volitvami smo v položaju, ko moramo
sprejemati take stvari, ki naše volivce bolijo. Ce danes pogledamo na teren,
vidimo, da ljudje nenehno vprašujejo, kdaj bomo rešili ta ali drug problem.
Na primer v Mariboru hodijo borci iz enega podjetja v drugo prav zato, ker
ne dobijo od podjetij stanovanja. To je logično. Podjetja ne dajejo več stanovanj, marveč pravijo, »saj dajemo denarna sredstva v ta sklad in zato jih
morate reševati vi«. V Mariboru imamo 18 takšnih primerov. Prosim, to je samo
primer in ne mislite, da navijam samo za Maribor. Ne navijam, temveč sem
zato, da se sredstva pravilno razdelijo in da bomo tako zadovoljni vsi. Zmerom
bom podpiral predlog izvršnega sveta in ne predlagani ključ za razdelitev teh
sredstev. Ne vem, kje je tovariš Črne dobil te podatke. Jaz vem samo to, da
Maribor odliva 1 milijardo 700 milijonov S dinarjev. Sramota je, da komisija ni
prikazala v materialu za vsako občino, koliko sredstev izloči v ta sklad. Zakaj
so to skrih, ne vem.
Podpiram torej predlog izvršnega sveta.
Prosim, da bi se mariborski in prekmurski poslanci sestali za deset minut.
Podpredsednik Marija Mesarič: Priporočam vam, tovariš Hribar,
da še malo, počakate s sestankom, da slišite vse diskutante. Besedo ima Niko
Belopavlovič.
Niko Belopavlovič: Tovariši poslanci, če dovolite, samo nekaj
besed. Podpiram predlog komisije, kar je povsem razumljivo, saj predstavljam
kot poslanec tiste kraje, ki so bili najbolj partizanski. Po predlogu razdelitve
bi dobili ti kraji, relativno precej sredstev in predvsem prvič po vojni tisti
borci, ki niso imeli nobenih privilegij vseh 22 ali 24 let po vojni. To so dobri,
pošteni, skromni borci, ki so se po vojni, vrnili v svoje skromne belokranjske
domove, ki so bili v precejšnji meri uničeni. Ce bi osvojili predlog amandmaja,
bi dobila vsaka občina sredstva samo za dve stanovanji. Če bi šli med Belokranjce in jim rekli, naj nekatere občine še odstopijo sredstva, bodite prepričani,
da bi to dosegli, kot smo dosegli 1945. leta, ko so izkopavali in dajali krompir.
Da smo si na jasnem: metliška občina bi dobila 18 starih milijonov in
črnomaljska občina 50 '°/o od te delitve, to je 24 milijonov. Tako po predlogu
amandmaja. Se pravi, da bi teh 40 milijonov še prenesli za nekaj let. Obvežem
se kot poslanec, da bi dosegel to, da bi se temu odrekli, če je to cilj, se moramo
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temu odreči. Mislim, da je bil predlog komisije tak, da naj bi prejeli pomoč tisti,
ki jo res potrebujejo. Beloferanjci so zelo skromni in prosijo le za najnujnejše.
Še enkrat poudarjam, da bom glasoval za predlog komisije. Mislim, da so
res enkrat prišli na vrsto tudi borci, ki so dostikrat tihi in ne tisti, ki so se že
petkrat selili iz stanovanja v stanovanje, v mestih.
Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Besedo ima tovarišica Ela
Ulrih.
Ela Ulrih: Kot član komisije za reševanje vprašanj borcev NOV sem
v zelo neprijetnem položaju, ker imam drugačno mnenje kot komisija, ki predlaga ta odlok. Mislim, da mojo diskusijo še posebej opravičuje dejstvo, da je
v dodatni obrazložitvi, ki so jo poslanci dobili k predlogu odloka o načinu in
pogojih o uporabi sredstev, zbranih za graditev stanovanj borcem, napačno
interpretirano stališče v komisije. Interpretirano je z ene strani tako kot da se
preveč sredstev preliva, po drugi strani pa, da je bil z veliko večino zavrnjen
predlog, da se sredstva sploh ne bi prelivala.
Reči moram, da na sejah komisije, ki sem jim prisostvovala in predvsem
na tej seji, na katero se nanaša to poročilo, ni bilo predloga, ki bi zagovarjal, da
se sredstva ne prelivajo1. Tudi nisem opazila predloga, sama pa ga najmanj dala,
da bi se prelivalo manj sredstev kot se jih preliva. Za solidarnost sem se- izrekla
kot sorazmerni obremenitvi razvitih občin nasproti nerazvitim, ki same s svojim
gospodarstvom ne morejo ustvariti dovolj sredstev, da bi lahko same rešile
stanovanjski problem borcev. Mislim, da je bila to osnovna intencija za sprejem našega zakona, na katerem temelji tudi predloženi odlok.
Razlog za moje distanciranje od stališč komisije je bil edino ta, da sredstva,
zbrana po tem zakonu, niso razdeljena tako, da bi bile razvite občine obremenjene enakomerno. Nadalje je razlog za mojo različnost od stališč komisije
v tem, da njen predlog absolutizira v ključu eno samo merilo, to je popis, ki je
bil opravljen v naglici in ki ga je opravilo 60 komisij. To nalogo so opravile
res z enotno osnovno instruktažo in z osnovnim instrumentarijem, vendar je
bilo kljub temu 60 subjektivnih pristopov. Sicer ne oporekam vestnosti in poštenosti teh komisij, vendar imam pomisleke, ki so v tem, da niso bili dani
objektivni pogoji za ugotovitev dejanskih potreb.
Mislim, da tudi komisija in njen predsednik v zagovarjanju tega edinega
merila za razdeljevanje sredstev po ključu nista prepričljiva, če se mora predsednik zatekati k takim formulacijam, kot so besede »če je popis kolikor toliko
točen«.
Najbrž bi morali v 20 letih po vojni priti do bolj točnih meril kot so
približne ocene. Kljub temu, da rešujemo partizanska vprašanja, to ne opravičuje, da se poslužujemo »partizanske«, mislim v navednicah »partizanske metode« in približnih ocen, ko so vendar strokovne službe že tako napredovale, da
lahko najdejo in predložijo tudi učinkovitejšo, da ne rečem znanstveno metodo.
Ta pa je v kombinaciji s političnimi odločitvami seveda problematična.
Najmanj, kar se mi vsiljuje kot korektivni faktor k popisu, je število članov ZZB. To število bi moralo nastopati vsaj kot korektor in kot vzporeden
faktor, na katerega bi se morali ozirati in z njim popravljati takrat, kadar
popis neutemeljeno ali zelo dvomljivo odstopa od splošne ocene in osnovne intencije, to je pomoč gospodarsko šibkejšim občinam. Ta gibanja so zelo različna
po različnih regijah. Samo en podatek za ljubljanske občine: te naj bi na skup-
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nih sredstvih participirale z 21% vseh sredstev, hkrati pa imajo te občine, naj
zaokrožimo malce navzgor, 18 !0/o članov ZZB.
Vsa Savinjska dolina, vsa mariborska regija in Prckmurje skupaj participirajo tudi 21'% od zbranih sredstev. Enak odstotek, torej kot sama Ljubljana,
čeprav imajo 10l0/o več članov ZZB. Podobno se dogaja s Primorsko: Primorska
prejme malo več sredstev kot Ljubljana, 4"/», ima pa 24 °/o članov ZZB. Hočem
samo opozoriti, da je tu še en činitelj, ki bi ga morali vsaj upoštevati kot korekcijski faktor in ne absolutizirati enega samega, ki je od vsega začetka
dvomljiv glede na to, ker ni bil izveden s strokovno statistično metodo. Popis
je bil namreč opravljen v najboljši veri, da bomo enkrat za vselej rešili ta
problem in tudi pod vtisom, da bodo sredstva na razpolago in da lahko zato
prikažemo optimalne potrebe. Ta misel je bila prisotna tudi pri instruktaži
komisij. Mislim, da za skupščino ni nikakršna sramota, če se nad delitvijo
šestih ali sedmih milijard dinarjev zamisli in se potrudi ta sredstva najbolj
objektivno razdeliti. Trditev, da ne gre za solidarnost občin, je absurdna. Prav
za to gre. Ce bi šlo za solidarnost med borci, potem zakon ne bi bil potreben.
Potem bi morali probleme stanovanj borcev reševati, po mojem mnenju, tisti
borci, ki imajo stanovanje in dva vikenda, reševati problem stanovanja tistih,
na katere se tako vehementno sklicujemo, to so nekvalificirani delavci, reveži
in podobno. Precej je poslancev, ki so bili nekoč župani, vprašam, kako so reševali ta vprašanja? Sem malce ostra, vendar se mi zdi, da sem tudi kot borka
upravičena reči, da z enako zavzetostjo spremljam reševanje borčevskega vprašanja v celoti, njihovega družbenega in materialnega vprašanja in še posebej
vprašanja stanovanj, kakor vsi tisti, ki. v tej razpravi sodelujejo nekoliko sladkobno. Ne počutim se nikdar ugodno, kadar kdo preveč kliče na pomoč neke
quasi socialne in quasi moralne razloge. Resnično je sramota, da še nismo rešili
stanovanjskega vprašanja borcev. Toda, če hočemo sedaj končno rešiti ta
problem, nas naglica ne, opra viču je, da delamo začetniške napake.
Se eno vprašanje: kaj je danes kvalitetno novo tako>, da o gradivu lahko
razpravljamo drugače, ko pred desetimi dnevi to ni bilo mogoče? Nisem dobila
nobenih novih podatkov in mislim, da tudi drugi ne, razen, da je bil pred desetimi dnevi uveljavljen amandma izvršnega sveta, ki ga danes ni več. Če nas
nekaj sili k hitri odločitvi, nas najbrž še ne opravičuje, da bi se odločali neargumentirano in tako lahko sprejeli tudi morda napačne odločitve.
Tovariš Majerič v svojem amandmaju ni dal kvantifikacije; tudi poslanci
nimajo razdelitve teh sredstev. Za amandmajem tovariša Majeriča stoji pripravljenost Maribora, da ostane na prvotnih 50 !°/o sredstvih, ki jih zbere, na
ostalih 50'°/o pa naj participira ponovno po bolj objektivnem ključu. Če to ni
dovolj jasno', naj se v tem smislu eventualno dopolni odlok. Ko je tovariš Črne
pojasnjeval, kakšne večje posledice bi to imelo za ljubljansko in mariborsko
občino, za druge manj, ni pojasnil načina razdelitve prav tistih 50!% sredstev,
ki se prelivajo iz razvitih občin. Za ta sredstva, ki jih zdaj še ne bi delili, bi
pripravili nov ključ. Kakšen, pa naj bi odločil ta dom. Če se da, sem tudi jaz
za to, da se problem reši hitreje in da se hitreje začne reševati stanovanjsko
vprašanje borcev.
Podpredsednik Marija Mesar i č: Besedo ima Rado Pušenjak.
Rado Pušenjak: Tovariši, ne morem si kaj, da ne bi odgovoril tovarišici Ivkovičevi, ki se je jasno izrazila, da je treba sprejeti predlog komisije.
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Ce primerjamo Ljutomer z Domžalami, vidimo največjo drastienost in kako
nemogoče je zagovarjati predlog komisije. Potrebe Ljutomera znašajo 189 milijonov starih dinarjev in Domžal 339. To se pravi, da imajo Domžale za 87'%
več potreb kot jih ima Ljutomer, Ljutomer je predvidel za novogradnje 1 160 000
in Domžale 414 000 dinarjev. Po tem predlogu dobi Ljutomer 0,22 '%> in Domžale
0,88 ®/o, to se pravi 400l0/o več kot Ljutomer, čeravno izkazujejo Domžale za
82|°/o več skupnih potreb kot Ljutomer. Na podlagi predloga komisije dobijo
Domžale 104 milijone S dinarjev, se pravi 30i0/o vseh izkazanih potreb in Ljutomer 16 milijonov, kar pomeni 14fl/o vseh izkazanih potreb. Torej Domžale
prejmejo več kot 100l0/». Kako bomo, tovariši poslanci, opravičili to, če skupščina ne bo pravično razdelila ta sredstva? Menda ne bo poslanca, ki bi lahko
šel pred javnost in rekel: »Skupščina SR Slovenije je pravična ustanova in izoblikovala je takšne kriterije, da smo lahko mirni.« Kdo lahko torej na podlagi
primerjavi. Domžale—Ljutomer še zagovarja predlog komisije? Kolikor odlok
ne bo sprejet, moram o vzrokih pravilno informirati javnost. Sicer pa menim,
da na podlagi vsega tega postaja problematična tudi vsebina samega zakona. Če
bo odldk sprejet, bo prav vabljiva tarča za sprožitev ustavnega spora. Izdelajte
si sami konkretne izračune in videli boste, do kakšnih absurdnosti pripelje
predlog komisije.
Tovarišu Niku bi pa rad povedal, da je povsem razumljivo, da bo šlo 40 0/o
vseh sredstev tja, kjer so večje potrebe in da štajerski borci niso nikdar malenkostni in ozkosrčni.
Podpredsednik Marija Mesarič: Tovariš Viktor Seitl ima besedo.
Viktor Seitl: Tovarišice in tovariši poslanci! Zavedam se, da ne gre
za reševanje nerazvitih območij in vem, da se je zelo težko sprijazniti z določenimi sredstvi, ki se odtekajo z razvitejših območij. Vem, da glasno govorimo
takrat, kadar se kakšna sredstva odtekajo, četudi pod parolo solidarnosti, da pa
zelo neradi slišimo, kadar se razgovarjamo na nekoliko nižjem nivoju, kaj je
s tistimi sredstvi, ki jih razvitejša območja akumulirajo z nerazvitih. Primer:
Maribor akumulira iz radeljskega gospodarstva na leto samo iz naslova »skupnih rezerv gospodarskih organizacij« ca. 50 milijonov. Toda sedaj, ko Radlje
dobijo borih 15 milijonov S din iz prelivanja po ključu, je to problem. Problem
je, če pogledamo strukturo podatkov, ki so razvidni iz tega gradiva. Ni namreč
toliko različna situacija pri vseh nekoliko ekonomsko šibkejših občinah kot je
naša. Gre le za nekaj starih milijonov.
Sedaj želim dati še neko drugo primerjavo, mislim, predvsem na kvaliteto
dela komisije. Denimo: neka občina s 17 000 prebivalci in Radlje s 17 000 prebivalci. Za Radlje je predvideno 0,56 i0/o sredstev, za to občino pa 1,7'%. Ne
oporekam tem številkam, kajti podatki so tu. Moram dvomiti v objektivnost
takega dela, če vem, da so vsa minula leta prejemala ta območja tudi različna
sredstva za reševanje stanovanjskih vprašanj. Naj še tako poudarjamo to skrb,
dejstvo je, da se v tistem času, ko so se ta sredstva delila, stanovanjsko vprašanje borcev ni moglo rešiti. Ni se ga moglo, če teh sredstev družbena skupnost
Radijem ni dala. Zato sem od vsega začetka podpiral amandma izvršnega sveta,
ker sem menil, da bo omogočil pravično razdelitev glede na dejanske potrebe.
Smatral sem in mislil, da je edino pravilno, da se vključijo v rešitev tega
vprašanja tudi strokovne institucije kot so izvršni svet, sekretariat za finance
in podobno. Ne pa tako, da se reče, »tej občini bomo dali toliko, tej pa toliko«,
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ker dobro vemo, da se borci niso borili samo za posamezno občino. Ce je skrb
za borce skrb vse slovenske družbene skupnosti, potem tudi z enotnimi in pravičnimi kriteriji razdelimo ta sredstva. Sem za to, da ugotovi revizija, kaj je
potrebno in kaj ni potrebno. Ali moramo še trpeti, in to 25 let po vojni, da je
tisti borec, ki živi npr. v Mariboru ali v Ljubljani, več vreden kot tisti, ki živi
v Ljutomeru ali v Radljah. Skupaj sta puško nosila, danes pa je njegovo stanovanje pol manj vredno kot tistega, ki živi nekje drugje. Dvomim. Da o
ostalih socialnih razlikah borcev ne govorim.
Dovolite še samo, da povem svoje mnenje o predlogu tovariša Rosa.
Mislim, da ima tovariš Ros s svojim predlogom, po mojem mnenju, premalo
podpore, da bi z njim prodrl. Osebno tega predloga ne podpiram, ker že na
ravni republike stvari toliko korAplicira, da bomo še teže prišli do ustrezne
rešitve. Tistemu, ki misli na tako kompliciran način izvesti to nalogo, predlagam, da to poskuša doma v občini, kjer bodo ta sredstva dodeljevali koristnikom.
Mislim, da je potrebna enostavna in življenjska ter pravična rešitev. Dejstvo
je namreč, da dobimo mi v glavnem le svoja sredstva in o solidarnosti in prelivanju ni vredno govoriti. Zato je vsako govorjenje odveč in predlagam, da to
razpravo zaključimo in sprejmemo odlok. Tako bo konec vseh očitkov.
Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala za sugestijo, tovariš Seitl,
vendar so prijavljeni še trije govorniki. Besedo ima Plinio Tomasin.
Plinio Tomasin: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši
poslanci! Vsa leta po vojni, posebno pa od leta 1957, se obalne občine, delovne
organizacije in organizacije Zveze borcev verjetno mnogo z večjimi težavami
kot drugod, bore z reševanjem stanovanjskih problemov borcev NOV. Veliko
število nerešenih stanovanjskih primerov udeležencev NOV izhaja iz dejstva, da
so se na obalne občine vsa leta po vojni, posebno močno pa po letu 1957, doseljevali borci iz vseh krajev Slovenije in Jugoslavije. Začasno se se vselili, v
vsakršno stanovaje v mestu in okolici in šele potem začeli iskati boljšo ali
trajnejšo rešitev. Na obalnem območju je, v primerjavi s številom prebivalstva,
v Kopru 16 «/» prebivalcev, ki so borci NOV, v Piranu 12,6 '%> in v Izoli 14,5»/».
Ce vzamemo število borcev v primerjavi z vsem prebivalstvom v slovenskem
poprečju, je 7 °/o borcev. Povedati moram ponovno, da smo na slovenski obali
podedovali stanovanjske stavbe, stare nad 100 let; le nekaj jih je bilo zgrajenih
pred drugo svetovno vojno. Poleg tega so bile te stavbe zgrajene za potrebe
kmetov in ribičev, ker so se prebivalci Kopra, Izole in Pirana do osvoboditve
ukvarjali predvsem s poljedelstvom in ribištvom. Na hitro usposobljena in
vseljena poslopja, ki so prej služila potrebam kmetov in ribičev, ne ustrezajo
niti prejšnjemu stanovanjskemu stanju. Z gradnjo novih stanovanj, ki se je v
obalnih občinah začela po letu 1954, so postajale razlike med novimi in starimi
stanovanji vse bolj očitne. Zaradi tega so povsem upravičene zahteve za primerna stanovanja. Ker so se začele obalne občine gospodarsko razvijati šele po
letu 1954 in smo za to potrebovali strokovne in druge kadre, so podjetja in
ustanove dodeljevale na novo zgrajena stanovanja predvsem vodilnemu in strokovnemu kadru in delno tudi tistim delavcem, ki niso imeli stanovanja. Udeleženci NOV, ki so delali na nekvalificiranih delovnih mestih ali upokojenci,
so pa ostali v starih in neprimernih stanovanjih tudi kot podnajemniki. Pri
mnogih so se med tem povečale družine, poslabšalo se je njihovo zdravstveno
9
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stanje in stanovanjske razmere. Zaradi počasnega reševanja stanovanjskih problemov borcev NOV je bilo očividno, da z lastnimi silami ne bomo nikdar sposobni razčistiti tega vprašanja. Zato smo to vprašanje stalno in povsod postavljali na dnevni red. Ustanovitev solidarnostnega republiškega sklada so borci
pozdravili, saj vidijo v njem možnost, da se začenjajo ti problemi reševati v
večjem obsegu, čeprav še ne definitivno.
V zvezi s predlogom, ki je pred nami, izjavljam — za to sem pooblaščen
s strani organizacije Zveze borcev z obalnega območja, da podpiram predlog
odloka, ki ga je pripravila komisija kot tudi delitveni ključ. Smatram, da je to
najrealnejše, kar moramo danes upoštevati. Verjeti moramo na podlagi danih
navodil in popisov, ki so bili opravljeni na terenu. Ne moremo reči, da vse to
100'°/o velja. Moramo pa verjeti, da popis, ki je bil opravljen na podlagi danih
navodil, v 90% ustreza. Zaradi tega sta odlok in ključ za delitev sredstev
tudi najbolj realna.
Če vzamemo sredstva, ustvarjena na obalnem območju, vidimo, da ustvarja
Kopetr, če vzamemo indeks 100 - 1,4'%. Predvideno je, da se mu dodeli na podlagi ključa 6,06%, Piran ustvarja 0,7%, na podlagi ključa se mu dodeli 2,40«/».
Izola ustvarja 0,6%, dodeli se ji na podlagi ključa 2,42 %. Če odobrimo amandma tovariša Majeriča, ali amandma izvršnega sveta, ki je bil pozneje umaknjen,
ne ustvarimo niti osnovnega koncepta solidarnosti. Smatram, da je nesprejemljiv tudi amandma tovariša Rosa, ki minira solidarnost.
Menim, da moramo danes sprejeti ta odlok in 'ključ, ki ga je predlagala
komisija Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV.
Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima tovariš Ivan Brumen.
Ivan Brumen: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši poslanci! Čudi me, da se večji del današnje razprave suče okoli vprašanja, koliko
sredstev se bo prelivalo med posameznimi občinami.
Ko smo sprejemali ta zakon, sem smatral, da pomeni ukrep republike Slovenije rešitev nerešenih stanovanjskih primerov borcev in da se odločimo za
solidarnostno akcijo zbiranja sredstev in da bomo skušali ta sredstva najbolj
pravično razdeliti. Oblika je bila tista, ki je bila možna po zakonu. V tem primeru je občina kot območje v predlogu za razdelitev sredstev nastopila samo
kot instrument, prek katerega ta sredstva lahko razdelimo, ker pač živijo borci
na nekem določenem prostoru. Vendar sedaj vidim, da tu nastopa občina kot
družbeno-politična skupnost, kar ni v nobenem drugem primeru. Razgovarjamo,
ali so merila, ki jih je uporabila komisija, pravilna ali ne. V zvezi z razpravo
tovariša Pušenjaka se mi postavlja samo eno vprašanje, ki je tudi naslovljeno
na komisijo: Ali je bilo prav, da je komisija pri obravnavi tega predloga v celoti izločila tiste zahtevke, ki se nanašajo na gradnjo stanovanj? Zajela je
samo najemna stanovanja in adaptacije, ne pa gradnjo stanovanj oziroma
lastnih hiš. Samo tu se mi lahko postavlja dvom v delo komisije. Vendar moram
tudi glede tega komisiji verjeti, da se je odločila za najbolj racionalno rešitev,
ker drugega dokaza nimam, oziroma me nasprotni dokazi tovariša Pušenjaka
niso prepričah. Nikdar ne bomo uspeli uskladiti razmerja s količino sredstev,
ki se ustvarjajo na nekem določenem prostoru, niti ne s številom borcev na določenem območju. Nekje so pač uspeli doslej rešiti več stanovanjskih problemov
borcev, nekje manj. Ponekod se je v zadnjem obdobju tudi več borcev z nerešenim stanovanjskim vprašanjem preselilo drugam.
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V tej zvezi se tudi ne morem, strinjati s stališčem, ki ga je zastopal v imenu
občine Jesenice tovariš Kristan. Ko govori o solidarnosti, moram reči, da je
zame taka solidarnost samo deklarativna, čim zahteva, da naj ostane občini
80!% sredstev. Če so lahko na Jesenicah do pred dvema letoma na račun dobrega ekonomskega položaja železarne reševali več primerov stanovanj borcev,
mislim, da to ni samo njihova zasluga. Če pa je danes železarna v slabi situaciji,
nimajo pravice zahtevati tega nazaj. Oprostite, da rabim besedo »pravica«. V
tem smislu jo je uporabljal tudi tovariš Kristan v svojem predlogu. Če so bile
takrat Jesenice v ugodnem položaju, so bile pač zaradi sistema, v katerem se je
nahajalo železarstvo in ne zaradi nekega večjega razumevanja problemov
borcev.
Prav tako se ne morem strinjati z amandmajem tovariša Rosa. Poleg vsega
tega, kar so že povedali tovariši, ki so oporekali temu amandmaju, mislim, da
ni sprejemljiv z naslednjega stališča: če ta amandma sprejmemo, potem smo
brisah solidarnost in prisilimo prav ekonomsko najšibkejše občine, kamor se
bodo sredstva prelila, da bodo lahko dale ta sredstva samo kot kredite. Morajopa prav te najbrž rešiti najtežje probleme. Če jim dajemo ta sredstva kot kredit, potem jih tudi občine ne morejo drugače dati kot kredit ah pa da se v bodočem obdobju odrečejo svojim proračunskim sredstvom za pokritje te razlike.
Ne bi mogel podpreti niti amandmaja tovariša Majeriča niti amandmaja
izvršnega sveta. Številke nam namreč povedo, da pokrijemo s celotnimi sredstvi
samo 35 %> izkazanih potreb. Če bi danes sprejeli sklep, da delimo samo 50%>,
bi že onemogočili za dobršen del sredstev kakršnokoli prelivanje. Če bodo
Maribor, Ljubljana, Kranj, Celje in drugi močni centri porabili 50%, ne bo na
drugih območjih ostalo več sredstev za prelivanje. Če se ne moremo odločiti
o tem, ali je predlog komisije pravilen, potem bi morali odložiti vse in ne sprejeti samo polovične rešitve.
Podpiram predlog komisije in bom za njega tudi glasoval.
Podpredsednik Marija Mesarič: Kot zadnji diskutant je prijavljen
tovariš Janko Zigon.
Janko Žigon: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši poslanci.
Izjavljam, da bom glasoval za predlog komisije, ker sem -prepričan, da je to
naj pravičnejša rešitev delitve namensko zbranih sredstev. Sem torej proti
vsem predlaganim amandmajem.
Prepričan sem tudi, da je v odloku tudi toliko proklamirana solidarnost
resnično izražena. Ob tej priliki dodajam še svoj pomislek k ugotavljanju in
vrednotenju izkazanih potreb, kar ima za posledico tako nepričakovane in presenetljive rezultate predlagane delitve. Strinjam se tudi z mnenji predgovornikov, naj rešujemo probleme borcev in ne probleme raznih občin.
Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa. Prosim, še kdo želi
besedo? Besedo ima Viktor Korenčan.
Viktor Korenčan: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši
poslanci. Pridružujem se vsem tistim, ki so se izrazih za dejansko solidarnost, in
ne tistim, ki so jo izražali v taki ali drugi obliki, ah pa so bih zelo dvomljivi.
Pridružujem se tudi vsem tistim, ki so za to-, da rešimo danes ta problem. Sem
za predlog komisije zaradi, tega, ker smatram, da je imela komisija pred očmi
9»
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edini cilj, to je, rešiti stanovanjske probleme tistih članov ZZB, ki še nimajo
rešenega tega vprašanja. To je vse, kar sem želel povedati in izjavljam, da bom
glasoval za predlog komisije.
Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala. Se kdo želi razpravljati,?
Besedo ima tovariš Leopold Krese.
Leopold Krese: Tovarišice in tovariši. Težko prenesem tako izjavo,
kot je padla tu, da gre za neko »quasi humanost«, za »quasi socialnost«. V tem
trenutku gre dejansko za take primere, ki so ne samo socialna vprašanja, marveč gre dejansko tudi za human odnos. Tovariši., kolikor nas je tu, ni nihče
brez stanovanja. O tem sem trdno prepričan. Niti ni potreboval kredita za
adaptacije, da bi si ustvaril znosne stanovanjske razmere.
Borci, ki so bili ob koncu vojne mladi in zdravi, so uspeli s svojim delom
do lanskega leta, dokler nismo sprejeli tega zakona, reševati kolikor toliko svoj
stanovanjski problem tudi na svojih delovnih mestih. Zaradi svojega položaja,
starosti itd., se je ta njihova možnost zmanjševala. Zakon je to možnost celo
zaprl. Sedaj vsi ti čakajo, da rešimo s temi sredstvi njihove stanovanjske probleme, saj nimajo nobenih drugih možnosti, da o kmetih sploh ne govorimo.
O njih vse do teh dni v tej skupščini nismo smeli niti govoriti, četudi je šlo za
njihova borčevska vprašanja. Tudi v Zvezi borcev se o kmetih-borcih in njihovem stanovanjskem problemu ni govorilo. Danes pa že gre dejansko za
human odnos. Slovenski narod je pokazal v narodnoosvobodilni vojni tako solidarnost, ki jo ves čas svojega obstoja ni in je tudi danes več ne dokazuje.
Tedaj ni bilo vprašanje, na kakšnem mestu in kje se nekdo bojuje.
Nesreča je v tem, da so tista območja, ki so bila že takrat na slabšem, največ žrtvovala za solidarnost in da posledice vojne nosijo še danes. Danes, ko gre
dejansko za humane odnose pa pri reševanju teh vprašanj, navajamo primere
kot so nacionalni dohodek, standard posameznih delov Slovenije itd. Tisti borci
Ljubljane, ki jih ni malo in ki, so takrat predstavljah veliko večino kadra, da
ne govorim o veliki množici Ljubljančanov, ki so se preseliil in ki se še preseljujejo v Ljubljano in o tistih, ki so še danes po 25 letih brez stanovanja ah
v zdravju škodljivem stanovanju, se malo menijo za to, kakšen je nacionalni
dohodek Ljubljane in kakšen je standard poprečnega Ljubljančana.
Zelo neugledno je za ta dom in za slovenski narod sploh, da šele po 25 letih
razpravljamo o tako velikem številu borcev, ki nimajo stanovanj in da sedaj
primerjamo, koliko ustvari ta ali druga občina in da poudarjamo, da naj pokrijemo najprej svoje potrebe, potem pa naj z majhnim delom obudimo solidarnost. Morda bomo še kdaj na tem, da bomo morali obravnavati to solidarnost
drugače.
Podpredsednik Marija Mesarič: Še kdo želi besedo? Tovariš Mirko
Remec, prosim.
Mirko Remec: Tovarišice in tovariši poslanci. Želel bi reči nekaj
besed oziroma pripomb na to, o čemer smo se odločili takrat, ko smo razpravljali in sprejeli sklepe in priporočila o reševanju najaktualnejših vprašanj
udeležencev NOV. V teh zaključkih je rečeno, naj bi v treh letih rešili dokončno
stanovanjske probleme udeležencev NOV in priporočili smo delovnim organizacijam, naj se še aktivneje vključijo v reševanje stanovanjskih zadev udele-
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žen cev NOV s tem, da angažirajo, poleg 4'°/o sredstev, še sredstva sklada skupne
porabe in tako pospešijo reševanje stanovanjske problematike udeležencev NOV.
Mislim, da so bila ta prizadevanja dokajšnja. Moram reči, kolikor sem sodeloval v pripravah, zbiranju in obdelavi predloženega gradiva, da je do sedaj
za mene to najbolj argumentiran predlog, saj je dokazan s poimenskimi spiski
po posameznih občinah. Imamo poimenske spiske po posameznih občinah za
vsak posamezen primer posebej in tudi spisek tistih, ki želijo graditi lastne
stanovanjske hiše, ali hočejo kupiti zasebnia stanovanja. Vsega skupaj je približno 14 000 primerov, ki so jih ugotovile komisije v posameznih občinah.
Nekatere občine so imele več komisij. Pri popisu je sodelovalo — ne bom pretiraval — več tisoč ljudi.
Ne gre za komisijo1, ki jo je ta dom imenoval, da naj rešuje aktualna vprašanja udeležencev NOV, marveč gre za delo tistih tovarišev v posameznih občinah, ki so pripravljali predloge za rešitev še nerešenih stanovanjskih zadev
udeležencev narodnoosvobodilne vojne. Komisija boljšega spiska ni mogla pripravi/ti in tudi v bodoče, kolikor ta dom odloči, da naj pripravi drugi predlog,
tega ne bi zmogla. Mislim, da namreč boljšega od predloženega predloga komisija v bodoče ne bo mogla pripraviti, zato bi moral to nalogo prevzeti, če bo
taka odločitev, nekdo drug.
Zakaj 'se nismo odločili, da bi postavili ključ na osnovo vseh izkazanih
potreb, kar pomeni, da so izpadle izkazane potrebe za gradnjo zasebnih stanovanj in za nakup zasebnih stanovanj? To zategadelj, ker je ta kategorija pokazala, da gre predvsem za izboljšanje stanovanjskega standarda že primerno
urejenih stanovanjskih zadev nekaterih udeležencev NOV. To je pokazala vrsta
zahtev, ki smo jih proučevali. Precej je torej primerov, ko gre za izboljšanje
stanovanjskega standarda. Prav bi bilo, da podpremo te zahteve, kolikor bi
seveda razpolagali z večjo maso sredstev, s čimer bil omogočili ugodnejše stanovanjske razmere udeležencem NOV. Ker zadostnih sredstev ne bo, smo to
kategorijo izključili, četudi smo jo upoštevali v skupnih potrebah. To so, tovariši
in tovarišice, minimalna odstopanja. Tako znaša za mariborsko območje odstopanje za 40 milijonov S dijnarjev, se pravi brez Celja, kjer znaša odstopanje
prav tako 40 milijonov dinarjev, tudi če bi vzeli prvo ali drugo kategorijo. Če
vzamemo vse potrebe, ali samo najemna stanovanja in adaptacije stanovanjskih
hiš kmetov-borcev, potem ne gremo več za tem, da bi stanovanjske probleme
borcev NOV reševali solidarno, ne glede na to, kje le-ti živi (jo. Na podlagi solidarnosti mora torej priti do prelivanja ne samo iz bogatejših, marveč tudi iz
revnejših občin v bolj razvite, če imajo te občine še nerešene stanovanjske probleme borcev narodnoosvobodilnega boja. Če pa se odločimo drugače, moramo
pač sprejeti drugačne odločitve.
Kar zadeva amandma tovariša Rosa, mislim, da gre pri tem dejansko za
to, da se po načelu solidarnosti rešujejo ti problemi socialno najbolj kritične
kategorije udeležencev narodnoosvobodilnega boja, to je kmetov in tistih tovarišev in tovarišic, ki še po 25 letih niso dobili najemnega stanovanja. Mislim,
da smo dolžni dokončno rešiti vse te probleme. Mimo tega imamo še vrsto
drugih socialnih problemov. Mislim, da bi bilo prav, to sem dejal tudi tovarišu
Rosu, da skupščina sprejme to solidarnostno akcijo brez vsakega amandmaja,
ker bi silcer ostalo nerešenih še kup problemov. Trditi si upam, da nekateri
kmetje-borci, ko bodo dobili posojilo, ne bodo mogli vračati kredita, ne da bi
jim občinska skupščina istočasno povišala priznavalnino. Takih primerov je
precej, čeprav gre za čiste kreditne odnose, vendar ne vselej na račun jemalca
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kredita, marveč na račun občinske skupščine, ki bo morala na drug način podpreti kreditojemalca, da bo lahko vrnil sredstva. Na podlagi tega amandmaja
bi se prelivala sredstva na območja, s katerih se sedaj odlivajo namesto, da bi
se tudi v tem pogledu izrazila ta solidarnost. Zaradi tega se zavzemam za sprejem predloženega odloka.
Na kraju želim še poudariti, da bi bilo zelo neugodno, če bi s sprejemom
odloka odlašali. Zainteresirani borci NOV se nenehno zanimajo in vprašujejo,
kdaj bomo začeli reševati njihovo stanovanjsko problematiko, Skratka, kdaj bo
začel veljati ta odlok. Zato bi bilo povsem zgrešeno, če bi s sprejemom tega
akta še nadalje odlašali. Naj še spomnim, da bi z amandmajem, na podlagi katerega bi razdelili le 50 '%> sredstev, dali Metliki le nekaj milijonov. Mislim, da
bi udeleženci narodnoosvobodilne vojne glede na potrebe, ki jih imajo v Metliki,
ne smatrali, da smo jim s tem dali kakršenkoli prispevek oziroma pomoč. To
ne velja samo za Metliko, marveč tudi za mnoge druge občine1, ki so približno
v enakem položaju. Zato izjavljam, da bom glasoval za predlog zakona.
Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima Maruša Krese, ki bo
govorila kot član komisije za vprašanja borcev NOV.
Maruša Krese: Vse, o čemer bom govorila, so že omenili govorniki.
Poudarim naj samo naslednje: popis stanovanjskih problemov borcev so izdelale
terenske komisije, torej ljudje s terena. Ker gradimo družbo na zaupanje ljudi,
ne vem, zakaj bi prav sedaj, ko rešujemo te probleme borcev, izrazili nezaupnico prav tem komisijam, ki so delale na terenu. Komisija za vprašanja borcev
NOV je dobila od mnogih občin pripombe, da sumijo, da drugod popis ni bil
opravljen pravično. Vse občine zatrjujejo*, da so se same strogo držale kriterijev in pravijo, da pa je sosednja občina delala tako in tako. Takih mnenj naša
komisija ni mogla upoštevati in zato smo izdelali ta ključ na zaupanju do
komisij, kil so opravile popis. Če pa bi katerakoli občina sporočila,,da svojega
popisa ni opravila v redu, bodite prepričani, da bi naša komisija to upoštevala.
Kjer je več borcev, je razumljivo tudi večje število nerešenih stanovanjskih
vprašanj. Zato mi je nerazumljivo-, kako je mogel tovariš poslanec primerjati
občino Ljutomer z občino Domžale. To je nemogoče primerjati. Domžalska
občina ima nedvomno večje število borcev kot jih je v Ljutomeru. Takšna razprava je nesprejemljiva. In še to: na podlagi vsega instrumetarija, ki ga vsebujejo predlagani amandmaji, bi bile vse občine, ki so revnejše in imajo
precejšnje število borcev, na slabšem kot bi bile na podlagi odloka, ki ga predlaga komisija. Vse bogatejše občine pa bi bile s predlaganimi amandmaji na
boljšem.
Podpredsednik Marija Mesarič: Ker ni več prijavljenih govornikov,
dajem besedo tovarišu Vladu Crnetu.
Vlado Crne: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši poslanci.
Tovariš poslanec Majerič ni predložil pismenega amandmaja, ker ga torej nismo
prejeli, mislim, da velja amandma, ki ga je predložil izvršni svet glede na to,
da je tovariš Majerič sprejel njegov amandma. Komisija je o tem amandmaju
že razpravljala in ga po dolgi razpravi zavrnila predvsem zaradi tega, ker s
predloženim amandmajem neenako rešujemo probleme borcev po občinah. Dovoljujemo z njim še vedno možnost 50% delitve sredstev, ostala sredstva pa naj
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bi se razdelila pod posebnimi pogoji. Zdi se mi, da borci, ki pričakujejo iz tega
naslova stanovanja, to so socialno šibka kategorija naših občanov, pričakujejo
sklep današnjega zbora v tem smislu, da se lahko že jutri angažirajo zbrana
sredstva za te namene. Zato mislim, da ne kaže odlagati sprejema tega odloka.
Zdi se mi, da je bila v razpravi dovolj jasno potrjena misel, ki smo jo potrdili
že ob sprejemu zakona in sicer, da po 25 letih enkrat za vselej rešimo stanovanjske probleme borcev NOV. To ti borci od nas danes tudi pričakujejo'.
Podpredsednik Marija Mesaric: Tovariš Janez Hribar, ali še želiš
10 minut za odmor, ah pa ste že opravili medsebojno konzultacijo? Se želiš?
(Da.)
Odrejam 10 minut odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 13.10 in se je nadaljevala ob 13.20.)
Podpredsednik Marija Mesarič: Nadaljujemo z delom. Besedo ima
tovarišica Zora Tomič.
Zora Tomič: Spoštovana tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ker je izvršni svet svoje stališče sporočil s pismom od 3. aprila,
ne dajem še ustne obrazložitve. Iz pisma sledi, da izvršni svet ne more podpreti amandmaja tovariša Majeriča; izvršni svet tudi povzema razloge, zaradi
katerih sta komisija za vprašanja borcev in zakonodajno^-pravna komisija zavrnila amandma tovariša Rosa.
Podpredsednik Marija Mesarič: Ali želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Najprej
bomo glasovali o amandmaju tovariša Avgusta Majeriča. Upam, da besedilo
imate, ker je isto kot amandma izvršnega sveta. Ce ga kdo nima, bom besedilo
amandmaja za vsak primer še enkrat pazljivo prečitala: »Občine uporabijo'
50 'o/o sredstev iz druge točke tega odloka, ki se zbirajo s prispevkom za graditev
stanovanj za udeležence NOV na območju posamezne občine. Način uporabe
preostalih 50l0/» sredstev bo določila Skupščina SR Slovenije s posebnim
aktom.« To je amandma tovariša Majeriča.
Prosim tovarišice in tovariše poslance, ki so za ta amandma tovariša Majeriča, da dvignejo roko. (15 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti amandmaju?
(43 poslancev dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? (7 poslancev dvigne roko.)
Amandma tovariša Majeriča je odklonjen, in sicer je zanj glasovalo 15 poslancev, proti 44 poslancev, vzdržalo pa se je 7 poslanoev.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju tovariša Ivana Rosa, kolikor
tovariš Ros še na amandmaju vztraja. Ker mu je predsednik zakonodajnopravne komisije uslišal željo po SOS in priskočil na pomoč, glasi njegov popravljen amandma tako: Za prvim odstavkom v razdelku II se doda dva nova
odstavka:
»-Razliko med sredstvi, ki so jih občinske skupščine dobile po tem odloku
in sredstvi, ki se zberejo na njenem območju na podlagi zakona o prispevku
za izgradnjo stanovanj za udeležence NOV, dobijo občinske skupščine v obliki
posojila. Posojilo se prične vračati po preteku desetih let na poseben račun pol
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službi družbenega knjigovodstva SR Slovenije. Način odplačevanja posojila
in roke odplačevanja določijo posebni predpisi.
Vrnjeno posojilo se skladno z dotokom vračanja odvaja tistim občinskim
skupščinam, na katerih območju so bila ta sredstva zbrana.«
Tako spremenjen in dopolnjen amandma, ki ga sprejema tudi zakonodajnopravna komisija, dajem na glasovanje. Prosim poslance, ki so za amandma, da
dvignejo roko. (7 poslancev dvigne roko.) Koliko jih je proti? (Večina poslancev
dvigne roko.) Koliko poslancev se je glasovanja vzdržalo? (4 poslanci dvignejo
roko.) Hvala lepa.
Ugotavljam, da je republiški zbor s 7 glasovi za, s 4 vzdržanimi in večino
glasov proti zavrnil amandma tovariša Rosa.
Prosim, da glasujemo še o amandmajih zakonod'ajno-pravne komisije.
Prosijm, kdor je za amandmaje zakonodajno-pravne komisije, da dvignejo
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da so amandmaji zakonodajno-pravne komisije v celoti osvojeni.
Prosim, da glasujemo še o amandmajih komisije za vprašanja borcev NOV.
Kdor je za te amandmaje, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.)
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (6 poslancev dvigne roko.)
Prehajamo na glasovanje o odloku. Prosim poslance, ki so za sprejetje
odloka, da dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Prosim, da dvignejo
roko tisti, ki so proti odloku. (Dva poslanca dvigneta roko.) Se je kdo vzdržal?
(13 poslancev dvigne roko.)
Ugotavljam, da je republiški zbor z večino glasov sprejel predlog odloka
o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom za graditev
stanovanj za udeležence NOV.
S tem prehajamo na 5. točko dnevnega reda, in sicer na osnutek
zakona o visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru.
Osnutek zakona o visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru je predložil izvršni svet s predlogom, da ga Skupščina SR Slovenije obravnava po
skrajšanem postopku kot zakonski osnutek. Predsedstvo Skupščine SR Slovenije pa je na podlagi 295. in 296. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije predlagalo, da pristojna zbora obravnavata predloženi zakon v smislu 294. in 295. člena našega poslovnika po skrajšanem postopku kot zakonski predlog in ne glede
na roke, ki so predpisani s poslovnikom.
Prosim, da se zbor izjavi, če sprejema predlog predsedstva, da se predloženi osnutek zakona obravnava po skrajšanem postopku kot zakonski predlog
in ne glede na roke. Prosim, tovariš Jakofčič želi besedo.
Inž. Slavko Jakofčič: Tovarišice in tovariši. Predsedstvo skupščine
po pobudi izvršnega sveta predlaga, da obravnavamo zakon o visoki ekonomskokomercialni šoli v Mariboru po skrajšanem postopku in ne glede na roke.
Se posebno me pri tem moti predlog, da obravnavamo ta zakon ne glede
na roke, ki so določeni s poslovnikom. Menim, da bi bila. takšna obravnava
zakonskih predlogov mogoče le v izrednih okoliščinah, kadar bi zaradi odlašanja lahko nastala večja družbena, materialna ali drugačna škoda.
Pri tem opozarjam tudi na resne pomisleke gospodarske zbornice, inštituta
za ekonomska raziskovanja v Ljubljani in izobraževalne skupnosti. Iz obrazlo-
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žitve sicer izhaja, da niso proti ustanovitvi te šole in ugotavljajo potrebo po
tovrstnih kadrih, vendar menijo, da je bolj smotrno urediti sodelovanje obstoječe mariborske šole z ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Skratka, menijo, da je
treba vprašanja odnosov med obema šolama še proučiti. Predlog pa je kot neutemeljen zavrnila ekonomska fakulteta v Ljubljani. O predlogu je razpravljal
tudi ekonomski svet pri izvršnem svetu, ki zaradi zelo različnih mnenj ,ni
mogel zavzeti stališč o tem vprašanju. Zato je predlagal izvršnemu svetu, da
za proučitev tega vprašanja postavi komisijo.
Menim, da je v takem položaju, ko pomembne znanstvene institucije zavzemajo različna stališča in obstojajo nesoglasja, težko odločati o predloženi rešitvi
in bi bilo potrebno ustanoviti posebno, primerno majhno komisijo, ki naj bi
zadevo raziskala in dala skupščini svoj predlog.
Opozoriti želim še na resoluciljo o temeljih zakonodajne politike republike,
ki smo jo danes sprejeli pod drugo točko dnevnega reda, v kateri na 4. strani
piše: »Sprejemanje zakonov po skrajšanem ali hitrem postopku naj bo omejeno
le na resnično nujne in utemeljene primere.« Menim, da ta primer ni v skladu
z danes sprejetim stališčem.
Zato predlagam, da zakona ne obravnavamo po skrajšanem ali hitrem postopku, temveč da gre po rednem postopku. Ne gre namreč za trenutno odločitev, temveč za odločitev, ki bo veljala dolgo časa. Za tako hitro odločanje ni
opravičila tudi v primeru, če zaradi rednega postopka ne bi bilo mogoče že v
jeseni odpreti to visoko šolo. Hvala.
Podpredsednik Marija Mesaric: Tovariš Jakofčič, naj te ne moti
predlog predsedstva, ker je povsem v skladu z določili našega poslovnika, vendar je v skladu z določili) poslovnika tudi tvoj predlog, zato bomo o obeh
predlogih glasovali, ker je končna odločitev odvisna od zbora. Besedo prosi
še tovariš Ivan Kreft.
Ivan Kreft: Tovarišice in tovariši poslanci. Vedno sem se zavzemal
za to, da bi bilo čim manj hitrega in skrajšanega postopka. Ker pa smo v skrajšanem ali hitrem postopku že sprejeli nekatere pomembne odločitve, se glede
predloženega zakona zavzemam za predlog, da ga sprejmemo po skrajšanem
postopku.
Tovariši. Skupščinsko gradivo, ki smo ga pred kratkim prejeli, nas prepričljivo opozarja na to, da ima Slovenija v primerjavi z Jugoslavijo najnižji delež
diplomiranih ekonomistov, in sicer le 5,8 °/o. V absolutnih številkah prikazano
ima Jugoslavija 22 134 ekonomistov.
Podpredsednik Marija Mesarič: Tovavriš Kreft nisem odprla razprave.
Ivan Kreft: Utemeljujem potrebo za sprejem zakona po skrajšanem
postopku.
Podpredsednik Marija Mesarič: Te podatke imajo prezentirane poslanci v materialih, zato prosim, da se kasneje udeležiš razprave. Hvala.
Imamo naslednjo proceduralno situacijo. Predsedstvo je dalo predlog, ki ga
je podprl tovariš Kreft, drugi predlog je predlog tovariša Jakofčiča, ki apelira
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na poslance, da pri svoji odločitvi upoštevajo njegove pomisleke glede skrajšanja postopkov.
Prosim, tovariš Brumen ima besedo.
Ivan Brumen: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Mislim, da imamo še tretji predlog, namreč predlog izvršnega sveta.
Menim, da predlog izvršnega sveta in predlog predsedstva skupščine nista enaka.
Izvršni svet predlaga, da se predloženi akt obravnava kot zakonski osnutek,
vodstvo skupščiine pa predlaga, da se obravnava kot zakonski predlog; torej
imamo tri predloge.
Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala za pomoč, tovariš Brumen.
Prosim, tovariš Majerič.
Avgust Majerič: Tovarišice in tovariši poslanci. Trditev tovariša
Jakofčiča, da pri tem zakonskem predlogu ne gre za nujen primer, povsem ne
drži, kajti šola, kot vemo, začenja svoje šolsko leto v septembru in mora pred
tem imeti določen čas, da opravi prehod z ene stopnje na drugo. Obravnava
predloga v rednem postopku, torej najprej osnutka in nato predloga, bi se toliko
zavlekla, da ekonomsko-komercialna šola ne bi mogla pravočasno pripraviti
prehoda na drugo stopnjo. Menim, da je bilo tudi dovolj razpravljanja o pomanjkanju ekonomskih kadrov in o potrebi po ustanovitvi visoke ekonomskokomercialne šole. Od ekonomsko-komercialne šole smo dobili tudi dovolj podatkov in gradiva o katastrofalnem stanju ekonomskih kadrov v republiki Sloveniji, glede katerih smo, v razmerju nasproti številu zaposlenih, pod jugoslovanskim poprečjem. Z odlaganjem sprejetja predloženega zakona bi se to
neustrezno stanje ekonomskih kadrov še podaljševalo. Vsebinska vprašanja v
zvezi s predloženim zakonom so dovolj razčiščena, zakon sam pa obsega le borih
pet členov in zato vprašanje same procedure ni najpomembnejše. Mislim, da
potrebo po sprejemu zakona dovolj utemeljuje mnenje gospodarstva, ki potrebuje prav tako vrsto podjetniškega ekonomskega kadra; to mnenje podpira
tudi pristojna komisija.
Hvala lepa.
Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Se kdo želi besedo? Ce ne,
dajem predlog predsedstva skupščine na glasovanje. Kdor je za predlog predsedstva skupščine, naj prosim dvigne roko. (39 poslancev dvigne roko.) Hvala.
Kdo je proti? (18 poslancev dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? (10 poslancev
dvigne roko.) Ugotavljam, da je predlog sprejet.
K tej točki dnevnega reda je izvršni svet kot svojega predstavnika določil
tovariša Vladimira Bračiča. Osnutek zakona sta obravnavala odbor za prosveto
in kulturo in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta dala zboru
pismeno poročilo. Ali želi predstavnik odbora dati še ustno obrazložitev? (Da.)
Besedo ima tovariš Cene Matičič. Prosim.
Cene Matičič: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ker vam je bilo poročilo našega odbora dostavljeno šele danes, si dovoljujem seznaniti vas z bistvenimi razlogi, ki so vodili odbor k temu, da priporoči
prehod sedanje višje ekonomske komercialne šole v Mariboru v visoko ekonomsko-komercialno šolo v Mariboru. Predlog višje ekonomsko-komercialne šole v
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Mariboru temelji na argumentih, ki so dokaj podrobno utemeljeni in z raznimi
tabelami in pokazatelji predstavljeni v elaboratu o prehodu višje ekonomskokomercialne šole v visoko ekonomsko^komercialno šolo v Mariboru. V tem
elaboratu utemeljuje šola svoj predlog predvsem s pomanjkanjem ekonomskih
kadrov v SR Sloveniji, zlasti ekonomistov z visoko izobrazbo, z neustrezno zasedbo delovnih mest, ki zahtevajo tako izobrazbo, s kvantitativnim zaostajanjem
višjega in visokega ekonomskega šolstva v Sloveniji glede na razvoj tega šolstva
v drugih republikah, posebej pa še s potrebo po izobraževanju profila diplomiranega ekonomista podjetniške smeri, ki ga gospodarstvo pogreša. Mislim, da
sem dolžan opozoriti vas, da so predlog višje ekonomske komercialne šole v
svojih pismenih izjavah podprli republiški odbor sindikatov delavcev industrije
in rudarstva, združenje poslovnih bank in hranilnic Slovenije, Turistična zveza
Slovenije, zavod SR Slovenije za statistiko, skupščina občine Maribor, Zveza
inženirjev in tehnikov Maribor, združenje visokošolskih zavodov in še nekateri
drugi zavodi, med njimi tudi gospodarska zbornica, inštitut za ekonomske raziskave v Ljubljani in izvršni odbor izobraževalne skupnosti SR Slovenije.
Predlog višje ekonomsko-komercialne šole v Mariboru pa je kot neutemeljen odklonila ekonomska fakulteta v Ljubljani. O predlogu je razpravljal tudi
ekonomski svet pri izvršnem svetu. Na seji ekonomskega sveta se je 'pokazala
neenotnost med predstavniki višje ekonomsko-komercialne šole v Mariboru in
ekonomske fakultete v Ljubljani. Zato ekonomski svet našega izvršnega sveta
ni zavzel dokončnega stališča. Na njegov predlog je bila nato imenovana posebna komisija; ta je predložila izvršnemu svetu poročilo, ki je pred vami.
Predlog komisije, da se višja ekonomsko-komercialna šola v Mariboru preosnuje v visoko ekonomsko komercialno šolo, temelji na naslednjih štirih temeljnih pogojih:
Prvič, da se zagotovi tudi v okviru visoke ekoinomsko-komercialne šole v
Mariboru prva stopnja študija in sicer na sedanji kvaliteti, ki je zelo visoka.
Drugič, da se na drugo stopnjo lahko vpišejo le kandidati prve stopnje z
ustrezno prakso; iimeti morajo najmanj tri leta prakse.
Tretjič, da tretja stopnja lahko vsebuje samo študij specializacije, nikakor
pa ne tudi magisterija; zato šola seveda ne more podeljevati doktorata znanosti, in
Četrtič, da problem manjkajočih učiteljev za drugo stopnjo reši v sodelovanju z ekonomsko fakulteto v Ljubljani; le če to ne bi bilo mogoče, pa tudi
v sodelovanju s kakšno drugo ustrezno šolo v naši državi.
Mislim pa, da vas moram opozoriti še na zaključno mnenje te komisije in
nekatere misli posebej poudariti. Komisija je namreč več čas svojega dela težila
za tem, da se najdejo konkretne rešitve za vsebinsko in organizacijsko povezavo ekonomske fakultete v Ljubljani im višje ekonomsko-komercialne šole v
Mariboru. V ta namen je povabila na razgovor obe šoli, s prošnjo, da povesta
o tem svoja stališča. Po zaslišanju predstavnikov obeh šol je komisija prišla do
zaključka, da je gornji predlog, takšen kot ga komisija predlaga, edina realna
rešitev v sedanjem položaju. Ugotovila je namreč, da v preteklosti niso bile
izkoriščene možnosti za uskladitev stališč ekonomske fakultete v Ljubljani in
višje ekonomsko-komercialne šole v Mariboru, s čimer je bila seveda zamujena
priložnost, da se uresniči racionalno sodelovanj e obeh šol.
Naš odbor je obravnaval vsa poročila, ki so bila predložena. Odbor je v
obravnavi ugotovil, da ni zadržkov za ustanovitev visoke ekonomsko-komercialne šole v Mariboru in da je utemeljen predlog komisije, ki predlaga preosno-
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vanje sedanje višje ekonomsko-komereialne šole v visoko ekonomsko-komercialno šolo v Mariboru. Odbor zato predlaga republiškemu zboru, da sprejme
predlog zakona o visoki komercialni šoli v Mariboru
Podpredsednik Marija Mesaric: Ali želi predstavnik izvršnega sveta
tovariš Bračič dati ustno obrazložitev? (Ne želi.) Osnutek zakona sta obravnavala odbor za prosveto in kulturo in zakonodajiuvpravna komisija. Odbor in
komisija sta dala zboru pismeni poročili.
Otvarjam razpravo. Prosim. Če nihče ne želi besedo, zaključujem razpravo
in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne
roko. (Skoraj vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (6 poslancev dvigne roko.)
Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel predlog zakona o visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru s šestimi, vzdržanimi glasovi.
Ura je 10 minut do dveh. Predlagam, kolikor se boste z mojim predlogom
strinjali, da bi imeli samo polurni odmor, tako da bi lahko z našim delom danes
končali. Ali se s predlogom strinjate? (Da.) Torej odrejam polurni odmor in se,
ponovno dobimo ob 14.30. Prosim, bodite točni.
(Seja je bila prekinjena ob 13.50 in se je nadaljevala ob 14.30.)
Podpredsednik Marija Mesarič: Naša naslednja točka
dnevnega reda je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o osnovni šoli.
Predlog zakona je predložil izvršni:-svet. Kot svojega predstavnika je določil
tovariša dr. Ernesta Petriča. Predlog zakona sta obravnavala odbor za prosveto in kulturo in zakonodajno^pravna komisija. Odbor in komisija sta dala
zboru pismeni poročili. Prosim, če se predstavnik zakonodajno-pravne komisije
in predstavnik izvršnega sveta izjavita o amandmajih.
Prosim, predstavnika zakonodajno-pravne komisije.
Janko Cesnik : Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Mislim, da med komisijo in odborom ni spornih vprašanj. V zvezi z
12. členom je komisija dala samo pripombo glede mnenja izobraževalne skupnosti. Komisija ni dala amandmaja, pripombe pa odbor ne sprejema. Hvala.
Podpredsednik Marija Mesarič: Hkrati vas obveščam, da je svoj
amandma naš poslanec tovariš Stefanič umaknil.
Ker predstavnik izvršnega sveta ni navzoč, se bo o amandmajih naknadno
izj avil.
Na sejo zbora sta bila vabljena predstavnik zavoda za šolstvo SR Slovenije
in predstavnik izobraževalne skupnosti SR Slovenije.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim predstavnika izvršnega sveta
tovariša dr. Ernesta Petriča, če se izjavi o amandmajih k predlogu zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli.
Dr. Ernest Petrič: Tovarišica podpredsednik, oprostite, da ste morali
čakati. Ker sem bil na seji prosvetno-kulturnega zbora, mi ni znano, za katere
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amandmaje gre. Vendar lahko rečem, da izvršni svet sprejema vse amandmaje,
ki so bili diarii do današnje seje.
Podpredsednik Marija Mesarič: Amandma, ki je bil dan tik pred
sejo, je poslanec Stefanič, ki ga je dal, umaknil.
Odpiram razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce niihče, zaključujem razpravo in dajem amandma odbora na glasovanje. Kdor je za amandma, naj
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Dajem na glasovanje amandmaje zakonodajno-pravne komisije. Prosim,
kdor je za amandmaje, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Dajem predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli
na glasovanje. Prosim, kdor je za, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je republiški zbor predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli soglasno sprejel.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, in sicer na predlog zakona o pedagoški službi.
Predlog zakona je predložil odbor za prosveto in kulturo republiškega
zbora. Predstavnik odbora je tovarišica Ela Ulrih-Atena.
Predsedstvo Skupščine SR Slovenije je sprejelo predlog odbora za prosveto
in kulturo, da se zakonski predlog obravnava ne glede na roke in pristojnima
zboroma zato predlaga, da zakonski predlog obravnavata ne glede na roke, ki
so predpisani, s poslovnikom. Prosim zbor, da se izjavi, če sprejema predlog
predsedstva. Kdor je za tak predlog, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev
dvigne roko.) Je kdo proti? (Dva poslanca dvigneta roko.) Se je kdo vzdržal?
(Trije poslanci dvignejo roko.)
Predlog zakona je obravnavala zakonodajno-pravna komisija in dala zboru
pismeno poročilo1. Celotno gradivo je bilo v smislu 165. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije poslano izvršnemu svetu. Izvršni svet je dal pismeno mnenje.
Ali želi predstavnik odbora dati še ustno obrazložitev? (Da.)
Prosim. Besedo ima tovarišica Ela Ulrih-Atena.
Ela Ulrih-Atena: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci. K
predlogu zakona, kakršen je bil predložen v prvotnem besedilu, je dal odbor
še dodatne amandmaje, kij ste jih prejeli pismeno in mislim, da jih zato ni treba
ponavljati. V tem dodatnem poročilu o amandmajih je tudi pojasnjeno, da
odbor sprejema amandmaje zakonodaj no-pravne komisije.
Poslance moram opozoriti, da je bila danes predložena pripomba izvršnega odbora izobraževalne skupnosti SR Slovenije v tem smislu, da se ne strinjajo z določilom 9. člena, ki določa, da se zavod za šolstvo financira iiz republiškega proračuna. Odbor je to stališče poznal in je o njem tudi že zavzel svoje
stališče, ki ga pa ni posebej navedel v poročilu, ker prej za to ni bilo osnove.
Odbor je pripravil predlog na podlagi osnutka v skladu s stališči tega
zbora, da ima ta služba status upravnega organa. V zvezi s tem je izvedel
tudi vse ostale konsekvence, tako da je zavod za šolstvo samostojen republiški organ, ki so mu z zakonom zaupane določene upravne in strokovne
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naloge. Glede na tak status pedagoške službe meni naš odbor, da ni razloga,
da bi jo financirala republiška izobraževalna skupnost. To bi bil tudi edini primer, da bi kakšna samoupravna skupnost financirala republiški, v bistvu
upravni organ.
Odbor zavrača trditve republiške izobraževalne skupnosti^ da je mogoče
zagotoviti vpliv na zavod za šolstvo, na njegove programe in na kvaliteto dela
tega zavoda samo prek financiranja. Vpliv izobraževalne skupnosti na zavod
za šolstvo je konkretno določen v nekaterih členih zakona. Med drugim je
določeno, da ji je zavod za šolstvo dolžan predložiti program dela; prav tako
mora zavod za šolstvo pošiljati izobraževalni skupnosti redna periodična poročila o stanju v šolstvu in o svojih ugotovitvah. Ker delo zavoda za šolstvo kot
republiškega upravnega organa nadzoruje izvršni svet, meni odbor, da izobraževalna skupnost lahko vpliva na ta zavod tudi s pomočjo izvršnega sveta; zavod
za šolstvo kot upravni organ se namreč mora ravnati po smernicah izvršnega
sveta.
Morda kaže omeniti samo še to, da je pri oidločanju o vprašanju, ali; naj bo'
pedagoška služba organizirana samostojno kot upravna služba, ali naj bo se^
stavni del izobraževalne skupnosti ali pa naj bo setavni del republiškega upravnega organa, v tem primeru sekretariata za prosveto in kulturo, prišlo do odločitve, naj bo služba organizirana kot samostojen organ, zato da bi imeli
pedagoški svetovalci maksimalno samostojnost in s tem v zvezi seveda tudi
polno odgovornost. Tako postavljen je ta organ pravzaprav odgovoren izvršnemu svetu in skupščini in je tudi v finančnem pogledu izvzet vplivu drugega
financerja.
Opozarjam še na to, da je 9. člen doživel spremembo v prosvetno-kulturnem zboru. Tam je bil namreč sprejet amandma v tem smislu, da zavod za
šolstvo financira republiška izobraževalna skupnost. Naš odbor pa take rešitve
ne sprejema.
Prav tako je bil v omenjenem zboru sprejet amandma k 7. členu, in sicer,
da mora imeti predstojnik organizacijske enote zavoda za šolstvo visoko ali
višjo izobrazbo. Odbor zahteva visoko izobrazbo zaradi tega, ker mora po določbi 15. člena imeti pedagoški svetovalec za razredni pouk višjo izobrazbo, za
predmetni pouk pa visoko izobrazbo'. Ker predvideva, da bo večina pedagoških
svetovalcev na zavodu za šolstvo imela visoko izobrazbo, odbor vztraja pri svojem predlogu, da mora i,meti tudi-predstojnik te enote visoko izobrazbo. Amandma pa v tem pogledu znižuje kriterij potrebne izobrazbe za predstojnika organizacijske enote, ki naj bi lahko imel tudi le višjo izobrazbo. Tega amandmaja
naš odbor ne sprejema. Hvala lepa.
Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Želela bi vam dati poleg
navedb, ki jih je posredovala v svojem izvajanju tovarišica Atena še obvestilo,
ki sem ga pravkar prejela od predsednika kulturno-prosvetnega zbora tovariša
Miloša Polj anška k tej točki dnevnega reda.
Njegovo obvestilo glasi: »Obveščam vas, da je prosvetno-kulturni zbor
Skupščine SR Slovenije na 54. seji, ki je bila dne 10. 4. 1969, sprejel predlog
zakona o pedagoški službi z amandmaji:
— odbora prosvetno-kulturnega zbora za šolstvo k 3., 12., 14., 22., 23. in 24.
členu,
— zakonodajno-pravne komisije, razen k členu 26,
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— k 2. odstavku 7. člena, ki se dopolni tako, da se glasi: »Za predstojnika
organizacijske enote je lahko imenovan pedagoški svetovalec, ki ima visoko ali
izjemoma višjo izobrazbo.« in
— k prvemu odstavku 9. člena, ki se spremeni tako, da se glasi: »Sredstva
za delo zavoda za šolstvo zagotavlja izobraževalna skupnost SR Slovenije na
podlagi delovnega programa zavoda,« 26. člen se črta,
Tovarišica Atena se je o predlaganih amandmajih že izjavila, prosim pa,
ali lahko da svoje mnenje tudi predstavnik zakonodajno-pravne komisije. Prosim, besedo ima tovariš Janko Česnik.
Janko Cesnik: Komisija v celoti sprejema amandmaje odbora za
kulturo in prosveto našega zbora, prav tako pa se v celoti strinja z njegovimi
stališči glede financiranja pedagoške službe. Ker je financiranje upravnih
organov urejeno v republiških predpisih tako, da se financirajo iz republiškega proračuna, bi bilo z našega gledišča nesistemsko in z gledišča pravnega
sistema neprimerno, če bi samostojni republiški organ, ki spada med republiško upravo, financirala izobraževalna skupnost. Ne vem sicer, zakaj republiška izobraževalna skupnost predlaga ta amandma, vendar če gre za, vpliv
na pedagoško službo s financiranjem, se strinjam z argumenti tovarišice Atene,
da .so v zakonu dane možnosti za uveljavljanje vpliva izobraževalne skupnosti
tudi na drugačen način.
Ne razumem stališča prosvetno-kulturnega zbora, ki ne sprejema naše pripombe k 26. členu. Mi smo namreč samo popravili številko tako, da smo navedli
sedanji člen prečiščenega besedila zakona namesto prej citiranega člena zakona o spremembi zakona o izobraževalnih skupnostih; med tem časom smo
namreč v komisiji pripravili prečiščeno besedilo in je zaradi tega ta člen dobil
novo številko.
Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa. Prosim še predstavnika
izvršnega sveta, da se izjavi. (Ni navzoč.) Ker ga ni, se bo izjavil kasneje.
Obveščam vas, da smo na sejo k tej točki dnevnega reda vabili predstavnike
zavoda1 za šolstvo SR Slovenije in predstavnika izobraževalne skupnosti SR
Slovenije.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Zaje, kot predstavnik izobraževalne skupnosti, SR Slovenije.
Ludvik Zaje: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši poslanci!
Zakaj republiška izobraževalna skupnost vztraja pri tem, da bi financirala
prosvetno-pedagoško službo?
Izobraževalna skupnost je pravzaprav povzročila razpravo in osnutek ter
predlog zakona o prosvetno-pedagoški službi, ker je poleg drugih kritik tudi
menila, da je treba ob kritiki dosedanjega sistema prosvetno-pedagoške službe
pristopiti k razreševanju tega problema. Hkrati je od vsega začetka, kar je razvidno tudi iz skupščinskega gradiva, opozarjala, da bi morala biti ta služba
tesneje povezana s samoupravnim sistemom, ker je to drugačna vrsta inšpekcijske službe kot druge. Izvršuje sicer nadzor, a na podlagi tega nadzora svetuje,
izobražuje, organizira najrazličnejše oblike strokovnega izobraževanja in potem
ponovno svetuje, in tako dalje.
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Jasno je, da se ta proces opravlja na področju izobraževalne dejavnosti, ki
ima svojo samoupravno strukturo; zato je povsem jasno, da strokovna služba
takega mača j a spada v samoupravni sistem. Vendar so poznejše razprave opozarjale na to, da bi bilo morda bolje, da to službo povsem osamosvojimo v
smislu samostojnega upravnega organa, ker se je poudarjala predvsem nadzorna
funkcija. Bojimo se, da se bo pedagoška služba ukvarjala izključno z nadzorom.
Opozoril bi vas rad, da je seveda iluzorno misliti, da bomo imeli toliko prosvetno'-pedagoških svetovalcev, da bodo dejansko lahko nadzorovali vsakega
prosvetnega delavca, vsak zavod, vsako vrsto šole in vsak predmet.
Pozneje smo pristali na kompromis, ker nipmo hoteli zostrovati položaja.
Sprijaznili smo se z rešitvijo, da bo služba organizirana kot upravni zavod
oziroma kot samostojni upravni zavod, ali kakorkoli se že imenuje, vendar pa
smo vedno vztrajali pri zahtevi, da bi vsaj prek financiranja lahko konkretneje, odločneje vplivali na sam program dela prosvetno-pedagoške službe in
seveda na njegovo izvajanje. Ko smo v izvršnem odboru republiške izobraževalne skupnosti o teh vprašanjih razpravljali, smo poskušali razumeti razloge,
ki govore za upravni zavod in smo jih potem, sicer s pomisleki, tudi sprejeli.
Prav tako pa smo razpravljali tudi o tem, da bi bilo potrebno v sedanjem položaju, ko imamo v osnovni šoli izredno osipanje zaradi nekaterih predmetov,
predvsem tujega jezika, slovenščine in matematike; ko imamo zelo neurejeno
stanje v poklicnih šolah in v nekaterih drugih srednjih šolah; usmeriti v prvi
faza; prosvetno-pedagoško službo predvsem na te kritične točke, čeprav seveda
ne smemo spustiti iz rok tudi ostalih problemov.
Spraševali smo se, kdo izven šolskih zavodov in samoupravnih skupnosti
bi lahko bolje poznal kritične točke v izobraževalnem sistemu kot to področje
samo, upoštevajoč tudi vse pripombe in kritike vseh drugih dejavnikov, Povsem
jasno je, če mi dovolite poenostavljanje problemov — da tudi v podjetju najbolje vedo, kje je šibka točka tehnologije, proizvodnje in tako dalje. Zato tudi
ni dvoma, da bo ta sfera sama vključujoč samoupravne organe, najbolj točno
vedela, kje so njene šibke točke in zakaj nastajajo. Mislim, da smo s svojim
dosedanjim poslovanjem dokazali, da smo že rešili ali pa začeli reševati vprašanja, ki jih po upravni poti nismo mogli rešiti 20 let. Seveda smo trdno odločeni tako ravnati tudi vnaprej. Zato ob kompromisu, katerega smo sprejeli,
vendarle vztrajamo pri zahtevi, da bi financiranje izvajali prek republiške
izobraževalne skupnosti, ker je to najboljša možnost, da postavimo ob sodelovanju vseh zainteresiranih ustrezen program in ta program tudi izpeljemo oziroma njegovo izvajanje tudi nadzorujemo. Prepričani smo, da bo s takim načinom dela prosvetno-pedagoška služba tudi sama pridobila, ker bo imela večje
možnosti kvalitetnega dela. Tako bomo tudi bolje uresničili intencije, ki so
vodile skupščine pri. sprejemanju tega zakona, kot pa, če to nalogo opravlja
upravni organ, ki je vezan na proračun.
Ta naš predlog je torej odmik od našega prvotnega stališča, je kompromis,
ki pa naj vendarle omogoči, da s takim načinom financiranja zadržimo potreben vpliv. Ta naš predlog ni protiustaven niti ni nezakonit, priznavamo pa,
da je nenavaden glede na našo dosedanjo prakso, a ne vemo, zakaj ne bi mogli
sprejeti tako specifično rešitev, če gre za specifično službo.
Zavedamo se, da ima ta predlog tudi svoje šibke strani; lahko se, na primer,
pojavijo negativne tendence v samoupravnem mehanizmu, vendar smo prepričani, da bo po našem predlogu služba učinkovita in bolj uspešna, da bo dala
boljše rezultate in da se bo tudi sama bolje razvijala. Odločitev je seveda na
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vas, poslancih. S tem, da pri našem predlogu vztrajamo, prevzemamo dodatno
delo in odgovornost, zavedajoč se seveda problemov, ki jih je na tem področju treba rešiti. Zato predlagam, da naš predlog sprejmete.
Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim. Besedo ima tovariš Vladimir Bračič.
Dr. Vladimir Bračič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši poslanci! V imenu izvršnega sveta izjavljam, da izvršni svet sprejema
amandmaje in predloge zakonodajno-pravne komisije, odbora za prosveto in
kulturo republiškega zbora ter odbora za šolstvo prosvetno-kulturnega zbora.
V zvezi z 9. členom pa sem na seji prosvetno-kulturnega zbora že povedal stališče izvršnega sveta. Določba 10. člena obvezuje zavod, da pošlje svoj delovni
program republiški skupščini in njenemu izvršnemu svetu, izobraževalni skupnosti SR Slovenije in republiškemu sekretariatu za prosveto. Izvršni svet v tej
zvezi zagotavlja republiški izobraževalni skupnosti, da bo takrat, ko bo potrjeval delovni program in s tem tudi usmerjal delo službe, upošteval vse upravičene
želje in zahteve republiške izobraževalne skupnosti. Menim pa, da bo sama
praksa privedla do tega, da bo zavod svoj program že predhodno skušal kar se
da uskladiti z vsemi zainteresiranimi. S predlagano spremembo 9. člena sicer
ne bi sprejeli protiustavne odločitve, vendar bi kot meni tudi zakonodajnopravna komisija, uzakonili način financiranja, ki ne bi bil v skladu z obstoječim
sistemom financiranja uprave. Zato v imenu izvršnega sveta takega protisistemskega sklepa ne morem sprejeti.
Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Prosim, besedo ima tovariš
Lojze Stefanič.
Lojze Stefanič: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši
poslanci! Prepričan sem, da predlog, ki ga daje republiška izobraževalna skupnost, ne bi imel tako pozitivnih učinkov, ki si jih izobraževalna skupnost v
zvezi s tem predlogom zamišlja. Predstavniki vseh samostojnih izobraževalnih
ustanov v Mariboru smo se sestali, se o tem predlogu tudi pogovarjali in prišli
do zaključka, da je nujno potrebno, da dobivajo temljne izobraževalne skupnosti in republiška izobraževalna skupnost ustrezno strokovno pomoč s strani
pedagoške službe. Izražena pa je bila bojazen, da bi pedagoška služba, če bi
bila materialno odvisna od republiške izobraževalne skupnosti, ne mogla pretežno opravljati nalog, res strokovnega svetovanja in strokovnega nadzorstva
ter je nevarnost, da bi spet postala zbiralec raznih podatkov in statistik; tako ne
bi postala strokovna, temveč zgolj administrativna služba.
Ne moremo si zamisliti, da bi lahko bila ta služba dovolj učinkovita, če bi
bila materialno povsem odvisna od republiške izobraževalne skupnosti. Upoštevati moramo, da se materialni položaj izobraževanja spreminja kot aprilsko
vreme in se zato bojimo, da bi ob morebitnem pomanjkanju sredstev v celotni
sferi izobraževanja morali okrniti osnovni program pedagoške službe in bi tako
odpadel marsikakšen ogled in marsikakšna potrebna študija.
Na kratko: tisti, ki na tem področju delamo, smo za to, da dobimo strokovno močno pedagoško službo, vendar menimo, da ne bi smela biti materialno
odvisna od republiške izobraževalne skupnosti; seveda pa mora pedagoška
10
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služba dajati izobraževalni skupnosti določene podatke in nasvete, kar pa je
sioer v predloženem zakonu določeno posebej.
Na koncu prosim predstavnika predlagatelja, da pojasni tisto določbo predloga zakona, po kateri je za pedagoškega svetovalca na razredni stopnji pouka
lahko imenovan tisti, ki ima ustrezno višjo izobrazbo. Ali bo po preteku petih
let, če sprejmemo to določbo, mogoče postaviti; za svetovalce za razredni pouk
tovariše, ki imajo daljšo prakso v osnovni šoli, so pa predmetni učitelji neke
druge stroke, na primer, kemije, fizike in podobno. Če to ne bi bilo mogoče,
bo čez štiri leta nastopilo vprašanje, kako dobiti svetovalce z zahtevano sedemletno delovno dobo. Prepričan sem namreč, da čez sedem let še ne bomo imeli
dovolj za to službo izšolanih tovarišev, ki imajo pedagoško akademijo za stopnjo
razrednega pouka.
Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala. Prosim, tovariš Cene Matičič ima besedo.
Cene Matičič: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši poslanci!
Dovolite mi, da se tudi jaz poslužim retoričnega uvoda predsednika republiške
izobraževalne skupnosti:, tovariša Zajca.
Zakaj naš odbor vztraja pri predloženem besedilu in odklanja misel oziroma
prelog republiške izobraževalne skupnosti?
Prvič, šolstvo je nacionalni problem, je nacionalnega značaja; zato mora
biti ta služba enotna in odgovorna celotni naciji, se pravi njenemu predstavništvu, republiški skupščini in izvršnemu svetu.
Drugič, jasno je, da mora pedagoška služba najtesneje, ne samo sodelovati,
pač pa tudi odgovorno upoštevati težnje republiške izobraževalne skupnosti;
vendar gresta njen odgovor in odgovornost samo republiški skupščini oziroma
izvršnemu svetu.
Tretjič, drži, da je republiška izobraževalna skupnost začela reševati in tudi
zelo zadovoljivo rešila vrsto večjih problemov iz šolske sfere.
Upamo in trdno smo prepričani, da bo tako delovala tudi vnaprej in opravičila zaupanje, ki ji ga je ta visoki dom dal.
Četrtič, predlog, ki ga je naš odbor zapisal v predlog tega zakona, ni nenavaden. Nasprotno, popolnoma normalen in razumljiv je. Mnogo bolj nenormalen bi bil tisti, ki ga predlaga republiška izobraževalna skupnost.
Petič, nikakor si ne moremo misliti, d!a bi bila nova pedagoška služba glede
programov, obsega dela in predvsem glede financiranja odvisna predvsem od
tiste sfere, ki jo mora v imenu družbe nadzorovati in ji svetovati.
Hvala lepa!
Podpredsednik Marija Mesarič: Zeli še kdo besedo? Prosim, Besedo
ima tovarišica Ivanka Koren.
Ivanka Koren: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši poslanci! Podpiram amandma prosvetno-kulturnega zbora k drugemu odstavku
7. člena, in sicer, da je lahko za predstojnika organizacijske enote imenovan
tudi pedagoški svetovalec, ki ima praviloma visoko, izjemoma pa tudi višjo
izobrazbo. Sicer nismo dobili predloga o tem, kje in kakšne naj bodo organizacijske enote zavoda za šolstvo, vendar smatram, da bi v organizacijski enoti,
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ki bi se ukvarjala predvsem z razrednim poukom, lahko bil predstojnik organizacijske enote tudi pedagoški svetovalec z višjo izobrazbo.
Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala. Prosim, še kdo želi besedo?
(Ne javi se nihče.) Če ne, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje amandmaje zakonodajno-pravne komisije. Prosim, kdor je za te amandmaje, da dvigne
roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Dajem amandma prosvetno-kuLturnega zbora k drugemu odstavku 7. člena,
s katerim se, kot ste slišali, predstavnik našega odbora ne strinja in s katerim
se ne strinja tudi predstavnik izvršnega sveta, .na glasovanje. Prosim, kdor je
za amandma, da dvigne roko: (6 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (Večina
poslanoev.) Se je kdo vzdržal? (14 poslancev dvigne roko.)
Dajem na glasovanje amandma k 1. odstavku 9. člena prosvetno-kulturnega
zbora, ki ga je zavrnil predstavnik izvršnega sveta in ki ga zavrača tudi predstavnik našega odbora. Amandma se glasi: »Sredstva za delo zavodov za šolstvo
zagotavlja izobraževalna skupnost SR Slovenije na podlagi delovnega programa
zavoda.« O tem je potekala diskusija med predstavnikom izobraževalne skupnosti tovarišem Zajcem in tovarišem Matičičem. Prosim, kdor je za tak amandma, naj dvigne roko. (Nihče.) Je kdo proti? (Večina poslancev dvigne roko.)
Se je kdo vzdržal? (Štirje poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa.
Prosila bi, da glasujemo še o amandmaju odbora za prosveto in kulturo.
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdtžal? (En poslanec dvigne roko.)
Prosim, da glasujemo o predlogu zakona o pedagoški službi v celoti. Kdor
je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o pedagoški službi.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, in sicer na osnutek zakona
o raziskovalni dejavnosti.
Osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti je predložil izvršni svet. Predstavnik izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda je tovariš dr. Ernest Petrič.
Osnutek zakona sta obravnavala odbor za prosveto in kulturo in zakonodaj nopravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili, kateri ste prejeli danes na
seji.
Pričenjam razpravo o osnutku zakona v načelu. Prosim, kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Milan Kristan.
Milan Kristan: Tovarišice in tovariši poslanci! Menim, da je za
današnje raziskovalno delo zelo pomembna dokumentacija; skratka zbiranje in
urejanje dokumentacije, ki ni le nacionalno zaključena, temveč je odraz, lahko
rečem svetovnega napredka. Tako dokumentacijo imajo v številnih državah,
na primer v Ameriki, kjer je najbolj razvita, pa v Sovjetski zvezi in Japonski.
Poskusi podobne organizacije so bili napravljeni tudi pri nas, vendar smo kasneje postavili novo organizacijo, ki temelji na samoupravi. Občutek imam, da
prav temu področju posvečamo premalo pozornosti. Zaradi tega predlagam, da
v 33. členu, ki določa naloge raziskovalne skupnosti, vnesemo tudi določilo, s
katerim bi. naložili tej skupnosti tudi skrb za...
10*
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Podpredsednik Marija Mesaric: Tovariš Kristan, dovoliš, da te
prekinem, imamo razpravo v načelu, ti pa razpravljaš že o podrobnostih.
Milan K r i s a n : To je načelo, ki se pravzaprav tiče ...
Podpredsednik Marija Mesarič: Ki se tiče podrobne obravnave.
Milan Kristan: Ni to podrobna obravnava, pač pa gre za načelno
vprašanje, ali ta dejansko spada v to materijo ali ne spada. Hvala.
Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. K tej točki dnevnega reda
ima pripravljen ekspoze predstavnik izvršnega sveta tovariš dr. Ernest Petrič.
Prosim, besedo ima tovariš dr. Ernest Petrič.
Dr. Ernest Petrič: Tovarišice in tovariši poslanci! Tovarišica podpredsednica! Dovolite mi, da ob tem, ko se ta zbor srečuje z zakonom o raziskovalni dejavnosti v njegovi drugi fazi, spregovorim nekaj besed.
Najprej želim opozoriti, da sem že pred približno enim letom, ko je skupščina razpravljala o prvi fazi tega zakona, ki je po mojem mnenju nadvse pomemben sistemski zakon, že podal obširen oris stanja, problemov in. perspektiv
raziskovalnega dela v Sloveniji in temeljnih ciljev politike izvršnega sveta na
tem področju. Mislim, da bo tedaj, ko bo pred to skupščino predlog zakona o
raziskovalni dejavnosti, potrebno ponovno obširno spregovoriti o splošni politiki izvršnega sveta na področju raziskovalnega dela, tokrat pa se želim omejiti
predvsem na ugotovitve, koliko predloženi osnutek ustreza tistim načelnim izhodiščem, ki jih je ta skupščina začrtala pripravljalcem zakonskega osnutka
v predlogu za izdajo zakona.
Ta moj restriktivni pristop je toliko lažji tudi zato, ker je sekretariat za
prosveto in kulturo zakonskemu osnutku predložil posebno gradivo, ki daje
različne kvantitativne kazalce o raziskovalnem delu v Sloveniji; to gradivo
vam je bilo predloženo. Nadalje lahko storim to tudi zato, ker je pred nedavnim,
ko je ta skupščina sprejela pomemben zakon o stalnih sredstvih republike za
financiranje raziskovalnega dela, prav tako že bilo spregovorjenih nekaj besed o
splošnih vprašanjih raziskovalnega dela, zlasti pa njegovega financiranja.
Osnutek, ki je pred vami, je plod dolgotrajne razprave v razširjeni komisiji izvršnega sveta za raziskovalno delo. Ta komisija je štela 31 članov, ki se
v naši republiki ukvarjajo s problemi raziskovalnega dela in je bila sestavljena
tako, da so bila v njej zastopana vsa področja raziskovalnega dela. V njej
sta bila dva redna člana slovenske akademije znanosti in umetnosti, en dopisni
član slovenske akademije znanosti in umetnosti, 7 raziskovalcev univerze in
njenih inštitutov, 5 raziskovalcev iz razvojnih oddelkov, 5 raziskovalcev iz tako
imenovanih samostojnih inštitutov, predstavniki sklada Borisa Kidriča, predstavniki zveze sindikatov in SZDL, predstavnik gospodarske zbornice, predstavnik zveze raziskovalnih organizacij Slovenije in drugi. Strokovne posle sta
opravljala predvsem sekretariat za prosveto in kulturo in sekretariat izvršnega
sveta za zakonodajo. To posebej poudarjam zato, ker smo vseskozi želeli, da bi:
predvsem najvidnejši raziskovalci sami bili tisti, ki bi v skladu z našimi samoupravnimi izhodišči; zasnovali ustrezen zakonski osnutek, seveda na podlagi
in ob upoštevanju načelnih izhodišč, ki so bila sprejeta že v predlogu za izdajo
zakona.
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Lahko rečem, da so v posameznih konkretnih vprašanjih potekale v komisiji dolgotrajne razprave, ki niso pri.vedle vsakokrat do docela identičnih stališč
o posameznih vprašanjih. Vendar pa lahko tudi rečem, da je bil osnutek, tak
kot je pred vami, soglasno ocenjen kot ustrezno izhodišče za nadaljnjo razpravo.
Kot celota je bil osnutek v komisiji sprejet soglasno, čeprav s pomisleki k posameznim konkretnim določbam. Seveda je bil osnutek deležen v nadaljnji razpravi, predvsem v organih izvršnega sveta, še nekaj nadaljnjih sprememb in
dopolnitev.
Predlog za izdajo zakona je nalagal izvršnemu svetu, kot predlagatelju zakona, kot prvo načelo, da je raziskovalnemu delu, kot enemu od temeljev našega
materialnega in kulturnega napredka, potrebno posvetiti posebno skrb družbe.
Ob tem je bilo postavljeno tudi načelo, da znanstveno, aplikativno raziskovalno
in razvojno delo sestavljajo celovit kompleks raziskovalnega dela in da jih je
treba enotno obravnavati. Tega izhodišča se osnutek zakona dosledno drži s tem,
da je enovit že v svoji zasnovi, to je, da obravnava kot lex generalis vsa področja raziskovalnega dela, pri čemer je odprta pot, da se nekatere specifičnosti
raziskovalnega dela na slovenski akademiji znanosti in umetnosti, univerzi ali
kje drugje lahko urejajo še s posebnimi predpisi.
Zakonski osnutek dosledno izpelje načelo enovitega pristopa k raziskovalnemu delu tudi v tistih določbah, ki govorijo o raziskovalni skupnosti kot samoupravnem mehanizmu na tem področju. To je samoupravna skupnost vseh
raziskovalcev. Vanjo imajo dostop in v njej enakopravno vlogo vsi raziskovalci,
od onih iz slovenske akademije znanosti in umetnosti, do raziskovalcev, ki delajo
v razvoju. Načelo enovitega pristopa izražajo tudi tiste določbe osnutka zakona,
ki govore o financiranju raziskovalnega dela iz sredstev družbenih skladov, ki
so odprti vsem sferam raziskovalnega dela, čeprav so ta sredstva sicer namenjena pretežno tistim področjem raziskovalnega dela, za katera ni mogoče najti:
direktnega naročnika. Čeprav ni predvidena udeležba predstavnikov širše družbene skupnosti ali gospodarstva v organih bodoče samoupravne skupnosti —
z izjemo upravnega odbora sklada družbenih sredstev, kjer je ta udeležba širše
družbene skupnosti in gospodarstva močno poudarjena — je v strukturi samoupravne skupnosti zagotovi j ena tesna povezanost raziskovalnega dela s celotnim
družbenim delom. Predvidena je možnost, ki naj bi postopno postala celo prevladujoča praksa, da se formirajo posebne projektne skupine in druga telesa
sestavljena iz interesov za raziskovalno delo na eni in strokovnih sekcij na
drugi; strani, za izvajanje oziroma vodenje posameznih raziskovalnih projektov
in nalog. V sekcijah samih in v ostalih organih raziskovalnih skupnosti pa je po
našem mnenju interes, predvsem gospodarstva, mnogo bolj adekvatno prisoten,
če je v vseh teh organih enakopravno zastopano tisto raziskovalno delo, ki je
z gospodarstvom neposredno povezano, to je razvojno in aplikativno raziskovalno delo. Taka povezanost, to je akti.vna vloga raziskovalcev iz razvoja v vsej
samoupravni strukturi in pri vodenju celovite politike na področju raziskovalnega dela v naši republiki, bo pač lahko vse drugače ustvarjalna kot bi bilo
zgolj formalno predstavništvo družbe ali gospodarstva v okviru predvidene
samoupravne organizacije.
Med izredno pomembnimi načeli, ki jih predstavlja predlog za izdajo zakona, je izhodišče, da je potrebno zagotoviti samoupravno sodelovanje raziskovalcev pri družbenem odločanju glede nalog in napredka raziskovalnega dela.
Očitno je postavitev samoupravnega organizma za to področje združenega dela
prav realizacija tega izhodišča. Načelo, naj družba usmerja in financira funda-
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mentalne raziskave, poleg tega pa s sofinanciranjem omogoča in usmerja tudi
aplikativno in razvojno raziskovalno delo, je v tistih določbah zakonskega
osnutka, ki govore o financiranju, po mojem mnenju dosledno izpeljano. Dodam naj, da je drugi del tega načela iz predloga za izdajo zakona, ki določa,
da naj za financiranje raziskovalnega dela iz splošnih družbenih sredstev zagotovi stabilen vir, že uresničen s sprejemom zakona o stalnih sredstvih republike
za financiranje raziskovalnega dela.
Tista načelna izhodišča iz predloga za izdajo zakona, ki izhajajo iz zahteve
po čim tesnejši povezanosti pedagoškega dela na visokošolskih zavodih z raziskovalnim delom, uresničuje predlagani osnutek v povezavi z nedavno sprejetim zakonom o visokem šolstvu. Isto velja za načelo odprtosti in javnosti
raziskovalnega dela.
Predvidena struktura samoupravne raziskovalne skupnosti Slovenije je
postavljena kot samostojen organizem in ni vezana na eno od obstoječih organizacij, ki opravljajo raziskovalno delo pri nas. Njena organizacija je izpeljana
ob doslednem upoštevanju sugestij, danih ob predlogu za izdajo zakona, ki je
predvidel, da bo ta skupnost temeljila na sekcijah, organiziranih po znanstvenih
področjih in da bo imela ustrezne organe — skupščino, predsednika, sekretarja
in druge. 2e predlog za izdajo zakona, določa, naj bi republiška sredstva za
raziskovalno delo samostojno upravljal družbeno sestavljen upravni odbor, v
katerem naj bi posebej prišla do izraza sinteza specifičnih interesov raziskovalnega dela in interesov družbe kot celote.
Predloženi zakonski osnutek v skladu z napotki iz predloga za izdajo zakona upošteva kot področje dela bodoče organizacije raziskovalnega dela v naši
republiki vsa tista področja in dejavnosti, ki so našteta v predlogu za izdajo
zakona, to je izumiteljstvo, informacijsko-dokumentacijska služba in drugo.
Zakonski osnutek skuša ob doslednem upoštevanju, čeprav ne ponavljanju
zvezne zakonodaje urediti tudi tista odprta vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo samoupravljanja in vodenja v raziskovalnih organizacijah, odnose znotraj te dejavnosti in odnose navzven, z uporabniki raziskav in ustanovitelji
raziskovalnih organizacij.
Dodam naj še, da je v osnutku močno upoštevano in postavljeno v ospredje
načelo kvalitete raziskovalnega dela, tako glede raziskovalcev kot tudi glede
raziskovalnih organizacij. Postavljeni so, upoštevajoč seveda realno stanje, in
obenem težnje k izboljšanju obstoječega stanja, minimalni kriteriji, ki naj zagotovijo kvaliteto raziskovalnega dela.
Posebno pozornost morda zasluži tudi poglavje zakonskega osnutka, ki
govori o raziskovalcih. Zakonski osnutek loči dve kategoriji raziskovalcev. Raziskovalce z javno priznanimi znanstvenimi nazivi, to je z znanstveno habilitacijo,
in raziskovalce brez ustrezne znanstvene habilitacije. Konkreten položaj v Sloveniji, še posebej pa narava razvoja raziskovalnega dela namreč zahtevata, da
nismo togi in da tudi raziskovalcem v razvojnih oddelkih, kjer pogosto za
uspešno delo sploh ni potrebna znanstvena habilitacija, odpremo možnosti za
sodelovanje in priznamo enakopraven položaj s habilitirammi raziskovalci.
V zvezi s predvideno raziskovalno skupnostjo naj poudarim predvsem naslednje: Njeno delo', strokovno in vsebinsko, naj bi temeljilo na področnih
sekcijah. V sekciji z določenega področja naj bi bila odprta možnost za sodelovanje vseh raziskovalcev s tega področja. Sekcija naj bi bila, tako kot je
postavljena v osnutku pristojna, tudi za vsa strokovna vprašanja z njenega
področja. Odločanje o strokovnih vprašanjih torej ostaja stroki. Upravni odbor
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sklada pa je tisto mesto, kjer prihaja do sinteze interesov raziskovalnega dela
in širšega družbenega interesa. V tem smislu je njegov položaj relativno samostojen, čeprav je o strokovnih vprašanjih podrejen sekcijam, o problematiki
raziskovalnega dela na splošno pa je, čeprav ne enostavno podrejen, vendarle
dovolj odvisen od stališč, mnenj in sklepov skupščine raziskovalne Skupnosti.
Skupščina raziskovalne skupnosti je tisti organ, ki naj ima primerno vlogo
pri določanju splošnih okvirov republiške politike na področju raziskovalnega
dela in ki naj se torej ukvarja zlasti s problemi raziskovalnega dela, njegovega
stanja in razvoja samega. Velika in pereča potreba po ustreznem republiškem
strokovnem organu za področje raziskovalnega dela, izločenem iz okvirov kulture in izobraževanja, je realizirana s postavitvijo sekretariata, pri čemer predlog osnutka zavestno teži k temu, da se na enem mestu skoncentrira strokovni
pristop in strokovno obravnavanje problemov raziskovalnega dela. Pri tem
izvršni svet konkretno podpira tisto varianto v osnutku, ki predvideva to strokovno službo v okviru raziskovalne skupnosti Slovenije in tako torej odklanjatisto varianto, ki postavlja strokovno službo izven samoupravne strukture. Kot
splošno značilnost zakonskega osnutka naj omenim tudi to, da so nekatera njegova določila, predvsem glede organizacije raziskovalne skupnosti Slovenije,
namenoma splošna in okvirna, na drugi strani pa .so relativno obsežne in predhodne določbe. Menimo namre, da ob nekaterih konkretnih vprašanjih ne bi bilo
pametno voditi akademskih razprav o umestnosti take ali drugačne konkretne
rešitve, da je treba pustiti dovolj široke zakonske okvire in obenem samoupravno strukturo za področje raziskovalnega dela enostavno postaviti v življenje.
Prve izkušnje bodo vsekakor pokazale, kakšne prilagoditve so potrebne in šele
življenje samo bo dalo konkreten in točen odgovor tudi na tista vprašanja, o
katerih bi danes lahko vodili brezkončne akademske razprave.
Tovarišice in tovariši poslanci! Zavedam se, da bodo morda potrebna še
številna konkretna pojasnila, saj s pričujočim zakonom, predvsem z določili
o organizaciji skupnosti za področje raziskovalnega dela posegamo v docela
novo področje. Pripravljen sem dati; potrebna pojasnila, če bodo zahtevana. Dovolite pa mi, da po tem grobem orisu pričujočega osnutka spregovorim še n£kaj
besed o ciljih, ki jih želimo doseči s predloženim zakonskim osnutkom.
Z organizacijo raziskovalnega dela na samoupravnih temeljih želimo sprostiti samoupravno iniciativnost te sfere združenega dela. Ob ustrezni udeležbi
družbe želimo tudi na tem področju postaviti v ospredje samoupravno organizacijo. Pri tem upamo, da bomo prav zato, ker predvidena samoupravna skupnost temelji na raziskovalcih kot nosilcih raziskovalnega dela in ne na delegatskem sistemu predstavnikov obstoječih raziskovalnih institucij, uspeli spremeniti današnji položaj, ko se odločitve na tem področju oblikujejo mnogo bolj
glede na interese raziskovalnih institucij oziroma glede na interese njihove
eksistence kot pa glede na interese posameznih področij raziskovalnega dela
ali posameznih znanstvenih vej. Upamo, da bomo s predlagano rešitvijo presegli
to, že leta trajajočo inertno situacijo in prav v okviru sekcij prešli od razprav
o stanju in problemih te ali one raziskovalne institucije k razpravam o stanju,
razvoju in problemih te ali one vede. Tako naj bi prav v okviru področnih
sekcij prihajala do izraza koordinirana politika za posamezno raziskovalno področje oziroma znanstveno vejo, pa tudi razmerja med naročnikom raziskovalnega dela in izvajalci raziskovanj bi se vse bolj urejali v področnih sekcijah.
S predlagano organizacijo raziskovalnega dela in obenem organizacijo
ustrezne strokovne službe za to področje želimo torej ustvariti organizacijske
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pogoje za vodenje nacionalne politike na tako občutljivem in pomebnem področju.
Ko raziskovalno delo tako organizacijsko in strokovno kot tudi normativno
postavljamo avtonomno, kot posebno področje združenega dela, si s tem zastavljamo izredno daljnosežno nalogo. S tem dejansko opuščamo klasično predstavo in pristop k raziskovalnemu delu kot privesku kulture in izobraževanja in
stopamo tudi v konkretnih rešitvah na pot, po kateri že deset let in več stopajo
najnaprednejši narodi.
Podpredsenik Marija Mesarič: Hvala lepa. Nadaljujemo z razpravo
o načelu, ki sem jo prekinila zaradi uvodne besede tovariša Petriča. Prosim,
želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne želi nihče, zaključujem razpravo in
ugotavljam, da se zbor v načelu z osnutkom zakona o raziskovalni dejavnosti
strinja.
Predlagam, da podrobno obravnavo opravimo po poglavjih. Ali se strinjate
s takim predlogom? (Da.) Ker ne vidim ugovora, smatram, da je predlog
sprejet.
Zato prehajamo nia obravnavo prvega poglavja ki sicer od 1. do 6. člena.
Prosim, ali ima kdo kakšno pripombo? (Nihče.) Če ne, prehajamo k obravnavi
drugega poglavja, in sicer o raziskovalnih zavodih, od 7. do 15. člena. Prosim,
želi: kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne, prehajamo na 3. poglavje, in sicer na razpravo o raziskovalni enoti od 16. do 20. člena. Zeli kdo besedo? (Ne.) Prehajamo
na 4, poglavje, »razvid raziskovalnih organizacij«, ki obsega člene od 21 do 25.
Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če ne, prehajamo na 5. poglavje »raziskovalci«, ki
obsega člene od 26 do 31. Ali želi kdo besedo? (Nihče.) Prehajamo na 6. poglavje »raziskovalna skupnost Slovenije«, ki obsega člene od 32 do 54. Prosim,
kdo želi besedo? (Nihče.) Hvala. Prehajamo na 7. poglavje »financiranje raziskovalnega dela«, ki obsega člene od 55 do 57. Prosim,, kdo želi besedo? (Nihče.)
Prehajamo na 8. poglavje, in sicer na prehodne in končne določbe, ki obsegajo
člene od 58 do 66. Ali želi kdo besedo? (Nihče.) Hvala.
V poročilu, ki ste ga prejeli od odbora za prosveto in kulturo, ste seznanjeni
s pripombami, ki jih ima odbor za prosveto in kulturo in prav tako ste seznanjeni s pripombami zakonodajno-pravne komisije. V razpravi sami, razen
pripombe, ki jo je v načelni obravnavi.: imel tovariš Kristan, ni bilo drugih pripomb. Predpostavljam, da se strinjate s tako predloženim materialom in prosim,
da glasujemo o sklepu, ki vam ga bom prebrala.
1. Osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti se sprejme.
2. Predlog zakona o raziskovalni dejavnosti pripravi izvršni, svet Skupščine
SR Slovenije, pri tem je dolžan Skupščini SR Slovenije predložiti informacijo o
vseh spornih in nerazčiščenih vprašanjih, na podlagi katere bo republiški zbor
lahko sprejel svoja stališča, na katerih naj se izdela predlog zakona. Pri
pripravi informacij mora izvršni svet upoštevati pripombe zakonodajno-pravne
komisije in pristojnih odborov ter pripombe dane v javni razpravi in na sejah
zborov, ki so osnutek zakona obravnavali. Dajem predlog, ki sem vam ga pravkar formulirala, v razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) če se strinjate
in ker ni pripomb, dajem tako formuliran predlog na glasovanje.
Kdor je za, prosim da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
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Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, in sicer na predlog za
izdajo zakona o skupnostih za kulturne dejavnosti ter o financiranju kulturnih
dejavnosti.
Predlog za izdajo zakona je predložil republiški sekretar za prosveto in
kulturo. Ali želi tovariš sekretar besedo? Prosim, besedo ima tovariš Tomo Martelanc, ki bo dal ustno obrazložitev.
Tomo Martelanc: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši
poslanci! Tema, ki je na dnevnem redu, v bistvu ni nova, saj so posamični odbori, pa tudi ta zbor, že nekajkrat v zadnjih letih obravnavali posamezna vprašanja s področja kulturnih dejavnosti. Nov je pravzaprav le predlagani sistem,
ki naj bi urejal vprašanja, ki so že dlje časa odprta in ki terjajo načrtnejše
dolgoročnejše rešitve. Na splošno prevladuje v naši javnosti pripričanje, ki ga
zastopajo zlasti kulturni delavci, da je stanje v kulturnih dejavnostih, v kulturi
nasploh, nezadovoljivo.
Razlogov za tako neugodno oceno je več; so medsebojno prepleteni in
kompleksni. Predvsem pa velja temeljna ugotovitev, da vlada neskladje med
dejanskim stanjem, v katerem se je znašla kultura in med družbenim položajem,
ki naj bi ga zavzemala. Osnovni razlog za to je v nedodeljenem, nedograjenem
sistemu financiranja, ki je še vedno star, v bistvu preživel in zato postaja
anarhičen. Ce je, je le deloma prilagojen sistem samoupravljanja. Tako nastaja
protislovje, na eni strani so delovni ljudje v kulturnih dejavnostih s ^amopravnimi pravicami in več ali manj že konfrontirani z nujnostjo uvajanja načela dohodka, na drugi, strani pa poslovanje v pretežni meri še vedno poteka po načelih
proračuna in administrativne razdelitve sredstev.
V takih okvirih seveda ni moč uresničevati novih odnosov. Zato se ponekod kulturne dejavnosti ne morejo razvijati dovolj hitro, ponekod pa so celo
v zastoju. Se več, kaže se nevarnost, da prevladujoči stari odnosi silijo nazaj
na administrativni, proračunski sistem; tako spodkopavajo tla samoupravnim
odnosom in ogrožajo tudi nekatere dosežke in uspehe kulture.
Spričo vsega tega je trenutno položaj kulturnih dejavnosti prav tako kot
kulturnih delavcev v ospredju pozornosti. Reforma je te neskladnosti in po^
manjkljivosti še bolj poudarila in zato prav v luči reformnih prizadevanj dozoreva spoznanje, da je potrebno slej ko prej vklopiti celotno področje kulture
v naš samoupravni družbeni sistem. Pri tem pa je seveda nujno, da ocenimo
pomen kulturnih dejavnosti za družbo, da upoštevamo vse specifičnosti in posebne značilnosti kulturnega področja in tako najdemo skladne in ustrezne
rešitve, ki bodo zagotovile1, da bo kultura kot sestavni, neločljivi del družbe,
ujela korak s celotnim družbeno-gospodarskim razvojem pri nas.
Pričujoči predlog za izdajo zakona o skupnostih in skladih za kulturne
dejavnosti ter o financiranju kulture ima nedvomno to ambicijo, da odpre pot
takim rešitvam v širšem družbenem sistemskem pogledu. Pravzaprav naj bi
z njim urejali dve temeljni problematiki: prvič, kako sistemsko financirati kulturne dejavnosti, in drugič, kako oblikovati samoupravno združevanje interesov
in soodločanje o vprašanjih kulturnih dejavnosti v družbeno-politični skupnosti.
Temeljna zasnova novega zakona bi bila samoupravnost na področju dejavnosti. Kako si pravzaprav zamišljamo uresničitev tega načela v okviru predložene zakonske ureditve? Samoupravnost naj bi predvsem zagotavljalo to, da
bi o položaju, razmerah in o razvoju kulturnih dejavnosti odločali: prvič, najbolj
prizadeti, se pravi sami kulturni delavci, drugič, občani in organizacije kot
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neposredni interesenti, in tretjič, ker gre za dejavnost posebnega družbenega
pomena, tudi predstavniki družbene skupnosti, ki bi predstavljali celotno družbo. Sodelovali in soodločali naj bi poslej v vseh pomembnih vprašanjih kulturnega razvoja določenega območja vsi trije našteti dejavniki. V tem vidimo
poroštvo za smotern in skladen razvoj kulturnih dejavnosti, saj bi tako po eni
strani lahko upoštevali želje in potrebe, po drugi strani pa bi se gibali v okviru
treznih, stvarnih možnosti ožjega ah širšega območja. Tako bi kulturnim delavcem zagotovili v naši družbi mesto, vlogo in položaj, ki jim načelno pripada
kot enakopravnim ustvarjalcem, konkretno pa bo to seveda odvisno od rezultatov njihovega dela in delovanja.
Tako postavljena samoupravna organizacija, ki bo združevala raznolike
interese v kulturi in za kulturo, bo seveda omogočala na določenem območju
tudi dolgoročnejše programiranje tako obsega kot tudi oblik kulturnega življenja.
Programi kulturnega razvoja se bodo morali nujno gibati v okvirih splošnega družbenega razvoja in ne bodo mogli prekipevati prek roba gmotnih
možnosti, pač pa bodo Lahko razpoložljiva sredstva za kulturo kar najbolj načrtno in gospodarno usmerjali in uporabljali. Nujno bo in to kaže tudi današnja
potreba, da bi za sleherno območje v republiki sprejeli programe kulturnega
razvoja. Dogovoriti se bo le potrebno, ah naj bi s temi programi zajemali kulturno življenje in razvoj kulturnih dejavnosti zgolj v občinskih mejah ali naj
bi skušali obseči tudi širše regionalno območje.
Republiški program pospeševanja kulturnih dejavnosti pa naj bi na temelju lastnih izhodišč, upoštevajoč pa tudi programe ožjih območij, predvidel
po eni strani pomoč republike pri zagotavljanju temeljnih kulturnih dobrin čim
širšemu krogu občanov, po drugi strani pa naj bi podpiral najkvalitetnejše in
nacionalno najpomembnejše dejavnosti ne glede na to, kdo je njihov nosilec ter
hkrati načrtoval, kako predstaviti najboljše dosežke slovenske kulture v Jugoslaviji in v svetu.
To pa pomeni, da s tem poudarjamo vlogo, ki jo imajo družbena sredstva
na področju kulture, zlasti, kar zadeva njihovo usmerjevalno in usklajevalno
funkcijo*, čeprav je res, dia sicer v razvoju in financiranju kulturnih dejavnosti
danes igrajo, zlasti še pri nekaterih zvrsteh kulturne potrošnje, že dosti večjo
vlogo sredstva iz osebne potrošnje, se pravi dinar neposredno iz porabnikovega
žepa. Prav tako se kaže kot nuja, da nekatere bistvene elemente načela dohodka
in delitve po delu v prilagojeni obliki uvajamo tudi na področju kulturnih
dejavnosti. Le tako bomo lahko uveljavili družbeno in ekonomsko enakopravnost tega področja kot sestavnega, neločljivega elementa družbenega dela; le
tako bomo lahko odpravili še vedno prisotno subjektivno proračunsko dodeljevanje sredstev in le tako bomo lahko zagotovili tudi pravično povračilo za
opravljeno delo.
Kako naj bi v praksi izvajali vsa ta načela? V našem predlogu predvidevamo
dve možnosti za oblikovanje ustreznega samoupravnega mehanizma: sklade in
skupnosti. Hkrati pa tudi dajemo v razpravo dve možnosti: obvezno ali neobvezno uvajanje ene ah druge oblike. Se dosedanja razprava, čeprav še ni zajela
najširšega kroga javnosti, se opredeljuje predvsem v prid obveznih skupnosti;
to rešitev je na primer že uzakonila SR Srbija. Menim pa, da to v tem hipu niti
ni bistveno vprašanje, pač pa naj bi se bolj točne opredelitve in rešitve skušale
poiskati v drugi fazi postopka, se pravi pri oblikovanju zakonskega osnutka.
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Drugo temeljno načelo, ki naj bi ga uveljavil predvideni zakon pa je stabilnost tistih sredstev, ki jih družba namenja za kulturne dejavnosti. Te stabilnosti seveda ne smemo pojmovati statično, temveč naj bi se sredstva za kulturo
trajno povečevala, kolikor bo tudi naša družba postajala razvitejša in bogatejša.
V ta namen je v predlogu navedenih že nekaj možnih rešitev, omenjeni pa so
tudi možni viri, iz katerih bi se skladi za pospeševanje kulture lahko nepcn
sredno napajah. Tudi odločitev o tem vprašanju bi morala biti jasnejša v nadaljnji obravnavi. Obe načeli, tako uvajanje novega samoupravnega mehanizma kot
tudi stabilizacija sredstev za kulturne dejavnosti sta med seboj tesno povezani
in ju bomo morali urejati! hkrati.
Samoupravnih struktur ne bo mogoče zadovoljivo vzpostaviti, če jih ne
mislimo postaviti vsaj na kolikor toliko trdno ekonomsko osnovo. Po drugi
strani pa je tudi res, da za vzpostavljanje tako zamišljenega samoupravnega
mehanizma ni bistven takšen ali! drugačen skok v povečanju sredstev za kulturo. Odločitev o tem bo seveda stvar posebnega sklepanja skupščine, zato
detajlna finančna kvantifikacija ni osnovni pogoj za sprejemanje predloga za
izdajo zakona že v prvi fazi skupščinskega postopka.
2e bolje organizirana fronta za kulturo zainteresiranih dejavnikov pomeni
v določenem smislu poroštvo tudi za povečanje sredstev za kulturne dejavnosti.
Nekateri primeri na terenu nam prav živo in nazorno pričajo, da so dobri prngrami kulturnih dejavnosti tisti uspešen recept, ki! je doslej večkrat pomagal,
da so tudi nekatere nezaupljive delovne organizacije segle v svoje sklade in
prispevale denar za kulturo.
Želel pa bi hkrati posvariti tudi pred neupravičenim optimizmom, da bomo
zgolj z zakonom rešili vse probleme in tegobe, ki nas tarejo na kulturnem področju. Zakon, kadar bo> sprejet, bo dal le okvir za razreševanje vseh naštetih
vprašanj, za spoprijemanje z vsemi temi problemi pa bo potrebna akcija, vsakdanje prizadevanje in vztrajni napori. Prepričan pa sem, da bo z uresničitvijo
predloženih načel ta odgovorna naloga vendarle lažja.
Predlog za izdajo predvidenega zakona, kot je videti iiz samega predloga,
ne skriva nekaterih dilem, ki jih bo potrebno v tem letu razprav predhodno
razčistiti in se o njih opredeliti. To niso zgolj naše slovenske dileme, pač pa
se z njimi srečujejo tudi! v drugih republikah. Težava je prav v tem, da s predloženo ureditvijo utiramo doslej neizhojeno pot in da se zato ne moremo zgledovati po drugih izkušnjah.
V bistveni končni konsekvenci pa gre predvsem za vprašanje, kako so kulturne dobrine v našem nacionalnem prostoru navzoče in razporejene, kolikor
so prisotne v življenju naših delovnih ljudi. Po ocenah našega sekretariata ta
podoba dandanes ni slaba, čeprav tudi še ni zadovoljiva. Ugotavljamo namreč,
da vsak tretji Slovenec zaide vsaj enkrat letno v galerijo ali muzej, da je vsak
sedmi Slovenec redni odjemalec knjig v knjižnicah; da pa le vsak trinajsti zahaja
v dramo, vsak petintrideseti v opero in komaj vsak petdeseti na koncerte.
Skratka, očitna je vendarle potreba, da temeljito ukrepamo v nadaljnji smeri
demokratizacije kulture, da omogočamo dostop do kulturnih dobrin čim širšim
slojem delovnih ljudi, skratka, da uresničimo načelo, ki ga je povsem nedvomno
poudaril 6. kongres ZKS, da je človekova kultura bistvena prvina samoupravne
socialistične družbe in njena neločljiva sestavina.
Po drugi strani pa ne gre prezreti dejstva, da občan, kdt porabnik in iskalec
kulturnih dobrin postaja čedalje močnejši dejavnik, tudi v gmotnem pogledu,
pri nadaljnjem oblikovanju razvoja vsaj nekaterih kulturnih dejavnosti. Po-
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datki nam zgovorno pričajo, da od treh dinarjev, ki gredo v Sloveniji za kulturo, dva po lastni presoji in potrebi prispeva sam občan iz svojega žepa. Vendar
pa je njegov vpliv na usmeritev kulturnih dejavnosti še vedno v glavnem omejen na to, da posamično kulturno dobrino kupi, če se tako izrazim, ali je ne
kupi. To pa je seveda očitno premalo, kadar je izbira borna in prav na samo
ponudbo kulturnih dobrin tako občan ne more neposredno vplivati.
Pravzaprav se kaže potreba, da z ustreznimi samoupravnimi organizacijskimi oblikami zagotovimo neposredinejši vpliv občana kot porabnika kulturnih
dobrin im tudi njegovo soodločanje pri bistvenih vprašanjih nadaljnje usmeritve
kulturnega razvoja.
Vse to so torej razlogi, ki govorijo v prid odločnemu reševanju sistemskih
vprašanj na področju kulture. Ustvariti moramo možnosti za to, da se kultura
notranje poveže in organizira, da se razvijejo nove pobude, da se zasnuje načrtna kulturna politika in da se zagotovi takšna dejavnost in razvoj kulturnega
področja, kakršno naša družbena skupnost v celoti ali na posameznih območjih
zares potrebuje in tudi zmore. S tem ciljem pred očmi dajemo zboru v obravnavo predlog za izdajo zakona o skupnostih in skladih za kulturne dejavnosti
ter o financiranju kulturnih dejavnosti.
Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa. Predlog za izdajo zakona sta obravnavala odbor za prosveto in kulturo in zakonodajno-pravna komisija in dala zboru pismeni poročili. Celotno gradivo je bilo v smislu 65. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije predloženo izvršnemu svetu. Na sejo zbora
so bili vabljeni predstavniki sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti, predstavnik sklada za pospeševanje proizvodnje in predvajanje filmov in predstavnik sklada za pospeševanje založništva. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo?
Prosita. Tovariš Cene Matičič, bo kot poročevalec odbora dal še nekaj svojih
misli.
Cene Matičič: Tovarišica predsedujoča, tovarišice in tovariši poslanci.
Številna pisma, pripombe in mnenja, ki so bila od raznih institucij in posamez^
nikov izražena k predlogu za izdajo zakona o skupnostih za kulturne dejavnosti
ter o financiranju kulturnih dejavnosti, so me prepričala, da si naša kulturna
javnost želi nekoliko boljšo in smotrnejšo ter predvsem kvalitetnejšo ureditev
te sfere manifestacije človekove zavesti. Prav zaradi tega se strinjamo s predlogom, ki nam ga daje pristojni republiški sekretariat, seveda z željami in zahtevami, da bi se to ah ono področje v tem predlogu še spremenilo in izpolnilo
z eno besedo: izboljšalo. Takega mnenja sem tudi jaz; zato vsekakor pozdravljam zdravo in napredno pobudo sekretariata za prosveto, ki se je z vso odgovornostjo in resnostjo lotil samemu sebi zastavljene naloge.
Da to izredno pomembno področje človekove zavesti potrebujejo boljšo in
smotrnejšo ureditev, so prepričljivo dokazale tudi razprave, misli in pa resne
ter kritične besede, ki so bile izgovorjene ob potrjevanju finančnih načrtov
oziroma programov vseh treh skladov, ki delujejo na tem področju. Čeprav
sem prepričan, da je prvi del nam predloženega gradiva vsebinsko vzeto mnogo
pomembnejši, bom zaradi praktičnih razlogov govoril le o drugem delu, namreč o tistem, ki govori o financiranju kulturnih dejavnosti.
Na račun ugodnejšega financiranja teh dejavnosti je bilo izrečeno v preteklosti ne malo zelo lepih in spodbudnih besed. Tako smo, recimo, ugotavljali,
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da je treba posvetiti kulturnim dejavnostim vso pozornost, to še posebno zaradi
tega, ker kaže, da nekatera podro'čja kulture vidno zaostajajo za razvojem
drugih dejavnosti. Na nekaterih področjih pa smo ugotavljali, da je hitrejša
rast kulturnih dejavnosti ovirana s pomanjkanjem ustreznih meril, ki naj določajo razmerja med kulturo in gospodarstvom. Nadalje smo ugotavljali, da je
temu kriv neizdelan sistem financiranja, kot tudi da družbena vlaganja v kulturo niso usklajena z razvijajočo se ekonomsko močjo in da družbeno-politične
skupnosti z republiko vred ne vlagajo tolikšnih sredstev, da bi bila nemotena
rast te sfere zagotovljena. Ob vseh teh resnih ugotovitvah smo sprejemali tudi
zelo resne sklepe, jih lepo in sistematično uredili in jasno zapisali. Kdor si jih
želi ogledati, naj si le prebere strani 48, 49, 50 in 51 predloga družbenega
plana razvoj a SR Slovenije v letih 1966 do 1970.
Ce sedaj primerjam tisti del predloženega gradiva, ki govori o financiranju
teh dejavnosti, z; besedilom, ki je zapisano v pravkar citiranem srednjeročnem
planu družbenega razvoja SR Slovenije, lahko ugotovim, da so podobni; obeti
že tam dokaj jasno zabeleženi. V zadnjem odstavku besedila 10. točke na
51. strani je na primer jasno zapisano: »Do leta 1968« (se pravi, do konca
leta 1967) »bo republika proučila sistem in možnosti stabilnejšega financiranja
kulturnih dejavnosti.«
Evidentno je, da se nismo držali niti roka, še manj pa smo seveda našli
možnosti za stabilni sistem financiranja. Iz tega zornega kota gledano je predlog,
ki ga imamo pred seboj, pa čeprav se še tako strinjamo z njim, z zamudo enega
leta in pol rojeno otroče, za katerega pa še ne vemo, če bo< sploh lahko oživelo in
zaživelo. Na nas je potemtakem, da mu damo tisti odločilni udarec, ki naj ga
spravi k življenju. Ce bo ta udarec zadovoljivo krepak, bo otrok živel, rastel
in se razvijal, če bo šibak in (kilav, bo otrok nekaj časa hiral, nato pa umrl. Z
drugimi besedami to pomeni: če želimo, da bo zakon uspešen, smiseln in racionalen, moramo najti, in ne samo proučevati sistem financiranja in določiti stabilnost virov za življenje te sfere. Če tega ne nameravamo oziroma sploh ne
zmoremo, sem mnenja, da je zakon nepotreben in je bolje, da ostanemo pri
sedanjem načinu treh republiških skladov in večje ali manjše neurejenosti te
sfere v republiki. Ce bi ga kljub vsemu poskušali roditi, pa sem mnenja, da
bi bila to le petošolska platonična ljubezen, ki jo tako ali tako s to sfero že
dobro desetletje uspešno gojimo. S tega gledišča se seveda ne morem strinjati
z dejstvom, da predlog potrebnih sredstev sploh ne omenja, ter pozdravljam
realnost in treznost odbora za kulturo in prosveto našega zbora, in še posebej
zakonodajno-pravne komisije, ki nas opozarjata prav na to bistveno pomanjkljivost predloženega akta.
Podpredsednik Marija Mesaric: Prosim, besedo ima dr. Branko
Berčič.
Dr. Branko Berčič: Tovarišica podpredsednica, tovariši poslanci.
Dovolite mi, da se najprej v imenu upravnega odbora sklada SR Slovenije za
pospeševanje kulturnih dejavnosti zahvalim za možnost, da vas lahko obvestim
o stališču upravnega odbora sklada v zvezi s predlogom za izdajo zakona, ki naj
uredi osnovne družbene odnose na področju kulturne dejavnosti v Sloveniji. O
potrebi po zakonski ureditvi in usmeritvi delovanja na tem družbenem področju
pričajo tako večletne zahteve delavcev s tega področja združenega dela, kot
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tudi ne v celoti razrešeni; osnovni problemi kulturnega delovanja in standarda
v naši republiki. Hkrati pa terja poseg na to področje že sam družbeni razvoj,
če naj bo tudi kultura v njem obravnavana na enakopravni samoupravljavski
in materialni osnovi.
Naj takoj povem, da upravni odbor sklada SR Slovenije za pospeševanje
kulturnih dejavnosti podpira predlog za izdajo predlaganega zakona. Pri tem
izhaja predvsem iz izkušenj svojega dosedanjega delovanja in iz problemov,
ki so to delo spremljali in ostajali nerazrešeni. Sklad namreč deluje po dopolnjenem zakonu iz februarja 1967, ki ga pooblašča za pospeševanje kulturnih
dejavnosti v Sloveniji z razporejanjem tistih finančnih sredstev, ki jih vsako
leto zagotovi republiški proračun za izvajanje nalog republike na področju kulture, izhajajočih iz njenih ustanoviteljskih dolžnosti in njene vloge pri povezovanju in usmerjanju kulturnih dejavnosti v republiki. V tej zvezi je upravnemu
odboru sklada pripadla predvsem naloga enega izmed izvajalcev vnaprej dok>čene kulturne politike, se pravi, da nastopa kot nekakšna podaljšana roka
državne uprave. Resnici na ljubo pa je treba povedati, da je upravni odbor
sklada pri svojem delu že doslej nekajkrat segel tudi prek svojih zakonito
določenih pooblastil ter skušal nekatera vprašanja reševati samoiniciativno
in po samoupravljavski poti. Vendar pa si ni lastil pristojnosti, da sam poseže
v urejanje nekaterih osnovnih nedodelanih postavk našega kulturnega življenja,
kot je, na primer, nacionalni koncept in program kulturnega razvoja, vprašanje
nacionalnih kulturnih institucij in splošnega kulturnega nivoja na Slovenskem.
To bi, po mnenju upravnega odbora sklada, mogla izpeljati le na demokratični,
samoupravni osnovi organizirana republiška kulturna skupnost. Zato upravni
odbor sklada podpira ustanovitev občinskih in republiške skupnosti za pospeševanje kulturnih dejavnosti,, v katerih bi bih zastopani tako neposredni delavci
s področja kulture kakor tudi vsi zainteresirani uživalci kulturnih dobrin. Pri
tem naj bi se v enotni republiški kulturni skupnosti združilo delovanje vseh
treh sedanjih republiških skladov, kulturnega, filmskega in založniškega, sama
skupnost pa se1 notranji; tako organizirala, da bi metode njenega dela ustrezale
tako njeni: raznolikosti kot tudi najbolj učinkoviti dejavnosti. Ta bi morala
omogočati skupno odločanje o osnovnih smernicah in programih kulturnega
delovanja na Slovenskem ter učinkovito sprotno reševanje izvršilnih zadev. Le v
takšnem sistemu delovanja, podprtim s kvalificirano strokovno službo', bi republiška kulturna skupnost mogla uspešno reševati vse naloge, ki jih navaja
predlog za izdajo zakona in druge svoje dolžnosti.
Vse naloge, načela za razvoj kulturne dejavnosti in merila za njihovo vrednotenje pa bo mogoče realizirati in razvijati samo ob stabilnih in samostojnih
virih. Poleg sedanjih izrazito kulturnih proračunskih dohodkov, kot so, na
primer, dohodki od avtorskih pravic in filmski prispevek, bi bilo morda najprimerneje dolo'čiti za financiranje družbenih naLog na področju kulture ustrezni
delež sredstev za kulturo v celotnem družbenem proizvodu in za nekaj naslednjih let določiti faktor njegovega naraščanja. To bi bila najbolj primerna pot
za materialno saniranje kulturnega področja, ki je sedaj v primerjavi z drugimi
družbenimi dejavnostmi, v velikem zaostanku. Sarno na ustrezni materialni bazi
se bo moglo v celoti razviti samoupravno in načrtno delovanje kulturnih
dejavnosti v Sloveniji, kakor to nakazuje predlog za izdajo zakona, ki ga
upravni odbor sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti v
načelu popolnoma podpira in želi, da bi bil zakon čimprej sprejet in uveljavljen vsaj z letom 1970.
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Podpredsednik Marija Mesaric: Še kdo želi besedo? (Ne.) Če ne,
zaključujem razpravo1. Preden preidemo k sklepanju, dovolite 30 sekund odmora«
da pokličemo tovariše, ki so v avli, ker nismo sklepčni.
Za odsotne tovariše kratko pojasnilo, da bomo lažje sklepali. Razprava je
zaključena in prehajamo k formulaciji predlaganega sklepa.
1. Predlog za izdajo zakona o skupnostih za kulturne dejavnosti ter o
financiranju kulturnih dejavnosti se sprejme.
2. Osnutek zakona pripravi začasna komisija za izdelavo osnutka zakona
o skupnostih, za kulturne dejavnosti ter o financiranju kulturnih dejavnosti,
ki jo sestavljajo, trije poslanci republiškega zbora, trije poslanci prosvetnokulturnega zbora, predstavniki izvršnega sveta, predstavnik republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, predstavnik republiškega sekretariata za finance,
predstavnik republiškega sveta Zveze kulturno-prosvetnih organizacij, predstavnik koordinacijskega odbora umetniških društev, predstavnik republiškega
odbora sindikata delavcev družbenih dejavnosti, predstavnik republiške konferenoe Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, predstavnik sklada
SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti, predstavnik sklada SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov in predstavnik sklada
SR Slovenije za pospeševanje založništva.
3. Začasna 17-članska komisija mora pri izdelavi osnutka zakona upoštevati predlog za izdajo zakona, pripombe pristojnih odborov republiškega in
prosvetno-kulturnega zbora ter pripombe zakonodajno-pravne komisije.
4. Komisija mora predložiti osnutek zakona najkasneje do 1. 10. 1969.
Prosim, da se zbor izjavi o tem ah sprejme predlagani sklep. Kdor je za,
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor sklep soglasno sprejel.
Prehajamo na 10. točko dnevnega reda in sicer na osnutek zakona
o glasbenih šolah.
Osnutek zakona je predložil poslanec prosvetno-kulturnega zbora, tovariš
Vlado Golob.
Osnutek zakona sta obravnavala odbor za prosveto in kulturo iin zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismeni poročili. Celotno gradivo je bilo v smislu 165. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
predloženo izvršnemu svetu. Izvršni svet je dal našemu zboru pismeno poročilo. Na sejo zbora sta bila k tej točki dnevnega reda vabljena: predstavnik
zavoda za šolstvo SR Slovenije in predstavnik izobraževalne skupnosti SR Slovenije.
Ker predlagatelj ni navzoč, bomo takoj prešli na obravnavo, predlagatelju
pa bomo omogočili, da da svojo obrazložitev, ko bo prišel. Kot sem obveščena,
je trenutno na seji prosvetno-kulturnega zbora, ki tudi obravnava ta osnutek
zakona.
Pričenjam razpravo o osnutku zakona v načelu. Prosim, kdo želi besedo?
(Nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo o načelu in prehajamo na podrobno
razpravo o osnutku zakona.
K 1. členu imamo pripombo zakonodajno-pravne komisije. Ali želi kdo
razpravljati? (Ne želi.)
2. in 3. člen sta brez pripomb. K 4. členu je pripomba odbora za prosveto
in kulturo, pri 5. členu pa imamo pripombo zakonodajno-pravne komisije. K
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6. členu je pripomba zakonodajno-pravne komisije. K 7. členu pripomba zakonodajno-pravne komisije in pripomba odbora za prosveto in kulturo. 8. člen
je brez pripomb. Pri 9. členu je pripomba zakonodajno-pravne komisije in pripomba odbora za prosveto in kulturo. 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17. člen so brez
pripomb, 18. člen ima pripombo zakonodajno-pravne komisije in enako 19. člen;
20. člen, 21., 22., 23. člen so brez pripomb. Pri 24. členu je pripomba zakonodajno-pravne komisije. 25. člen je brez pripomb. Pri 26. členu je pripomba
zakonodajno-pravne komisije in pripomba odbora za prosveto in kulturo;
27. člen ima pripombo odbora za prosveto in kulturo. 27. člen ima pripombo
odbora za prosveto in kulturo. 28. člen ima pripombo zakonodajno-pravne
komisije. 29. člen ima pripombo zakonodajno-pravne komisije in pripombo
odbora za prosveto in kulturo. 30., 31., 32., 33. člen brez pripomb. 34. člen ima
pripombo zakonodajno-pravne komisije in 35. ter 36. člen prav tako. 37. in
38. člen sta brez pripomb.
Ugotavljam, da z vaše strani ni pripomb k posameznim členom. Ker je
prišel medtem tovariš Vlado Golob, mu dajem besedo.
Vlado Golob: Tovarišica podpredsednik, tovariši poslanci. Zakon je
šel doslej skozi; dve fazi in je bil v teh fazah dvakrat obravnavan v pristojnih
odborih. Pripombe, ki so bile dane, sem kot predlagatelj večinoma upošteval,
vendar pa moram opozoriti zbor, da ne bom mogel upoštevati pripomb, s katerimi se zaostrujejo pogoji za učitelje v glasbenih šolah. Če se bodo te zahteve
toliko zaostrile, da bi pomenile likvidacijo vrste glasbenih šol, bom v dogovoru
s skupnostjo glasbenih šol zakon umaknil.
Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala lepa. Ali želi še kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da nihče, zato zaključujem razpravo in prehajamo
na glasovanje.
Predlagam naslednji sklep:
1. osnutek zakona o glasbenih šolah se sprejme;
2. predlog zakona pripravi pristojni odbor prosvetno-kulturnega zbora. Pri
pripravi predloga zakona mora odbor upoštevati pripombe pristojnih odborov in
zakonodajno-pravne komisije.
Prosim, kdor je za tak sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Hvala. Je kdo piroti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da
je republiški zbor soglasno sprejel predlagani sklep.
Prehajamo na 11. točko dnevnega reda in sicer na poročilo o
sanaciji kliničnih bolnišnic v Ljubljani.
Poročilo o izvajanju sanacije kliničnih bolnic v Ljubljani je predložil
Skupščini SR Slovenije izvršni svet in kot svojega predstavnika določil tovarišioo Zoro Tomič. Poročilo sta obravnavala odbor za proračun in odbor za zdravstvo in socialno politiko našega zbora. Odbora sta dala zboru pismeni poročili.
Na sejo zbora sta bila vabljena predstavnik komisije za sanacijo kliničnih bolnic
in predstavnik kliničnih bolnic Ljubljana. Predstavniki so navzoči.
Zeli predstavnik izvršnega sveta uvodno besedo. Prosim. Besedo ima članica izvršnega sveta tovarišica Zora Tomič.
Zora Tomič: Tovarišice in tovariši poslanci. O sanaciji kliničnih bolnic v Ljubljani je bila temeljita razprava skoraj pred letom dni na 38. seji
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socialno-zdravstvenega zbora. Takrat je ta zbor ocenil, da je način sanacije,
kot ga je predložil izvršni svet, sprejemljiv in ustrezen. Našemu in organizacijsko-političnemu zboru je predlagal, naj sprejmeta predlog odloka o najetju
kredita za sanacijo deficita kliničnih bolnic v letu 1967. Na 59. seji 28. maja
preteklega leta je nas zbor ta odlok tudi sprejel. V socialno-zdravstvenem in
tudi v tem zboru so bila še nekajkrat postavljena vprašanja v zvezi s sanacijo
kliničnih bolnic, na katera ste, žal, dobili poslanci le nepopolne in splošne
odgovore. Danes pa prihajamo pred vas s poročilom komisije za nadzor nad
izvajanjem sanacije, ki jo je v juniju preteklega leta imenoval izvršni svet z
nalogo, da nadzoruje izpolnjevanje sanacijske pogodbe, sklenjene med kliničnimi bolnicami in izvršnim svetom. Prav tako imate tudi obsežno poročilo
kliničnih bolnic o redni sanaciji in poslovanju v letu 1968.
Izvršni svet je ves čas spremljal potek sanacije tako po komisiji za nadzor,
ki mu je 23. 12. 1968 predložila poročilo o devetmesečnem periodičnem obračunu
kot tudi po republiškem sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo ter z
neposrednimi stiki s samoupravnimi in strokovnimi organi kliničnih bolnic.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na svoji 60. seji 25. marca 1968 obravnaval poročilo komisije za nadzor nad izvajanjem sanacije ter ga V načelu
sprejel; tako splošne ugotovitve, kakor tudi poročilo o problemih, ki spremljajo
izvajanje pogodbe o sanaciji. Prav tako se je strinjal z oceno rezultatov sanacije,
čeprav v nekaterih točkah sanacijska pogodba ni bila dosledno uresničena, in
to glede bruto mase osebnih dohodkov, ki se je v primerjavi z letom 1967 sicer
res povečala za 3,6%, kar pa ne pomeni povečanja neto mase osebnih dohodkov, ki se je zmanjšala za 1,9 °/o, temveč je posledica uveljavljanja sanacijske
pogodbe šele v drugi polovici leta in povišanja družbenih dajatev oziroma priispevka od osebnega dohodka kar za 14,8 '%>; glede materialnih stroškov, ki so za
4,5®/o višji kot v letu 1967, so pa v skladu z objektivnim povečanjem cen na
tržišču; in glede sanacijskega načrta, ki bi ga morale sprejeti klinične bolnice.
Zal smo takrat, ko smo postavili to zahtevo1, pozabili, da s sanacijo delovnih
organizacij na področju družbenih služb nimamo izkušenj, da na področju
zdravstva še nimamo izdelanega dohodkovnega sistema, da so v kliničnih bolnicah nujni nekateri ukrepi, ki naj bi zavrli novo kopičenje deficita v letu 1968
- polletna izguba je namreč znašala že 800 milijonov starih dinarjev, pogodbe za
leto 1968 pa še niso bile sklenjene — in da je delo prevzel nov strokovni team.
Zato je bil v taki situaciji upravičen kratkoročni program sanacijskih ukrepov,
kar pa ne pomeni, da smo se odrekli sanacijskemu programu, ki pravzaprav
pomeni dolgoročni koncept dela kliničnih bolnic in njihovo funkcijo v celotni
organizaciji zdravstvene službe SR Slovenije. Ta naloga pa ni enostavna.
Ustvarjeni so pogoji, da bomo to nalogo uresničili.
Izvršni svet je mnenja, da poteka sanacija kliničnih bolnic v redu in da
smo z rezultati lahko zadovoljni. Taki rezultati so brez dvoma plod prizadevanj
kolektiva kliničnih bolnic, samoupravnih in strokovnih organov, naporov za
zboljšanje poslovanja, organizacije in strokovnosti, kakor tudi urejenih odnosov
med komunalno skupnostjo Ljubljana in khničnimi bolnicami ter razumevanja
komunalne skupnosti Ljubljana glede vrednotenja dela kliničnih bolnilc.
Na svoji takratni seji izvršni svet ni mogel sprejeti dokončnih stališč o
nadaljnjem poteku sanacije oziroma odločitev glede predlogov komisije za nadzor nad sanacijo, ker klinične bolnice še niso sklenile pogodbe za leto 1969 s
komunalno skupnostjo Ljubljana in ni bilo znano, kako bo plačano prek delovnega programa za leto 1968 opravljeno delo, kar se je kazalo v izgubi kliničnih
n
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bolnic za leto 1968 v znesku 3 597 403 dinarje. Klinične bolnice so konec marca
1969 sklenile pogodbo s komunalno skupnostjo Ljubljana, ki jim zagotavlja
plačilo prek programa opravljenega dela v letu 1968 v višini 2 700 000 dinarjev,
razliko pa bodo krile bolnice z boljšim gospodarjenjem, to je z nadaljnjim izvajanjem sanacijskih ukrepov v letu 1969.
Pogodba zagotavlja kliničnim bolnicam že 43'°/o plačila po storitvah, prav
tako pa tudi finančno kritje delovnega programa za leto 1969 in prevzem vseh
rilzikov prekoračitev programa po skladu zdravstvenega zavarovanja. Zaradi
tega meni izvršni svet, da je treba sanacijski režim prilagoditi novim razmeram v kliničnih bolnicah in komunalni skupnosti. Kliničnim bolnicam je treba
olajšati nadaljnje izvajanje sanacije, zlasti pa postopno modernizacijo in zboljševanje kvalitete zdravstvenih uslug, skratka, zagotoviti je treba normalnejše
pogoje poslovanja tudi s tem, da se spremenijo pogoji za odplačilo sanacijskih
kreditov za kritje izgube za leto 1967 in to takole:
Prvič, obratni sanacijski kredit 1 300 000 dinarjev in 2 697 787 dinarjev se
podaljšata na 5 let, s tem, da zapadeta oba prva obroka 10. 4. in 10. 7. v
letu 1969.
Drugič, sanacijski kredit v višini 7 000 000 dinarjev se podaljša na 8 let, s
tem, da zapade prvi obrok v plačilo 10. 10. 1970.
Vsi trije krediti se odplačujejo v letnih obrokih tako, da so roki zapadlosti
razporejeni med letom v presledkih, in sicer 10. 4., 10. 7. in 10. 10., to je po vsakokratnem periodičnem obračunu.
Prognoze za nadaljnje izvajanje sanacije in poslovanje kliničnih bolnic v
letu 1969 so torej ugodne. Zato menimo, da je potrebno spremeniti le nekatere
določbe sanacijske pogodbe, komisija za nadzor nad izvajanjem sanacije pa kaže
še zadržati, dokler nam praksa ne potrdi teh ugodnih prognoz.
Socialno-zdravstveni zbor je na svoji 46. seji, dne 4. aprila sprejel to poročilo in odobril predvidene ukrepe izvršnega sveta; zato v imenu izvršnega sveta
predlagam, da tudi vi sprejmete poročilo komisije in odobrite ukrepe, ki jih nameravamo podvzeti za dokončno likvidacijo tega problema.
Podpredsednik Marija Mesarič: Želita predstavnika odborov dati
še ustno obrazložitev? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce nihče ne želi besedo,
zaključujem razpravo ijn dajem na glasovanje poročilo in predloge, ki jih je
formuliral v začetku svojega poročila predstavnik izvršnega sveta Zora Tomič.
Kdor je za tak predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zbor
soglasno sprejel poročilo predstavnika izvršnega sveta o sanaciji kliničnih
bolnic in podprl tudi sklepe, ki so bili v tem poročilu navedeni.
S tem prehajamo na 12. točko dnevnega reda in sicer na predlog
zakona o prepustitvi nekaterih republiških prispevkov določenim premogovniškim podjetjem.
Predlog zakona je predložil izvršni svet. Predlog, da ga obravnava skupščina po skrajšanem postopku kot zakonski predlog, je izvršni svet danes umaknil. Glede na to bomo obravnavah ta predpis kot predlog za izdajo zakona o
prepustitvi nekaterih republiških prispevkov določenim premogovniškim podjetjem. Predstavnik izvršnega sveta pri tej točki dnevnega reda je tovariš
inž. Ivan Zupan.
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Predlog zakona sta obravnavala odbor za proračun in zakonodajno-pravna
komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismeni poročili. Predstavnika predlagatelja in poročevalca odbora za proračun prosim, da dasta svoje mnenje
o amandmajih zakonodajno-pravne komisije. (Nihče nima pripomb.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Karel
Forte.
Karel Forte: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Kot smo slišali, je izvršni svet umaknil predlog, da se ta zakonski predlog
obravnava po skrajšanem postopku. 2al pa mi je, da k današnji razpravi, niso
bili povabljeni predstavniki prizadetih kolektivov premogovnikov. Menim, da
bi bilo glede na njihovo negativno stališče do samega predloga zakona umestno
slišati v tem domu tudi njihov glas.
Dovolite mi, da k temu, kar sem dejal v septembrski razpravi o osnutku
družbenoekonomskih izhodišč za pripravo republiške bilance sredstev in obveznosti splošne porabe v letu 1969, ko sem opozoril na problem premogovnikov
in na njihovo vlogo, poslano pristojnim republiškim organom in k razpravi na
skupni seji republiškega in gospodarskega zbora naše skupščine dne 3. decembra, ko smo razpravljali o izhodiščih za oblikovanje sredstev in kritje
potreb splošne porabe, dodam še nekaj dejstev.
V razpravi 3. decembra je predsednik skupne komisije, ki je pripravljala
izhodišča, tovariš Jamar, med drugim izjavil (citiram): »Tukaj je bil postavljen
tudi predlog s strani tovariša poslanca Forteja, pa tudi skupščina občine Laško
je postavila podoben predlog, da se premogovnike oprosti plačevanja prispevkov
od osebnega dohodka iz delovnega razmerja. Pojasnjujem, da se to vprašanje
proučuje, obenem tudi z ekonomskim položajem nekaterih drugih dejavnosti,
kot je na primer črna metalurgija, in se bo to vprašanje reševalo v globalnem
okviru reševanja problemov posameznih gospodarskih dejavnosti. Kolikor bi
prišlo do znižanja stopnje prispevka iz osebnega dohodka za to dejavnost, pa
tudi za druge, bi to lahko šlo samo v breme sredstev, ki so- predvidena pod postavko intervencije v gospodarstvu, o čemer smo danes že razpravljali oziroma
v breme sklada skupnih rezerv.«
Takrat smo odgovor tovariša Jamarja razumeli kot stališče komisije, v
kateri so bili tudi predstavniki izvršnega sveta. Od izvršnega sveta pa so premogovniki na svojo- vlogo iz lanskega leta prejeli odgovor v začetku februarja.
V pismu izvršni svet med drugim navaja, da je v okviru proučevanj in iskanja
rešitev za izboljšanje ekonomskega položaja premogovnikov podprl predloge
za izboljšanje njihovega položaja, ki jih je lani sprejela zvezna skupščina.
Hkrati je bilo republiškemu sekretariatu za gospodarstvo naloženo, da do jeseni
1968 napravi analizo o problematiki premogovništva. Ta analiza je bila obravnavana 27. decembra lani ob prisotnosti predstavnikov vseh slovenskih premogovnikov. V pismu je nadalje rečeno, da je na podlagi analize in razprave na
omenjenem sestanku republiški sekretariat za gospodarstvo ponovno predložil
izvršnem svetu poročilo o problematiki premogovnikov.«
Pismo končuje takole (citiram): »Izvršni svet in njegovi organi so to problematiko obravnavali vseskozi kot nalogo prvovrstnega družbenoekonomskega
pomena za našo republiko.«
2e na omenjenih razpravah sem opozarjal na dejstvo, da je o problemu
premogovništva razpravljala zvezna skupščina, sprejela ustrezne ukrepe in
u*
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priporočila republiškim skupščinam, da tudi s svoje strani oprostijo premogovnike prispevkov za proračun, v republiki pa s tem v zvezi še vedno ni bilo
ničesar storjenega kar povzroča določene komentarje.
Navajam tudi ugotovitev iz poročila sindikata za občni zbor sindikata zasavskih premogovnikov 20. februarja tega leta (citiram): -Ob sprejemanju ukrepov
v zvezni skupščini smo rudarji pričakovali, da se bo o vprašanju premogovništva začela širša razprava tudi v republiških organih. Pričakovanje je bilo
tem večje, ker so zvezni organi; priporočili republiškim skupščinam, naj one
vsaka po svoji gospodarski moči, skušajo še nadalje reševati omenjeno problematiko.
Ce hočemo biti kritični-, moramo priznati, da so vprašanja premogovništva
začeli hitro reševati republiki Hrvatska ter Bosna in Hercegovina, v republiki
Sloveniji pa je za reševanje teh vprašanj malo razumevanja.-«
Tovarišice in tovariši poslanci. Slab položaj premogovnikov se praktično
kaže že precej let. Vsi vemo, da so bile cene premoga vseskozi »plafonirane«.
Zaradi tega je bila v prejšnjih letih nemogoča kakršnakoli modernizacija kljub
stalnemu dvigu produktivnosti dela. Leta 1965 je bila dosežena največja proizvodnja premoga v Jugoslaviji in sioer skoraj 30 milijonov ton, v letu 1967
pa se je že znižala na 26 740 000 ton. Zmanjšanje proizvodnje premoga je
povzročilo odpuščanje delavcev in slabo nadaljnjo perspektivo premogovnikov.
V Sloveniji smo problem reševali z graditvijo elektrarn na območjih perspektivnih premogovnikov. V teh centralah naj bi po njihovi dograditvi porabili 70 °/o
rjavega premoga in nad 80 °/» proizvodnje lignita. Dejavnost tako imenovanih
neperspektivnih premogovnikov pa naj bi preusmerili. V odgovoru na m°js
vprašanje je predstavnik izvršnega sveta, tovariš Mejak konec leta 1967 naštel
kot najpomembnejše neperspektivne premogovnike Kočevje, Senovo in Laško.
Po njegovih takratnih izvajanjih naj bi republika v letu 1968 s sredstvi skupnih
rezerv gospodarskih organizacij financirala programe preusmeritve teh premogovnikov na drugo proizvodnjo. Preusmeritev naj bi financirali prizadeti kolektivi iz lastnih sredstev ob sodelovanju drugih gospodarskih organizacij. Vse to
naj bi v bližnji bodočnosti pripomoglo k izvajanju dobro proučenih programov preusmeritve, ki naj bi omogočili zaposlitev tamkaj zaposlenih delavcev
oziroma generacije, ki prihaja za njimi. Seveda bi morala biti nova proizvodnja
ekonomsko utemeljena.
Glede perspektivnih premogovnikov pa je takrat tovariš Mejak poudaril,
da je za nadaljnje gospodarjenje izredno pomembna integracija premogovnikov.
Odobritev sredstev za modernizacijo takratnih rudnikov Trbovlje-Hrastnik in
Zagorje je republika povezovala s pogojem, da se zasavski rudniki integrirajo.
Ne vem za kakšen drug primer, v katerem bi za dodelitev kreditov za modernizacijo postavljali kot pogoj integracijo. Zato je moralo današnje integrirano
podjetje tudi samo pokriti 147 milijonov izgube. Ce bi bili taki prijemi učinkoviti, bi jih lahko uporabili morda tudi v elektrogospodarstvu, vendar m
znano, da bi ta veja gospodarstva dobivala kredite pod takimi pogoji.
Namesto najavljenih ukrepov, mislim na to, o čemer je govoril tovariš
Mejak v januarju lanskega leta, je izvršni svet predložil zakon, ki naj bi ga
skupščina sprejela po skrajšanem postopku. Po besedilu zakona naj bi se prihranki pri sredstvih, namenjenih za modernizacijo premogovnikov, uporabili
pri likvidaciji EKK. Slo je za milijardo in 900 milijonov starih dinarjev. Izvršni
svet je, seveda ta zakonski predlog takoj tudi umaknil.
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V lanskem juliju je »Delo« priobčilo članek z naslovom »Negotove perspektive neperspektivnih«. En del ga bom citiral, ker je v neposredni zvezi z nekaterimi določili in namenom današnjega zakonskega predloga.
Citiram: »Po ponovnem preverjanju potreb po premogu bo morala slediti
izdelava programov za preusmeritev premogovniške proizvodnje. Nevzdržno je,
če se mora s preusmeritvijo rudniške proizvodnje ukvarjati en sam strokovnjak, kot je to v enem od' neperspektivnih premogovnikov. Kje je vendar družbena skupnost, kje so vsi sekretariati, zavodi za planiranje, inštituti, za tržne
in vse druge raziskave, skupščina, kje je gospodarska zbornica z vsemi svojimi
sveti in kje je, naposled, razumevanje, podpora in solidarnost perspektivnih
premogovnikov in še posebej gospodarskih organizacij, ki jim gre dobro?«
Clankar je zaključil, da bi bilo krivično in nehumano, če bi kolektive prepustili samim sebi, naj se preusmerjajo kakor vedo in znajo. Današnji zakonski
predlog pa nalaga gospodarski organizaciji, da predloži republiškemu sekretariatu za gospodarstvo izdelan program o spremembi poslovnega predmeta in
zaposlitve delavcev. Ko bo sekretariat ugotovil, da so zagotovljena sredstva
za uresničitev programa, lahko začne premogovniška gospodarska organizacija
uporabljati zbrana sredstva. Kot je razvidno iz obrazložitve predloga, ki je
pred nami, bi bilo v enem letu na razpolago za te namene okoli 600 milijonov starih dinarjev, ki naj bi jih oporabilo šest delovnih organizacij. 2e za samo<
izdelavo programov bi potrebovali znatno večja sredstva. Po izjavi predstavnika
rudnika Senovo je ta rudnik plačal za izdelavo programa preusmeritve 30 milijonov starih dinarjev. Zasavski premogovniki so plačali za elaborat o integraciji
in organizaciji 18 milijonov starih dinarjev. Komentar o učinkovitosti predloženih ukrepov vsekakor ni potreben.
Sedaj še nekaj besed o perspektivnih premogovnikih. Govoril bom o zasavskih premogovnikih. Po lanskoletnih ukrepih zvezne skupščine (oprostitev
obresti od poslovnega sklada, ukinitev plačevanja zveznega proračunskega prispevka) je podjetje doseglo sorazmerno zadovoljiv gospodarski učinek. Celotni
dohodek se je nasproti letu 1967 povečal za 12%>. Izboljšalo se je tudi razmerje
delitve na sklade in osebni dohodek od 97,4 nasproti 2,6 v letu 1967 na 95,3 nasproti 4,7 v letu 1968.
Povedati moram, da je skupni učinek zveznih olajšav za zasavske premogovnike znašal 450 milijonov starih dinarjev. Poleg že navedenih olajšav pa je
zveza podvzela še druge ukrepe. Ukinila je davek na trajno žarne peči, zvišala
je prometni davek na tekoča goriva, obremenila vse investicije, ki so namenjena uporabi tekočega goriva, v termoelektrarnah, toplarnah, industriji ter
stanovanjski graditvi za 40 fl/», sprejela zakona o predčasnem upokojevanju
rudarjev ter priporočilo republikam za sprejetje takšnih zakonov.
Učinek ukrepov, ki jih je podvzela zveza, pa se letos dejansko zmanjšuje
z ukrepi v republiki. Premogovniki v letu 1968 niso plačevali zveznega proračunskega prispevka, letos pa se obveznost do proračunov povečuje za 1,7 °/o,
kar predstavlja pri 8 milijardah bruto produkta v zasavskih premogovnikih
136 milijonov dinarjev več prispevka kot v lanskem letu.
To je trditev predstavnikov zasavskih premogovnikov, ki jo podpira tudi
republiška gospodarska zbornica, republiški sekretariat za finance odgovarja,
da je do povečanih dajatev prišlo s strani zasavskih občin, vendar so občine
lansko stopnjo 4,74% letos znižale na 4,63'%, torej za 0,11 °/». Četudi bi stopnjo
znižale na 3,95 %, bi premogovniki še vedno plačevali 1,02 % več prispevka kot
so ga v letu 1968, kar vsekakor ni v skladu z resolucijo o izvajanju družbenega
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plana razvoja SR Slovenije v letih 1969 in 1970, po karteri je treba v letu 1969
pri predpisovanju stopenj prispevka od bruto osebnega dohodka uveljaviti tako
politiko republike, občinskih skupščin in samoupravnih skupnosti, da gospodarstvo ne bo obremenjeno bolj kot v letu 1968. Iz vsega povedanega izhaja,
da glede obremenitve premogovnikov omenjene resolucije ne spoštujemo.
Tovarišice in tovariši poslanci. Čeprav se kolektivi premogovnikov zavedajo,
da morajo glavno breme nositi sami, so vendar pričakovali, da jim bomo tudi
v republiki pomagali premostiti predhodne težave. Ukrepi po predloženem
zakonu so nezadostni in neprimerni. Morda bo kdo rekel, da naj predložimo
boljše rešitve. Vsekakor mislim, da bi bilo potrebno ponovno proučiti uporabo
sredstev, ki so bila prihranjena pri modernizaciji premogovnikov. Kot sem že
prej povedal, gre za milijardo 900 milijonov .starih dinarjev. Prav tako bi bilo
treba proučiti možnosti uporabe sredstev iz zakona o zagotovitvi dopolnilnih
kreditnih sredstev za dokončanje elektroenergetskih objektov iz leta 1966, ki
v 1. členu določa, da se sredstva uporabljajo tudi za modernizacijo premogovnikov, katerih proizvodnja je neposredno vezana za termocentrale, ki so se
začele graditi pred 31. decembrom 1965. leta. Obvezno posojilo po tem zakonu
so dolžni v višini 2,5 °/o od zneska izplačil za investicijska dela vplačevati
investitorje do 31. decembra 1969. leta.
Federacija je izdala 24. 7. 1968 zakon o prispevku na nekatere investicije
(termoelektrarne, industrijske in mestne toplarne), v katerih se uporabljajo
tekoča goriva, v višini. 40 io/o od skupne vrednosti objekta. V 5. členu tega zakona
je določilo, po katerem federacija ta prispevek odstopa republiki, v kateri je
bil plačan. Sredstva tega prispevka pa smejo republike uporabiti le za pospeševanje proizvodnje premoga, za prekvalifikacijo rudarjev in za poravnavo
drugih stroškov, nastalih zaradi ustavitve proizvodnje v rudarskih obratih,
jamah oziroma rudnikih. Kot sem obveščen, je o načinu upravljanja teh sredstev na svoji zadnji seji razpravljal izvršni svet.
Prav tako bi bilo treba proučiti tudi možnost uporabe sredstev, ki se
zbirajo iz povečanega prometnega davka na kurilna olja, za gospodinjstvo za
0,12 dinarjev in za kurilna olja, ki se uporabljajo v industriji v energetske namene, do 0,11 dinarja za kilogram. O teh finančnih virih sicer govori analiza
republiškega sekretariata za gospodarstvo o problematiki premogovništva v SR
Sloveniji, vendar nam do danes niso predloženi nikakršni dokumenti o uporabi teh sredstev.
Zaradi vseh navedenih razlogov menim, da je predloženi zakon nezadosten.
Ce se bo obravnaval v rednem postopku, predlagam, da razpravljata o njem
tudi odbor za proizvodnjo in promet, ter odbor za družbenoekonomske odnose
republiškega zbora, in da se k razpravi v odborih in v zboru povabijo tudi
predstavniki premogovnikov. Hvala lepa.
Podpredsednik Marija Mesaric: Besedo ima tovariš Mirko Jamar.
Mirko Jamar: Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da je treba z
vso resnostjo začeti reševati problem preusmeritve proizvodnje tistih premogovnikov, ki bodo zaradi zmanjšanih zalog ali zaradi nerentabilnosti morali
prenehati s poslovanjem. Izredno pomembno je, da se začne vprašanje reševati
čimprej, da ne bomo zašli v težave, ki bi lahko povzročile večje probleme na
posameznih območjih.
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Ob tej splošni ugotovitvi želim spregovoriti samo še o problemu, ki izhaja iz 4. in 6. člena.
V 4. členu je predviđena prepustitev prispevka premogovnikom za dobo 5
let, po 6. členu pa premogovnik lahko uporablja sredstva šele potem, ko predloži program preusmeritve in ko sekretariat za gospodarstvo ugotovi, da ima
premogovnik na mzpolago zadostna sredstva za celotno rekonstrukcijo oziroma
preumeritev proizvodnje.
Iz teh dveh določb pa izhajata dva problema. Prvi je v tem, da nimamo
nobenega pregleda oziroma nobenega prikaza sredstev in potreb, ki izhajajo iz
vseh teh preusmeritev, da bi na njegovi podlagi lahko ugotovili, ali so predvideni ukrepi zadostni ali ne oziroma ali bo z njimi dosežen ustrezen in zadovoljiv uspeh. Drugi problem pa predstavlja pogoj, da premogovnik lahko
uporabi ta sredstva samo tedaj, ko dokaže, da ima zadostna sredstva za
preusmeritev svoje proizvodnje. Seveda se bo lahko zgodilo, iz povsem objektivnih razlogov, da posamezen premogovnik ne bo imel zadostnih sredstev
in se potem zaradi te določbe nikakor ne bo mogel poslužiti sredstev, ki so mu
sicer namenjena. Zaradi tega tudi ne bo mogel izvesti potrebnih investicij.
Mislim, da ti dve določbi nista dovolj proučeni in da bi ju bilo treba
v nadaljnji obravnavi zakonskega osnutka še bolj natančno pogledati. Morda
bi bilo bolje, če sredstev ne bi prepuščali, posameznim premogovnikom, temveč
bi jih centralizirali, morda v skladu skupnih rezerv gospodarskih organizacij
ah v banki in poskušali z njimi, v skladu z ustrezno dinamiko in možnostmi,
financirati posamezne investicije v premogovnikih. Mislim, da bi na ta način
lahko dosegli, večjo učinkovitost sredstev, pa tudi bolj skladno izvajanje inve^sticij v posameznem premogovniku.
Zato predlagam, da se v nadaljnji obravnavi predloži orientacijski pregled
sredstev, ki se bodo formirala iz teh odstopljenih sredstev, morebiti pa tudi
pregled potrebnih sredstev za preusmeritev premogovnikov, kar naj potem služi
kot podlaga za ukrepe. Mislim, da bi bilo vendarle treba ugotoviti, s kakšnimi
lastnimi sredstvi bodo razpolagali premogovniki v okviru morebiti neizkoriščene
amortizacije, iz lastnih skladov in drugih virov. Šele tako bi bilo mogoče ugotoviti, kaj odstopljena sredstva pomenijo.
Nadalje še predlagam, da se prouči možnost koncentracije odstopljenih sredstev pri skladu skupnih rezerv gospodarskih organizacij ali pri banki.
Podpredsednik Marija Mesarič: Besedo ima tovariš Milan Kristan.
Milan Kristan: Tovarišice in tovariši! Ko sem imel ta predlog zakona
pred seboj, sem menil, da bi bilo treba uveljaviti predlog, da se obravnava v
normalnem postopku. Medtem je to že predlagal sam izvršni svet. Kljub temu
menim, da se moramo vprašati, zakaj je zakon potreben in kakšen zakon hočemo imeti. Ce ostanemo samo pri zakonu o prepustitvi nekakšnih republiških
prispevkov določenim premogovniškim podjetjem, se mi zdi, da bomo uredili le
vprašanja popustov oziroma olajšav, ki jih dajemo tem rudnikom, osnovni problem pa s tem najbrž ne bo uspešno rešen. Bistveno je namreč vprašanje eko^
nomskega položaja premogovnikov in njihove preusmeritve.
Menim, da je urejanje položaja posameznih gospodarskih panog, ki so zaradi razvoja tehnologije, znanosti ali drugih objektivnih razlogov prišla v brezhoden položaj, naloga družbeno-političnih skupnosti, ki jo morajo reševati v
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okviru tekoče, predvsem pa srednjeročne ekonomske politike usmerjanja gospodarskega razvoja.
V tej zvezi se javlja vprašanje, ali je predložena rešitev najprimernejša in
najbolj učinkovita, oziroma ali je na podlagi predlaganih oprostitev ter tako
zbranih sredstev mogoče pravočasno izvesti preusmeritev proizvodnje premogovnikov. Številke kažejo, da je mogoče v šestih oziroma petih letih na ta način
zbrati okrog 360 milijonov starih dinarjev iz prispevka od osebnega dohodka
in rezervnega sklada. Ce tak znesek razdelimo na posamezne rudnike, lahko
hitro ugotovimo1, da ta sredstva najbrž ne zadostujejo niti za izdelavo majhnega
idejnega programa za določeno preusmeritev.
Skratka, povsem se pridružujem izvajanjem predgovornikov, ki so zahtevah, da se še razmisli o ukrepih, s katerimi bi ustvarili ugodne pogoje za čimhitrejšo preusmeritev proizvodnje neperspektivnih rudnikov. Pri tem pa se
moremo omejiti le na zakon o prepustitvi nekaterih republiških prispevkov
določenim premogovniškim podjetjem, najbrž bo potrebna obširnejša in bolj
temeljita analitska obdelava teh vprašanj.
Podpredsednik Mar i. j a Mesaric: Hvala. Prosim, še kdo želi razpravljati? Prosim, besedo ima tovariš Drago Benčina.
Drago Benčina: Tovarišca podpredsednik, tovarišice in tovariši, poslanci! V celoti podpiram stališča, ki jih je v svoji razpravi podal tovariš Forte;
strinjam se tudi s stališči tovariša Jamarja in z zadnjim govornikom. Ne bom
ponavljal zadev, ki so jih tovariši že povedali.
Predvsem mislim, da je nemogoče sprejemati zakon brez obravnave problematike celotnega premogovništva, zlasti pa tistih premogovnikov, ki bodo morali zaradi neperspektivnosti preusmeriti svojo proizvodnjo. Mislim, da bi pred^
vsem potrebovali izčrpno analizo o stanju našega premogovništva. Sele na podlagi take analize in ugotovljenega stanja bi lahko odločali, kakšne ukrepe in
morebitne zakonske predpise bi bilo potrebno sprejeti na tem področju.
Prav tako je nemogoče reševati ta vprašanja mimo predstavnikov premogovnikov. Morali bi jih povabiti na našo sejo in sporazumno z njimi reševati
te probleme, prav tako pa tudi sporazumno s prizadetimi občinami, na katerih
območju se nahajajo ti premogovniki. Ob predloženem zakonu se ustvarja vtis,
' da skušamo s temi minimalnimi sredstvi, ki naj bi ostala neperspektivna, premogovnikom pravzaprav reševati celotno problematiko v prepričanju, da je
vprašanje premogovnikov s. temi sredstvi nekako rešeno.
Zaradi vsega tega mislim, da bi morali zakonski predlog umakniti in pripraviti potrebno analizo celotnega stanja in izračunati, kaj ta sredstva pomenijo;
predvidel naj bi se morebitni poseben sklad, v katerega naj bi določena sredstva
prispevala vsa premogovniška podjetja, tako kot so ta podjetja, kot mi je
znano, na posebnem sestanku v Zasavju tudi predlagala.
Čudim se, da predlagatelj ni seznanjen, aH pa ni obvestil tega zbora, o
sklepih, ki so jih predlagala premogovniška podjetja.
Seveda pa ne mislim, da bi morah zato z rešitvijo odlašati; treba je čimprej
priti do potrebnih analiz in ustreznih predlogov, ter vse gradivo dati v obravnavo pristojnim organom skupščine oziroma izvršnega sveta, nakar naj o njem
dokončno sklepata gospodarski in naš zbor.
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Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Prosim, želi še kdo razpravljati? Morda predstavnik izvršnega sveta. Prosim, besedo ima tovariš inž.
Ivan Zupan.
Inž. Ivan Zupan: Tovarišice in tovariši poslanci! V obravnavi imamo
predlog zakona, glede katerega smo se že dogovorili, da ga izvršni svet umakne
in se obravnava v normalnem postopku, torej kot predlog za izdajo zakona.
V tem postopku bo na voljo več časa za dogovarjanje o ukrepih, ki so na tem
področju potrebni.
V preteklem letu je bil izdelan program razvoja energetike v Sloveniji, ki
daje dolgoročno, hkrati., pa tudi srednjeročno perspektivo energetike v Sloveniji.
Ta program razvoja energetike vključuje tudi naše premogovništvo na ta način,
da analizira stanje v naših rudlnikih na eni strani, na drugi strani pa analizira
sedanje in bodoče potrebe po premogu, usklajuje ta razmerja in nakazuje dolgoročni koncept razvoja premogovništva v Sloveniji.
V Sloveniji imamo v glavnem dva rudnika, ki sta po svojih rudnih bogastvih in po svojem obsegu pomembna ter perspektivna za daljše obdobje.
Sicer je možno govoriti še o tretjem rudniku, vendar v odvisnosti od ostalega
tržišča. Ob programu razvoja energetike se kaže kot dolgoročna perspektiva
proizvodnja premoga v obsegu okrog 6 milijonov ton, kar pomeni, da te proizvodnje ne bomo bistveno povečali; za tak obseg proizvodnje pa je tržišče zagotovljeno.
V programu razvoja energetike pa smo hkrati ugotovili, da imamo v Sloveniji vrsto manjših rudnikov,, ki glede na raziskane zaloge premoga, odkopne
pogoje in vse ostale okoliščine nimajo perspektive in ne bodo mogli dolgo
opravljati svoje dejavnosti. Iluzorno bi bilo v tej zvezi zapirati oči pred resničnostjo oziroma problemom, ki se pojavlja v vsej Evropi. Zato moramo začeti
razpravo o teh vprašanjih in najti ustrezno rešitev.
V zvezi z vprašanji in zahtevami nekaterih govornikov v današnji razpravi želim povedati, da republiški sekretariat za gospodarstvo izdeluje analizo
poslovanja naše premogovniške industrije v preteklem letu. Ta analiza vam bo
kmalu predložena. Ze danes pa lahko povem, da se je stanje v slovenskih perspektivnih rudnikih v preteklem letu v Sloveniji bistveno spremenil, kar pa
ne pomeni, da je rožnato in da ne bo še treba skupnih naporov. Vendar to
potrjuje, da je program razvoja energetike v glavnem usklajen.
Hkrati pa se odpirajo razprave o vprašanju, kaj storiti z našimi neperspektivnimi rudniki. Naj v tej zvezi najprej omenim, da ne bi bilo smiselno ukvarjati se z določanjem definicije neperspektivnosti in ugotavljanjem, ob kakšnih
okoliščinah postane rudnik neperspektiven. Treba se je lotiti problematike nerentabilnih rudnikov v celoti. Danes moramo razmišljati v preusmeritvi teh
premogovnikov, pri čemer pa naj bi ti premogovniki svojo proizvodno dejavnost
zadržali toliko časa, dokler bo tržišče lahko sprejemalo njihov premog oziroma
naj bi se prilagodili poteku priprav iji uspešnosti teh priprav za prehod na druge
proizvodnje. Te procese pa bomo morali podpirati z ustreznimi zakonskimi rešitvami.
Za sedanje neperspektivne rudnike in tiste, ki bodo še kasneje postali neperspektivni, moramo s skupnimi močmi najti najprimernejšo rešitev. Mislimo,
da je najustreznejša pot za reševanje tega problema v preusmeritvi proizvodnje
teh premogovnikov. Zato pa moramo zbrati ustrezna sredstva, zlasti je po-
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membno, da bi se neperspektivno premogovniki vključevali v dejavnost druge,
močnejše gospodarske organizacije.
Predloženi zakon je bil pripravljen z namenom, da se zberejo potrebna
sredstva, da se začnejo premogovniki povezovati z močnejšimi gospodarskimi
organizacijami in da večje gospodarske organizacije spodbudimo k temu, da bi
s svojo organizirano dejavnostjo, s svojo tržno službo, nabavno službo in razvito tehnologijo prišle na prizadeta območja in tam razvijala proizvodnjo v
skladu z danimi možnostmi. Prepričan sem, da bomo to zamisel v nadaljnjih
razpravah še bolj razvili in našli kar najbolj ustrezno rešitev.
Danes je bilo nekajkrat rečeno, da predloženi ukrepi ne zadostujejo. Nihče
od nas ne misli, da bi bila s sprejemom zakona rešena vprašanja; vendar pa se
celoten problem le začenja reševati. Slovensko gospodarstvo bo moralo spregovoriti o tem, koliko svojih sredstev je pripravljeno dati za preusmeritev premogovništva. O dokončni rešitvi se bomo dogovarjali v tej hiši, na sejah odborov in zborov; pri tem pa bodo sodelovale tudi gospodarske organizacije.
Ko sem prej govoril o vlogi močnejših gospodarskih organizacij pri preusmerjanju premogovnikov, sem mislil predvsem to, da bi bile one nastopile s
kreditnimi zahtevami pri naših bankah in skladih skupnih rezerv, skratka, za
preusmeritev bi morali izkoristiti vse redne možnosti, o izrednih pa se bomo
dogovarjali v tej hiši. Hvala lepa.
Podpredsednik Marija Mesaric: Še kdo želi besedo? (Nihče.) Če
nihče, potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji sklep.
1. Predlog zakona o prepustitvi nekaterih republiških prispevkov določenim premogovniškim podjetjem se sprejme.
2. Osnutek zakona o prepustitvi nekaterih republiških prispevkov določenim podjetjem pripravi izvršni svet, pri čemer upošteva stališča in pripombe
pristojnih odborov zakonodajno-pravne komisije in predloge današnje razprave.
Kdor je za tak sklep, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec dvigne roko.)
Ugotavljam, da je republiški zbor z enim vzdržanim glasom sprejel sklep
za izdajo zakona o prepustitvi nekaterih republiških prispevkov določenim premogovniškim podjetjem. Odrejam 15 minut odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 17.05 in se je nadaljevala ob 17.30.)
Podpredsednik Marija Mesarič: Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, in sicer na predlog zakona o ustanavljanju in poslovanju hranitocnkreditnih služb kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij.
Predlog zakona je predložil izvršni svet in za svojega predstavnika določil
republiškega sekretarja tovariša Rika Jermana.
Predlog zakona sta obravnavala odbor za družbeni plan in finance in zakonodaj no-pravna komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismena poročila.
Naprošam predstavnika izvršnega sveta, če se izjavi o amandmajih odbora
za družbeni plan in finance k 2. členu, k drugemu odstavku 11. člena, k 5.
odstavku 12. člena ter k 15. členu.
Prosim. Besedo ima republiški sekretar za finance tovariš Riko Jerman.
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Riko Jerman: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V odsotnosti inž. Razdevška, ki je od izvršnega sveta pooblaščen, da z
odbori skupščine usklajuje stališča glede predloga zakona o hranilno-kreditnih
službah, izjavljam, da se izvršni svet strinja s predlaganimi spremembami kot
so navedene v poročilu odbora za družbeni plan in finance.
Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Prosim, predstavnika zakonodajno-pravne komisije, da se izjavi o amandmaju.
Janko Cesnik: Spremembe so predlagane k 2. členu, k drugemu odstavku 11. člena, k 5. odstavku 12. člena ter k 15. členu Ker gre za nove predloge, jih zakonodajno-pravna komisija na prejšnji seji in v svojem poročilu
od lanskega leta še ni obravnavala.
Ker me gre za bistvene spremembe, temveč le za nekatere preciznejše formulacije in črtanje posameznih odstavkov, kar pa s pravnega gledišča ni problematično, se komisija ne bo posebej sestala in v njenem imenu izjavljam,
da k predlaganim dodatnim spremembam nima pripomb.
Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Pričenjam razpravo. Kdo
želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče ne želi besedo, zaključujem razpravo
in dajem na glasovanje amandmaje odbora za družbeni plan in finance in
amandmaje zakonodajno-pravne komisije. Prosim, kdor je za te amandmaje,
naj dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Dajem na glasovanje predlog zakona. Kdor je za predlog zakona, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o ustanavljanju in poslovanju hranilno-kreditnih služb kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij.
Prehajamo na 14. točko dnevnega reda in sicer na predlog zakona
o sodnih taksah.
Danes vam je bilo dodatno predloženo poročilo odbora za proračun. Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet, ki je za svojega
predstavnika določil tovariša Jožka Štruklja. Izvršni svet predlaga, da Skupščina
SR Slovenije predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku, kot zakonski predlog. Predsedstvo Skupščine SR Slovenije pa predlaga pristojnima
zboroma, da obravnavata predloženi zakon ne glede na roke, ki so predpisani
s poslovnikom. Prosim., da se zbor izjavi o predlogu predsedstva skupščine. Kdor
je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.)
Kdo je proti? (2 poslanca dvigneta roko.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca dvigneta roko.)
Ugotavljam, da je republiški zbor z večino glasov sprejel predlog predsedstva Skupščine SR Slovenije.
Predlog zakona sta obravnavala odbor za proračun in zakonodajno-pravna
komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismeni poročili. Prosim predstavnika izvršnega sveta in poročevalca odbora, da se izjavita o amandmajih zakonodajno-pravne komisije. Prosim. Besedo ima tovariš dr. Viktor Damjan.
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Dr. Viktor Damjan: Tovarišica podpredsednica, tovarišice in tovariši
poslanci! Ker sta si oba predlagana zakona, namreč zakon o upravnih taksah
in zakon o sodnih taksah, podobna in dokaj skladna, predlagam, da hkrati
obrazložim oba zakona.
Republiška skupščina se je v resoluciji o družbenoekonomskih izhodiščih
za oblikovanje dohodkov in kritje potreb splošne porabe zavzela za to, da se
urejanje sodnih in upravnih taks v celoti prepusti republiki in občinam. V
skladu s to zahtevo sta bila novelirana temeljni zakon o sodnih taksah in
temeljni zakon o upravnih taksah. Z uveljavitvijo teh sprememb imajo republike in občine možnost same predpisovati višino sodnih in upravnih taks;
glede sodnih taks pa tudi samostojno določati, za katere postopke, vloge in de1janja naj se sodna taksa uvede. Na osnovi teh sprememb sta bila izdelana
predlog zakona o sodnih taksah in predlog zakona o upravnih taksah.
V predlogu zakona o sodnih taksah je povzeto določilo temeljnega zakona
o sodnih taksah, da se republiške sodne takse plačujejo v taksnih vrednotnicah
enotne izdaje ali: v gotovini.
Predlagatelj zakona sprejema v 2. členu spremembo', ki jo je predlagala
zakonodajno-pravna komisija, to je, da se v gotovini plačuje,sodna taksa takrat,
kadar mora plačati taksni zavezanec za vlogo, sodno odločbo ali dejanje večjo
takso kot 200 dinarjev, kakor to v 5. členu določa temeljni zakon o- sodnih
taksah.
Republika po predlogu zakona o sodnih taksah še naprej odstopa občinam
svoje negotovinske sodne takse, to je takse, ki jih je treba plačati v taksnih
vrednotnicah v zneskih do 200 dinarjev.
V temeljnem zakonu o sodnih taksah je republikam dano pooblastilo, da za
občine, za katere posluje eno skupno občinsko sodišče, takih občin imamo 30,
sodišč pa 12, predpišejo, kako naj se med te občine delijo občinske gotovinske
takse in tudi republiške gotovinske takse, če republika odstopi vse svoje dohodke od sodnih taks občinam. V sedaj veljavnem republiškem zakonu o sodnih taksah je sicer določeno, da se le dohodki od občinskih sodnih taks, ki se
plačujejo v gotovini, delijo med te občine v takem razmerju, kot posamezna
občina prispeva k financiranju občinskega sodišča. Ker pa republika odstopa
občinam svoje negotovinske sodne takse v zneskih do 20 000 starih dinarjev ali
200 novih dinarjev, to so dohodki, ki se dosežejo s prodajo taksnih vrednotic
za zadeve pred okrožnimi sodišči, pred okrožnimi gospodarskimi sodišči, višjim
gospodarskim sodiščem in vrhovnem sodišču, torej pred tako imenovanimi republiškimi sodišči, predlagamo, da se tudi ti dohodki po istem ključu delijo
med občine, ki financirajo isto sodišče, Ker se ti odstopljeni republiški dohodki
pobirajo v taksnih vrednoticah enotne izdaje kot pri občinskih sodiščih, je
utemeljeno, da se vsi občinski dohodki od sodnih taks delijo med občine, ki
financirajo isto občinsko sodišče.
Občinam na sedežu občinskega sodišča pripomorejo do tako visokih dohodkov od sodnih taks tudi občani in organizacije obrobnih občin, ki sofinancirajo isto sodišče, saj občani kupujejo večino sodnih markic na sedežu sodišča.
Tudi iz tega razloga je pravično, da se vsi dohodki občin delijo po sorazmerju,
kakor občine financirajo sodišče. Ta rešitev ne usmerja dohodkov iz sodnih taks
namensko za sodišče, kakor trdi predlagatelj amandmaja tovariš Slavko Zalokar, temveč samo deli vse dohodke med občine po pravičnem ključu, ki je
itak sporazumno določen med občinami.
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Naš predlog tudi ni v nasprotju s 7. h členom temeljnega zakona o sodnih
taksah, ki določa, da se gotovinske takse lahko delijo med občine, temveč
samo dopolnjuje to določilo tudi glede negotovinskih taks, kar pa temeljni
zakon ne prepoveduje.
V zvezi s financiranjem občinskega sodišča v Kranju, ki ga financirata
občini Kranj in Tržič, je za leto 1968 ugotovljeno, da je občina Kranj dobila
od sodnih taks 84 612 000 starih dinarjev dohodka, za sodišče pa je prispevala
nekaj nad 67 milijonov dinarjev. Občina Tržič je dobila od sodnih taks 913 600
starih dinarjev dohodkov, čeprav je v letu 1968 prispevala k izdatkom sodišča
13*Vo, to je nekaj nad 10 milijonov starih dinarjev. Izdatki sodišča so v celoti
znašali 70 930 000 starih dinarjev.
Končno pripominjam, da se taka delitev, kakršno predlagamo v predlogu
zakona o sodnih taksah, dejansko še izvaja v nekaterih občinah, med drugim
tudi pri koroških občinah in tudi pri; občinah v Ljubljani. Zaradi povedanega
menimo, da je 2. odstavek 3. člena utemeljen in predlagamo, da se amandma
poslanca Slavka Zalokarja ne sprejme.
Predlagatelj zakona pa sprejema k 4. členu spremembo, ki jo predlaga
zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije z utemeljitvijo, da v primeru občinskih sodnih taks ni možno uporabiti amandmaja XVI k ustavi SR
Slovenije, ker ne gre za položaj, v katerem je delovnim ljudem ali delovnim
organizacijam ogrožen enakopraven položaj v pogojih poslovanja. Besedilo 4.
člena podpira tendence občinskih skupščin, ki soglašajo s tem, da so sodne
takse enotne v vseh občinah v republiki i,n da se občinskim skupščinam olajša
položaj v čisto procesualnem smislu, to je, da ne bi vsaka občina posebej sprejemala celotne taksne tarife, za katero so vse občine sporazumne, da naj bo
enotna. To enotnost podpira tudi izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Ta člen
ohranja tudi ustavno-pravni položaj občine, ki sama odloča o uvedbi in višini
sodnih taks, in sledi tudi intencijam predlagatelja zakona v tem smislu, da občinskim skupščinam omogoča neposredno uporabo enotne taksne tarife, če tako
odloči občinska skupščina. Tako so v predlogu zakona in njegove taksne tarife,
ki je sestavni del zakona, določila glede postopkov, vlog in dejanj pri občinskih
sodiščih in možnost, da lahko občine povzamejo s svojim odlokom vsa določila
zakona, ki se nanaša na občinske sodne takse; to velja tudi za uvedbo tistih
občinskih sodnih taks oziroma tistih oprostitev plačila občinskih sodnih taks,
ki jih predlog zakona v taksni tarifi na novo uvaja, ker jih ni v sedaj veljavni
taksni tarifi temeljnega zakona o sodnih taksah.
Predlagatelj zakona sprejema predlog zakonodajno-pravne komisije, da se
v celoti črta besedilo 12. člena predloga zakona, kar ni v skladu s temeljnim
zakonom o sodnih taksah. Sprememba bi bila sicer nujno potrebna, da ne bi
sodišča še naprej iizterjavala tako nizkih zneskov neplačanih sodnih taks, namreč do enega dinarja, ko znašajo že poštni stroški za opomin. 1,35 dinarja.
Predloženi osnutek taksne tarife, ki ga je izdelala posebna komisija, povečuje taksne osnove in zneske taksne tarife v skladu s povečanjem indeksa
cen, poprečnih mesečnih osebnih dohodkov in življenjskih stroškov s koeficientom 2 do 2,5 za nekatere zadeve, na primer kazenske zadeve na zasebno tožbo,
pa z mnogo večjim koeficientom.
Osnutek taksne tarife ne spreminja taks v postavkah, po katerih se takse
odmerjajo v odstotkih od vrednosti, na primer za vse vrste vpisov zemljiške
knjige, pavšalno takso v stečaju ter poravnavi in podobno. Predlog zakona v
glavnem povzema vse lestvice iz tako imenovanega decembrskega zveznega
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osnutka, ki je bil obravnavan tudi v republiških forumih, z izjemo, da jih v
tarifni številki 1, 16 in 38 v začetnih razmakih še zožuje in tako postavlja
najnižjo takso po lestvicah v znesku 5 dinarjev, medtem ko je Sedanja najnižja
taksa 1 dinar. Predlog zakona upošteva v taksni tarifi načelo, da je treba primerno zvišati, valorizirati takse v tistih zadevah, ki niso povsem odvisne od
volje strank in ki jih morajo stranke urejevati samo pri sodiščih, na primer:
statusne zadeve, razveze zakonov, ugotavljanje očetovstva in podobno, da pa je
treba občutno povečati takse v tistih zadevah, ki so odvisne izključno samo od
volje strank, npr. zasebne tožbe zaradi razžalitve in klevet, ki jih lahko stranka
ureja tudi izven sodišča pri poravnalnih svetih. Kljub temu pa se taksna tarifa
drži načela, da občani ne smejo biti ovirani pri uveljavljanju svojih pravic
po sodni poti.
Močno so povečane takse, na primer v pravdah zaradi motenja posesti, v
kazenskih postopkih na zasebno tožbo, za overitve, delitvene postopke, ureditev meja in podobno.
Nimamo na razpolago dovolj elementov za zanesljiv izračun, za koliko
se bodo povečali v absolutnem znesku dohodki do sodnih taks. Po aproksimativni oceni in pri enakem pri padu zadev, kakor je bilo pri sodiščih v letu 1968
pa je sklepati, da se bodo dohodki od sodnih taks povečali in sicer v republiki
približno za 50 ®/oi, pri občinah pa približno za 100 °/», to je od 14 milijonov
na 28 milijonov dinarjev; to pa zaradi tega, ker je mnogo več zadev, od katerih
se pobirajo sodne takse, v pristojnosti občinskih sodišč, tako številni nepravdni
postopki, kazenske zadeve na zasebno tožbo, overitve, vse zemljiško knjižne
zadeve in podobno, kakor pa pri drugih sodiščih splošne pristojnosti.
Predlog zakona postavlja gospodarske organizacije z ostalimi zavezanci v
enakopraven položaj, kakor je to urejeno v veljavnem temeljnem zakonu o
sodnih taksah; to predvsem zaradi tega, ker v glavnem uvajamo samo valorizacijo* sedanjih sodnih taks, sistema samega, ki ga ureja temeljni zakon o sodnih
taksah, pa ne spreminjamo. Zato ne gre, da bi postavljali za gospodarstvo izjeme v gospodarskih sporih. V glavnem uveljavljajo gospodarske organizacije,
zahtevke s plačilnimi nalogi pri okrožnih gospodarskih sodiščih zato, da pridejo
do pravnega naslova za izterjavo dolgovnih zneskov. Število vloženih takih plačilnih nalogov pa se je v primerjavi z letom 1967 zmanjšalo za 23'%, vse to
deloma tudi zaradi kliringa in akcepta ter drugih instrumentov gospodarske reforme. Ne glede na to pa že sedanja taksna tarifa dopušča za plačilne naloge
plačilo le polovice takse iz tarifne številke 1, prav tako tudi za izvršbe, kar
povzemamo v predlogu zakona. Že to je omilitev za uveljavljanje zahtevkov
gospodarstva pri sodiščih.
V zvezi s predlogom zakona o upravnih taksah predlagatelj sprejema spremembe, ki jih glede drugega člena predlaga zakonodajno-pravna komisija. Prav
tako soglaša s predlogom, da zakon prične veljati osmi dan po objavi.
Predložena tarifa upravnih taks je pripravljena v sodelovanju z občinami,
z republiškimi organi, usklajena s predlogi tarif drugih republik in zvezno
taksno tarifo, pri istovrstnih taksnih predmetih pa tudi s tarifo zakona o sodnih
taksah.
Zaradi možnosti, da se občinske skupščine odločijo za neposredno uporabo
taksne tarife iz tega zakona, so v tarifo poleg republiških upravnih taks vključeni tudi taksni predmeti, za katere se plačujejo samo občinske upravne takse.
Ko smo odločali o višini upravnih taks, smo se ravnah po naslednjih kriterijih: da se višina taks približa dejanskim stroškom v zvezi z izvedbo dolo-
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čenega postopka, da je treba povečati tiste upravne takse, ki so bile doslej
nesorazmerno nizke, da morajo takse postati znatnejši vir sredstev za splošno
potrošnjo in da je potrebno kljub samostojnemu urejanju po republikah in
občinah doseči maksimalno usklajenost upravnih taks. V poprečju predlagana
tarifa za upravne takse predstavlja 100 l0/o povečanje sedanjih tarif. Glede na to,
da so pri pripravi obeh zakonov neposredno sodelovale tudi občinske skupščine
in da v dosedanji razpravi ni bilo pripomb k stališču, da je potrebno v okviru
republike to problematiko enotno rešiti, lahko upravičeno pričakujemo, da bo
tako stališče občin tudi uveljavljeno v njihovih odlokih.
Občinske skupščine so dohodke iz naslova sodnih in upravnih taks v letošnjem letu predvidele v višini, ki že vključuje predlagano povečanje sodnih
in upravnih taks; zato so zainteresirane, da se oba zakonska predloga čimprej
sprejmeta.
Zato predlagam, da republiški zbor oba zakonska predloga sprejme.
Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim predstavnika zakonodajnopravne komisije, da se izjavi o amandmajih k zakonu o sodnih taksah.
Janko Cesnik: Glede stališča zakonodajno-pravne komisije do predloga zakona o sodnih taksah se sklicujem na pismeno poročilo komisije.
Dodatno pa naj glede amandmaja tovariša Zalokarja še povem, da bi bilo
dejansko najbolj v skladu z ustavo, če bi drugi odstavek tretjega člena črtah,
kot to predlaga poslanec Zalokar in s tem prepustili občiinam, da se o tem
same dogovorijo. Po ustavi in ustreznih sistemskih zakonih namreč občine
samostojno določajo svoje dohodke in razpolagajo z njimi.
Dosedanji zakon o sodnih taksah je strogo sledil pooblastilu zveznega zakona, ki v 7. a členu določa, da republike lahko določajo merila za delitev gotovinskih taks med občinami, ki financirajo skupno občinsko sodišče. Sedanji
zakon pa razširja ta merila na vse občinske dohodke od sodnih taks. Ker se
merila, ki jih navaja predlog zakona, sklicujejo na že sklenjeni sporazum o
financiranju občinskega sodišča, ki posluje za območje več občin, mislim, da
taka določba kljub ožjemu pooblastilu iz zveznega zakona lahko ostane. Podlaga
tej določbi je namreč že obstoječi ali pa kasnejši sporazum med prizadetimi
občinami o financiranju skupnega občinskega sodišča. Hvala.
Podpredsednik Marija Mesarič: Pričenjam razpravo, prosim, kdo
želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in dajem na
glasovanje amandma zakonodajno-pravne komisije. Prosim, da tisti, ki so za,
dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Dajem na glasovanje amandma odbora. Prosim, kdor je za, da dvigne roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Dajem na glasovanje amandma tovariša Slavka Zalokarja. Prosim. Kot
predstavnik odbora ima besedo tovariš Miroslav Kambič.
Miroslav Kambič: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši
poslanci! Precizneje bom opredelil stališče odbora do predloženih amandmajev.
Pojasniti moram, da odbor sprejema amandmaje zakonodajno-pravne komisije, zavrača pa amandma poslanca Slavka Zalokarja, po katerem naj bi se
drugi odstavek tretjega člena črtal. Odbor namreč meni, da je udeležba občin
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pri dohodkih od sodnih taks v sorazmerju s financiranjem marsikje odpravila
težave pri financiranju občinskih sodišč. Nekatere občine, ki bi morale sodelovati pri financiranju sodišča, katerega sedež je v sosednji občini, so se prej
kaj rade izmikale ustreznemu sofinanciranju teh sodišč. Zaradi tega odbor ne
sprejema amandmaja poslanca Slavka Zalokarja.
Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala. Kljub temu, dajem amandma tovariša Slavka Zalokarja na glasovanje. Prosim, kdor je za amandma, da
dvigne roko. (2 poslanca dvigneta roko.) Kdo je proti? (Večina poslancev dvigne
roko.) Se je kdo vzdržal? (7 poslancev dvigne roko.)
Amandma tovariša Slavka Zalokarja je torej zavrnjen.
Dajem na glasovanje predlog zakona v celoti. Prosim, kdor je za predlog
zakona, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zboir soglasno sprejel predlog zakona o sodnih taksah.
Vračamo se nazaj na 7. točko dnevnega reda, ker smo primorani
pristopiti k uskladitvi, in sicer v smislu 313. in 314. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije.
Predsednik prosvetno-kulturnega zbora nas namreč obvešča, da je njihov
zbor pristal oziroma sprejel amandma in se strinja z našim besedilom k prvemu
odstavku 9. člena, medtem ko se ne strinja z amandmajem, oziroma vztraja
pri svojem amandmaju k drugemu odstavku 7. člena. Prosila bi predstavnika
odbora tovarišico Elo Ulrih, da se izjavi, preden preidemo k razpravi.
Ela Ulrih : Odbor za prosveto in kulturo je kot predlagatelj zakona
opravil hitro izmenjavo mnenj glede tega amandmaja in soglasno sprejema
predlog prosvetno-kulturnega zbora kot kompromisno rešitev. Smatra namreč,
da ta amandma, po katerem lahko postane predstojnik organizacijske enote
tudi pedagoški svetovalec z višjo izobrazbo, ne ruši sistema, ker je postavljen
kot izjema in ne kot pravilo. Kljub temu še velja pravilo, da je predstojnik
organizacijske enote pedagoški svetovalec z visoko izobrazbo.
Da bi bil zakon lahko sprejet, odbor predlaga, da tudi zbor spremeni svojo
prvotno odločitev glede tega amandmaja in sprejme predlog prosvetno-kulturnega zbora.
Podpredsednik Marija Mesarič: Dajem predlog v razpravo. Želi
kdo besedo? (Ne javi se niihče.) Ce ne, zaključujem razpravo in dajem predlog
odbora na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca dvigneta
roko.)
Ugotavljam, da je republiški zbor s tem sprejel predlog zakona o pedagoški
službi, v enakem besedilu kot ga je sprejel prosvetno-kulturni; zbor.
S tem prehajamo na 15. točko dnevnega reda in sicer na predlog
zakona o upravnih taksah.
Uvodno besedo tovariša dr. Viktorja Damjana smo že slišali. Predlog zakona
je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet in je kot svojega predstavnika
določil tovariša Jožka Štruklja.
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Izvršni svet predlaga, da Skupščina SR Slovenije predloženi zakon obravnava po skrajšanem postopku kot zakonski predlog. Predsedstvo naše skupščine
pa predlaga pristojnima zboroma, da obravnavata predloženi zakon ne glede
na roke, ki so predpisani s poslovnikom.. Prosim zbor, da sklepa o obeh predlogih. Kdor je za predloga naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Predlog zakona sta obravnavala odbor za proračun in zakonodaj no-pravna
komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismeni poročili.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ce nihče, zaključujem razpravo in
dajem na glasovanje amandmaje zakonodajno-pravne komisije k 2. in 7. členu.
Kdor je za amandmaje naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Dajem predlog zakona o upravnih taksah na glasovanje. Prosim, kdor je
za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o upravnih taksah.
Prehajamo na 16. točko dnevnega reda in sicer na predlog odloka
o odplačilu brezobrestnega posojila republiškemu zavodu za zaposlovanje v
Ljubljani.
Predlog odloka je predložil izvršni svet. Predstavnik izvršnega sveta je pri
tej točki dnevnega reda tovariš dr. Vladimir Bračič.
Predlog odloka sta obravnavala odbor za proračun našega zbora in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismeni poročili.
Prosim predstavnika izvršnega sveta, da se izjavi o amandmajih zakonodajnopravne komisije k 1., 2., 3. in 5. točki.
Dr. Vladimir Bračič: Tovarišica podpredsednik, spoštovane tovarišice in tovariši poslanci. Vsi štirje odloki pomenijo pravno formalno potrditev
sklepov, ki jih je skupščina že sprejela v razpravi o proračunu za letošnje
leto. Sredstva, ki so za izvedbo odlokov potrebna letos, so v letošnjem republiškem proračunu zagotovljena.
V imenu izvršnega sveta sprejemam amandmaje zakonodajno-pravne komisije, s katerimi soglašata tudi pristojna odbora.
Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Pričenjam razpravo. Kdo
želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče, zaključujem razpravo in dajem na
glasovanje amandmaje zakonodajno-pravne komisije. Prosim, kdor je za amandmaje, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Dajem na glasovanje predlog odloka. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzržal?
(Nihče-)
Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o odplačilu brezobrestnega posojila republiškemu zavodu za zaposlovanje v Ljubljani.
Prehajamo na 17. točko dnevnega reda in sicer na predlog odloka
o finančnem programu za financiranje obnovitve stavbe Arhiva Slovenije v
Ljubljani.
12
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Slišali ste, da je tudi pri tej točki dnevnega reda predstavnik izvršnega
sveta dr. Vladimir Bračič, ki je svoje mnenje že povedal.
Predlog odloka sta obravnavala odbor za proračun in zakonodajno-pravna
komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismeni poročili.
Pričenjm razpravo. Zeli kdo besedo? Prosim, besedo ima tovariš inž. Ferdo
Papič.
Inž. Ferdo Papič: Tovarišica podpredsednik. Opozarjam, da predlog
zakona o upravnih taksah na zboru še ni bil dan v obravnavo. Govorili in glasovali smo le o amandmaju.
Podpredsednik Marija Mesarič: Tovariš Papič, moram žal ugotoviti,
da sem odprla obravnavo, samo, da si bil ti verjetno odsoten.
Inž. Ferdo Papič: Sem bil ves čas tukaj in čakal, ker sem nameraval
govoriti o tarifni postavki 6.
Prosim, da zbor odloči ali lahko sedaj še govorim o tem ali ne.
Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Mi je prav žal, vendar lahko
preveriš, če je bilo tako. Prepričana sem namreč, da sem dala možnost obravnave. Preveri po magnetofonskem posnetku.
Prosim, pojdimo k točki 17. Odprta je razprava. Zeli kdo besedo? Če nihče,
zaključujem razpravo in dajem na glasovanje amandma aakonodajno-pravne
komisije k 6. točki. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Hvala. Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Dajem na glasovanje predlog odloka o finančnem programu za financiranje
obnovitve stavbe Arhiva SR Slovenije. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o finančnem programu za financiranje obnovitve stavbe Arhiva Slovenije v Ljubljani.
Prehajamo na 18. točko dnevnega reda in sicer na predlog odloka
o finančnem programu! za sofinanciranje druge etape graditve dvojezične
osnovne šole v Lendavi.
Predlog odloka je predložil izvršni svet. Predlog odloka sta obravnavala
odbor za proračun in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta dala
zboru pismeni poročili. Predstavnik izvršnega sveta se je o amandmajih že
izjavil. Prosim, odpiram razpravo. Kdo želi besedo. Ce nihče, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje amandmaje zakonodajno-pravne komisije. Kdor
je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Dajem predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje druge etape
graditve dvojezične osnovne šole v Lendavi na glasovanje. Prosim, kdor je za,
naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o finančnem programu.
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Prehajamo na 19. točko dnevnega reda in sicer na predlog odloka
o finančnem programu za sofinanciranje adaptacije stavbe italijanske osnovne
šole in gimnazije ter dograditve telovadnice za potrebe italijanskih šol v
Kopru.
Predlog odloka je predložil izvršni svet. Predlog odloka sta obravnavala
odbor za proračun in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta rfala
zboru pismeni poročili. Obstojata amandmaja zakonodaj no-pravne komisije k
1. in 6. točki predloga odloka.
Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Ce nihče, zaključujem razpravo. Prosim, če se odbor izjavi o amandmajih zakonodajno-pravne komisije.
(Se strinja.) Hvala. Dajem na glasovanje amandma zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala.
Je kdio proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje adaptacije stavbe italijanske osnovne šole in gimnazije ter dograditve telovadnice za potrebe italijanskih šol v Kopru, soglasno.
Prehajamo na 20. točko dnevnega reda in sicer na predlog odloka
o načrtu statističnih raziskovanj v SR Sloveniji za leto 1969.
Predlog odloka je predložil iizvršni svet. Predstavnik izvršnega sveta je
tovariš Jožko Štrukelj. Predlog odloka sta obravnavala odbor za organizacijskopolitična vprašanja našega zbora in zakonodajno-pravna komisija.
Prosim, če se predstavnik izvršnega sveta in poročevalec odbora izjavita
o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 4. točki. (Se strinjata.) Hvala.
Pričenjam razpravo. Prosim, Besedo ima tovariš Ivan Brumen.
Ivan Brumen: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci. K samemu predlogu odloka nimam vprašanj. Pač pa imam vprašanje v
zvezi s programom, ki ga s tem odlokom potrjujemo.
V mesecu juniju sta naš zbor in gospodarski zbor sprejela priporočila in
sklepe o nadaljnjem razvoju obrti,. Pod točko 2 je bila izvršnemu svetu naložena tudi naloga, da v letu 1969 zagotovi popis obrtnih zmogljivosti, ki so
vključene v neobrtne gospodarske dejavnosti.
Postavljam vprašanje, zakaj ta popis ni zajet v statističnih nalogah za
letošnje leto? Če ta popis ne bo v potrjenem programu, ga kot predlagatelj
sam pojasnjuje, v tem letu ne bomo mogli izvesti. Ko smo sprejeli omenjeni
sklep, smo vedeli, zakaj naročamo ta popis. Ce ga ne damo v konkreten program, se sprašujem, zakaj potem priporočila sprejemamo.
Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Prosim predstavnika izvršnega sveta, če odgovori na vprašanje tovariša Brumna. Odgovoril bo direktor
republiškega statističnega zavoda, prosim.
Franta Komel: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši. Moram izjaviti, da v zavodu nismo bili seznanjeni z omenjenim sklepom zbora,
zaradi česar v tem smislu nismo mogli izvršiti nobenih priprav. Vendar to še
ne pomeni, da v tej smeri ne bo mogoče ničesar storiti, čeprav konkretni popis
12*
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ni v tem programu. V programu statističnega raziskovanja do 1971. leta je
namreč predvideno, da bdi do 1971. leta izvršili obširnejše raziskave na področju
obrti; s tem bi lahko nadomestili tiste raziskave, ki so bile zamišljene v
letu 1969.
Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Prosim, še kdo želi besedo?
Tovariš Brumen želiš še dopolniti vprašanje? Prosim.
Ivan Brumen: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Zal moram izjaviti, da sem začuden zaradi izjave predstavnika statističnega zavoda o tem, da ni seznanjen s sklepom te skupščine, saj je bil sklep
objavljen v uradnem listu SR Slovenije št. 27/68. Če zahtevamo od vsakega
občana, da ravna po zakonu, ki je objavljen v »Uradnem listu«, ne glede na to
ali ga je bral ali ne, mislim, da to lahko zahtevamo tudi od institucije, ki se
financira iz naših republiških sredstev.
Sklep o tem, da se opravi popis obrti, o čemer sem že prej govoril, smo
sprejeli v zvezi s pripravami srednjeročnega gospodarskega načrta. V srednjeročnem gospodarskem načrtu moramo sprejeti program razvoja obrti, za to
pa potebujemo podatke o obrtni dejavnosti, ki se opravlja v drugih gospodarskih panogah, v industriji, v trgovini in podobno. Ne vem, če se ta naloga lahko
kar tako odlaga.
Podpredsednik Marija Mesarič: Hvala. Prosim, želi še kdo razpravljati? Želiš tovariš Štrukelj še ti kaj dopolniti? (Ne.) Potem zaključujem razpravo in dajem amandma zakonodajno-pravne komisije na glasovanje. Kdor
je za, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec dvigne roko.)
Dajem predlog odloka o načrtu statističnih raziskovanj v SR Sloveniji za
leto 1969 na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (7 poslancev dvigne
roko.)
Ugotavljam, da je republiški zbor s sedmimi vzdržanimi glasovi sprejel
predlog odloka o načrtu statističnih raziskovanj v SR Sloveniji.
Prehajamo na 21. točko dnevnega reda in sicer na zaključni račun
vodnega sklada SR Slovenije za leto 1968.
Zaključni račun je predložil upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije.
Predstavnik sklada je tovariš Jože Tramšek, predsednik upravnega odbora tega
sklada. Zaključni račun je pregledala tudi služba družbenega knjigovodstva in
dala pismeno poročilo. Predstavnik službe družbenega knjigovodstva je tovariš
Zalokar.
Zaključni račun je obravnaval odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo in predložil obrazložen predlog odloka o soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1968. Zaključni račun
je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in dala svoje pismeno poročilo. Celotno gradivo je bilo v smislu 165. člena poslovnika SR Slovenije predloženo izvršnemu svetu. Izvršni svet je dal pismeno poročilo.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Ce nihče, zaključujem razpravo in
dajem predlog odloka na glasovanje.
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Kdor je za predlog odloka, naj dvigne roko. Hvala. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zaključni račun vodnega sklada SR Slovenije za leto 1968
v našem zboru sprejet soglasno.
Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, in sicer na zaključni
račun cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968.
Zaključni račun je predložil upravni odbor cestnega sklada SR Slovenije.
Predstavnik sklada je predsednik upravnega odbora tovariš Alojz Zokalj. Zaključni račun je pregledala služba družbenega knjigovodstva in dala pismeno
poročilo. Predstavnik službe družbenega knjigovodstva je tovariš Zalokar. Zaključni račun je obravnaval odbor za proizvodnjo in promet in predložil zboru
obrazložen predlog odloka o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada SR
Slovenije za leto 1968. Zaključni račun je obravnavala tudi zakonodajno-pravna
komisija in dala našemu zboru pismeno poročilo. Celotno gradivo je bilo v
smislu 165. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije predloženo izvršnemu
svetu.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo-? Prosim, besedo ima Rado Pušenjak.
Rado Pušenjak: Tovariši poslanci. S potrditvijo zaključnega računa
cestnega sklada za leto 1968 naj bi potrdili tudi politiko upravnega odbora tega
sklada glede vzdrževanja cest, ki je bila oblikovana V lanskem letu, nadaljuje
pa se tudi letos. V smislu te politike so bile leta 1968 sklenjene pogodbe med
skladom in cestnimi podjetji, s katerimi so se zagotovili — po naročilu cestnega
sklada z dne 3. 2. 1969 — enotni kriteriji za vzdrževanje cest v vsej Sloveniji,
do leta 1970.
Naša skupščina je sicer že 10. marca letos dala soglasje k finančnemu
načrtu cestnega sklada za leto 1969, ki temelji na politiki iz leta 1968. Ko smo
dali soglasje k finančnemu načrtu za leto 1968, še manj pa takrat, ko se je ta
načrt sestavljal, prav gotovo nihče ni mogel predvidevati, kako ogromne bodo
poškodbe po letošnji zimi. Te so mi znane le za območje cestnega podjetja
Maribor. Tako je, na primer povsem uničen cestni odsek Maribor—Ptuj, močno
poškodovani so zlasti posaijiezni odseki na cesti Hoče—Celje in Maribor—Lenart,
da sploh ne govorimo o makadamskih cestah -na celotnem tem območju. Sedanje stanje je seveda posledica slabega vzdrževanja cest na Štajerskem v prejšnjih
letih.
Ponovno predlagam, da bi si poslanci odbora za proizvodnjo in promet
ogledali ceste na kraju samem. Na podlagi sedanjih kriterijev za vzdrževanje
cest ne bo mogoče popraviti cest na območju cestnega podjetja Maribor, saj bo
treba nekatere cestne odseke v celoti obnoviti. Zato bo treba vsaj za letošnje
leto spremeniti dosedanje kriterije za vzdrževanje cest tako, da bo mogoče popraviti zimske poškodbe, ne glede na to, na katerih območjih so se pojavile.
Potrditev zaključnega računa za lansko leto torej ne bi smela pomeniti, da
se kriteriji za vzdrževanje cest v letu 1969 ne bi mogli spremeniti, pa čeprav
bo treba zato korigirati finančni načrt za letošnje leto, h kateremu smo sicer
dah svoje soglasje.
Prosim, da o tem pove svoje mnenje predsednik upravnega odbora cestnega
sklada.
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Podpredsednik Marija Mesaric: Prosim, želi še kdo besedo? Prosim,
besedo ima tovariš inž. Srečko Klenovšek.
Inž. Srečko Klenovšek: Tovarišica podpredsednik, tovarišice in
tovariši poslanci. V razpravi bom izredno kratek.
Čeprav se sicer strinjam s poročilom cestnega sklada k zaključnemu računu
za leto 1968, ki kaže izredno prizadevnost in tudi obsežnost njegovega dela, se
vendar ne morem strinjati s poročilom na 6. strani, kjer se omenja modernizacija cestnega odseka Litija—Maljek, v komentarju pa v tej zvezi piše, da je bilo
z modernizacijo tega odseka v dolžini 3689 m zasavsko rudniško območje dokončno povezano z Ljubljano s sodobno cesto. Ta komentar je zelo optimističen,
izredno lep, vendar na žalost ni resničen. Kaj ji še manjka in kakšne so pomanjkljivosti te sodobne ceste med Ljubljano in Zasavjem, ve vsakdo, ki se tam
vozi. Ni potrebno še posebej govoriti, o tem., da se v Zasavju, verjetno pa tudi
nižje od Hrastnika, Trbovelj in Zagorja, nihče ne more strinjati s tako dokončno
povezavo. Zato predlagam., da se poročilo sicer sprejme, vendar na 6. strani
brez omenjenega komentarja. Tako naj se v poročilu navede le: »Modernizirani
so bili odseki: Litija—Malj ek ...«
Podpredsednik Marija Mesaric: Hvala. Prosim še kdo želi besedo?
Morda predstavnik sklada, da bi odgovoril tovarišu Pušenjaku. Besedo ima
tovariš Alojz Zokalj.
Alojz Zokalj : Tovarišica podpredsednik, tovariši poslanci!. Tovariš Pušenjak je povedal resnico. Cestni sklad pozna dejansko stanje. Razbita je cesta
Maribor—Ptuj in del ceste med Konjicami in Slovensko Bistrico, se pravi, štajerski klanci. Na srečo imamo v okviru štiriletnega plana na razpolago še nekaj
sredstev zia te ceste, ki pa niso vsa predvidena v letošnjem finančnem načrtu.
V cestnem skladu si prizadevamo, da s premostitvami in z najetjem kredita
naredimo vse, kar se bo na cesti Maribor—Ptuj in na štajerskih klancih dalo
storijti. Hvala lepa.
Podpredsednik Marija Mesarič: Prosim, želi še kdo besedo'? (Ne
javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog
odloka. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je
republiški zbor soglasno sprejel zaključni račun cestnega sklada SR Slovenije
za leto 1968.
Prehajamo na 23. točko dnevnega reda in sicer .na zaključni račun
republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1968.
Zaključni račun je predložil upravni odbor republiških skupnih rezerv
gospodarskih organizacij. Zaključni račun je pregledala služba družbenega knjigovodstva in dala pismeno poročilo. Tudi pri tej točki dnevnega reda je predstavnik službe družbenega knjigovodstva tovariš Zalokar. Zaključni račun je
obravnaval odbor za družbeni plan in finance in predložil obrazložen predlog
odloka o potrditvi zaključnega računa republiških skupnih rezerv gospodarskih
organizacij za leto 1968. Zaključni račun in predlog odloka o potrditvi zaključnega računa je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in dala pismeno
poročilo. Prosim poročevalca odbora, da se izjavi o amandmaju zakonodajno-
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pravne komisije k 2. točki predloga odloka. (Se strinja.) Hvala. Celotno gradivo
je bilo poslano izvršnemu svetu v smislu 165. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Pričenjam razpravo, kdo želi besedo? (Nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje amandma zakonodajno-pravne komisije. Kdor je
za amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Dajem predlog odloka o potrditvi zaključnega računa republiških skupnih
rezerv gospodarskih organizacij za leto 1968 na glasovanje. Prosim, kdor je za,
naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel zaključni račun republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1968.
Prehajamo na 24. točko dnevnega reda in sicer na razpravo o
zaključnem računu dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1968.
Zaključni račun je predložil upravni odbor republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij. Zaključni račun je pregledala služba družbenega knjigovodstva in dala pismeno poročilo. Predstavnik službe družbenega knjigovodstva
je tudi pri tej točki tovariš Zalokar. Zaključni račun je obravnaval odbor za
družbeni plan in finance in predložil zboru obrazložen predlog odloka o- potrditvi
zaključnega računa dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1968, Zaključni račun in predlog odloka je obravnavala
zakonodajno-pravna komisija in dala pismeno poročilo. Celotno gradivo je bilo
izvršnemu svetu dostavljeno v smislu 165. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. Pričenjam razpravo-, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predlog
odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o potrditvi zaključnega računa dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1968.
Prehajamo na 25. točko dnevnega reda in sicer na volitve in imenovanja.
Predlog odloka o določitvi števila in izvolitvi sodnikov-porotnikov okrožnega sodišča v Murski Soboti je predložila komisija za volitve in imenovanja.
Predlog odloka ste prejeli na današnji seji. Predstavnik komisije za volitve in
imenovanja je tovariš inž. Adolf Tavčar. Ali želi predstavnik predlog še ustno
obrazložiti? (Ne želi.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo?
Ce nihče ne željj besedo, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka o
določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Murski
Soboti, kot vam je bil predložen, na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo protii? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je odlok o določitvi števila in izvolitvi sodnikov-porotnikov
okrožnega sodišča v Murski Soboti soglasno sprejet.
Tovarišice in tovariši poslanci. Dovolite mi, da izkoristim vaše potrpljenje
in podaljšam našo sejo še za eno neformalno točko, ker ste bili tako potrpežljivi
in ste tako intenzivno delali, imamo to možnost.
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Danes je zadnja seja našega zbora in mi zato dovolite, da izkoristim to
priložnost zato, da se vsem sodelavoem, vsem tovarišicam in tovarišem poslancem najiskreneje zahvalim za vestno sodelovanje. Ta zahvala gre predvsem
tistim, ki danes sedite v tej dvorani, razen redkih izjem, ki jih ne bi omenjala;
prav bi bilo, da bi vsaj ob zaključku tudi ti popravili svojo nedisciplino in nam
pomagali k sklepčnosti v končnem delu naše seje.
Ne nazadnje se želim zahvaliti, ne samo vsem poslancem, pač pa tudi predstavnikom oziroma članom izvršnega sveta, še mnogo bolj pa vsem anonimnim
delavcem v tej hiši, ki so nam s svojim delom mnogokrat omogočili, da smo
lahko hitreje in uspešneje reševali probleme, ki smo jih obravnavali.
Mislim, da je prav, da se ob tej priložnosti v imenu vseh nas zahvalim za
sodelovanje tudi vsem republiškim upravnim organom, ki so nam pomagali,
kolijkor je bilo v njihovi moči. V tej zvezi predvsem želim, da bi se trikot, ki ga
tvorijo republiška uprava, izvršni svet in skupščina, v bodoče še močneje povezoval, kar bi prispevalo k boljšemu reševanju problemov in k večji ekspeditivnosti. Upam, da te moje želje nihče ne bo štel za zlo.
"Vsem, ki ste v tem zboru delali z menoj štiri ali pa le dve letil, se hkrati
opravičujem, če ste se kdaj čutili prizadeti ob mojih razpravah; kljub svojemu
osebnemu načinu razpravljanja nikoh nisem želela biti osebna.
Na tej zadnji seji sem nameravala govoriti o aktivnosti poslancev našega
zbora in dati o tem tudi ustrezne podatke, vendar ne bom o tem podaljševala
naše seje. Želim pa, da bi socialistična zveza pri bodočem kadrovanju upoštevala
delovne poslance in ne tiste, ki so bili v našem zboru samo številke.
S tem zaključujem današnjo sejo in se vam še enkrat najlepše zahvaljujem
za sodelovanje. (Ploskanje).
(Seja je bila zaključena ob 18.30.)
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63. seja
(1. aprila 1969)
Predsedoval Miran Goslar,
predsednik gospodarskega zbora
Začetek seje ob 9.10.
Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci. Preden
preidem na dnevni red, bi vas prosil, da zasedete svoja mesta v srednjih treh
kolonah klopi, ker v stranskih klopeh ni mogoče glasovati.
Začenjam 63. sejo gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije.
Opravičili so se: Nada Martelanc-Kajfež, Sergij Thorževskij, Janko Kolarič,
Jože Prevolnik, Maks Mauer in Ivan Hočevar. Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
V smislu 312. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije vas obveščam, da
sta republiški in gospodarski zbor sprejela v enakem besedilu naslednje zakone
oziroma predpise, ki so bili obravnavani na zadnji seji zbora, in sicer:
— zakon o modernizaciji ceste državna meja pri Šentilju—Maribor—Celje—
Ljubljana—Postojna—državna meja pri Novi Gorici;
— odlok o modernizaciji cestnih odsekov Vrhnika—Postojna—Razdrto in
Hoče—Leveč;
— odlok o finančnem programu za financiranje projektiranja novih cestnih
odsekov v SR Sloveniji;
— zakon o povračilu dela obresti za investicijske kredite za modernizacijo
železniških prog v SR Sloveniji in
— zakon o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v
letih 1971-1976.
Za današnjo sejo je vrstni red točk dnevnega reda v primerjavi z dnevnim
redom, ki ste ga dobili s sklicem seje zbora, nekoliko spremenjen. Predlagam
naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 62. seje zbora;
2. poslanska vprašanja;
3. gospodarjenje z gozdovi;
4. predlog skupščinskega akta o razvoju in nalogah s področja vodnega gospodarstva v SR Sloveniji;
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5. osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah;
6. finančni načrt vodnega sklada SR Slovenije za leto 1969;
7. informacija o delu na integraciji elektrogospodarstva v Jugoslaviji;
8. predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih taksah;
9. predlog zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev
skupne porabe.
Tak je torej predlagani dnevni red. Ah se strinjate s predlogom? (Poslanci
se strinjajo.)
Dnevni red je torej sprejet.
Prosim odbor za programiranje in finance, da v teku seje zbora zavzame
stališče do obeh predlogov zakonov pod točkami 8. in 9. oba sta predložena po
hitrem postopku.
Poleg izvršnega sveta in upravnih organov so na sejo povabljeni še: gospodarska zbornica, vodni sklad, podjetje za urejanje hudournikov, zavod za vodno
gospodarstvo, poslovno združenje gozdnogospodarskih organizacij, poslovno
združenje energetike Slovenije, »DES«, poslovno združenje distribucijskih podjetij ter direktorji in predsedniki delavskih svetov Savskih elektrarn, Soških
elektrarn, elektrogospodarstvo Maribor in termoelektrarne Šoštanj.
Goste pozdravljam in jih vabim k razpravi.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 62. seje zbora. Zapisnik ste prejeli z gradivom. Ima kdo kake pripombe?
Vidim, da so pripombe. Tovariš Prinčiič ima besedo.
Egon Prinčič: Ugotovil sem, da je zapisnik nekoliko pomanjkljiv v
tistem delu, ki obravnava poslanska vprašanja. Na moje poslansko vprašanje v
zvezi z zunanjo trgovino je odgovoril dr. Stane Pavlič. Po njegovem odgovoru
sem predlagal zboru, da pride zadeva, ki je bila predmet poslanskega vprašanja,
na dnevni red ene izmed prihodnijh sej zbora. Kolikor sem razumel, se je zbor
s tem strinjal. Ta ugotovitev oziroma ta sklep ni v zapisniku.
Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Še kakšna pripomba. Tovariš Skok.
Peter Skok: S tovarišico Maro Pelc-Ceferin sva postavila vprašanje v
zvezi s sredstvi bivšega centralnega investicijskega sklada. Na to vprašanje je
odgovoril član izvršnega sveta tovariš Rino Simoneti. Dogovorjeno je bilo-, da
se bo celotna materija obravnavala na eni izmed prihodnjih sej gospodarskega
zbora. Prosim za pojasnilo, kako to, da je v zapisniku ta ugotovitev izpadla.
Predsednik Miran Goslar: Obe pripombi se vzameta na znanje in
bomo v tem smislu popravili zapisnik. Ali se strinjate s tem? Ali je še kakšna
pripomba k zapisniku? (Ne.) Zapisnik je torej sprejet s tem, da se vneseta pripombi, ki sta ju dala tovariš Prinčič in tovariš Skok.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja.
Imamo 4 poslanska vprašanja, ki; so bila postavljena pred današnjo sejo,
in sicer najprej poslansko vprašanje Ivana Arzenška. Odgovoril bo Ivo Bernard.
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Ivo Bernard: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Na
vprašanje Ivana Arzenška glede izdaje republiškega zakona o graditvi industrijskih železnic in o prometu ter varnosti na industrijskih železnicah dajem
naslednji odgovor:
Republiški zakon, ki naj bi podrobno uredil vprašanje, za katero je pooblaščena republika po temeljnem zakonu o graditvi železnic ter o prometu
ter varnosti na železnicah, ni izdelan. Že leta 1967 je republiški sekretariat za
gospodarstvo načel vprašanje potrebe za izdajo takega zakona s tem, da je
postavil vprašanje tako republiški gospodarski zbornici kakor tudi železnici
s prošnjo, da dajo mišljenje o potrebi za izdajo takega zakona. Združeno železniško transportno podjetje Ljubljana in republiška zbornica sta mnenja, da
je izdaja takega zakona potrebna, vendar brez podrobnejših utemeljitev. Pri
tem je železnica predlagala, da se imenuje posebna delovna skupina, ki naj bi
ta problem proučila in postavila teze za novi zakon. Iz navedenega je razvidno,
da še nimamo odgovora na vprašanje ali je takšen republiški predpis potreben
in katera vprašanja naj bi reševal.
Po temeljnem zakonu veljajo za industrijske železnice določbe glede tehničnih zahtev, ki veljajo za proge III. reda in večtirne proge II. reda. Organizacij prometa in sam promet pa se natančneje urejata s prometnim pravilnikom in navodili za njegovo izvrševanje, ki jih predpiše najvišji organ organizacije, ki opravlja promet na industrijski železnici. Dosedanja praksa ni
nakazovala večjih problemov, ki bi nastali s sedanjo pravno ureditvijo, res
pa je, da delovne organizacije, ki imajo industrijske železnice, doslej še niso
izdale prometnih pravilnikov za delo na železnicah, pač pa so se posluževali
pravil, ki veljajo na jugoslovanskih železnicah. Nobenega razloga tedaj ni,
da te organizacije, kot je to tudi primer železarne Jesenice, ne izdajo lastnega
pravilnika.
Kot je že omenjeno pa je vnesena v načrt dela republiškega sekretariata
za gospodarstvo tudi proučitev tega vprašanja. Kolikor se bo pokazala utemeljena potreba po izdaji republiškega zakona, bo republiški sekretariat za gospodarstvo v letu 1969 pripravil ustrezen predlog za sprejetje tega zakona.
Predsednik Miran Gosi ar: Tovariš Arzenšek prosi tudi za pismeni
odgovor. Prosim, če mu ga boste dostavili.
Naslednje vprašanje je bilo vprašanje Martina Gobca. Martin Gobec je
postavil na 62. seji zbora vprašanje izvršnemu svetu, odgovoril bo tovariš
Lojze Komelj.
Lojze Kom.el : Tovariš poslanec Martin Gobec je postavil naslednje
poslansko vprašanje:
Ali so storjeni potrebni ukrepi za pričetek odobravanja posojila iz sredstev
bivšega republiškega investicijskega sklada za potrebe hitrejšega razvijanja
sadjarstva, vinogradništva in pridelovanja vrtnin? Če niso, zakaj niso, če so,
kakšni bodo pogoji za najemanje posojil pri obnovi sadovnjakov, jagodičevja in
vinogradov za kmetijske organizacije in njihove kooperante ter kdaj bo mogoče
posojila najemati?
Na vprašanje odgovarjamo:
V zakonu o usmeritvi sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v
letu 1966—1970 je republika namenila za vlaganje v kmetijstvo 40 milijonov din.
To je namenjeno za investiranje v kmetijsko proizvodnjo-, predvsem pa za
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urejanje nasadov ter za izboljšanje prometa s kmetijskimi pridelki, kar je v
skladu s predvidevanji srednjeročnega razvoja kmetijstva. V okviru razpoložljivih sredstev se krediti odobravajo kot delež za investicije in to za naslednje
namene: za urejanje nasadov z vračilnim rokom 10 let in s tem, da zapade prva
anuiteta najkasneje 5 let po dokončani investiciji. Za intenziviranje kmetijske
proizvodnje ter izboljšanje prometa s kmetijskimi pridelki pa se odobravajo
krediti z rokom vračila do 10 let. Obrestna mera za te kredite ne more biti nižja
od 6 o/o. Z zakonom je določeno, da kredite odobrava kreditna banka in hranilnica Ljubljana. V letu 1968 je banka iz teh virov odobrila kmetijskim delovnim
organizacijam 12 775 000 din za namene v okviru citiranega zakona. Delno je
kredite odobrila začasno iz svojih bančnih sredstev, ker sredstev republike v
letu 1968 v večjem obsegu še ni na razpolago. V letu 1969 je na razpolago več
sredstev, kar tudi predvideva zakon. Krediti so odobreni naslednjim organizacijam: kmetijskemu kombinatu Ormož, agrokombijnatu Maribor, kmetijskemu
kombinatu Šentjur, kmetijskemu kombinatu Šmarje pri Jelšah, Agrarija Koper,
vinogradniškemu gospodarstvu Kapela in agrokombinatu Krško.
Pri že odobrenih kreditih je republika udeležena v poprečju s 34,6 %, glede
na predračunsko vrednost investicij.
V zvezi z obrestno mero naj pripomnimo, da za navedene primere federacija
beneficira obrestno mero s 31%, tako da obrestna mera za investitorje praktično
znaša pri teh kreditih 4 %.
Zakon določa, da se republiška sredstva za prej navedene namene uporabijo
le v družbeno organizirani proizvodnji.
Iz navedenega sledi, da se sredstva republike kmetijskim delovnim organizacijam kot delež v investicijah, že redno odobravajo, seveda kolikor so
zahtevki za kredite v skladu z zakonom o usmeritvi sredstev SR Slovenije za
investicije v gospodarstvu v letih 1966—1970. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Naslednje je poslansko vprašanje Staneta
Pungerčarja, ki ga je postavil pismeno v času med obema sejama zbora. Nanj
bo odgovoril Jožko Štrukelj. Tovariš Štrukelj, prosim.
Jožko Štrukelj: Tovarišice in tovariši poslanci. Poslanec Stane
Pungerčar v svojem poslanskem vprašanju uvodoma ugotavlja, da se posamezne
občine ne držijo z resolucijo o osnovah ekonomske politike v letu 1969 določene
politike, glede obremenjevanja gospodarstva. Ugotavljam, da so posamezne
občine prekoračile dogovorjeno višino obremenjevanja delovnih organizacij
(3,95 0/o). S tem so kršile v resoluciji postavljeno politiko, po kateri se mora v
letu 1969 doseči prerazdelitev družbenega proizvoda v korist delovnih organizacij ter stališča o družbenoekonomskih izhodiščih za oblikovanje dohodkov in
kritje potreb splošne porabe v letu 1969, po katerih se mora prispevek od
osebnega dohodka od zaposlenih v tem letu celo znižati. Poslanec ne glede na
to postavlja najprej tri vprašanja in sicer:
— Ali se z resolucijo lahko določi politiko občinam?
— Ali so občine dolžne izvajati to politiko, še posebej glede na XVI. ustavni
amandma v republiški ustavi?
— Ce občine niso dolžne izvajat® z resolucijo ustavne politike, ki je bila
sprejeta v Skupščini SR Slovenije in na 9. kongresu Zveze komunistov Jugoslavije, kako zagotoviti njeno izvajanje?
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Ce naj odgovorim na tako postavljena vprašanja, moram nujno najprej
opredeliti pomen pojma politika in pravno naravo resolucije, kot oblike za
določanje politike.
Skupščina SR Slovenije določa politiko razvoja celotne republiške skupnosti
tako z resolucijami, kakor z vsemi drugimi akti', ki jih lahko sprejema v skladu
z obstoječim pravnim sistemom, na primer z deklaracijami; s priporočili, stališči, sklepi, zlasti pa seveda tudi z zakoni, z odloki, proračuni in tako dalje.
Seveda imajo navedeni instrumenti, ki izražajo republiško politiko, različno
pravno veljavo, kar pomeni, da ima tudi politika, ki se določa s posameznimi od navedenih instrumentov različno pravno veljavo. Določbe zakona
so pravno obvezne in je njihovo izvršitev mogoče po pravni poti izsiliti.
Določbe priporočila učinkujejo le s svojo avtoriteto in s priporočljivostjo stvarnih elementov, pravno pa jih ni mogoče izsiliti. V obstoječem družbenoekonomskem in političnem sistemu zakon in pravna prisila že zdavnaj nista več edini
način za uveljavljanje politike razvoja posamezne družbenopolitične skupnosti.
V obstoječem ekonomskem sistemu, ki je sistem tržnega gospodarstva, na primer ni več mogoče z zakonom neposredno določati razvojnih nalog posameznim
gospodarskim organizacijam in praviloma tudi ne občinam. Zato je tudi pravna
oblika družbenega plana zamenjana z resolucijo. Takšno pravno veljavo ima
resolucija. Kaj naj se z njo ureja, določa 238. člen poslovnika Skupščine SR
Slovenije, ki ga citiram:
»Z resolucijo poudarja Skupščina SR Slovenije probleme in potrebe na posameznem področju družbenega življenja, določa politiko, ki jo je treba izvajati
na tem področju, in daje obvezna navodila za njeno izvajanje.
Resolucija vsebuje obvezne smernice, ki jih daje Skupščina SR Slovenije za
delo državnih organov ter delovnih itn drugih organizacij v zadevah iz pristojnosti republike.«
Ce torej presojamo resolucijo s stališča njene obveznosti, moramo ugotoviti, da je tudi pravno obvezna za delo republiških organov in organizacij, ki
opravljajo zadeve, iz republiške pristojnosti, za občine pa resolucija ne predstavlja trdnih pravnih izsiljivih obveznosti, pač pa moralno-politično obveznost
kot družbeni dogovor, ki je bil sprejet v republiški skupščini na podlagi ustrezne utemeljitve. Resolucija je splošni politični akt skupščine, ki izraža naravo
odnosov med republiko in drugimi samoupravnimi organizacijami ter samoupravnimi skupnostmi, kakršne so občine. To velja še prav posebej glede na
amandma XVI k republiški ustavi, po katerem si občine samostojno določajo
višitno prispevkov, davkov in drugih finančnih dajatev, ki jim pripadajo iz
tistih vrst dohodkov, ki so v zakonu določene. Resolucija predpostavlja določeno vnaprejšnje soglasje občinskih skupščine, s principi razvojne politike, ki
jo postavlja republiška skupščina. Ce ni take soglasnosti, ali če ni pogojev za
tako soglasnost, resolucija seveda ne more biti učinkovita. S tem pa smo pri
vprašanju, kako torej zagotoviti izvajanje politike glede prerazdelitve družbenega proizvoda v korist delovnih organizacij v smislu postavljene politike. Ce
ostanemo na čisto teoretično pravnem vidiku, imamo odgovor za to vprašanje
v drugi; točki navedenega amandmaja XVI k republiški ustavi. Ta predvideva
uporabo prisilne zakonske norme za določitev okvirov, »v katerih smejo občine
določati svoje dohodke in druga sredstva za družbene potrebe, če je delovnim
ljudem in delovnim organizacijam ogrožen enakopraven položaj v pogojih poslovanja in v delitvi družbenega proizvoda, ali če so bistveno ogrožena materialna razmerja, ki jih določa družbeni plan«.
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Kot je razvidno iz te formulacije so možnosti za zakonski poseg republike
s tem amandmajem sorazmerno omejene ravno z besedami: »Ogrožen enakopraven položaj delovnih ljudi oziroma delovnih organizacij«, »bistvena ogrožena
materialna razmerja, določena z družbenim planom«.
Kdaj je podano tako dejansko stanje, ki opravičuje zakonski poseg republike, je stvar politične presoje v skupščini, pri čemer je ustrezna odločitev
lahko seveda tudi sporna, z vidika ustavnosti/ oziroma varstva samoupravnih
pravic v občinah. Na četrto vprašanje:
Ali se izvaja politika, določena z resolucijo Skupščine Socialistične republike Slovenije v drugem poglavju točka 5? Če se ne izvaja, kakšne ukrepe bo
podvzel izvršni svet, da se dosežejo postavljeni cilji, ni mogoče dokončno odgovoriti.
Republiška skupščina je sprejela instrumente, s katerimi naj bi se zagotovila
ureditev problemov na področju izobraževanja, socialnega varstva, pokojninskega zavarovanja, narodne obrambe in javne varnosti. Del teh dejavnosti
financirajo tudi občine, ki pa morajo svoje proračune dokončno sprejeti do
31. marca t. 1. ter zato sedaj še ni mogoče dati odgovor, v kakšni meri bodo
realizirana stališča, navedena v 5. točki resolucije.
Na 5., 6. iin 7. vprašanje, ki se glasijo:
— ah se bo izvršni svet Skupščine SR Slovenije odločil uporabiti z ustavnim
amandmajem XVI, točka 2 možnih ukrepov, če s političnimi akti (resolucije) ne
bi mogel zagotoviti sprejete politike,
— koliko znaša skupna prispevna stopnja prispevkov iz osebnega dohodka v
letu 1969 po sprejetih delitvenih instrumentih v zvezi, republiki in občinah,
— katere občine in za koliko so presegle dogovorjeno 3,95 % prispevno stopnjo iz osebnega dohodka in v kakšnem odnosu med sredstvi za temeljne izobraževalne skupnosti in za proračun?
Dajem naslednji odgovor:
Izvršni svet se v predlaganju predpisov o stopnjah prispevkov in davkov
občanov v principu ni odločil za limitiranje stopenj, zlasti ne za limitiranje prispevkov iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja. Nekatere že izvedene omejitve je naša skupščina že sprejela in so povsem v skladu s kasneje sprejetimi
ustavnimi amandmaji). V naslednjih dneh bo izvršnemu svetu in Skupščini SR
Slovenije predložena informacija o sprejetih občinskih odlokih itn o uvedbi
stopenj za posamezne vrste prispevkov, davkov in taks, ki bo podrobno opredelila izvajanje načel, ki so bila sprejeta z resolucijami in drugimi dokumenti,
ki jih tovariš poslanec citira v svojih vprašanjih in ki se nanašajo na položaj
občanov in delovnih organizacij. Od ekonomske in družbeno-politične ocene
problemov, na katere bo ta informacija opozarjala, bodo odvisni nadaljnji predlogi ukrepov izvršnega sveta in Skupščine SR Slovenije tudi v smeri eventualne uporabe določil iz druge točke XVI. ustavnega amandmja, o kateri sprašuje tovariš poslanec v petem vprašanju.
Iz omenjene informacije bodo prav tako razvidni analitični podatki o prispevnih stopnjah od osebnih dohodkov iz delovnega razmerja glede posameznih
uporabnikov v globalu in po posameznih občinah. Zato menim, da bo tovariš
poslanec na 6. in. 7. vprašanje lahko dobil najbolj precizne odgovore v že omenjeni informaciji, ki bo v naslednjih dneh predložena skupščini. Opravičujem
se za tako dolg govor. Vendar je bilo vprašanje izredno dolgo in je pravzaprav
obsegalo celo materijo izvajanja resolucije o osinovah ekonomske politike in
drugih aktov, ki jih skupščina sprejema. Mislim, da so vprašanja tako teoretič-
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nega pomena, da bi poslanec na njih dobil odgovor tudi tako, če bi pogledal
določene materiale, ki se nanašajo na poslovnik in ustavo in tudi na druge teoretične materiale. Glede ostalega mislim, da bi bilo prav, če obvestim zbor na
današnji seji o vprašanju stopnje prispevkov iz osebnega dohodka iz delovnega
razmerja in ostalih prispevnih stopenj po podatkih analize, ki smo jo izdelali.
Skupna prispevna stopnja je naslednja: v lanskem letu 32,5, v letošnjem letu
je skupna prispevna stopnja v poprečju 32,41 %. V priporočilu pa je bila navedena za leto 1969 skupna prispevna stopnja 31,82 "Vo. Torej imamo v SR Sloveniji
za 0,09 fl/o nižjo obremenitev iz naslova prispevnih stopenj kot v lanskem letu.
Povečanje skupne prispevne stopnje nasproti stopinji v priporočilu skupščine
znaša 0,59%. Iz tega izhaja, da je obremenitev sicer nekaj nižja kot v lanskem letu. Moram povedati, da nastajajo težave, predvsem pri sprejemanju proračunov občinskih skupščin tudi zato, ker nismo imeli pred očmi, da so potrebe
mnogo večje kakor smo takrat ocenjevali in da so stroški poslovanja občin
znatno povečani. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Besedo ima Stane Pungerčar.
Stane Pungerčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Članu izvršnega sveta se zahvaljujem za odgovor. Zahvaljujem se tudi za nasvete, ki mi jih je dal, vendar lahko razumete, da gotovo ni mogoče obdelati
vseh teoretičnih in drugih materialov za razpravo, ki bi jih lahko pri tem uporabil. Mislim, da sem uporabil pri vprašanju bistvene stvari, ki bi dale odgovore
na vprašanja in probleme, o katerih je razpravljal ta zbor im na katere je zahteval odgovore tudi ta zbor. To naj bi obravnavali na eni od prihodnjih sej, ko
bodo že sprejeti vsi instrumenti v republiški in občinskih skupščinah. Zato
postavljam naslednje dodatno vprašanje: Ali bo izvršni svet predložil temu
zboru v obravnavo to problematiko na prihodnji seji gospodarskega zbora. Seja
bo še ta mesec ali bo ta material predložen v obravnavo ostalim zborom? Hvala.
Predsednik Miran Goslar: Naslednje vprašnje je postavil Drago Kolar in sicer izvršnemu svetu na 62. seji zbora, odgovoril bo dr. Ernest Petrič.
Dr. Ernest Petrič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Na podlagi 23. člena poslovnika Skupščine je poslanec tega zbora
dr. Drago Kolar zaprosil izvršni svet Slovenije, da mu odgovori na vrsto vprašanj in sicer:
1. Kako tolmači izvršni svet, da je delež Slovenije pri sredstvih zveznega
sklada za znanstveno delo padel?
2. Kaj je izvršni svet ukrenil, da bi se ustavilo padanje deleža naših raziskovalnih organizacij pri zveznih sredstvih in kaj namerava še ukreniti?
3. Ali predstavlja program zveznega sveta za koordinacijo znanstvenih dejavnosti v zadostnem obsegu usklajen interes vseh republik, oziroma ali so slovenski predlog za programiranje raziskovalnih nalog dovolj upoštevani? Kako
močan je vpliv sklada Borisa Kidriča, ki sofinancira večino nalog zveznega
sklada na izbiro programa raziskovalnih nalog?
4. Ali meni izvršni svet, da je zagotovljena racionalnost uporabe skupnih
sredstev in ali o financiranju raziskovalnih nalog odločajo izključno kriteriji,
ki naj bi zagotovili smotrnost in kvaliteto izvedbe raziskovalnih nalog?
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Postavljena je bila torej cela vrsta vprašanj, zato bom moral biti nekoliko
daljši.
Pri odgovorih na ta vprašanja moram najprej ugotoviti, da so navedbe
tovariša dr. Kolarja o deležu Socialistične republike Slovenije iz sredstev zveznega sklada za financiranje znanstvene dejavnosti v bistvu točne, kolikor se
nanašajo na tendence v zadnjem času. V ilustracijo naj navedem nekaj podatkov.
Sredstva za raziskovalno dejavnost in za investicije znanstvenih ustanov
v Sloveniji, iz zveznega sklada so se v letih od 1960—1967 gibala med 13 in
16 % od vseh sredstev sklada, z rahlim trendom upadanja tako, da so ob koncu
leta 1967 znašala skupno za vsa ta leta na področju raziskovalnih nalog in projektov 41 313 000 N din ali 11,77%, na področju investicij pa 23 240 000 N din
ali 18,25 %. Skupaj je bilo torej 64 554 000 N din ali 13,49 °/o iz sredstev zveznega
sklada alociranih v Sloveniji. Sredstva sklada so bila v letih 1960—1967 trošena
za raziskovanje in investicije po posameznih republikah takole: Črna gora
0,76%, Makedonija 2,53%, Bosna in Hercegovina 9,76%, Slovenija kot že
rečeno 13,9% Hrvatska 21,32%,, Srbija 38,55% sredstev. Ocenjujemo, da je
bilo glede na razvitost, kapacitete, število kadrov itd. financiranje v tem obdobju bistveno normalno. S sklepom upravnega odbora zveznega sklada z dne
20. 12. 1968 so bila na podlagi razpisa za leto 1968 sredstva alocirana po republikah takole: Crna gora 0,99 %, Makedonija 4,88 l°/o, Bosna in Hercegovina
8,62%, Slovenija 9,58%, Hrvatska 21,95% in Srbija 52,33%.
Razen tega je v zveznem skladu ostalo še 1,65% nerazporejenih sredstev.
V letu 1968 je torej zaznaven padec sredstev iz zveznega sklada, ki so namenjena znanstveni dejavnosti v Socialistični republiki Sloveniji od prejšnjega
poprečja 13,49% na sedanjih 9,58%, obenem pa zaznaven porast sredstev iz
zveznega sklada zlasti za Socialistično republiko Srbijo od prejšnjih 38,55 % na
sedanjih 52,33 %. To je seveda vplivalo tudi na spremembo razmerij v celotni
vsoti razdeljenih sredstev za obdobje od leta 1960 do leta 1968 tako, da je
struktura razdeljenih sredstev dne 31. 12. 1968 izgledala takole: Cma gora
0,80%, Makedonija 2,97%, Bosna in Hercegovina 9,55%, Slovenija 12,76%,
Hrvatska 21,43% in Srbija 41,12%.
Ce vzamemo za bežno primerjavo razmerje med prispevkom neke republike
v zvezni sklad in sredstva, ki so bila realizirana za to republiko iz zveznega
sklada za financiranje raziskovalnega dela, dobimo za Slovenijo 65%. Iz tega
se vidi razmerje med prispevanimi in realiziranimi; sredstvi iz zveznega sklada,
za SR Slovenijo v letu 1968 že zelo neugodno. Položaj se nekoliko spremeni,
če upoštevamo, da se obravnava kot zvezni inštitut, ki tu ni upoštevan, ljubljanski nuklearni inštitut »Jožef Štefan«, kar sliko popravlja, vendar ne v
celoti.
Vzrokov za upadanje deleža Socialistične republike Slovenije v sredstvih
zveznega sklada je verjetno več. Po eni strani lahko ugotavljamo hitrejšo stopnjo razvoja raziskovalnih in znanstvenih kapacitet v ostalih republikah, kar je
normalno. Hkrati pa lahko ugotavljamo, da prihaja zaradi ne dovolj izdelane
metodologije, še ne dovolj izoblikovanih in uveljavljenih strokovnih in znanstvenih kriterijev pri programiranju znanstvenega dela, zlasti pri razdeljevanju
zveznih sredstev, še vse preveč do pogostega uveljavljanja načela linearnega
zniževanja odnosov na postavljene zahteve. Vsaj tako zatrjujejo predstavniki
tistih slovenskih raziskovalnih organizacij, ki kandidirajo za sredstva pri zveznem skladu. To povzroča, kljub resnim, vztrajnim in delno tudi uspelim napo-
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rom zveznega sveta za koordinacijo znanstvenih dejavnosti in zveznega sklada
in njunih organov, da selekcija upoštevanih zahtevkov še vedno ni dovolj
dosledna, tako da bi izpadli vsi tisti projekti, ki ne ustrezajo strokovnim kriterijem. Se prepogosto se dogaja, da se reže sredstva celo ustreznim in nujnim
projektom, da bi se dalo vsakomur nekaj. To pa ima seveda svoje posledice.
Težko bi bilo tudi trditi, da se sredstva zvezanega sklada trenutno trošijo v
skladu z nekim začrtanim programom. Po naši) oceni se še vedno trošijo preveč
v skladu s potrebami posameznih institucij. Ob tem pa so verjetno prisotni tudi
neprincipialni pritiski na zvezni sklad.
Struktura razdeljenih sredstev v letu 1968 je delno tudi posledica nezadostnega odziva na konkurs v Sloveniji. V izvršnem svetu smo mnenja, da so
slovenske raziskovalne organizacije z odzivom na razpis zveznega sklada pokazale premajhen interes in to kljub pismeni in ustni spodbudi republiškega
sekretariata za kulturo in prosveto, sklada »Borisa Kidriča« in zveze raziskovalnih organizacij Slovenije. Mnenja smo, da trajnejša rešitev ni v tem, da naše
znanstvene ustanove povečujejo svoj pritisk na zvezni sklad, ker bi se tako
neustrezen položaj verjetno le ohranjal. Nasprotno, rešitev je v tem, da se na
podlagi medrepubliških dogovorov izdela taka metodologija razpisovanja iin
razdeljevanja sredstev, ki bo uveljavila zares strokovne in smotrne znanstvene
in zlasti programske kriterije.
Zato se iščejo nove rešitve, pri čemer so predstavniki iz Slovenije aktivni in
nastopajo predvsem v sledeči smeri: menimo, da je potrebno sredstva zveznega
sklada usmeriti zgolj na nekatere ključne raziskave, to je na tako imenovane
makro-projekte, da je treba pri formiranju in pri financiranju teh makro-projektov in s tem pri razpolaganju s sredstvi zveznega sklada mnogo bolj kot
doslej poudariti vlogo republik. Pri tem naj dodam, da imamo za nenormalne
težnje, da se še vedno poskuša izvajati neka posebna zvezna raziskovalna politika, brez zadostne koordinacije z republikami, čeprav je vsakomur očitno dejstvo, da vsaka republika sama najbolje pozna razmere in potrebe po raziskovalnih projektih in nalogah kot tudi po opremi, kadrih in tako dalje.
Zato bo po naši oceni v najkrajšem času sploh potrebno razmišljati o vlogi,
organizaciji in delovanju zveznega sklada in zveznega sveta za koordinacijo
raziskovalnega dela v okviru našega sištema. Izvršni svet meni, da je treba v
zveznem skladu in v zveznem svetu, za koordinacijo znanstvenih dejavnosti,
uveljaviti in izvajati stališče, da so sredstva zveznega sklada v bistvu združena
sredstva, ki jih je treba uporabljati na osnovi skupnega samoupravnega medrepubliškega dogovora, upoštevajoč take skupne interese vseh republik kakor
tudi skupne, med republikami dogovorjene raziskovalne akcije. Sredstva zveznega sklada so danes v očitnem nesorazmerju. So prevelika, saj zdaj kar za
40'% presegajo skupna sredstva vseh republiških in pokrajinskih skladov za
znanost. Praktično se pri financiranju iz zveznih sredstev zahteva republiška
participacija običajno po načelu 50 :50. Zvezna sredstva pa so nasproti republiškim tako nesorazmerno velika, da ni velike manevrske možnosti za neko
usklajevanje in' za neko ustvarjalno soudeležbo sklada »Borisa Kidriča« in
naših sredstev.
Skratka, malo je možnosti, da se vpliva ob tako nesorazmerni razporeditvi
teh sredstev na politiko zveznega sklada. Očitno je tudi, da bi obravnavanje
zveznega sklada kot združenih sredstev republik za skupne jugoslovanske akcije
in obenem prenos dela teh sredstev na republike ob ustrezni uveljavitvi strokovnih kriterijev omogočilo racionalno uporabo zveznih sredstev, ob hkratnem
13
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upoštevanju skupnih interesov vseh republik. To bi prispevalo k stvarni integraciji in sodelovanju na področju raziskovalnega dela. Prav to in tudi upoštevanje skupnih interesov ter kritje tistih potreb znanstvene dejavnosti, ki so
skupnega pomena, mora biti namen zveznih sredstev. Sele tak način trošenja
zveznih sredstev bi zagotavljal funkcionalno medrepubliško koordinacijo, ki so
ji ta sredstva namenjena. Iz vsega povedanega moramo ugotoviti, da tudi sedanji programi, ki ga trenutno financira znanstveni svet za koordinacijo znanstvenih dejavnosti, še ne predstavlja v zadostnem obsegu usklajeni interes
republik. Pri tem verjetno ne gre za neupoštevanje slovenskih predlogov za
financiranje raziskovalnih nalog, kot to nakazuje vprašanje poslanca dr. Kolar j a, temveč verjetno še bolj za mednarodno uveljavitev objektivne, nepristranske, strokovne, moderne metodologije in programiranje v celotnem postopku zveznega sveta in zveznega sklada. Iz vsega povedanega tudi izhaja,
da moram na zadnji del zastavljenega vprašanja odgovoriti negativno. Trenutno, po mnenju izvršnega sveta, še ni dovolj zagotovljena racionalnost pri
delitvi sredstev zveznega fonda in pri financiranju raziskovalnih nalog in kot
vse kaže, še niso dosledno uveljavljeni kriteriji smotrnosti in programiranja,
kljub, poudarjam, tovrstnim naporom tako v svetu kot v skladu.
Seveda bo mogoče ustrezno vlogo Slovenije pri razreševanju vseh navedenih vprašanj zagotoviti samo na ta način, da se tudi v sami Sloveniji področje znanstvene dejavnosti racionalizira in organizira in da se jasneje postavijo nekateri elementi smotrne, nacionalne in znastvene politike in predvsem
kriterij kvalitete.
Predsednik Miran Goslar: Tovariš Simoneti, ko te še ni bilo na seji
zbora, je tovariš Skok pri točki, ko smo obravnavali zapisnik, vprašal, kako je
s sklepom, da bomo o problematiki likvidacije državnega kapitala razpravljali
na eni izmed sej. To je bilo namreč omenjeno v tvojem odgovoru na vprašanje
tovarišici Pelčevi, ki si ga dal na zadnji seji zbora. Tovariš Skok je imel pripombo, da ta sklep ni zapisan v zapisniku. Morda bi lahko odgovoril, kako je
sedaj s to zadevo? Ne gre za to, da bi to vprašanje obravnavali na naslednji
seji, temveč gre sploh za pripravo tega materiala in njegovo eventualno vključitev na eno od prihodnjih sej.
Rino Simoneti: Tovariš predsednik, tovariši poslana,. Informacija je
pripravljena in je samo tehnično vprašanje, kdaj bo poslana. Poleg tega obstoje
tudi zvezni materiali, ki so takoj dosegljivi.
Predsednik Miran Goslar: Ima še kdo kakšno vprašanje? (Ne.) Potem prekinjam ločeno sejo in vas vabim, da se udeležite skupnega zasedanja
obeh zborov v veliki dvorani.
(Seja je bila prekinjena ob 9.50 in se je nadaljevala ob 10.50.)
Predsednik Miran Goslar: Prosim zbor, da zaradi odsotnosti tovariša
Kolarja določi enega poslanca, da mi bo pomagal pri vodenju seje — poslovnik
namreč to zahteva, Predlagan je tovariš Arzenšek. Se strinjate? (Poslanci se
strinjajo.) Tovariš Arzenšek izvoli.
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Preden preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, bomo preizkusili in
se naučili glasovati z elektronsko napravo, ki je montirana v dvorani. To nam
bo omogočilo tudi ugotovitev navzočnosti. Tovariš sekretar bo pojasnil način
glasovanja z glasovalno napravo.
Boris Šajina: Ta naprava, ki jo vidite na mizi, je hitri digitalni elektronski računalnik. Razvil in izdelal ga je inštitut »Jožef Štefan« z namenom,
da nam olajša seštevanje in ugotavljanje glasovanja. Razen na skrajnih levih in
desnih klopeh je pri vsakem sedežu na desni strani in na predsedstveni mizi
tudi na desni strani, tipka. Ta tipka daje, če pritisnemo nanjo, impulz, katerega
šteje ta naprava. Vsak poslanec ima torej na klopi tipko, s katero lahko glasuje
za določen predlog.
Tovariš predsednik bo dal na primer predlog zakona na glasovanje. Tisti,
ki so se odločili »za«, bodo pritisnili na tipko in hkrati dvignili roko. Dvig rok
je še vedno vezan na določila našega poslovnika. Potem preidemo na glasovanje
»proti«, toda šele tedaj, ko se bo na semaforju prižgala rdeča luč.
Slednjič pa imamo še možnost seštevanja vzdržanih glasov in to tedaj, ko
se na semaforju prižge oranžna luč.
Predsednik Miran Goslar: Zdaj bomo v obliki glasovanja ugotovili,
kdo je za, proti in kdo se je vzdržal, nato pa bomo vse tri kombinacije sešteli
in ugotovili, koliko nas je prisotnih. Kdor je za, naj dvigne roko in pritisne na
tipko. (32.) Kjdo' je proti? (6.) Kdo se je vzdržal? (2.) Glasovalo je torej 40 poslancev, od tega 32 za, 6 proti in 2 vzdržana.
Nadaljujemo s sejo. V zvezij z obravnavo problematike gospodarjenja z
gozdovi ste prejeli naslednja gradiva:
— informacijo republiškega sekretariata za gospodarstvo o gospodarjenju z
gozdovi v Sloveniji,
— ugotovitve in stališča gospodarske zbornice SR Slovenije o dosedanjem
poteku skupnega gospodarjenja z zasebnimi gozdovi,
— informacijo^ poslovnega združenja gozdno gospodarskih organizacij o dosedanjem poteku skupnega gospodarjenja z zasebnimi gozdovi,
— poročilo skupine poslancev republiškega in gospodarskega zbora o razgovorih na terenu o problematiki gospodarjenja z gozdovi,
— teze poslanca gospodarskega zbora Jožeta Lesarja, ki obravnavajo spremembe v gozdarstvu SR Slovenije,
— pripombe občanov-volivcev občine Litija v zvezi s problematiko gospodarjenja z gozdovi, ki jih je posredoval poslanec gospodarskega zbora Stane
Pungerčar,
— povzetek osnovnih stališč in predlogov za normativno ureditev gospodarjenja z gozdovi, ki ga je pripravila strokovna služba gospodarskega zbora,
— razen tega ste prejeli še stališča izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
o problematiki gospodarjenja z gozdovi, ki jih je izvršni svet poslal v obravnavo.
Poleg tega ste pravkar dobili na mizo predlog dokumenta, ki naj bi ga
sprejeli. Gre za neke vrste uvodni dokument, s katerim ugotavlja skupščina probleme, ki so na področju gospodarjenja z gozdovi in na koncu so podani predlogi
treh sklepov, ki se nanašajo na začetek javne razprave. Ta dokument ima tri
strani in je podpisan od članov skupne komisije, sestavljene od predstavnikov
republiškega in gospodarskega zbora. Naš odbor za proizvodnjo, promet in po13*
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slovno sodelovanje je obravnaval to problematiko in predložil pismeno poročilo,
kjer predlaga, da se pred sprejemom ustreznih sprememb opravi javna razprava o gospodarjenju z gozdovi, da bi dobili vsestransko oceno nastalih družbenoekonomskih odnosov na tem področju. Poročevalec odbora je Anton Kovič.
Morda želi podati kakšno dodatno poročilo? (Zaenkrat ne.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo. Pozabil sem še sporočiti, da je tovariš
Pungerčar prosil kot predsednik odbora za programiranje in finance, da bi se
odbor sestal v sobi 84 med razpravo. Odpiram razpravo o gozdarstvu. Kdo se
javi k besedi? Tovariš "Vovk.
Inž. Savo Vovk: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci. V imenu
skupine poslancev moram razložiti predložene dokumente. Imate tri osnutke
ugotovitev.
Prvega, ki ga je izdelala skupina poslancev 26. 3. 1969, drugega, ki ga je izdelal odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora,
in ta vam je predložen danes na seji. Skupina poslancev se je odločila, da ne
bi izgubljali časa in energije, da se lahko vzame kot osnovo ugotovitev gospodarskega zbora s popravki, to je osnutek z dne 27. 3.
Predsednik Miran Gosi ar: Tega poslanci nimajo. Poslanci so dobiil
samo predlog z datumom 1. 4. 1969, medtem ko so ostale materiale dobili samo
poslanci te skupine in pa člani odbora. Gre samo za besedilo1, ki ima datum
1. 4. 1969 in ki so ga poslanci sedaj dobili na mizo. Zdaj ga lahko obrazložite
tudi kljub temu, da ga poslanci še nimajo.
Inž. Savo Vovk: Nisem hotel zadeve komplicirati, meni je bilo rečeno,
da v imenu te skupine poslancev povem naslednje: spremembe pri osnutku z
dne 27. 3. 1969 niso velike. V poglavju, kjer govorimo o družbenem vplivu na
gospodarjenje z gozdovi, se je zadnji stavek prej glasil: »Zato je potrebno oceniti, če sedanji način gospodarjenja z gozdovi dovolj ščiti splošne družbene
koristi ah pa je možno z ločitvijo varstva, vzgoje in obnove gozdov od gospodarjenja z gozdovi, ki temelji na pridobitnem podjetniškem principu, doseči
večji splošni družbeni interes.« Skupina poslancev je menila, da je to kontradiktorno. Najprej ugotavljamo, da naj sedanja ureditev predstavlja trajno
osnovo. Zato je predlagala, da se zadnji odstavek skrajša in naredi pika pri;
besedi »koristi«, tako da se besedilo glasi: »Zato je potrebno oceniti, če sedanji
način gospodarjenja z gozdovi dovolj ščiti splošne družbene koristi.«
Ravno tako so zaključki točke 2 in 3 podani na podlagi ugotovitev našega
odbora za proizvodnjo in promet. Pod točko 2 je dan datum, do katerega naj
bi se razprava pripravila in sicer 20. 5. 1969 in pod točko 1, ki je iz ugotovitev
skupine poslancev. Menim, da to, kar vam je bilo predloženo, popolnoma ustreza
dejstvom, ki jih je skupina poslancev na terenu zapazila in da lahko v tem
smislu sprejmemo predloženi akt. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Najprej, kdo želi besedo? Ne želi nihče?
Tovariš Lesar.
Jože Lesar : Tovarišice in tovariši poslanci. Material, ki smo ga prejeli
in pri pripravi katerega sem tudi sam sodeloval, okvirja dosedaj analizirane
probleme in tudi zaplete na področju gozdarstva. Material naj bi predstavljal
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osnovo za formiranje in razrešitev v javni razpravi posredovane problematike.
Na nekatere stvari v referatu tovariša Razdevška imam pomisleke. Tovariš
Razdevšek je zelo prepričljivo, obširno in tudi argumentirano obrazložil družbeno vrednost gozdov, ki je v naraščanju. S tem sem se popolnoma strinjal.
Hkrati pa nisem našel odgovor, kako si tovariš Razdevšek oziroma izvršni svet
predstavlja to družbeno vrednotenje. Povedal ni namreč, kako funkcionalno in
organizacijsko zagotoviti, da ne bomo ostali samo pri načelu in ugotovitvi, da
so gozdovi izrednega, tudi, družbenega in ne samo poslovno ekonomskega pomena. Kljub temu, da smo sprejemali razne resolucije, zakone in predpise s
področja gozdarstva, vidimo, da se ta dejavnost ne odvija tako, kot je zakonodajalec mislil in da je eno vprašanje načel, spoznanj in stališč itd., drugo pa
je vprašanje organizacijskih oblik, ki naj zagotove, da se ta načela in ta naša
zakonodaja začne pretvarjati v konkretno življenje.
Samo kritika in trditve o tem, dia se udeležba zasebnih gozdnih lastnikov
v samoupravljanju v gozdarstvu ni razvila, da je treba zato izvršiti dopolnilne
predpise, ni dovolj. Izražam dvom, če bomo dosegli tisto vsebino, ki je teren
želi in ki je dejansko vsebina našega družbeno-političnega sistema.
Druga stvar, ki se mi zdi izredne važnosti, je v tem, da se premalo poudarja
družbena vrednost gozdov. Tudi v referatu je poudarjeno, da ima predvsem
kategorija bioloških naložb mnogo večjo družbeno vrednost kot pa poslovni
interes. V ohranitvi in zadrževanju na popolnoma istih relacijah in organizacijskih oblikah in tudi, da tako rečem, na istem kontu dveh kapitalov: poslovnega
in biološkega, ne vidim jamstva, da bi se kaj bistvenega premaknilo v skrbi za
regeneracijo gozdov, skrbi za biloške naložbe in za obnovo gozdov. Ko se je
po eni strani močno poudarjalo družbeno odgovornost glede gospodarjenja z
gozdovi, se v skladu s tem ni nakazalo tudi oblik, kako vsaj v načelu zagotoviti, da se bodo biološke naložbe vršile tako, kot je za naše gozdove potrebno.
Dejstvo je namreč, da še ni rešeno vprašanje finančnih možnosti za biološke
naložbe, ki morajo biti regulirane in delno določene od družbenih organov ter
prelivanje sredstev med sedanjimi območji.
Imamo območja, ki so bogata z gozdovi, ki imajo visoko akumulacijo in
biološko amortizacijo ter relativno majhne potrebe. Na. drugi strani imamo
območja, kjer so gozdovi na robu stagnacije, kjier je torej majhna akumulacija
in biološka amortizacija ter velikanske potrebe. To je problem, ki nujno spada
v tako poudarjeno družbeno skrb za gozdove, vendar ni odgovorov, niti nakazane smeri, kako naj bi se to organizacijsko in funkcionalno uredilo. Mislim, da
je izguba časa samo govoriti in poudarjati to družbeno vrednost gozdov in ne
hkrati ukrepati tudi v materialni sferi biološke akumulacije. Potrebno je tudi
na ravni republike, da se zagotovi perspektivnejša in daljša prisotnost družbe
v neposrednem gospodarjenju z gozdovi izven okvira blagovne proizvodnje.
Nisem pristaš razmetavanja blagovne proizvodnje in bioloških naložb, vendar menim, da bi en del sredstev, ki se akumulirajo za biološke naložbe, moral
biti obvezno predmet družbenega usmerjanja. Pri tem ne bi smeli uporabljati
oblik, ki so preživele, ki so se v praksi pokazale neučinkovite, pač pa oblik, ki
bi zagotavljale z zakonsko zaščito dolgoročnega financiranja, akumuliranja in
usmerjanja sredstev na potrebna območja. Drugo je vprašanje, ki je bilo danes
tudi postavljeno, da bi močnejša gozdarska služba bila proti principom krepitve uprave in da bi to podražilo tako imenovano družbeno režijo. Mislim, da
se te stvari ne bi smele tako interpretirati. Konec koncev ne gre za drugo, kot
za prenos stroškov. Ti stroški so že zdaj prisotni. Cisto gotovo so ti stroški
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bolj neracionalno formirani zdaj, ko se ta dela opravljajo in ko gre pravzaprav
za prenos določene funkcije na neko drugo stopnjo. Ko bi bili pod družbeno
kontrolo in večjo organizacijo ter učinkovitostjo, bi bila ta služba dokazljivo
cenejša ne pa dražja. Prav takšni argumenti, mislim, se nam tu ne bi smeli
reprezentirati, ker niso točni. Podobna je trditev, da bi z močnejšo gozdarsko
službo vsaj v generalnem delu usmerjanja sredstev razbili območja. To tudi ni
točno. Vemo, da bi bilo možno zbrati vsaj en del biološke amortizacije že na območjih, kakršna so. Dosedanja območja sprejemam in se z njimi strinjam. Menim, da sploh ne more biti debate, da bi se menjala sedanja območja. Iz tega delajo nekateri na primer zaključke, kaj bo-, če bi se potem to razbilo ali ne bo> to'
predstavljalo korak nazaj, ali se ne bodo kmetje privatizirali in podobno. Takšen problem ne obstoja, zato ga ni treba tu podajati. Nihče se za takšen problem in za takšne oblike niti ne zavzema.
Imam občutek, da probleme postavljamo, da jih analiziramo, na terenu
vemo za njih, da so to ne samo ekonomski, ampak tudi politični problemi. Po
drugi strani, če prebiramo ta material predvsem material sekretariata za gospodarstvo, deloma tudi današnji referat, dobimo občutek, da je pravzaprav vse
v redu, čeprav stvari niso take niti s strokovno gozdarskega in družbenoekonomskega stališča niti s stališča odnosov med socialističnimi in zasebnimi elementi,
ki tu delujejo. Ce rečemo, da je nekje monopol ali pa ni monopola, se okrog teh
vprašanj takoj razvname razprava. Takoj se trdi, da je tu nastal nek nered. Tovariši, tudi to ni točno. Mi nimamo samo enega produkta v državi, ki je podvržen in okviren v standardni predpis. Tudi za področje gozdnih sortimentov
imamo standarde, samo niso uzakonjeni in uveljavljeni. Dalje imamo vrsto artiklov, ki so pod kontrolo ali pod nadzorom. Tu šele velja ta formalni predpis.
Kako se ne bi potem družba mogla s predpisi, s standardi ali z nadzorom nad
cenami držati ravni cen, ki so v Evropi itd. Nekateri menijo, da bomo zaradi
tega imeli anarhijo in aktivirali stare trgovčioe. Mislim, da takšne trditve o tej
problematiki niso objektivne in se zaradi tega ne strinjam s temi stališči v
referatu, ki ga je podal tovariš Razdevšek.
Ne bom nadaljeval in razširjal te diskusije, ker pričakujem, da je material
dokaj kvalitetno izbran. Če se bo vključila socialistična zveza pri organizaciji
javne razprave o tem materialu, sem prepričan, da bomo rešili marsikateri zapleteni problem,, ki ga obstoječi material ni odkril ali pa ga še ne vsebuje.
Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Kdo želi še razpravljati? (Nihče.) Ce ne,
bomo glasovali o tem aktu, ki je predložen. Ali, je potrebno, da se prebere, ker
je bil pravkar predložen? (Ni potrebno.) Glasovali bomo z dviganjem rok in
s pritiskom na gumb. Kdor je za, naj prosim dvigne roko in pritisne na gumb.
(42 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (Nihče.) Kdo se je vzdržal? (Nihče.)
Ta dokument je sprejet in z njim tudi sklepa, s katerimi se nalaga izvršnemu svetu, da na osnovi gradiv in razprave v skupščini do 20. maja 1969 pripravi gradivo za javno razpravo in poskrbi, da bo objavljeno.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga skupščinskega akta o razvoju in nalogah s področja vodnega gospodarstva
v Sloveniji.
Ta akt je pripravila skupna komisija republiškega in gospodarskega zbora,
ki smo jo izvolili na eni prejšnjih sej. Predlog skupščinskega akta je obravna-
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vala zakon odaj no-pravna komisija iin predložila pismeno poročilo, v katerem
predlaga določene spremembe in dopolnitve. Kot ste videli., smo pravkar dobili
na mizo tekst nekaterih dodatnih sprememb in dopolnitev resolucije. Obrazložil
jih bo predstavnik skupne komisije tovariš Tone Polajnar, ki bo zavzel tudi
stališče do amandmajev zakonodajno-pravne komisije. Prosim, tovariš Polajnar.
Tone Polajnar: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Komisija, :ki
jo je za pripravo skupščinskega akta o razvoju in nalogah s področju vodnega
gospodarstva imenoval republiški in gospodarski zbor, meni, da ni, potrebna
posebna obrazložitev predloženega akta.
Obširnejšo obrazložitev ste že prejeli kot prilogo sklepom in priporočilom.
V obrazložitvi o ugotovitvah in priporočilih je komisija želela prikazati in
poudariti predvsem naslednje:
1. Ob izredno hitrem razvoju gospodarstva, posebno pa industrije, vodno
gospodarstvo in zaščita pred vodami, ni bila deležna potrebne družbene skrbi.
2. Neurejena zakonodaja s tega področja vodnemu gospodarstvu vse do
sedaj ni dala mesta, ki mu naj po njegovi pomembnosti pripada.
3. Neurejen sistem financiranja in premajhna finančna sredstva, ki so se
z izpadom 1,5 °/o prometnega davka od maloprodaje še znižala, ne dajejo vodnogospodarskim organizacijam dovolj sredstev, da bi se resneje lotile obsežnejših
del, ki so nujno potrebne, predvsem zaradi zaščite pred vodami. Kakor pa je
razvidno iz predloženega akta in obrazložitve, je vsak od zgoraj naštetih in
drugih problemov ter nalog sestavljen še iz mnogih drugih komponent, ki
terjajo nujnega reševanja in ukrepanja.
Komisija je proučila ugotovitve zakonodajno-pravne komisije in sprejela
naslednje sklepe:
1. Dosedanji naslov akta se spremeni. Naslov akta se glasi: »Sklepi in priporočila«, namesto dosedanjega naslova »Resolucija«.
2. Na peti strani pod točko b) drugi odstavek točka 4 naj se glasi: »Sredstva, ki se danes organizirano vlagajo v urejanje vodotokov, je treba povečati
skladno s potrebami dolgoročnega razvoja.« Tu naj se vejica nadomesti s pikoi
3. Naslednja pripomba se nanaša na stran 7, na točko c. Zakonodajno-pravna komisija predlaga, da bi bistveno menjali to točko. Naša komisija ni mogla
upoštevati mnenje zakonodajno-pravne komisije, ker meni, da bi upoštevanje
take spremembe pomenilo oddaljevanje od principov, ki jih je imela pri svojem
delu komisija. Od obveznosti, da naj prispevajo določen delež v reševanju problema vodnega gospodarstva, bi ponovno izločil negospodastvo in občane. Naša
komisija ni upoštevala predloga za spremembe, navedene v točki 11 zakonodajno-pravne komisije. Sprejme se le sprememba, da naj se v tretji vrsti besedica »ali« zamenja z besedico »in«. Drugih sprememb, ki jih je predlagala
zakonodajno-pravna komisija, ni.
4. Na isti strani v 11. točki naj se v četrti vrsti besedi »vsakega občana«,
zamenja z besedo »občanov«. Tako se bo glasila tretja vrstica, ».. . te namene
mora izhajati iz posredne in neposredne obremenitve občanov.«
5. Stran 9. Komisija je v svojem stališču v celoti upoštevala mnenje zakonodajno-pravne komisije, ki ga predlaga k 20. točki na 9. strani in predlaga
novo besedilo, kot smo ga sedaj prejeli na mizah. Tekst naj se glasi: »Ker v
praksi še ni dokončno rešeno vprašanje pravice upravljanja z zgrajenimi vodnogospodarskimi objekti, ki so družbena lastnina, je treba vprašanje pravice
upravljanja čimprej rešiti. Pri tem naj obvelja načelo, da imajo delovne orga-
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nizacije pravico upravljanja izključno le z vodnogospodarskimi objekti, ki so
jih zgradile z lastnimi sredstvi, ali za katere so pridobile pravico upravljanja
na podlagi drugih virov.«
Predsednik Miran Goslar: Dobro, točka 20 na strani 9 je popolnoma
nova.
Tone Polajnar: 6. Na strani 10, točka 25. Komisija sprejema pripombo zakonodajnoi-pravne komisije in se ta alinea v celoti črta. Besedilo
prvega dela stavka v drugem odstavku pa se nadomesti z besedami: »sedanji
temeljni zakon bistveno prekoračuje okvir zvezne zakonodajne pristojnosti, zato
je treba čimprej izdati nov zvezni zakon,« in nadaljevanje kot je v samem
aktu.
7. Stran 10. Tudi, pri nalogah, ki naj jih skupščina naloži izvršnemu svetu,
je komisija upoštevala mnenje zakonodajno-pravne komisije, ter za to predlagala novo besedilo:
»a. Izvršnemu svetu;
— da se zavzame za takojšnje novelacije zveznega zakona o vodah in sodeluje pri pripravah za novi zakon;
— da predloži sistem financiranja vodnega gospodarstva upoštevajoč sprejeta stališča tako, da bi sistem pričel veljati 1. 1. 1971;
— da prouči i,n predloži organizacijo sistema družbenega upravljanja v
vodnem gospodarstvu upoštevajoč stališča o skrbi in odgovornosti družbene
skupnosti za nekatera področja vodnega gospodarstva in stališča o razmejitvi
odgovornosti med republiko in občinami.«
8. Stran 11. Komisija je upoštevala predlog zakonodajno-pravne komisije
in predlaga, da naj se na 11. strani črta besedilo druge alinee.
9. Komisija sama predlaga novo besedilo na strani 11, točka c (med nalogami sekretariata za gospodarstvo), ki naj se glasi: »da izdela v sodelovanju z
gospodarsko zbornico SR Slovenije programske osnove za melioracijo kmetijskih
zemljišč v SR Sloveniji, upoštevajoč sprejeta stališča o razmejitvi skrbi in
odgovornosti med vodnim gospodarstvom in kmetijstvom in da ga uskladi z
dolgoročnim programom urejanja vodotokov v Sloveniji.«
Na strani 11, točka c se torej črta beseda »program« in se zamenja z besedama »programske osnove«.
Predsednik Miran Goslar: Ali ste to našli? To ni v besedilu, ki je
predložen od komisije, to je na strani 11, pod točko c), kjer se dajejo naloge
republiškemu sekretariatu za gospodarstvo. V drugi vrstici se črta besedica
»program« in se zamenja z besedami: »programske osnove za...«.
Začenjam razpravo. Kdo se želi udeležiti te razprave? Prosim. Tovariš Gorišek, iz zavoda za vodno gospodarstvo.
Lado Gorišek: Tovarišice in tovariši poslanci! Če je družba priznala,
da je voda eden izmed nosilcev življenja, potem mora graditi gospodarstvo na
tej podlagi, to se pravi, da je potrebno vodnemu gospodarstvu pri urejanju
gospodarskega prostora dati pomembnejšo vlogo. Gospodarstvo ni mogoče urejati brez istočasnega načrtnega gospodarjenja z vodo. Vsakršni ukrepi v prostoru bi zato morali temeljiti na predhodno izdelanih gospodarskih rešitvah,
ki bi morale koordinirati čimveč interesov različnih gospodarskih panog glede
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potreb po vodi. Sedanja vodnogospodarska problematika je danes že tako
močno prerasla ukrepe, ki se izvajajo v vodnem gospodarstvu, da še bolj pogrešamo sodoben načrt za nadaljevanje vodnogospodarskih rešitev, ki bi bil
čimbolj pregleden ter strokoven in ekonomsko zadostno utemeljen. Predloženi
skupščinski akt narekuje pot do takega reševanja vodnogospodarske problematike, da ne bo ogrožen normalni družbeni razvoj. Skupščinski akt se zavzema
za trajnejše rešitve za daljše obdobje, tako glede vodnogospodarske zakonodaje,
kakor tudi glede sistema financiranja in organizacije vodnega gospodarstva. Dosedanje, že skoraj periodično spreminjanje organizacij (7-krat v 25 letih), dokazuje, da ni bilo razumevanja za vlogo vodnega gospodarstva v neposrednem
razvoju družbenega in političnega življenja, kot tudi v razvoju gospodarskega
prostora. To je imelo za posledico, da se je nepotrebno zanemarjalo problematiko vodnega gospodarstva. Takšna politika je padla v manjši meri pri izvajanju varstvenih objektov za obrambo pred poplavami, v večji meri pa pri
preskrbi prebivalstva s pitno vodo in čiščenju odpadnih voda. Za reševanje teh
dveh gospodarskih problemov so predvsem važne naravne zaloge vode. Na srečo
naša republika razpolaga z naravnimi zalogami vode v zadostni količini, razen
v nekaterih predelih Krasa. Tako razpolagamo pri iztoku Save v SR Hrvatsko
še vedno s poprečno letno 8000 kubičnimi metri vode na prebivalca in s talnimi zalogami ocenjenimi na 3000 kubičnih metrov vode na prebivalca. Ta podatek
nam pove več, če primerjamo 8000 kubičnih metrov z 2500 kubičnimi metri na
prebivalca, s katerim razpolaga na primer Češkoslovaška, ki pa je s tem zajela
že vse naravne vire vode. Jasno je, da mora biti gospodarjenje z vodo kljub
tem podatkom smotalo. Danes ne moremo več dopuščati razmetavanja z vodnimi zalogami tudi v SR Sloveniji, da ne bi v bodočnosti bili primorani neprimerno razdeljevati vode po območjih. Za oceno presežka vode po količini v
Sloveniji je važna tudi njena razporeditev in kvaliteta ter porabnost za čimveč
namenov. Vse te elemente na območju Save v Sloveniji danes še ocenjujemo
kot dobre. Z nestrokovnim obravnavanjem pa jih v bodočnosti lahko znatno
poslabšamo. Strokoven in primeren pristop k reševanju vodnogospodarskih
problemov seveda omogoča njihovo boljše reševanje, vendar mora biti zagotovljena poleg tega tudi materialna osnova in skrb za vzdrževanje izvedenih
ukrepov. Tako popolnost lahko zagotovi le dolgoročni program, ki zagotavlja
pravilno vzdrževanje vodnogospodarskih problemov pri urejanju vodotokov
in vzdrževanju iznesenih vodnogospodarskih objektov in kvalitete vode. Tak
program tudi zagotavlja pravilno in ekonomsko dispozicijo rabe in zaščite vode.
Dolgoročni program lahko tudi zagotovi tako enotno politiko v gospodarjenju z
vodo, ki ne bo dopuščala parcialnega in enostranskega reševanja problemov.
Zgradba zadrževalnikov na vodotokih na primer ne dopušča in ne nadomešča
le nasipov ob vodotokih, ki se zgradijo zaradi obrambe pred poplavami. Zadrževalniki se uporabljajo istočasno tudi za izboljšanje kvalitete vode v strugah v
času sušnega dela leta. Istočasno iz zadrževalnikov lahko oskrbujejo potrošnika
tako s pitano kot s tehnološko vodo. Skupščinski akt nakazuje potrebo po zaščiti področij s podtalnico. Za zaščito področja pitne vode je potrebna še pravilna izvedba ostalih vodnogospodarskih ukrepov, za napajanje te podtalnice in
sicer s kvalitetno zaščito območja izven zaščitnega področja.
Povezanost vodno gospodarskih problemov je tako kompleksna, da je ni
mogoče reševati brez upoštevanja vseh faktorjev, ki vplivajo na razvoj našega
gospodarskega prostora. Reševanje gospodarske problematike se ne odraža samo
v skrbi z 9900 km vodotokov, kar je približno 0,5 km na kvadratni kilometer
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ali v skrbi za 330 večjih hudournikov, niti v skrbi za zmanjšanje onesnaženja,
ki je v SR Sloveniji veliko, saj je enako onesnaženju 8 milijonov prebivalcev.
Skrbeti se mora ne samo za varstvo pred poplavami, ampak tudi za reševanje
kompleksa problemov in usklajevanju vseh potreb pri urejevanju prostora SR
Slovenije s stalnim sodelovanjem regionalnih urbanistov. Ta skrb pa zahteva
predvsem materialno osnovo in dobro organizacijo. Materialna osnova je sicer
podana z zbiranjem voidnega prispevka za porabljeno ali izkoriščeno vodo ali v
obliki penalov za onesnaženo vodo. S tem zbiranjem pa je le delno zagotovljen
del dejavnosti vodnega gospodarstva. Zato' je ta način financiranja nepopln,
ker ne zajema vseh posrednih in neposrednih uporabnikov vode. Skupščinski
akt ugotavlja to pomanjkljivost in predlaga za osnovni vir sredstev, da se
posredno ali neposredno obremene uporabniki prek sredstev splošne porabe.
Voda s svojimi lastnoistmi zadovoljuje človeške potrebe in je torej neka vrsta
blaga. Uporabnost stvari, v tem primeru vode, spremeni vodo v uporabno vrednost ali dobrino. Pomen uporabne vrednosti pa ni odvisen samo od množine
vloženega dela, temveč tudi uporabe. Menim, da je voda kot dobrina lahko tudi
blago, ker jo lahko kot tako vrednotimo. Sedanji sistem financiranja stoji delno
na tej osnovi. Zato bi ga bilo potrebno še proučiti, predvsem pa razširiti na vse
uporabnike. Sedaj prevzeta diferencirana cena za kubični meter vode za po^samezno kategorijo uporabnikov je v nekem odnosu do družbenega proizvoda
in. s tem delno tudi do izvršnih del za obrambo pred poplavami oziroma za
zaščito vode. Odnos zaščite vode in zaščite pred vodo kakor tudi odvisnost
proizvodnje posredno ali neposredno od kubičnega metra porabljene vode bi
bilo res potrebno še nadalje proučiti. Tako bi pridobili pravo osnovo za pravilno porazdelitev in obremenitev za porabljeno vodo za vse uporabnike, od
občanov do proizvodnje. Le z ekonomsko oceno vode bomo v bodoče lahko
prišli do racionalnega trošenja vode in s tem tudi do ostalih virov financiranja.
Verjetno je to vizija prihodnosti, vendar menim, da bi bilo nujno pripraviti ta
način, ga smotrno obdelati in primerjati z drugimi predlogi zbiranja iz sredstev
splošne porabe. Priispevek zaradi onesnažitve vode ah penali za onesnažitev
vode pa naj bi ostali v bodoče res namenski, saj imajo v svojem bistvu ekonomske elemente cene. Vse to seveda s pogojem, da ostane višina sredstev za zaščito pred vodami in zaščito vode vsaj na sedanji višini. Del teh sredstev za
zaščito pred vodo in zaščito vode bi morali zamenjati z ekonomsko pravičnejšo
porazdelitvijo obremenitve za porabljeno ali uporabljivo vodo.
Za ureditev čiščenja odpadnih voda so namenska sredstva. Istočasno moramo reševati tudi komunalne probleme, preureditev in kanalizacijo naselij,
za kar pa naj bi skrbele občinske skupščine ali njihova komunalna podjetja.
Razmerje med stroški za ureditev kanalske mreže in stroški čistilnih naprav
je 70 :30.
Urejevanje teh problemov je dejansko prepuščeno iniciativi številnih organizacij, čeprav je to važen del vodnogospodarske problematike. Menim, da bi
morali v bodoče našim vodnogospodarskim organizacijam dopustiti več iniciative, da posredno vodijo tudi skrb za čiščenje odpadnih voda. Delo vodnogospodarskih organizacij se mora odražati v reševanju vseh problemov vodnega
gospodarstva in ne samo v smeri urejevanja vodotokov. Od gospodarskih
organizacij bi morale prevzeti tudi vodno oskrbo. Ni važno, kdo vodij distribucijo vode, važno je, kako je vodena in kakšen bo nadaljnji razvoj v sklopu celotne kompleksne problematike. To skrb bi morale prevzeti vodnogospodarske
organizacije. Glede na raznoterost in kompleksnost oblik zahteva vodnogospo-
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darska problematika enotno in usklajeno politiko reševanja vodnogospodarskih
problemov in k temu primerno obliko vodnogospodarskih organizacij, ki bi bile
sposobne voditi in izvrševati to politiko. Vsebina dela teh organizacij bi morala
biti širša in enostransko usmerjena. Razmejitev odgovornosti med republiko*
in občinami zaradi kategorizacije vodotokov je zahtevala delo večjega števila
družbenih organov, kar je pritegnilo širši krog zainteresiranih uporabnikov.
Glede na površino Slovenije in na možnost drobljenja vodnega gospodarstva
predlagam, da se proučijo tudi možnosti^ ustanovitve ustavnega organa, ali
bolje samoupravnega organa v obliki republiške vodnogospodarske skupščine,
v katero se naj bi po določenem sistemu vključili vsi, od občana do proizvajalca
in uporabnika voda.
Sklepi te skupščine bi morali biti obvezni za vse republike, ker bi skupščina le tako lahko vodila enotno politiko v vodnem gospodarstvu. Zbiranje
sredstev vodnega prispevka na enem mestu je le tehnična rešitev. Razdelitev
sredstev in nujnost prelivanja pa je važno vprašanje, ki ga mora obravnavati
le taka širša samoupravna enota. S pravilno razdelitvijo sredstev in vključevanjem sredstev ostalih interesov bomo hitreje dosegli boljše in racionalne
rešitve. Strokovne in operativne vodnogospodarske organizacije pa so izvršilni
organi nalog te skupščine.
Zavod za vodno gospodarstvo naj bi bil predvsem enkratni i.n eksperimentalni laboratorij vseh vodnogospodarskih organizacij na področju SR Slovenije,
ki naj bi tesneje sodeloval z vsemi raziskovalnimi in operativnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z vodnogospodarsko dejavnostjo, to je z vodnimi skupnostmi, hidrometeorološkim zavodom, vodnogradbenim laboratorijem in univerzo. Skupščinski akt o razvojnih nalogah na področju vodnega gospodarstva
skrbno razčlenjuje in podaja naloge za pravilno usmeritev te gospodarske dejavnosti. S svojimi predpostavkami sem hotel le poudariti to, da je bil predlog
resolucije skrbno pripravljen, da pa s tem delo še ni končano, temveč nam bo
skupščinski akt le pomagal k pravilni enotni politiki, k stabilnosti, k boljši
organizaciji in samoupravljanju. Tudi glede na važnost skupščinskega akta za
vsebino in usmeritev našega bodočega dela, strokovni delavci tega področja
pozdravljamo sprejem takega akta v upanju, da se bodo nakazana stališča in
naloge vestno izpolnjevale. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Hvala. Kdo še želi besedo? Mislim, da bi
se glede na razlike, ki so v stališčih zakonodajno-pravne komisije, ki je pripravila ta akt, pomenili v 11. točki. To bi bilo treba obrazložiti. Tovariš Simšič, zdi
se mi, da gre tukaj za pomembnejšo stvar, prosim pojasnite, da bi poslanci dobili jasno predstavo o razlikah.
Stane Simšič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zakonodajno-pravna komisija, ki je obravnavala predlog resolucije o nalogah na
področju vodnega gospodarstva, je predvsem pri točki 11 temeljito proučila
predlog, ki ga je dala skupina poslancev. Po tej obravnavi je zakonodajnopravna komisija sklenila predlagati stališča, ki ste jih dobili že v samem materialu. Zakonodajno-pravna komisija namreč stoji na stališčih, da občana ni
mogoče obremenjevati za normalno porabo vode, ki jo rabi državljan za preživljanje. Drugo vprašanje, ki bi ga eventualno lahko tukaj obravnavali, je vprašanje porabe vode v negospodarskih dejavnostih. Zakonodajno-pravna komisija meni, da v resoluciji ne moremo konkretno določiti, da se občan posebej

204

Gospodarski zbor

obremeni za porabljeno vodo. Jutri se namreč lahko postavi zahteva, da bi bilo'
potrebno obremeniti zrak, ker ga državljan rabi za svoje življenje in obstoj.
Prav zaradi tega menim, da to besedilo, ki ga je prvotno predlagala naša komisija, ne bi mogli vključiti v resolucijo.
Predsednik Miran Goslar: Vi predlagate v 11. točki črtanje drugega,
stavka. »Osnovni vir sredstev za te namene izhaja iz posredne in neposredne
obremenitve občanov, ker le tako lahko uresničimo načelo, da je varstvo pred
vodo in varstvo čiste vode skrb slehernega občana«. Ta stavek predlagate, da
se črta in obenem predlagate tudi, da se spremeni zadnji stavek. Zamenjati
besedilo »Nujno pa je pri tem treba razširiti dosedanji krog obveznikov na vse
potrošnike vode«; z besedilom: »Nujno pa je pri tem treba razširiti dosedanji
krog obveznikov na vse potrošnike, ki uporabljajo vodo z;a gospodarsko aktivnost.« V tem je razlika med stališčem naše komisije in stališčem zakonodajnopravne komisije.
V redu, hvala. Tovariši poslanci, ali je jasno, v čem je sporno vprašanje?
Zeli morda kdo od tovarišev, ki ste delali v komisiji, še kaj posebej glede tega
dodati, zlasti glede na argumente, ki jih je povedal tovariš Simšič? Prosim.
Tone Polajnar: Naša komisija je bila mnenja, da je pravzaprav neurejenim razmeram na tem področju predvsem kriv neurejen sistem financiranja in je zato skozi celotno besedilo opaziti težnjo, da je treba število koristnikov, oziroma število plačnikov, ki prispevajo svoj delež k reševanju problemov
vodnega gospodarstva in sicer, enkrat za zaščito pred vodami, drugič pa za
zaščito samih voda, da je ta krog plačnikov potrebno razširjati. Naša komisija
meni, da zakonodajno-pravna komisija ni upoštevala ekonomske nujnosti v reševanju tega problema in da le zato lahko vztraja na tem, da naj bo le gospodarstvo tisto, ki naj s svojimi prispevki plačuje vodni sklad. Naša komisija meni,
da je k reševanju teh problemov potrebno pritegniti tudi koristnike izven gospodarstva, to je negospodarstvo in občane.
Predsednik Miran Goslar: Pomembno je predvsem to, da kadar gospodarstveniki rešujemo probleme posameznih področij, da takrat v želji, da
čimbolj pomagamo razvoju teh področij, ne iščemo vedno rešitev, ki bi bile
sistemske rešitve in ki bi prispevale k splošni usmeritvi; v našem družbenem
in gospodarskem življenju. Zaradi tega je zelo pomembno, da se pravilno
usmerjamo in premišljamo o tem, kar je tu sporno.
Ali še kdo želi besedo? Drugega spornega vprašanja med obema komisijama
sedaj ni. Vse drugo je razčiščeno. To pomeni, da bomo posebej glasovah le o
tem vprašanju. AH še kdo želi razpravljati? (Nihče.)
Prehajamo na glasovanje. Najprej bomo glasovah o spornem vprašanju, se
pravi o amandmaju, ki ga predlaga zakonodajno-pravna komisija k točki 11,
na strani 7. Vse druge amandmaje zakonodajno-pravne komisije je namreč komisija sprejela. Zakonodajno-pravna komisija predlaga, da se v točki 11, drugi
stavek črta besedilo od besed »osnovni vir sredstev« pa do besed »skrb slehernega občana,« ter da se zadnij stavek spremeni v smislu obrazložitve v poročilu zakonodajno-pravne komisije na strani 2. Ta stavek naj bi se glasil:
»Nujno pa je pri tem treba razširiti dosedanji krog obveznikov na vse potrošnike, ki uporabljajo vodo, za gospodarsko dejavnost,« in ne na vse potrošnike
vode, kot je to v besedilu predlagatelja.
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Ali je jasna, o čem glasujemo? Glasujemo torej o predlogu zakonodajnopravne komisije. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko? (41 poslancev
dvigne roko.) Je kdo proti predlogu zakonodajno-pravne komisije? (4 poslanci.)
Se je kdo vzdržal? (4 poslanci dvignejo roko.)
Ugotavljam, da je predlog zakonodajno-pravne komisije sprejet.
Prehajamo na glasovanje o besedilu dokumenta kot celoti, to je o sklepih
in priporočilih o razvoju in nalogah na področju vodnega gospodarstva, vključno
s spremenjenim besedilom 11. točke. Glasujemo o tem dokumentu vključujoč
predloge, ki jih je obrazložil tovariš Polajnar, razen predlogov pod 3 in 4, ki
nista bila sprejeta.
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
S tem so sklepi in priporočila o razvoju nalog na področju vodnega gospodarstva sprejeti.
Prehajam na 5. točko dn e.v nega reda, tojena obravnavo osnutka
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah.
Po sklepu 59. seje gospodarskega zbora je osnutek pripravil republiški sekretariat za urbanizem. Skupščina občine Mozirje je poslala k osnutku zakona
pripombe. Predstavnik republiškega sekretariata za urbanizem je tovariš Lojze
Blenkuš, ki želi besedo. Prosim.
Inž. Lojze Blenkuš: Tovariš predsednik, tovarišiee in tovariši poslanci! Vsebinske obrazložitve k osnutku zakona ne mislim dodatno podajati,
ker menim, da je že skozi razpravo o predlogu za izdajo zakona bilo jasno
izkristalizirano stališče, na katerem naj temelji o>snutek zakona. Mislim, da so
pripombe in diskusije ob obravnavi osnutka zakona pokazale, da smo izhodišča,
ki so bila v osnutku zakona, dokaj jasno podali z izjemo nekaterih reči, na
katere je imela pripombo tudi zakonodajno-pravna komisija. Zato bi nekaj
besed spregovoril le glede podanih pripomb. Mislim in smatram, da so pripombe
zakonodajno-pravne komisije v celoti umestne, ker gre po eni strani za vprašanje lastninske pravice, ki jo dejansko tak zakon ne more urejati, to je pri
6. členu, po drugi strani pa, ker ,gre za popravek — zadnjega člena, se nam zdi
predlagana formulacija bolj jasna in pravilna, saj dejansko ni potrebe po ponovnem ustanavljanju neke republiške delovne organizacije, ki je že ustanovljena, temveč le za ureditev njenega statusa. Zato na tem mestu izjavljam, da
pripombe zakonodajno-pravne komisije kot predlagatelji v celoti sprejemamo s
tem, da povsod, kjer zakonodajno-pravna komisija predlaga besedo »organizacija« damo besedi »delovna organizacija«. Menimo, da ne gre za imaginarni
pojem organizacije, temveč za čisto konkretno delovno organizacijo. S tem se,
mislim, strinjajo tudi predstavniki zakonodajno-pravne komisije. Ker je pripomba matičnega odbora, to je odbora za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje glede 6. člena takšne narave, da je ta že razčiščena v pripombi zakonodajno-pravne komisije, smatram, da je sprejetje pripomb zakonodajnopravne komisije v celoti zadostilo tudi pripombi matičnega odbora. Ob koncu
še nekaj besed glede pripomb skupščine občine Mozirje.
Zakonodajno-pravna komisija je k tem pripombam zavzela pozitivno stališče. Pojasnjeno je bilo namreč, da ima republika pravico po temeljnem zakonu
o vodah ustanoviti vodno zadrugo, kot delovno organizacijo, ne pa kot zadrugo,
ki ima status kmetijske zadruge. Temeljni zakon o vodah jasno in decidirano
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navaja, da mora kakršnakoli vodna gospodarska organizacija poslovati po načelih delovne organizacije. Tega smo se zavedali tudi ob konstrukciji republiškega zakona o vodah, zato smo, da ne bi ustvarjali zmešnjave, zavedajoč se,
da moramo prenehati s poslovanjem organizacij, ki so poslovale po principih
zakona o zadrugah, povsod šli na enotno rešitev, prek vodnih skupnosti tako,,
da v vseh primerih gre za delovno organizacijo, ki mora imeti svoj delavski
svet, svojega direktorja in mora nasploh poslovati, kot vsaka druga delovna
organizacija. Ker pa občinska skupščina Mozirje želi, da bi se status nekdanjih
zadrug ohranil še naprej in da bi te organizacije še naprej poslovale po principih kmetijskih zadrug, kar pa ni možno, ker ne gre prenašati kmetijske zakonodaje v to zakonodajo, smo se s predstavniki občine Mozirje dogovorih, da
bi ob novelaciji temeljnega in republiškega zakona to vprašanje ponovno načeli
in razčistili. Smatramo namreč, kar je razvidno tudi iz sprejetega skupščinskega,
akta, da naj bo v bodoče vprašanje organizacije izključno v pristojnosti republiške zakonodaje, saj ni nikakršnega razloga, da bi temeljni zakon o vodah
urejal osnovne koncepte republiške organizacije. Zato tudi menam, da bi vprašanje, ki je tukaj bilo načeto, urejevali kasneje ob novelaciji vseh tozadevnih
zakonskih osnutkov.
Ob koncu bi si dovolil tovariš predsednik, še naslednje. Iz vseh obravnav,
iz sedanjega osnutka zakona izhaja, da bi bilo možno, če bi se tudi ta dom
strinjal, da bi osnutek zakona prekvahfictirali v predlog zakona s predlaganimi
amandmaji zakonodajno-pravne komisije in da bi tako postopek za eno fazo
skrajšali. Hvala lepa.
Predsednik Miran Gosi ar: Hvala lepa. Iz vaše obrazložitve mi ni
jasno, kaj je zdaj z mozirskim predlogom. Ali umikajo svoj amandma ali ne?'
Inž. L o> j z e Blenkuš : Da. V razgovoru je bilo rečeno, da umikajo svoje
pripombe.
Predsednik Miran Goslar: Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno
sodelovanje je predložil pismeno poročilo. Slišali smo, da je predlagal spremembo k 6. členu osnutka zakona, zakonodajno-pravna komisija pa je ta predlog sprejela in ga vključila v svoje amandmaje, tako da glede tega najbrž ni
spornih vprašanj. Glede zakonodajno-pravne komisije smo že slišali, da se
predlagatelj v celoti z njimi strinja. Pričenjam razpravo. Kdo je poročevalec
odbora za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje. Tovariš Kovič ima
besedo.
Inž. Anton Kovič: Tovariš predsednik, tovaiišice in tovariši poslancif
Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje je na svoji zadnji seji
obravnaval osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah. Na
ta osnutek zakona je imel tudi pripombe, ki ste jih prejeli s celotnim gradivom
za obravnavo. Pripombe so se predvsem nanašale na 19. a člen. Glede na to,
da je zakonodajno-pravna komisija razpravljala o osnutku zakona šele po seji
odbora, se je odbor danes ponovno sestal in obravnaval predloge, ki jih navaja
zakonodajno-pravna komisija. Odbor se je strinjal s predlogom, da se osnutek
zakona preimenuje v predlog zakona in da danes obravnavamo predlog zakona.
Nadalje se je odbor v celoti strinjal s predlogi zakonodajno-pravne komisije.
Odbor je danes obravnaval tudi pismo občinske skupščine Mozirje ijn slišal
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obrazložitev predstavnikov sekretariata za urabanizem. Odbor za proizvodnjo,
promet in poslovno sodelovanje predlaga zboru, da sprejme predlog zakona z
vsemi pripombami zakonodajno-pravne komisije. Hvala.
Predsednik Miran Goslar: Najprej moramo odločiti glede predloga
odbora za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje, ki ga je ponovil tovariš
Kovic in že prej omenil tovariš Blenkuš, in sicer da osnutek zakona obravnavamo kot predlog zakona v smislu 294. člena poslovnika Skupščine SR SlovenijeMaterija je več ali manj razčiščena in glede na to, da obstoja razumljiva želja,
da skupščina še v tem sestavu pripelje sprejem tega zakona do konca, prosim,
da o tem odločimo z glasovanjem. Kdor je za to, da ta osnutek obravnavamo
kot predlog zakona, naj prosim dvigne roko? (Večina poslancev dvigne roko.)
Ugotavljam, da smo z večino glasov sprejeli predlog, da obravnavamo osnutek
kot predlog zakona. Pričenjam razpravo. Ali še kdo želi besedo? Nihče.
Glede na predlog, ki ga je dala skupščina občine Mozirje in izjavo predstavnika republiškega sekretariata za urbanizem, da je ta umaknila predlog,
s tem, da bi se predlog občine upošteval kasneje, ko bomo razpravljali o novem
temeljnem zakonu o vodah, prosim predstavnika občine Mozirje, da pojasni
svoje stališče. Besedo ima tovariš Deberšek.
Jože Deberšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Predlog za spremembo zakona o vodah smo dah zaradi tega, ker je problem
Gornja Savinjska dolina v zadnjem času prerasel v naš majhen občinski problem. Vodovodne zadruge so nastale samoiniciativno, ustanovili so si jih ljudje,
ki so gradili vodovode. V obrazložitvi je navedeno, da imamo takšnih vodovodov
12, od katerih jih 10 posluje po načelu zadrug, ki so registrirane pri, gospodarskem sodišču. Ker sedanji predpisi teh zadrug ne poznajo več, jih gospodarska
sodišča ne registrirajo. Poskus, da bi to vprašanje uredili, je bil opravljen v dveh
smereh, in sicer, da se priključijo krajevnim skupnostim oziroma, da se vključijo
v komunalne delovne organizacije. Oba poskusa sta na občnih zborih propadla.
Ljudje želijo ostati v takšni organizacijski obliki, kot je. Zato skupščina občine
ni imela druge možnosti, kot da predlaga ustrezne spremembe zakona. Menimo1,
da pri nas na tem področju ne kaže delati problemov, saj imamo dovolj drugih
in težjih, medtem ko si te vodovode občani dokaj uspešno in redno sami
upravljajo.
S tovarišem Blenkušem smo se dogovorili glede na pojasnilo republiškega
sekretariata za gospodarstvo, da tega vprašanja ni mogoče pravno uredi,ti z
republiškim zakonom in da tudi zvezni predpis tega ne omogoča. Zato predlog
umikamo pod pogoji, da se naše stališče vnese v zapisnik in sprejme sklep, da
se bo predlog upošteval ob reviziji predpisov na tem področju in pod pogojem,
da republiški sekretariat za urbanizem začasno uredi zadevo z gospodarskim
sodiščem tako, da ne bodo te zadruge organizacije, ki bi poslovale proti vsem
zakonskim predpisom. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Mislim, da je to sprejemljivo
tovariš Blenkuš (Da.) Hvala lepa. To se pravi, da lahko glasujemo o predlogu
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah, vključno z amandmaji,
ki jih je predlagala zakonodajno-pravna komisija. Kdor je za predlog, naj
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
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kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je zakon o spremembah in. dopolnitvah
zakona o vodah soglasno sprejet.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na obravnavo finančnega
načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1969.
Upravni odbor vodnega sklada pošilja finančni načrt skupščini v potrditev.
K finančnemu načrtu ste prejeli tudi dopis vodnega sklada SR Slovenije, v katerem upravni odbor spreminja predloženi finančni načrt v skladu s pripombo
izvršnega sveta k temu načrtu. Gre za spremembo, ki se nanaša na 20 000 dinarjev, namenjenih za sklad skupne porabe.
Finančni načrt je obravnaval odbor zia proizvodnjo, promet in poslovno
sodelovanje gospodarskega zbora in predložil pismeno poročilo, v katerem predlaga, da potrdimo finančni načrt vodnega sklada SR Slovenije v besedilu, kot
ga je predložil republiški sekretariat za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo. Ta odbor je naknadno predložil tudi predlog za spremembo
odloka o potrditvi finančnega načrta, ki vključuje predlog upravnega odbora
vodnega sklada SR Slovenije o spremembi finančnega načrta. Zakonodajnopravna komisija je predložila pismeno poročilo, finančni načrt pa je obravnaval
tudi izvršni svet, ki je dal pripombe, katere je pozneje upošteval upravni odbor
vodnega sklada.
Pripombe je poslala tudi skupščina občine Lenart, kjer opozarja na zagotovitev kontinuitete v izgradnji čistilnih naprav. Pričenjam razpravo.
Glede na to, da nihče ne želi razpravljati, lahko preidemo na glasovanje.
Glasovali bomo o odloku o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR
Slovenije za leto 1969. Pri tem je upoštevana tudi sprememba, ki jo je upravni
odbor naknadno predloži,1 in ki se nanaša na zmanjšanje postavke za sklad
skupne porabe. Kdor je za odlok, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je odlok
soglasno sprejet.
Preostane nam še 7. točka dnevnega reda, in sicer obravnava
informacije o delu na integraciji elektro gospodarstva v Jugoslaviji.
To točko bomo obravnavali na skupni seji z republiškim zborom, in sicer
ob treh popolne. Imamo še dve dodatni točki dnevnega reda, zato predlagam,
da te sedaj končamo tako, da nam potem ostane samo še sedma točka.
Nadaljujemo z 8. točko dnevnega reda, to je predlog zakona
o prenehanju veljavnosti, zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih taksah.
Predlog je predložil skupščini v obravnavo izvršni svet, ki hkrati predlaga,
da ga obravnavamo po hitrem postopku kot zakonski predlog v smislu 228.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. Obrazložitev bo podal tovariš Štrukelj član izvršnega sveta. Sodim, da se strinjate s tem, da ga obravnavamo
po hitrem postopku. (Da.) Tovariš Štrukelj ima besedo.
Jožko Štrukelj: Tovarišiee in tovariši poslanci! Izvršni svet je pravkar zaključil sejo, na kateri je razpravljal o tem zakonu. Zaradi tega, da lahko
formuliramo amandma k predlogu zakona, predlagam, da vaš zbor prekine
obravnavo te točke dnevnega reda. Poslancem bomo predložili pismeni
amandma.
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Predsednik Miran Goslar: Dobro. Ali imate kaj sprememb pri naslednjem zakonu, to je pri republiškem prispevku sredstev skupne porabe. (Ne.)
Predlagam, da 8. točko dnevnega reda obrabnavamo popoldne.
Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe.
Tudi ta zakon nam predlaga izvršni, svet s predlogom, da ga obravnavamo
po hitrem postopku kot zakonski predlog. Mislim, da se strinjate s tem. Tovariš Rino Simoneti, član' izvršnega sveta bo obrazložil zakonski predlog. Besedo ima tovariš Simoneti.
Rino Simoneti: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Zakon o oblikovanju in delitvi dohodka je vnesel nekatere spremembe glede
financiranja izobraževanja v delovnih organizacijah. V preteklosti, pred sprejemom tega zakona, so delovne organizacije uporabljale 2,5 % od bruto osebnih
dohodkov za izobraževanje. Skratka, ta prispevek je šel skozi materialne stroške.
Novi zakon o delitvi dohodka to spreminja in zahteva oblikovanje sklada skupne
porabe za plačilo stroškov za izobraževanje. Enako obravnava to problematiko
zakon o knjigovodstvu. Mi smo V tej skupščini sicer sprejeli davek na sklad
skupne porabe, nismo pa takrat mislili, da je treba izobraževanje obremeniti z
davščinami. S predlogom tega zakona spreminjamo oziroma, vzpostavljamo
staro stanje. Glede na to, da so delovne organizacije v preteklosti porabljale
2,5'°/o od bruto osebnih dohodkov, 1 % pa so dajale za strokovno izobraževanje,
smo v izvršnem svetu menih, da bi zadostoval 1,5% neobdavčenega sklada
skupne porabe upoštevajoč, da so se sredstva za izobraževanje v letošnjem letu
bistveno povečala.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima poročevalec odbora za programiranje in finance tovariš Tratnik.
Mirko Tratnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Odbor za gospodarsko programiranje in. finance je obravnaval spremembo zakona o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe.
Pri tem je pozdravil iniciativo predlagatelja, da stroški za vzgojo strokovnega
kadra ne morejo več bremeniti poslovnih stroškov, temveč sklad skupne porabe.
Odbor je ugotovil, da nekaterim gospodarskim organizacijam sprememba na
1,5 l°/o ne bo zadoščala. Čeprav je utemeljitev, ki jo je dal poročevalec predlagatelja, identična razprava na terenu, odbor meni, da bi glede na potrebe, ki jih
ima naše gospodarstvo po večjem izobraževanju, vendarle kazalo podpreti tiste,
ki imajo večji posluh za izobraževanje in ki imajo potrebo, da bi ta procent
zvišali od 1,5 na 2,5%. Pri tem -nič ne tvegamo, saj bi gospodarske organizacije,
ki teh potreb nimajo, lahko porabile le 1 % ali celo manj.
Predsednik Miran Goslar: To pomeni, da predlagate spremembo
odstotka od 1,5 na 2,5. Kaj meni zakonodajno-pravna komisija? (Nima pripomb.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Tovariš Simoneti.
Rino Simoneti: Tovarišice in tovariši poslanci! Spričo tega, da se ta
sredstva oblikujejo iz neto skladov in da gredo prek sklada skupne porabe
v izobraževanje, izvršni svet misli, da je amandma mogoče sprejeti. Pri tem bi
opozoril, da pri tem nismo imeli pred očmi delovne organizacije, ki skrbijo za
14
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svoje kadre in izobražujejo, temveč delovne organizacije, pri katerih smo že v
preteklosti skušali omejevati negospodarno ravnanje.
Predsednik Miran Goslar: Tovariš Lesar ima besedo.
Jože Lesar: Menim, da je predlog odbora za programiranje in finance
nedvomno na mestu in da ga je treba podpreti. Da bi se izognili morebitnim
zlorabam, pa naj izvršni svet v navodilu natančno določi, kaj je šteti za strokovno izobraževanje in kaj ne.
Predsednik Miran Goslar: Ali še kdo želi besedo? (Nihče.) Glasovali
bomo o predlogu odbora za programiranje in finance in sicer, da se v peti
vrstici predloga odstotek 1,5 nadomesti z odstotkom 2,5. Kdor je za predlog
odbora, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.) Ugotavljam, da je predlog odbora za
programiranje in finance sprejet.
Sedaj bomo glasovali o zakonu o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku
od sredstev skupne porabe v celoti, vključno s sprejetim amandmajem odbora
za programiranje in finance. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (48 poslancev
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da
je zakon soglasno sprejet. S tem smo izčrpali dnevni red, razen 7. in 8. točke,
ki ju bomo obravnavali ob 15. uri v veliki dvorani.
(Seja je bila prekinjena ob 12.30 in se je nadaljevala ob 15.50.)
Predsednik Miran Goslar : Tovarišice in tovariši poslanci! Razen informacije o delu na integraciji elektrogospodarstva v Jugoslaviji, ki jo je predložil republiški sekretariat za gospodarstvo k tej točki dnevnega reda, ste prejeli
kot prilogo še sporazum o izgradnji elektroenergetskih objektov in osnutek
priporočila o izgradnji elektroenergetskih objektov, ki ju predlaga skupnost
jugoslovanskega elektrogospodarstva. Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno
sodelovanje je razpravljal o tej problematiki in predložil pismeno poročilo. Iz
poročila izhaja, da odbor v celoti podpira stališča v informaciji republiškega
sekretariata za gospodarstvo. Pričenjam razpravo in vabim tudi povabljene
goste k razpravi. Kdo želi besedo1? Besedo ima inž. Mislej, direktor termoelektrarne Šoštanj.
Inž. Ciril Mislej: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Govorim v
imenu kolektiva elektrarne Šoštanj in bi na tem mestu hotel poudariti, da smo
po obsežnih razpravah o bodoči obliki elektrogospodarstva v Sloveniji, kot
tudi jugoslovanskega elektrogospodarstva, zavzeli v celoti stališča, ki jih je
danes v svojem ekspozeju nakazal tovariš Zupan in že sam poudaril, da se
v celoti strinjamo s stališči tudi mi ter da jih podpiramo. Hotel bi le pojasniti,
zakaj podpiramo ta stališča in zakaj želimo, da se v tem smislu uredijo medsebojni odnosi v jugoslovanskem in slovenskem elektrogospodarstvu. Izhajam iz
dolgoletnih izkušenj v elektrogospodarstvu, kjer smo občasno v iskanju boljših
poti vršili številne organizacije in reorganizacije, pri tem pa vedno prehitevali
razvoj, saj nismo ustvarili pogojev za pravilno sodelovanje in dobro gospodarjenje. Iz teh razlogov menim, da je treba, preden! določimo organizacijo,
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natančno ugotoviti obseg in vsebino dela podjetja, naj si bo to enotno podjetje,
združeno podjetje, ali kakršnakoli druga oblika, ter ustvariti pogoje-, da se tako
določeni obseg in vsebina dela tudi opravi. Pri tem moramo prepustiti obratom,
to je proizvodnim in prenosnim enotam tisti obseg dela, katerega lahko sami
najbolje opravljajo in s tem najsmotrneje gospodarijo. Za izboljšanje gospodarjenja v elektrogospodarskih organizacijah je treba določiti in izmeriti tehnične elemente, ki pogojujejo dobro gospodarjenje, ker le ti oblikujejo in določajo proizvodno ceno. Cene namreč naj ne bi temeljile na določenih predpostavkah, večkrat subjektivne narave, temveč naj jih določijo tehnični elementi. V elektrogospodarstvu bi morali biti elementi za določanje proizvodne
cene vrednost osnovnih sredstev, instalirana moč, obratna sredstva, pogonska
pripravljenost, specifična poraba, minimalna vožnja agregatov itd. Ekonomski
odnos med delovnimi organizacijami pa morajo določati vnaprej dogovorjeni
kriteriji in se skupaj ustvarjeni dohodek, kot rezultat vloženega dela, deli po
tem ključu med obrate.
Glede razširjene reprodukcije menimo, da ne morejo v elektrogospodarstvu
Slovenije nastopati posamezna podjetja, temveč, da lahko dajejo predloge,
odloča pa naj se skupno z gospodarstvom in vsemi, činitelji naše družbe. Toliko
sem hotel prispevati k razpravi o organizaciji elektrogospodarstva. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Prosim, besedo ima inž. Vitja
Rode, direktor elektrogospodarstva Maribor.
Inž. Vitja Rode: Dovolite tovariši, da poskusim tudi jaz nekaj prispevati k izčrpnemu ekspozeju tovariša Zupana. Moram reči, da bi bilo zelo
koristno, če bi gradivo o bodoči ureditvi problemov elektrogospodarstva dobili
vnaprej, kajti stvari so dokaj široke in komplicirane, ne le pri nas v Sloveniji,
temveč tudi v Jugoslaviji nasploh. Pri tem prihaja do najrazličnejših tendenc,
po mojem, do nekaterih zelo pravilnih, pa tudi izredno napačnih. Zato mi je
žal, da nismo imeli možnosti, da se že vnaprej nekoliko seznanimo s stališči
tovariša Zupana, saj bi v tem primeru naš prispevek v diskusiji bil večji.
Naj poudarim, da štejem k napačnim tendencam, ki se danes po minulem
prehodnem obdobju jasno kažejo ravno tendence, o katerih je bilo govora
v zvezi z jugoslovansko integracijo. Gre za tendence, ki ne le vodijo v neko
nadaljnjo decentralizacijo, kar je za nas popolnoma nesprejemljivo, temveč
tudi zato, da te vodijo v smer, ki pomeni za elektrogospodarstvo korake nazaj,
korake, ki smo jih prehodili in ki smo jih leta 1965 mogoče nekoliko prehitro
in z nekaterimi iluzijami, z novim zakonom o elektrogospodarstvu vendar
zlomili. Mislim, da je osnovno vprašanje — to ni bilo dovolj poudarjeno — da
smo v slovenskem elektrogospodarstvu o teh jugoslovanskih tendencah veliko
razpravljali in da smo stališča in materiale, preden so prišli v skupščino na
obravnavo, temeljito pretresli. Gre za naslednje: zelo podpiram tisti del izvajanj
tovariša Zupana, kjer je govoril o potrebi ožjega povezovanja, o potrebi integriranja elektrogospodarstva z gospodarstvom, kar edino lahko eliminira nekatere negativne pojave monopolizma in tudi dejansko odpre realno pot sočasnega
razvoja elektrogospodarstva z gospodarstvom. Glede problemov jugoslovanske
integracije mislim, da je naša akcija precej uspela, čeprav je bila v delu jugoslovanskega tiska celo negativno ocenjena. Sedaj se postavlja pred vse nas
naloga, da vse reči tako uredimo, da bomo lahko v bodoče uspešneje gradili
veliki jugoslovanski sistem, predvsem po tehnični in tehnološki plati. To seveda
14»
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terja tudi urejanje medsebojnih ekonomskih odnosov, nekoliko drugačnih, kot
so bili doslej, zlasti zato, ker se predvidoma v letošnjem, oziroma prihodnjem
letu vključujemo v sidel zanko in bomo paralelno obratovali z zahodno evropskim sistemom, kar seveda postavlja pred naše elektrogospodarstvo v Jugoslaviji nekoliko drugačne, večje in težavnejše zahteve kot so danes.
Mislim, da so naša osnovna stališča glede položaja slovenskega elektrogospodarstva in njegove povezanosti z republiškim gospodarstvom, glede enotne
jugoslovanske cene, s katero ne soglašamo, glede razširjene reprodukcije in
njenega izločanja iz celotnih naših naporov, da so ta naša stališča danes upoštevana in priznana, čeprav si seveda ni treba delati iluzij, da se ne bomo s
podobnimi tendencami v raznih oblikah še srečavali. Temeljno vprašanje je
resnično v tem, kako dati danes nekoliko boljši, bolj izpopolnjeni model sodelovanja, ki' bo lahko premostil pomanjkljivosti, ki jih danes čutimo. Toliko o
jugoslovanski integraciji.
Glede slovenske integracije mi je zelo žal, da moram izjaviti, da so podatki
o poteku integracije, ki jih je navedel tovariš Zupan, netočni, dobrim delom
netočni, da sem preciznejši. Dejansko smo že v začetku septembra izdelali koncept integracije štirih, kar je pospešilo izdelavo elaborata, ki ga je pripravilo
poslovno združenje tako, da je bil referendum že 20. novembra in da se je
na tem referendumu 86'% članov kolektiva elektrogospodarskih organizacij izjasnilo za takšno integracijo, skratka, da je vse potekalo tako, kot se je več ali
manj predvidevalo. Lahko delo izjavim, da je popolnoma neresnična trditev,
da je bil izvršni svet informiran o dogajanju le prek tiska. Izvršni svet je bil
tako ustao, kot pismeno večkrat informiran. O tem je bilo govora z vsemi
odgovornimi predstavniki izvršnega sveta, skupščine, s predsednikom gospodarskega zbora, s katerim so razgovori tekli že ob koncu julija in začetku avgusta
itd. Ne mislim podrobneje navajati vsebine teh dogovorov, poudaril pa bi, da
je v tistem trenutku prevladalo stališče, da je nerealno računati na širšo integracijo. To stališče ni bilo le naše, saj so ga podpirali tudi nekateri odgovorni
republiški predstavniki.
Svoje izvajanje bom poskusil ilustrirati, kajti mislim, da trditve o parcialni
integraciji ne prikazujejo dejanskega stanja. Danes je v SR Sloveniji integrirano
nad 75 °/o zmogljivosti slovenskega elektrogospodarstva, kar pomeni absolutno
večino. Če k temu, kar je že integrirano v elektrogospodarstvu Maribor, prištejemo še soške elektrarne, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o poslovno
tehničnem sodelovanju, dosega integracija nad 80®/o celotnega elektrogospodarstva SR Slovenije. Naj navedem še to, da je v teh dveh podjetjih akumulirana,
tudi vsa slovenska akumulacija v elektrogospodarstvu. Tej integraciji daje še
poseben pomen dejstvo, da v gospodarskem načrtu, ki ga pripravljamo za letošnje leto, dejansko sumiramo vse probleme slovenskega elektrogospodarstva, da
jih s tem tudi razrešujemo.
Ne bi hotel, da se me razume, kot da skušam neke reči superiorno prikazovati. Želim zgolj informirati o dejanskem stanju in o trditvi, da dosedanja
integracija v elektrogospodarstvu, pri kateri so se štiri podjetja združila v enotno podjetje in pri zmogljivostih, ki jih ta ima, da je to nemogoče označevati kot
parcialno integracijo, temveč da kvečjemu lahko rečemo, da integracija v Sloveniji še ni dokončna. Menim, da diskusija okrog tega, ali je nadaljnja pot
v spojitvi ali pripojitvi, dejansko sodi v sekundarni red vprašanj, v primarni
red pa se strinjam, da sodijo nekatera vprašanja notranjih odnosov v sloven-

€3. seja

213

skem elektrogospodarstvu, ki so pa žal, glede na naravo dela v elektrogospodarstvu nekoliko težavna.
Cisto na kratko vas bom seznanil, v čem je problem. V preteklem letu, ko
smo imeli še sedem elektrogospodarskih podjetij, je bila v SR Sloveniji naslednja situacija. Dve od teh podjetij sta s svojimi proizvodnimi stroški bili pod
poprečno slovensko prodajno ceno energije. Poprečna prodajna cena je znašala
okoli 9,60 para za kilovat. V tem je pravzaprav problem, ki se dostikrat označuje kot podjetniška tendenca in podjetniško poslovanje, vendar prav ta razlika
v ceni postavlja posamezna podjetja v bistveno različen položaj. Nekatera podjetja so visoko akumulativna, med nje vsekakor sodijo in so sodile, dravske
elektrarne, deloma soške, čeprav je pri slednjih velikost akumulacije bistveno
manjša, vsa ostala podjetja pa so v razmerah, da je potrebno za prodajo njihove
energije dodajati določena sredstva. Nikoli ni bilo v Sloveniji sporno, nikoh ni
bilo pri dravskih elektrarnah sporno, da je potrebno akumulacijo prelivati, da
je potrebno z akumulacijo intervenirati v dražji termoenergiji zato, da lahko
slovenski potrošnika kupujejo energijo po tisti ceni, po kateri jo danes kupujejo
na 110 kWh strani. Ker mi s temi stroški poslujemo, je bila cena oblikovana
na 10,5 dinarja za kilovat, poprečna cena pa je znašala 9 dinarjev 60 par.
Mislim, da je to osnovno vprašanje, ali nekdo posluje podjetniško ali ne. V Sloveniji izravnava v ceni za razliko na primer od Hrvaške ni bila nikoli sporna.
Ce govorimo o uveljavljanju podjetniških interesov v elektrogospodarstvu,
ne rečem, da teh interesov v takšnem ali v drugačnem vidiku ni bilo, vendar
je integracija štirih partnerjev v enotno podjetje potrdila pripravljenost za
delitev ustvarjenega dohodka. Seveda pa sta savske elektrarne in Šoštanj v
bistveno drugačni situaciji s tem, da je šoštanjska energija približno na zgornji
meji, saj je njena lanskoletna cena znašala 10 dinarjev in 42 par, pri savskih
elektrarnah pa je energija občutno dražja, in sicer, ne zaradi višjih proizvodnih
stroškov, temveč zaradi stroškov prenosa. Zato je težko govoriti v tem primeru
o uveljavljanju podjetniških interesov, kajti vsa akumulacija se je porabljala za
potrebe slovenskega elektrogospodarstva in v interesu slovenskih potrošnikov.
Naj povem še to, da je prav ta integracija omogočila konkretno elektrarno v
Trbovljah, deloma tudi dravskim elektrarnam, da lahko v letošnjem letu odgovorimo visokim zahtevam glede anuitet za vse tri objekte, ki smo jih v zadnjem
času zgradili, to je elektrarna Trbovlje II. in Spodnja Drava.
Glede drugih vprašanj mislim, da je razširjena reprodukcija osnovno vprašanje, v elektrogospodarstvu toliko bolj, ker je vse naše obratovanje in poslovanje neposredno povezano s tem vprašanjem. Znano nam je, da nam proizvodnja, oziroma potrošnja električne energije letno raste poprečno za 7 °/o",
kar pomeni, da v naslednjih 10 letih moramo ponovno misliti na izgradnjo tako
velikih zmogljivosti kot smo jih zgradili pred desetimi leti. To nam nalaga
velikanske naloge, saj bomo po nekaterih računih v naslednjih 10 letih potre^
bovali okoli 3 milijarde dinarjev. To je za nas sila resen problem in mislim,
da bo rešitev treba iskati predvsem v dveh smereh.
O prvi smeri in sicer o tem, kako pritegniti gospodarstvo kot sovlagatelja
v bodoče objekte, ne bom govoril. Drugo vprašanje pa je vprašanje cene. Mislim,
da se pri -nas dostikrat enostransko govori o ceni električne energije, kot da
je ta cena prenizka in da jo je treba popraviti. Razmere v svetu nam kažejo,
da tudi drugod cene niso bistveno višje in da bo treba, zlasti v nadaljnjih
objektih poiskati rešitev, ki nam ne bo večala disproporcev, o katerih sem
že prej govoril.
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Na koncu bi še enkrat izrazil svojo željo, da bi o vseh teh vprašanjih še
obširneje razpravljali. Glede integracije v SR Sloveniji pa moram žal še
enkrat ugotovili, da mi je zelo žal, da je prišlo do takšnega tolmačenja dogodkov, za katere sem trdho prepričan, da niso točni. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Kermavner, direktor savskih elektrarn.
Janez Kermavner: Tovarišice in tovariši poslanci. Oglašam se k
besedi, ker smo bili vabljeni z ostalimi podjetji, da damo svoj prispevek k razreševanju zapletenega vprašanja slovenskega elektrogospodarstva. Pri tem moram, tako kot predgovornik tovariš Rode, takoj povedati, da žal z njegovim
izvajanjem ne soglašam, ker so podatki tovariša Zupana zelo točni in precizni
ter, da se z interpretacijo tovariša Zupana, njegovim izvajanjem in navajanjem
motivov, ki so pripeljali do takšne integracije, tako jaz kot tudi delavski svet
savskih elektrarn v celoti strinjamo, ker je že predhodnik govoril o tem, da
je treba gledati potrošnika, dovolite, da se v imenu tega, tako zaščitenega potrošnika oglasim tudi jaz.
Danes imamo v elektrogospodarstvu žal situacijo, ki je posledica gledanj,
da bo elektrogospodarstvo samostojno in samoiniciativno iskalo nadaljnjo pot
razvoja v integraciji v najširšem pomenu besede. Moram poudariti, da so bile
savske elektrarne z mano na čelu, edini kolektiv, razen Šoštanja, mišljenja,
da je bil takratni ukrep neumesten, in da bi moralo elektrogospodarstvo postati
enotno podjetje. Žal moram pribiti, da so prav dravske elektrarne povzročile
in da so ravno one insistirale, da se elektrogospodarstvo razbije, in da se uredi
po podjetniškem principu. To so nesporna dejstva, ki jih vsi poznamo.
Dejstvo je, da elektrogospodarstvo od vojne sem, iz tistih skromnih zarodkov, ko smo začeli graditi prve proizvodne zmogljivosti, ni niti pomišljalo na
to, da bi bilo organizacijsko in ekonomsko razbito, temveč je vedno iskalo optimalne rešitve, in jih tudi našlo ne glede na lokacijo določenega energetskega
objekta. Objekti so se gradili tam, kjer so dah, oziroma se je pričakovalo od
njih optimalne ekonomske koristi. Na ta način so zrasle predvsem nove elektrarne na Dravi, katerim ne oporekamo njenega blagodejnega vpliva na formiranje cene električne energije, vendar moramo priznati, da ni bil kolektiv sedanjih dravskih elektrarn tisti, ki je te zmogljivosti zgradil, temveč celotni
slovenski narod, ne glede na to, kje so objekti postavljeni. Zato se mi zdi
nekoliko deplasirana trditev in nenehno stereotipno ponavljanje, da imajo v
rokah 80 °/o proizvodnje skupno s soškimi elektrarnami, ter da imajo v rokah
celotno akumulacijo slovenskega elektrogospodarstva. Izhajajoč iz slednje ugotovitve, za katero sem tovarišu Rodetu zelo hvaležen, da jo je enkrat odkrito
povedal, bi lahko podvomil v njegove trditve po tako blagohotnem pospeševanju integracije, ki je v našem elektrogospodarskem žargonu imenujemo parcialna integracija. Če upoštevamo, kar je bila na zadnje izrečeno, potem mislim,
da so bili drugi razlogi, ki so pospešili parcialno integracijo.
Tovariši, pred leti so bili odpravljeni okraji, ki so bili več ali manj nosilci
določenih regionalnih usmerjanj gospodarstva, ki so sicer v burnem razvoju
prinesli zelo veliko dobrega, toda žal tudi veliko takega gledanja, ki je glede na
naš relativno majhen gospodarski prostor pospeševalo tendence lokalizmov.
Temu naj dodam, da se je parcialna integracija v elektrogospodarstvu kot predlog pojavila v času, ko se je vlagalo resne napore po razširitvi koncepcije inte-
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gracije s tem, da se pusti odprta tista vprašanja, ki so dejansko integracijo onemogočila, zaradi nepopustljivega stališča dravskih elektrarn, da je integracija
možna le na osnovi in način, da se sedež bodočega podjetja prenese v Maribor.
Tovariši, moram poudariti, da zame ni pomembno, če je sedež v Mariboru,
ali ne, ker nekje mora biti, vprašam pa le, zakaj naj se po dvajsetih letih poslovanja enotnega elektrogospodarstva sedež naenkrat prenese, ko so že vse
naprave in kadri, ki omogočajo funkcioniranje sistema, že postavljene. Mislim,
da smo imeli prav, ko smo menili, da naj tovariši iz kolektivov, ki se združujejo, pustijo vprašanje sedeža podjetja in skupnih služb ob strani in da naj se
šele kasneje na podlagi utemeljnih ekonomskih analiz kolektivi z referendumom odločijo, kje naj bo sedež podjetja.
Ce zadevo okrog integracije nekoliko podkrepim, moram reči, da je kljub
zelo nizki akumulativnosti, elektrogospodarstvo izredno močna gospodarska panoga z ogromnim potencialom, kapitalnim in finančnim in zato tudi predmet
raznih kombinacij v integracijskem procesu. Menim, da je pravilno stališče, da
naj tisti, ki so dejansko pripravljeni na integracijo, odstopijo od zahteve, da ultimativno postavljajo, kje naj bo sedež podjetja. Ce so resnično pripravljeni na
integracijo, naj to prepustijo kasnejšemu razvoju in sprejmejo takšne osnove
združevanja, ki bodo omogočale dejansko enakopravnost vseh, ki- se združujejo1. To je glavni pogoj za razčiščevanje določenih ekonomskih odnosov in
interesov in preprečevanje pobiranja podjetniške rente podjetjem, za katerih
razvoj sami kolektivi niso prispevali osnovnih vlaganj, temveč je k temu prispevala celotna skupnost. Menim, tovariši, da tudi ni povsem prav, če ima v
sedanji organizaciji neko področje, ki porabi okoli Vs celotne potrošnje električne energije, komaj nekaj milijonov dinarjev čiste akumulacije, hkrati pa druga
stran zatrjuje, da ima celotno akumulacijo slovenskega elektrogospodarstva. Pri
tem gre tudi za širše probleme, verjetno tudi za nadaljnji razvoj in nadaljnjo
gradnjo energetskih objektov.
Danes smo slišali, da je prenos elektroenergije drag in da je treba graditi
objekte tam, kjer prinašajo optimalne koristi in najmanjše stroške. Zato ne
smemo teh ugotovitev prejudicirati, temveč prepustiti ekonomiki prosto pot.
Stališče termoelektrarne Šoštanj, da je treba pri vprašanju integracije predvsem
razčistiti ekonomsko plat, je tako pomembno, da ga moramo podpreti, saj je
edina na tej osnovi možna enakopravna integracija, kar je važno zaradi tega,
ker smo priča podobnih teženj v jugoslovanskem merilu.
Ce bomo te probleme rešili, menim, da integracija mora uspeti, saj sem
globoko prepričan, da do nje slej ko prej mora priti. Mislim, da je potrebno
vse tiste, ki so se v preteklosti upirali določenemu diktatu, pa najsi bodo to
narodnostne ali regionalne ekonomije, odločno podpreti in težiti k takšni integraciji, ki bo združevala enakopravne partnerje pod enakimi pogoji. Hvala.
Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Lampič.
Ivan Lampič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Po letu dni danes
ugotavljamo, da skupščinsko priporočilo v zvezi z elektrogospodarstvom sploh
ni, oziroma da je le delno realizirana. Mislim, da razlika v ocenjevanju tega
ni niti toliko pomembna, kolikor je pomembno, da sta se ob tem nalagali pravzaprav dve zadevi.
Prvič, da se spremenijo obvezna posojila v pogodbeno skupno vlaganje, za
kar lahko rečemo, da nismo mi krivi, saj so zvezni organi zavrnili naše predloge,
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drugi del priporočila pa se nanaša na organizacijo elektrogospodarstva v Sloveniji, za katerega nekateri menijo, da je le deloma oziroma, da sploh ni uresničen, v vsakem primeru pa po naši krivdi. Zdi se mi, mogoče je napačno, da
se nenehno sklicujem na tovariša Zupana, vendar se z njegovo trditvijo v celoti
strinjam, da je integracija bila pojmovana predvsem kot centralizacija. Vse
elektrogospodarske organizacije in vsi forumi, ki so na tem delali, so pojmovali
integracijo le kot sredstvo za reševanje takih ali drugačnih organizacijskih
oblik, prek katerih se je hotelo reševati ne le odnose med gospodarstvom in
elektrogospodarstvom, temveč tudi odnose v samem elektrogospodarstvu. Z
drugimi besedami, skozi oblike smo hoteli reševati vsebinska vprašanja. Razumljivo je, da nam to ni povsem uspelo. Prosim, ne da bi dolžil skupščinsko priporočilo, vsi, ki smo delali na integraciji, smo od vsega začetka imeli pred očmi le
besedi »enotno podjetje«. Zato, ker smo celotno integracijo zreducirali na organizacijo, je lahko prišlo do takšnih problemov, kot je problem sedeža enotnega
podjetja in podobno. Morda sem nekoliko bolj skeptičen kot tovariš Kermavner
glede možnosti nadaljnje integracije slovenskega elektrogospodarstva po taki
poti, vendar menim, da je zelo verjetno, da po tej poti ne bi šlo. Pri tem izvzamem kakršnakoli zakonska določila, ki bi prisilila elektrogospodarske organizacije, da stopijo v enotno podjetje. Zdi se, da taka prisila ne bi bila na
mestu, saj v tem trenutku gre predvsem za to, da se predstavniki elektrogospodarskih podjetij in izvršnega sveta pogovorijo o tistih regulativih, o katerih naj
te regulative izvaja. Če bomo po tqj poti začeli reševati vsebinska vprašanja,
potem bodo oblike, vprašanje sedeža in druga vprašanja postala veliko manj
pomembna, kot se nam zdijo v tem trenutku. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Hvala. Prosim tovariše iz odbora za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje, ki so pravzaprav sprožili to vprašanje, da dajo še posebno pojasnilo. Jaz sem v bistvu imel le vlogo posrednika v
tem smislu, da sem vaša mnenja in vprašanja posredoval izvršnemu svetu. Zato
je tudi tovariš Zupan v svojem ekspozeju, razen vprašanj elektrogospodarstva
in integracije elektrogospodarstva v jugoslovanskih okvirih načel ponovno tudi
tista vprašanja, ki smo jih obravnavah ob sprejemu priporočila, čeprav je
morda danes bilo mišljeno, da bo glavna poanta na problemu Jugoslavije kot
celote. Zdi se, da se glede tega razhajamo, saj tudi slovenska podjetja v celoti
podpirajo izhodišča, ki so v materialu sekretariata za gospodarstvo in v ekspozeju tovariša Zupana.
Glede slovenske integracije nismo prišli dosti naprej in je občutiti določeno
nemoč, ki je prišla do izraza tudi v materialu, ki je bil poslan izvršnemu svetu.
Tovariši iz elektrogospodarskih podjetij, tovariš Rode na primer, je rekel, da
on smatra, da je vprašanje pripojitve sekundarno vprašanje. Osebno menim,
da je to vprašanje resnično bolj vedno primarno, čeprav se to ni priznalo, saj je
dejstvo in so dogodki sami pokazali, zlasti opravljena delna integracija, da je
ne glede na nasprotna zatrjevanja, od vsega začetka to vprašanje bilo v ospredju. Pri tem so se izogibali in se še izogibajo reševanju tistih vprašanj, ki prispevajo k urejanju medsebojnih odnosov. V bistvu so se oblike postavljale pred
vsebinskimi vprašanji ravno zato, da ne bi bilo treba poseči in reševati vsebinska vprašanja. Pravzaprav gre za oceno, ali opravljena delna integracija v bistvu pomeni korak k realizaciji skupščinskega priporočila oziroma ali celo
otežkoča njegovo realizacijo. Iz ocen predstavnikov posameznih podjetij vidimo,
da so tudi glede tega stališča različna. Eni so mnenja, da je to korak naprej,
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drugi pa pravijo, da to ni tako in da integracija postaja zaprta enota, ki drugim
preprečuje, da bi na enakopravni osnovi lahko dosegli kaj več. V situaciji smo,
ki prav gotovo ni ugodna, zato bi bilo morda prav, da še drugi povedo svoje
mnenje, zlasti tisti, ki so sodelovali pri formuliranju predlogov v okviru odbora
za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje. Prosim, tovariš Sorli.
Rado Šorli: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Približno je sedaj
eno leto, odkar smo na odboru za proizvodnjo1, promet in poslovno sodelovanje
prvič obravnavali gospodarjenje v elektrogospodarstvu. Takrat so bili navzoči
tudi vsi direktorji elektrarn. Dobro se spominjam, da so ob podajanju analize
gospodarjenja v tej panogi vsi direktorji izjavljali, da je tedanja razdrobljenost
v elektrogospodarstvu nemogoča in da takšna podjetniška razcepljenost ne vodi
elektrogospodarstvo nikamor. Vsi so si bili enotni, da je nekdanja razformacija
bila velika napaka in da je treba to napako popraviti. Izjema je bil direktor
soških elektrarn, ki je bil nasprotnega mnenja. Na prvi seji odbora je bil sprejet
tudi ustrezni predlog, da se elektrogospodarstvo integrira, in sicer, da se poišče,
kot je tovariš Zupan točno citiral, organizacijo, ki bo ekonomsko utemeljena.
Do kam smo prišli, vam je znano, verjetno ste dobili tudi na današnji sedanji
seji pravo sliko o gospodarjenju v tej panogi. Mislim, da ste dobili občutek,
kako se v tej panogi skušajo integrirati.
V elektrogospodarstvu sem popolnoma laik, vendar so nas strokovnjaki, ki
vodijo to panogo, prepričali, da je integracija nujna za napredek, oziroma za
pravilno gospodarjenje. Zavedali so se namreč, da elektrogospodarstvo ni samostojna panoga, da je to panoga, v katero ostalo gospodarstvo ogromno vlaga,
vendar da je osnovna baza za razvoj ostalega gospodarstva v Sloveniji. Tako je
prišlo do omenjenega predloga, ki smo ga pozneje sprejeli na zboru. Z dose^
ženimi rezultati in stanjem ste se seznanili danes.
Ko govorimo o jugoslovanski integraciji, sem velik skeptik. Mislim, da smo
si na jasnem, da integracijo v jugoslovanskem elektrogospodarstvu, kot jo
predlagajo in kot jo zamišljajo, naša republika ne more podpreti in da jo je
treba odločno zavreči. Takšno stališče podpira naš zbor, podpira ga tudi izvršni
svet, poslovno združenje za elektroenergetiko in tudi elektrarne. Kljub temu
se na podlagi mojih prejšnjih izvajanj zelo bojim, da ne bi nekatere naše
elektrarne zastopale drugačna stališča. Kolektivi so namreč samostojni in odločajo po lastnem preudarku. Prav zaradi tega se bojim, da se zna zgoditi, da
kakšna enota našega elektrogospodarstva podpre predloženo integracijo v jugoslovanskem merilu, kljub našim stališčem in našim priporočilom. S tega
stališča skupščinska priporočila velikokrat nimajo prave veljave, kar je omenil
tudi tovariš Pungerčar pri svojem poslanskem vprašanju. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Ali še kdo želi besedo? Tovariš Klavs.
Inž. Vladimir Klavs: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Ze razprave v časopisju, radiu in televiziji, ki so sledile dogajanjem okrog integracije
po sprejetju resolucije, so metale neko čudno luč na gledanje posameznih kolektivov v elektrogospodarstvu. Kar smo danes slišali ali čitali v materialih, to
samo dopolnjuje. Zato bom zelo kratek v svojih izvajanjih.
Glede jugoslovanske integracije popolnoma podpiram izvajanja tovariša
Zupana in mislim, da smo za integracijo v smislu poslovnega sodelovanja na
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enakopravni osnovi z vsemi jugoslovanskimi energetskimi organizacijami. Na
osnovi interesov je možno tudi prelivanje sredstev oziroma investiranje na drugem območju, če se to pokaže za koristno, vendar le na osnovi enakopravnosti
in poslovnem sodelovanju.
Glede integracije v Socialistični republiki Sloveniji je jasno, da smo vsi potrošniki za čim sodobnejšo integracijo, ki bo v vseh ozirih dajala, pod najugodnejšimi pogoji najbolj kvalitetno energijo. Ce do takšne integracije ni prišlo,
oziroma je prišlo le delno, kot je tu omenjeno, menim, da je potrebno iskati
vzrok v prevladovanju lokalnih in individualnih interesov posameznikov, oziroma kolektivov, ki danes po naši zakonodaji s tem gospodarijo. Če bi prevladovali interesi potrošnikov, oziroma širše družbe, ki je tudi dala sredstva za
izgradnjo energetskih objektov, bi sigurno do integracije že zdavnaj prišlo.
Zato vidim v vseh problemih, ki se navajajo, češ da je to komplicirano in ne
dovolj preštudirano, le iskanje načina in poti, da se integracija zavre. Če bi
obstojali resnični interesi za integracijo, sem prepričan, da bi zelo hitro našli
rešitev za vsa ta vprašanja.
Vsiljuje se mi misel, da pri tem gre za nekakšen defekt v našem sistemu
samoupravljanja. Če to dopuščamo, dopuščamo, da družba z zakonsko prisilo
zbira sredstva za investicije in da jih bo zbirala še naprej kljub temu, da družba
oziroma vrhovni organ te družbe ne more vplivati na potek dogajanj. V nobenem primeru ne mislim podcenjevati vloge in zaslug kolektivov, vendar moram
ugotoviti, da celotni energetski sistem ima okoli 200 zaposlenih, sredstva za
investicije pa zbira ves slovenski narod. Ljudje se sprašujejo, kako je možno'
prisiliti, če vzamem katerikoli kolektiv, ki je danes v težki situaciji in ki ima
nizke osebne dohodke, da odvaja nad 7 odstotkov za modernizacijo energetskih
naprav. Na drugi strani pa nekdo poudarja, kako velike zasluge ima za ustvarjanje dohodka iz akumulacije, ko je slehernemu jasno, da nastaja akumulacija
v energetskih objektih predvsem po zaslugi velikega vloženega kapitala, ne pa
izključno zaradi delovnih naporov prizadetih kolektivov. Tudi glede integracije
v Sloveniji podpiram izvajanje tovariša Zupana in mishm, da bosta morala
izvršni svet in skupščina v bodoči sestavi bolj energično ukrepati, če se kolektivi
energetskih organizacij ne bodo sprijaznili s tem, da oni sicer upravljajo, niso
pa lastniki vseh teh sredstev, ker. lastniki smo mi vsi, ves slovenski narod.
Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Skok.
Prosim.
Inž. Peter Skok: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
V svojem in v imenu 10 poslancev predlagam, da se pregledajo možnosti za
zakonsko ureditev integracije elektrogospodarstva v Sloveniji. Hvala.
Predsednik Miran
Zupan.

Goslar:

Hvala. Besedo ima tovariš inž. Ivan

Inž. Ivan Zupan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Vsem nam je bilo jasno, da se z današnjo razpravo lotevamo neke zelo delikatne
problematike, saj se je v jugoslovanskem merilu začela izvajati določena, zelo
smiselna politika, ki nam je dala misliti, da ni v skladu z intencijami, ki smo
jih po sprejetju temeljnega zakona po letu 1965 poskušali uresničiti na vseh
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področjih. Mislim, da moramo poudariti, da so nas predstavniki naših elektrogospodarskih organizacij, ki so sodelovali na različnih sestankih, opozarjali na
to, da je situacija glede njihovega sodelovanja izredno problematična, kajti na
sejah navzoči lahko povedo svoja mnenja, tok dogodkov pa gre svojo pot.
Zapisniki sej se sprejemajo po principu majorizacije, pri njih pregledu pa naši
predstavniki ugotavljajo, da so bili navzoči pri nekaterih akcijah, ter da so
s tem praktično potrdili nekatere sklepe in koncepte, ki so v bistvu proti njihovim interesom. Zaradi tega je bilo nujno, da smo o vprašanju integracije v
slovenskem gospodarskem prostoru nekoliko širše spregovorili. Če pa smo hoteli
spregovoriti o tem vprašanju, nismo mogli mimo tega, da podamo tudi kratko
oceno naših domačih integracijskih gibanj. Zaradi tega je bilo povsem razumljivo priporočilo vašega odbora za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje
ter pismo predsednika, da se v to problematiko nekoliko spustimo. Meni je bilo
od vsega začetka popolnoma jasno, da bo to precej neprijena zadeva, zato sem
se v svojih izvajanjih omejil na minimalno navajanje dejstev. Vendar mimo
določenih dejstev ne moremo iti.
Tovariš Rode me je obtožil, da so moja izvajanja neresnična oziroma, da
so podatki netočni. Mislim, da sem na to najprej dolžan odgovoriti. Bom kar
prebral citirani odstavek. »Izvršnemu svetu ni bil prezentiran material o pripravah in zasnovah, kakor o sami izvedbi prepojitve. Navezani smo bili na edini
vir, to je na javna sredstva obveščanja.« Jaz bi tu tovariša Rodeta kar pozval,
naj raje namesto ocene, navede vire in čas, kdaj so bili ti materiali nekomu
predloženi. Mene je sicer s karajočim glasom po zasedanju poklical na odgovornost, in z visokim glasom opozoril, da jaz tudi vem, kdo vse je za to vedel,
toda bistvo se s tem ne spreminja. Iz teh in drugih razlogov se nisem hotel
spuščati v nobeno podrobnejše navajanje te problematike, lahko pa vam rečem,
da je bila neprimerno bolj žolčna, težka in nerazumljiva. Zato sem se v glavnem
omejil, in mislim upravičeno na zaključke odbora za proizvodnjo, promet in
poslovno sodelovanje republiškega zbora, katere sem vam navajal. Menim, da
je skoraj prav, da te misli ponovim.
Ko je odbor obravnaval priporočila, je ugotovil, da priporočilo skupščine
ni bilo uresničeno. Odbor je ponovno poudaril, da je mogoče doseči smotrno
gospodarjenje v elektrogospodarstvu v Sloveniji le z: dosledno realizacijo kompleksnih ekonomskih intencij priporočila, poudarjenih z bistvenimi, kvalitetnimi
spremembami v gospodarjenju in da je vsaka polovična rešitev v nasprotju
z intencijami resolucije.
Zato tudi ni sprejel argumentov, s katerimi so dravske elektrarne Maribor
utemeljevale svoje ravnanje. Odbor je hkrati obsodil odklonilno stališče soških
elektrarn po kakršnemkoli sodelovanju, stališča odbora so zastopali tudi predstavniki univerze, inštitutov in drugih znanstvenih ustanov. Takšno stališče
odbora je bilo še posebej utemeljeno, ker so predstavniki termoelektrarne
Šoštanj iznašali konkretna, konstruktivna stališča, zahtevali dejansko razreševanje notranjih vprašanj in smatrali, da je temeljno resolucijo možno uresničiti.
Odbor je ponovno priporočil poslovnemu združenju za energetiko, da naj se
z napori nadaljuje. Tu bi hotel še enkrat poudariti misel, ki nas je spremljala,
in s katero bi hotel prav pred tem domom, pred vsemi poslanci poudariti, da
v Sloveniji stojimo pred vprašanjem sistemskega urejevanja vprašanja elektrogospodarstva in ne le enostavne centralizacije, kot se je med nekaterimi nivoji
ta stvar razumela.
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Priznati si moramo, da tudi pri nas nismo imuna do stališč, ki prevladujejo
v jugoslovanskem merilu in ki imajo za cilj, da po načelu majorizacije izvajajo
določene stvari na določenih področjih. V vseh razpravah smo ugotavljali in
tudi danes prihajamo; do tega, da so to sicer v podjetniškem poslovanju precej
normalni odnosi, da pa je v elektrogospodarstvu situacija nekoliko drugačna in
specifična. Elektrogospodarstvo ni v tržnih razmerah, ,nanj tržne zakonitosti ne
delujejo in je zaradi tega — to objektivno ugotavljamo — v privilegiranem, monopolnem položaju. Zato je naše osnovno izhodišče, da ne vodimo neskončne razprave z enimi ali drugimi proizvajalci na Slovenskem, temveč načeti vprašanje
reševanja tistih sistemskih vprašanj, ki bi stopnjevale reševanje problematike
tako, da bi nam bilo jasno, kaj je ingerenca proizvajalcev in kaj je ingerenca
širše družbene skupnosti, ki mora javno zastopati širši gospodarski interes slovenskega gospodarstva.
Mislim, da če smo se lotili te problematike in če iz teh izhodišč nakazujemo,
kako naj bi izgledala rešitev v jugoslovanskem obsegu, pri čemer zlasti poudarjamo, da se ne strinjamo s takimi ah drugačnimi centralističnimi pogledi, da
se ne strinjamo s takim ali drugačnim centralnim odločanjem, mimo širšega
gospodarskega prostora, reoniziranega po nekih regijah in republikah, potem
moramo to tudi doma priznati in pristopiti k takemu načinu reševanja, da bomo
to tudi dejansko uresničili.
Zato mislim, da je predlog za sistemsko ureditev iskati v tem, da se v tem
domu dogovorimo', katere so to ingerence, na katere mora imeti vpliv širša
družbena skupnost.
Naj na kratko ponovim program razvoja energetske bilance Slovenije, ki
vsebuje tudi elektroenergetiko, vključno z razširjeno reprodukcijo1, tarife in
cene z dobavnimi pogoji ter tehničnimi normativi. Dejstvo je, da je tudi doslej,
čeprav so bile te reči sistemsko neurejene, družba na tak ali na drugačen način
posegala in dejansko urejala te odnose, da pa je ostalo, ker sistemsko te reči
niso bile jasno precizirane, vedno sporno, ali gre za resnično ingerenoo družbe,
ali pa le za ingerenoo neke širše oziroma ožje skupnosti na nivoju samega
elektrogospodarstva.
Zaradi tega izhajamo iz tega, da je potrebno precizirati in se dogovoriti,
da bo vpliv družbene skupnosti z regulativnimi funkcijami vedno navzoč. Najvišji samoupravni organ Slovenije je kompetenten, da v teh stvareh kar najbolj odgovorno razpravlja in uveljavlja tako politiko, ki bo omogočila najširše
razvoj slovenskega elektrogospodarstva.
To želim poudariti zlasti zato, ker se v jugoslovanskem merilu večkrat vodijo debate, ah naj gre razširjena reprodukcija skozi ceno, pri čemer se neštetokrat pojavlja vprašanje povišanja cen električne energije, ki naj prispeva
k boljšemu gospodarjenju. Pri tem se seveda ne zastavlja vprašanje, ali ni
morda takšna ali podobna politika tista, ki bo širokemu krogu slovenskega gospodarstva zaprla pot do eksistence in ki bo dejansko onemogočila gospodarjenje v tem prostoru. V tem primeru zmanjšujemo tudi število potrošnikov
električne energije, ne rešujemo pa situacije tako, da najširšemu krogu slovenske gospodarske dejavnosti omogočimo uspešno gospodarjenje. Lahko izjavim,
da ni primera v Evropi, ne v zahodnem svetu, da bi bila taka politika vključno
z razpravami o tem prepuščena samo elektrogospodarskim organizacijam. Ze
v skupščinskem priporočilu smo postavili drugo načelo, da je družba zainteresirana, da k samoupravljanju v elektrogospodarstvu pritegne sovlagatelje in
velike potrošnike. Ne bi hotel ponavljati, kakšen je bdi rezultat takšnih ali
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drugačnih predlogov, ki smo jih sprožili na različnih nivojih in ob različnih
prilikah. Zato je povsem logično, da razmišljamo o tem, kako bi te reči v Sloveniji sistemsko uredili, kako bi zadeve organizacijsko povezali tako, da bo to
kar najbolj ustrezalo naši stvarnosti, pri tem pa prepustili elektrogospodarskim organizacijam in njihovim samoupravnim organom dejansko in dokončno
vse samoupravne zadeve, ki jim pripadajo1. Ponavljam, integracija ni enostavna
centralizacija funkcij, ni prenos kompetenc z nižjih organov na višje, temveč
takšna organizacijska razporeditev, pri kateri se na vsakem nivoju odloča
samo o tistem, kar se na tem nivoju lahko najbolj kompetentno rešuje, pri tem
pa pušča čimveč odločitev nivoju, kjer problematika nastaja in. kjer je edino
mogoče sprejemati ustrezne rešitve.
Menim, da ne bi bilo prav, če bi se danes ustavili ob razpravi, kot da bi
z našo slovensko integracijo izčrpali vso energijo in stališča in ne da bi dovolj
jasno določili, kakšno politiko bomo vodili po vprašanju jugoslovanskega elektrogospodarstva. Ali smo za politiko, ki smo jo orisali in ki narekuje slovenski
družbeni skupnosti, da na svojem področju ta vprašanja ureja tako, kot misli,
da je najbolj prav in ji najbolj ustreza in ki naj se konkretno odraža v izboljšanju pogojev gospodarjenja v nacionalnem merilu. Povsem jasno nam
postaja in nam mora biti jasno predvsem to, da je vsaka centralizacija sredstev
na nivoju združenega jugoslovanskega elektrogospodarstva vsako odločanje o
razširjeni reprodukciji, o lokaciji in s tem tudi o ceni električne energije, za
naše gospodarske razmere, neustrezno. Zato je potrebno1, da ima po tem vprašanju čvrsto in jasno stališče, ki naj bi ga tudi današnje zasedanje še posebej
manifestiralo. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Hvala. Ali še kdo želi besedo? (Ne.) Ce ne,
bi poskusil, izhajajoč iz razprave in mnenj, ki so bila izražena v tej razpravi,
zlasti mnenj poslancev in upoštevaje ekspoze tovariša Zupana, če se strinjate,
formulirati zaključek takole:
Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije v celoti podpira stališča, ki jih
je glede integracije elektrogospodarstva v Jugoslaviji formuliral republiški
sekretariat za gospodarstvo v svoji informaciji z dne 17. 2. 1969, in stališča, ki
jih je v svojem ekspozeju navedel član izvršnega sveta Ivan Zupan na skupni
seji republiškega in gospodarskega zbora dne 1. aprila 1969.
Drugi odstavek: Glede slovenske integracije elektrogospodarskih podjetij
gospodarski zbor podpira stališča iz ekspoze j a tovariša Ivana Zupana in vztraja
na priporočilu, sprejetem na seji gospodarskega in republiškega zbora dne
27. 3. 1968. Gospodarski zbor ocenjuje delno izvršeno integracijo štirih podjetij
v Elektrogospodarstvo Maribor kot nezadostno in neustrezno vse dotlej, dokler
na enakopravni osnovi in v predhodnem popolnem razčiščenju medsebojnih odnosov med sedanjimi obrati, poslovnimi enotami in podjetji ne bo opravljena
integracija vseh podjetij za proizvodnjo in prenos električne energije. Gospodarski zbor zadolžuje izvršni svet, da v sodelovanju z elektrogospodarskimi
podjetji nadaljuje z napori, da se integracija uresniči in ob tem prouči in predlaga tudi vse druge sistemske ukrepe in rešitve, vključno z ustrezno zakonsko
regulativo, ker gre za širši družbeni interes, ki presega individualne podjetniške
odločitve.
Ali ima kdo kakšno pripombo k formulaciji zaključka, ki ga predlagam?
(Ne.) Kdor je za takšno formulacijo zaključka, naj dvigne roko. (Vsi poslanci
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dvignejo roko.) Ugotavljam, da so zaključki, ki sem jih prebral, soglasno
sprejeti.
Prehajamo na zadnjo točko dnevnega reda, to je na predlog
zakona o prenehanju veljavnosti zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o komunalnih taksah.
Predlog zakona je predložil Skupščini SR Slovenije v obravnavo izvršni
svet, ki hkrati predlaga, da se predloženi zakon obravnava po hitrem postopku
kot zakonski predlog v smislu 298. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Predlagatelj je za svojega predstavnika določil člana izvršnega sveta tovariša
Viktorja Repiča. Mislim, da se strinjate z obravnavo po hitrem postopku, saj
smo, če se ne motim, to sprejeli že v dopoldanskem delu seje. Besedo'ima
tovariš Repič.
Viktor Repič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. K
prvemu in drugemu zakonskemu predlogu je podana obrazložitev, iz katere
lahko vidite, v kakšnih dilemah se je izvršni svet opredeljeval za rešitev tega
vprašanja. Iz drugega predloga je razvidno, iz katerih razlogov se je izvršni
svet na kraju odločil za tako rešitev kot jo zdaj predlagamo. O tem sedaj ne
bi govoril, zdi se mi pa potrebno, da odgovorim na vprašanje, zakaj je prišlo
do tega, da moramo že danes spreminjati zakon, ki smo ga v preteklem letu
šele sprejeli.
Predvsem bi vas želel opozoriti na čas, v katerem smo zakon sprejemali.
Bilo je to v času, ko so vsi izračuni kazali na veliko razliko in velik primanjkljaj, ki se bo pokazal v naših proračunih in na potrebo, da najdemo za tiste
proračunske izdatke, za katere smo ugotovili, da so neobhodni in da jih ne
moremo odložiti ali drugače reševati kot s tem, da povečamo proračunske dohodke. To je bilo v času, ko je stališče resolucije zvezne skupščine o razvoju
v letu 1968 zelo odločno postavljali zahtevo glede dviganja prispevka na osebni
dohodek. Skratka, do takega predloga je prišlo v času, ko so bih v teku skrajni
napori, da najdemo sredstva iz novih virov za pokritje potreb, za katere smo
ugotovili, da jih je v tekočem letu nujno pokriti. Izvršni svet je predlagal zveznemu izvršnemu svetu spremembo zakona v tem, da naj bo republika upravičena do uvedbe davka na premoženje za tovorna in osebna vozila. Zvezni
izvršni svet te iniciative ni sprejel, oziroma jo ni sprejel v celoti in so bila
sredi lanskega leta sprejeta zakonska določila, ki so uvedbo davka omogočila
za tovorna, ne pa za osebna vozila. Hkrati je z ustavno razpravo prišlo do
odprave 125. člena, kar pomeni, da je bila republikam priznana pravica uvajati
nove dohodke, vendar le v povezavi z drugim delom tega akta, to je s spremembo temeljnega zakona, do česar pa dosedaj še ni prišlo. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Hvala. Pričenjam razpravo. Prosim, tovariš Skok.
Inž. Peter Skok: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Dovolite mi le eno vprašanje. V tem osnutku zakona je navedeno, da velja od
prihodnjega dneva objave v »Uradnem listu«. Čeprav gre za odpravo zakona,
bi obstajala teoretična možnost domneve, da je ta zakon dosedaj, tj. do odprave,
veljal. Prosim, če bi lahko dobil na to odgovor.
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Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Premrou.
Dr. Branko Premrou: Tovarišice in tovariši, poznamo dve vrsti
spreminjanja predpisov. Eno je razveljavitev zakona, kar je bilo prvotno predlagano in pomeni, da zakon preneha s tistim dnem, ko se razveljavi. Drugo pa je
odprava v upravnem jeziku, temu pravimo eksul, kar pomeni, da je zakon tako,
kot da ga ne bi bilo. Odprava pomeni, odprava za nazaj. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Torej to pomeni obvezno vračanje sredstev. Ali še kdo želi besedo? (Nihče.) Glasujemo o predlogu zakona o odpravi
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih taksah, to je o
predlogu z dne 1. aprila 1969, ki ga je obrazložil tovariš Repič. Kdor je za ta
predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) Ugotavljam, da je zakon sprejet z
večino glasov.
S tem je dnevni red seje izčrpan in zaključujem sejo.
(Seja je bila zaključena ob 17.10.)

OOSPOPARSKIZBOR

64. seja
(11. aprila 1969)
Predsedoval: Miran Goslar,
predsednik gospodarskega zbora
Začetek seje ob 9.15.
Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Začenjam
64. sejo gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije.
Opravičili so se poslanci: Nada Beltram, Vladimir Klavs in Anton Kunst.
Sodeč po zasedbi je odsotnih še več poslancev, vendar smo sklepčni.
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika prejšnje, to je 63. seje;
2. poslanska vprašanja;
3. osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti;
4. predlog zakona o prepustitvi nekaterih republiških prispevkov določenim premogovniškim podjetjem;
5. informacija o stopnjah prispevkov in davkov, ki so jih sprejele občinske
skupščine za leto 1969;
6. zaključni račun vodnega sklada SR Slovenije za leto 1968;
7. zaključni račun cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968;
8. zaključni račun republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za
leto 1968;
9. zaključni račun dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1968.
Kot vidite, je pri prvotno predlaganem dnevnem redu samo zamenjan
vrstni red in sicer tako, da bomo imeli osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti takoj za poslanskimi vprašanji.
Ali se strinjate s tako predloženim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.)
Kot vidim, se strinjate.
Obveščam vas, da smo poleg predstavnikov izvršnega sveta in upravnih
organov na današnjo sejo povabili še predstavnike gospodarske zbornice, izobraževalne skupnosti, vodnega sklada, cestnega sklada in republiških skupnih
rezerv gospodarskih organizacij.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je potrditev zapisnika
63. seje. Osnutek zapisnika ste prejeli skupaj z gradivom za današnjo sejo.
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Ima kdo morda kako pripombo k zapisniku? (Nihče.) Zapisnik 63. seje
zbora je odobren.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja.
V času med obema sejama nisem prejel nobenih novih poslanskih vprašanj.
Na prej postavljena vprašanja ste že prejeli odgovore. Če kdo želi postaviti
novo poslansko vprašanje, ga lahko postavi. Glede na to, da je to naša zadnja
seja, bo dobil pismen odgovor.
Kot vidim, nihče ne želi postaviti novega poslanskega vprašanja. Ta točka
dnevnega reda je torej zaključena.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o raziskovalni dejavnosti.
Osnutek tega zakona je skupščini predložil izvršni svet. Kot veste, sta za
ta zakon pristojna po sedanjem poslovniku republiški in prosvetno-kulturni
zbor. To pomeni, da naš zbor daje k temu osnutku le svoje mnenje.
Uvodno obrazložitev k osnutku zakona bo dal član izvršnega sveta dr. Ernest
Petrič.
Dr. Ernest Petrič: Tovarišice in tovariši poslanci, spoštovani tovariš
predsednik! Dovolite mi, da ob tem, ko ta zbor razpravlja o zakonu o raziskovalni dejavnosti v njegovi drugi fazi, to je o osnutku zakona, spregovorim
nekaj besed.
Najprej želim opozoriti, da sem že pred približno enim letom, ko smo
v skupščini razpravljali o prvi fazi tega, po mojem mnenju nadvse pomembnega
sistemskega zakona, podal obširen oris stanja problemov in perspektiv raziskovalnega dela v Sloveniji in opisal osnovne cilje politike izvršnega sveta
na tem področju. Ko bo pred skupščino predlog zakona o raziskovalni dejavnosti, bo potrebno ponovno obširneje spregovoriti o splošni politiki izvršnega
sveta na področju raziskovalnega dela.
Tokrat pa se želim omejiti predvsem na presojo-, ali predloženi osnutek
ustreza tistim načelnim izhodiščem, ki jih je skupščina začrtala pripravljalcem
zakonskega osnutka v predlogu za izdajo zakona. Ta moj restriktivni pristop
je toliko lažji tudi zato, ker je sekretariat za prosveto in kulturo zakonskemu
osnutku priložil posebno' gradivo, ki daje različne kvantitativne pokazatelje
o raziskovalnem delu v Sloveniji in ki vam je bilo predloženo.
Nadalje storim to lahko tudi zato, ker smo pred nedavnim, ko je ta skupščina sprejela pomemben zakon o stalnih sredstvih republike za financiranje
raziskovalnega dela, že razpravljali o splošnih vprašanjih raziskovalnega dela,
zlasti pa o financiranju.
Osnutek, ki je tu pred vami, je plod dolgotrajne razprave v razširjeni
komisiji izvršnega sveta za raziskovalno delo. Ta komisija je štela 31 oseb, ki
se v naši republiki ukvarjajo s problemi raziskovalnega dela in je bila sestavljena tako, da so bila v njej zastopana vsa področja raziskovalnega dela. V njej
sta bila dva redna člana slovenske akademije znanosti in umetnosti, en dopisni
član, 7 raziskovalcev z univerze in njenih inštitutov, 5 raziskovalcev iz razvojnih
oddelkov, 5 raziskovalcev s tako imenovanih samostojnih inštitutov, predstavniki sklada Borisa Kidriča, predstavnika zveze sindikatov in socialistične zveze,
15
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predstavniki gospodarske zbornice, predstavnik zveze raziskovalnih organizacij
in drugi.
Strokovne posle sta opravljala predvsem sekretariat za prosveto in kulturo
in sekretariat izvršnega sveta za zakonodajo. To poudarjam posebej zato, ker
smo ves čas želeli, da bi bili predvsem najvidnejši raziskovalci sami tisti, ki bi
v skladu z našimi samoupravnimi izhodišči zasnovali ustrezen zakonski osnutek,
seveda na podlagi in ob upoštevanju tistih načelnih izhodišč, ki so bila sprejeta
v predlogu za izdajo zakona.
Lahko rečem, da so o posameznih konkretnih vprašanjih v komisiji potekale dolgotrajne razprave, ki niso vsakokrat privedle do docela identičnih
pogledov. Vendar pa lahko tudi rečem, da je bil osnutek v tej obliki, kot vam
je predložen, soglasno ocenjen kot ustrezno izhodišče za nadaljnjo' razpravo in
bil torej kot celota v komisiji soglasno sprejet, čeprav so imeli nekateri člani
pomisleke k posameznim konkretnim določbam. V nadaljnji razpravi, predvsem
v organih izvršnega sveta je bil osnutek nekoliko spremenjen.
V predlogu za izdajo zakona je bilo izvršnemu svetu kot predlagatelju
zakona naloženo, da upošteva kot osnovno načelo to, da je raziskovalnemu
delu kot enemu od temeljev našega materialnega in kulturnega napredka potrebno posvetiti posebno skrb družbe in da znanstveno-aplikativno raziskovalno
in razvojno' delo tvorijo1 celovit kompleks raziskovalnega dela in da jih je
treba enotno obravnavati. Tega stališča se osnutek zakona dosledno1 drži s tem,
da je enovit že v svoji zasnovi in obravnava kot lex generalis vsa področja)
raziskovalnega dela, pri čemer je dana možnost, da se nekatere specifičnosti
raziskovalnega dela na akademiji in univerzi ah kje drugje lahko urejajo še
s posebnimi predpisi.
V zakonskem osnutku je dosledno izpeljano načelo enovitega pristopa k
raziskovalnemu delu tudi v tistih določbah, ki govorijo o raziskovalni skupnosti
kot samoupravnem organizmu na tem področju. To je samoupravna skupnost
vseh raziskovalcev, kamor lahko pristopijo in imajo v njej enakopravno vlogo
vsi raziskovalci, od tistih v slovenski akademiji znanosti in umetnosti do raziskovalcev, ki delajo v razvoju. Načelo enovitega pristopa izražajo tudi tiste
določbe osnutka zakona, ki govore o financiranju raziskovalnega dela iz sredstev družbenih skladov, ki so na razpolago vsem sferam raziskovalnega dela,
čeprav so ta sredstva namenjena pretežno tistim področjem raziskovalnega dela,
za katera ni mogoče najti direktnega naročnika.
Čeprav ni predvidena udeležba predstavnikov širše družbene skupnosti ali
gospodarstva v organih bodoče samoupravne skupnosti
z izjemo upravnega
odbora sklada družbenih sredstev, kjer je ta udeležba širše družbene skupnosti
in gospodarstva močno' poudarjena — je v strukturi samoupravne skupnosti
zagotovljena tesna povezanost raziskovalnega dela s celotnim družbenim delom.
Predvidena je celo možnost, ki naj bi postopoma postala prevladujoča praksa,
da se med interesenti za raziskovalno delo in strokovnimi sekcijami formirajo
posebne projektne skupine in druga telesa za izvajanje oziroma vodenje posameznih raziskovalnih projektov in nalog. Za delo sekcij in ostalih organov
raziskovalne skupnosti se bo gospodarstvo mnogo bolj zanimalo1, če bo v teh
organih enakopravno zastopano tisto raziskovalno delo, ki je z gospodarstvom
neposredno povezano, to je razvojno in aplikativno raziskovalno delo. Povezanost in aktivna vloga raziskovalcev iz razvoja v samoupravni strukturi in pri
vodenju celovite politike na področju raziskovalnega dela v naši republiki bo
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lahko bolj ustvarjalna kot bi bila, če bi imeli samo formalno predstavništvo
družbe ali gospodarstva v okviru predvidene samoupravne organizacije.
Med izredno pomembnimi izhodišči, ki jih je vseboval predlog za izdajo
zakona, je bilo izhodišče, da je potrebno zagotoviti samoupravno sodelovanje
raziskovalcev pri družbenem odločanju glede nalog in napredka raziskovalnega
dela. Samoupravni mehanizem, ki je v osnutku predlagan za to področje združenega dela, pomeni realizacijo tega izhodišča.
Načelo, naj družba globalno usmerja in financira fundamentalne raziskave,
poleg tega pa omogoča sofinanciranje in usmerja tudi aplikativno in razvojnoraziskovalno delo, je po mojem mnenju, dosledno izpeljano v tistih določbah
zakonskega osnutka, ki govore o financiranju. Drugi del tega načela iz predloga
za izdajo zakona, ki določa, naj se za financiranje raziskovalnega dela iz splošnih
družbenih sredstev zagotovi stabilen vir, je bil že uresničen s sprejemom zakona o stalnih sredstvih republike za financiranje raziskovalnega dela.
Tista načelna izhodišča, ki' so bila navedena v predlogu za izdajo zakona
glede zahteve po čim tesnejši povezanosti pedagoškega dela na visokošolskih
zavodih z raziskovalnim delom, pa so uresničena v predlaganem osnutku v
povezavi z nedavno sprejetim zakonom o visokem šolstvu. Isto velja za načelo
odprtosti in javnosti raziskovalnega dela.
Predvidena samoupravna raziskovalna skupnost Slovenije je samostojen
organizem in ni povezana z nobeno od obstoječih organizacij, ki opravljajo
raziskovalno delo pri nas. Njena organizacija je izpeljana ob doslednem upoštevanju sugestij, danih v predlogu za izdajo zakona, ki je predvidel, naj bi ta
skupnost temeljila na sekcijah, organiziranih po> znanstvenih področjih. Imela
naj bi ustrezne organe in to skupščino, predsednika, sekretarja in druge.
Ze predlog za izdajo zakona določa tudi, naj bi z republiškimi sredstvi
za raziskovalno1 delo samostojno' upravljal družbeno sestavljen upravni odbor,
v katerem naj bi posebej prišla do> izraza sinteza specifičnih interesov raziskovalnega dela in interesov družbe kot celote.
V skladu z napotki k predlogu za, izdajo zakona predloženi zakonski osnutek upošteva kot delovno področje bodoče organizacije raziskovalnega dela
v naši republiki vsa tista področja in dejavnosti, ki so bila našteta v predlogu
za izdajo zakona, to je izumi teljstvo1, informacijsko-dokumentacijsko službo in
drugo. Zakonski osnutek skuša ob doslednem upoštevanju zvezne zakonodaje
urediti tista odprta vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo samoupravljanja
in vodenja v raziskovalnih organizacijh, odnose znotraj te dejavnosti in odnose
navzven za uporabnike raziskav in ustanovitelje raziskovalnih organizacij.
Dodam naj, da je v osnutku močno upoštevano tudi načelo kvalitete raziskovalnega dela tako glede raziskovalcev kot tudi glede raziskovalnih organizacij. Ob upoštevanju realnega in težnje po izboljšanju obstoječega stanja so
določeni minimalni kriteriji, ki naj zagotovijo kvaliteto raziskovalnega dela.
Posebno' pozornost zasluži morda tudi poglavje zakonskega osnutka, ki
govori o- raziskovalcih. Zakonski osnutek loči dve kategoriji raziskovalcev:
raziskovalce z javno priznanimi znastvenimi nazivi, to je z znanstveno habilitacijo in raziskovalce brez ustrezne znanstvene habilitacije. Konkreten položaj
v Sloveniji, še posebej za narava razvojno-raziskovalnega dela namreč zahtevata, da nismo togi in da tudi raziskovalcem v razvojnih oddelkih, kjer pogosto za uspešno- delo sploh ni potrebna znanstvena habilitacija, damo možnost
polnega sodelovanja in enakopraven položaj s habilitiranimi raziskovalci.
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Poudarjam predvsem, naj bi strokovno in vsebinsko delo predvidene razraziskovalne skupnosti temeljilo predvsem na področnih sekcijah. V sekciji
z določenega področja naj bi bila vsem raziskovalcem s tega področja dana
možnost za sodelovanje. Sekcija bi bila kot je predvideno v osnutku, pristojna
za vsa strokovna vprašanja s svojega področja. Odločanje o strokovnih vprašanjih ostaja torej stroki. Upravni odbor sklada pa je tisto mesto, kjer prihaja
do sinteze interesov raziskovalnega dela in širšega družbenega interesa. V tem
smislu je njegov položaj relativno samostojen, čeprav je v strokovnih vprašanjih
podrejen sekcijam. Glede problematike raziskovalnega dela nasploh pa je podrejen in odvisen od stališč in mnenj skupščine raziskovalne skupnosti.
Skupščina raziskovalne skupnosti je tisti organ, ki naj ima primarno' vlogo
pri določanju splošnih okvirov republiške politike na področju raziskovalnega
dela in naj se ukvarja zlasti s problemi raziskovalnega dela, njegovega stanja
in razvoja.
Strokovni organ za področje raziskovalnega dela, izločen iz okvirov kulture in izobraževanja, ki je v naši republiki tako potreben, je realiziran z ustanovitvijo sekretariata. Predlog osnutka zavestno teži za tem, da se na enem
mestu koncentrira strokovni pristop in strokovno obravnavanje problemov
raziskovalnega dela. Pri tem izvršni svet konkretno podpira tisto varianto
v osnutku, ki obravnava to strokovno službo v okviru raziskovalne skupnosti
Slovenije in odklanja varianto1, ki postavlja strokovno službo izven samoupravne
strukture.
Kot splošno značilnost zakonskega osnutka naj omenim tudi to, da so
nekatera njegova določila, predvsem glede organizacije raziskovalne skupnosti
Slovenije hote splošna in okvirna in da so po drugi strani relativno obsežne
predhodne določbe. Menimo namreč, da ne bi bilo pametno akademsko razpravljati o tem ali je umestna ta ali druga konkretna rešitev, temveč da je
treba pustiti dovolj široke zakonske okvire in obenem ustvariti samoupravno
strukturo za področje raziskovalnega dela. Prve izkušnje bodo vsekakor pokazale, kje so potrebne prilagoditve in šele življenje samo bo dalo konkreten
in točen odgovor tudi na tista vprašanja, o katerih bi danes lahko neskončno
akademsko razpravljali.
Tovarišice in tovariši poslanci! Zavedam se, da bodo morda potrebna še
številna konkretna pojasnila, saj s predloženim osnutkom zakona, predvsem
z določili o organizaciji samoupravne skupnosti za področje raziskovalnega
dela, posegamo na docela novo področje, zato sem pripravljen na vprašanja.
Dovolite pa mi, da po tem grobem orisu osnutka spregovorim še nekaj
besed o ciljih, ki naj bi jih dosegel predlagani zakonski osnutek. Z organizacijo
raziskovalnega dela na samoupravnih temeljih želimo sprostiti samoupravno
iniciativo te sfere združenega dela. Ob ustrezni udeležbi družbe želimo seveda
tudi na tem področju ustvariti samoupravno organizacijO'. Ob tem upamo, da
bomo prav zato, ker predvidena samoupravna skupnost temelji na raziskovalcih, to je na nosilcih raziskovalnega dela in ne na delegatskem sistemu
predstavnikov obstoječih raziskovalnih institucij, uspeli spremeniti sedanji položaj, ko so na tem področju mnogo bolj pomembni interesi raziskovalnih
institucij, oziroma interesi njihove eksistence, kot pa interesi posameznih področij raziskovalnega dela ali posameznih znanstvenih vej.
Upamo, da bomo s predlagano rešitvijo odpravili to, zdaj že dolgotrajno in
inertno situacijo in prav v okviru sekcij prešli od razprav o stanju in pro-
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blemih te ali one raziskovalne institucije k razpravam o stanju, razvoju in
problemih te ali one vede.
Tako naj bi tudi prav v okviru področnih sekcij prihajala do izraza
koordinirana politika do posameznega raziskovalnega področja, oziroma znanstvene veje, pa tudi razmerje med naročnikom raziskovalnega dela in raziskovalci — izvajalci neke raziskave naj bi se formiralo s posredovanjem področnih
sekcij. S predlagano organizacijo raziskovalnega dela in obenem z organizacijo
ustrezne strokovne službe za to področje želimo torej ustvariti organizacijske
pogoje za vodenje nacionalne politike na tem tako občutljivem in pomembnem
področju.
S tem ko dajemo raziskovalnemu delu kot posebnemu področju združenega
dela organizacijsko in strokovno kot tudi normativno avtonomijo, si zastavljamo izredno dolgoročno nalogo. S tem dejansko opuščamo klasično predstavo
in pristop k raziskovalnemu delu kot privesku kulture in izobraževanja in
stopamo tudi v konkretnih rešitvah na pot, po kateri že desetletje in več stopajo
najnaprednejši narodi. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Imamo pismeno poročilo odbora za družbenoekonomske odnose, ki je razpravljal o tem osnutku in poročilo zakonodajno-pravne komisije, ki nam je bilo predloženo danes. Včeraj sta razpravljala o tem tudi republiški in kulturno-prosvetni zbor. Začenjam razpravo. Kdo
želi besedo? Tovariš Lamut, prosim!
Franc Lamut: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ne
bom ponavljal stvari, o katerih je govoril tovariš Petrič kot predstavnik izvrš'nega sveta, ki predlaga tudi sprejem tega zakona. Povedal bom le nekaj misli,
ki so tesno povezane z izvajanjem tovariša Petriča in nekaj misli glede zainteresiranosti gospodarstva do raziskovalne dejavnosti v Sloveniji. Ze v poročilu odbora za družbenoekonomske odnose smo poudarili pomen in ocenili
ta zakonski osnutek. Menim, da je to eden izmed prvih poskusov, s katerim
želimo racionalizirati in ustvariti enovitejši pristop k celotni raziskovalni dejavnosti na področju Slovenije. Znanstveno-raziskovalno dejavnost pri tem zelo
tesno povezujem z razvojem slovenskega gospodarstva. Menim, da formalnopravni zakon ne more biti tako podroben, da bi rešil vse probleme, ki se
pojavljajo že vrsto let in ki so posledica določene politike in vrednotenja
znanstveno-raziskovalnega dela pri nas. Reševanje vseh teh problemov bo
dolgotrajno in le z načrtnim, discipliniranim in potrpežljivim delom bomo prišli
do celovitosti in na tak nivo strokovnosti znanstveno-raziskovalnega dela, ki
si ga predvsem slovensko gospodarstvo' tudi želi.
Samoupravne skupnosti, ki jim bo s tem zakonom naložena skrb za znanstveno-raziskovalno delo, bodo morale že v prilogi kritično oceniti dosedanje
raziskovalno delo, oceniti, komu je služilo, predvsem pa bodo morale v bodoče
usmerjati to delo tako, da bomo tudi na osnovi tega dosegali večje efekte v
gospodarstvu.
Vloga samoupravne skupnosti se ne bi smela omejiti le na zbiranje sredstev za znanstveno-raziskovalno dejavnost, temveč mora samoupravna skupnost usklajevati razvoj vseh znanstvenih razvojnih dejavnosti, pa naj bo to
aplikativnih ali fundamentalnih. Zastaviti si mora program, na osnovi katerega
bomo lahko odločali, čemu je treba dati prioriteto. Z ozirom na majhno eko-
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nomsko moč pa bomo morali težiti predvsem k temu, da bomo razvijali tako
raziskovalno delo, katerega rezultate bo možno uporabiti v gospodarstvu.
V celoti podpiram osnutek predloženega zakona, kakor tudi uvodne misli,
ki jih je povedal tovariš Petrič. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Hvala. Kdo še želi besedo? Tovariš Kolar
ima besedo. Prosim!
Dr. Drago Kolar : Tovariši, v našem mandatu smo že nekajkrat razpravljali o znanstvenoraziskovalnem delu in menda na tem mestu sploh ni
potrebno omenjati ali pa znova poudarjati zelo velikega pomena tega dela,
predvsem za nas v gospodarstvu.
Osnutek, ki nam je bil predložen, se skuša maksimalno približati sedanjemu stanju oziroma tistemu, kar smo- uspeli narediti dobrega tekom let pri
organizaciji raziskovalnega dela. To je velika prednost tega osnutka v primerjavi s tistimi začetnimi tezami, ki so bile pripravljene in o katerih smo tudi
že razpravljali in na odborih dajali svoja mnenja. To bomo uzakonili in to
pomeni določen korak naprej.
Bistveno pri celotnem zakonu o raziskovalni dejavnosti pa ni toliko zakon
kot pa to, kako se bo ta zakon izvajal, oziroma kako bodo tista telesa, predvidena v tem zakonu, ki naj bi vodila politiko in programiranje raziskovalne
dejavnosti, delovala. Gotovo bodo imeli največjo odgovornost sveti sekcij. To
so sveti, ki naj odločajo o družbeni podpori psameznim nalogam oziroma projektom in seveda posredno tudi o denarju. Čeprav gre tu predvsem za družbena sredstva, je usmerjanje teh sredstev v osnovna področja in morebiti tudi,
kar bi bilo pravilno, za podporo aplikativnih raziskav, bistveno za razvoj določenih področij v Sloveniji.
Tovariš Lamut in tovariš Petrič sta tudi omenila, da so sveti, oziroma
sekcija že sedaj obstojale pri skladu Borisa Kidriča. To so bile področne komisije in te so doživele v zadnjih letih določen razvoj. V začetku je bila funkcija
teh komisij v bistvu samo razdelitev denarja. Razpolagale so z določeno vsoto,
razpisale raziskovalne teme in potem je bilo treba odločiti, katere teme naj se
financirajo in katere ne. Sekcije oziroma komisije so delale občasno, en ali
dva meseca intenzivno, potem pa celo leto ne. To je bila tudi osnovna slabost
dela teh sekcij.
Sedaj naj bi imele sekcije veliko' večjo vlogo in večjo odgovornost, predvsem pri programiranju raziskovalne dejavnosti. Ravno pri tem bi bilo treba
storiti mnogo več kot je bilo storjenega do sedaj. Pri sestavi programa bi bilo
nujno treba upoštevati stališča in težnje oziroma razvoj gospodarstva v Sloveniji. Ce bodo svete sekcij sestavljali samo raziskovalci, to je samo tisti, ki
delajo v raziskovalnih organizacijah in če ne bodo k temu pritegnili tudi ljudi,
ki programirajo razvoj našega gospodarstva, potem mislim, da program ne bo
imel take veljave in ne bo dosegel cilja, ki ga od raziskovalnega dela, pričakujemo. Ne rečem, da bi morali predstavniki gospodarstva sodelovati v vodstvu
sekcije, treba pa bi bilo obvezno zahtevati konzultacije oziroma zahtevati, da
bi bila javnost s programom seznanjena. O programu naj bi razpravljale
ustrezne sekcije gospodarske zbornice in programske skupine, ki delujejo po
posameznih podjetjih. Na ta način bi se program, čeprav bo financiran večinoma
iz družbenih sredstev, gotovo približal aplikaciji, kar tudi od njega pričakujemo.
To se pravi, čeprav osnutek zakona ne predvideva neposredne povezave s sred-
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stvi, ki se stekajo neposredno iz gospodarskih organizacij, bi bilo treba to
omogočiti.
Pred časom smo slišali, da obstoja predlog zvezne gospodarske zbornice
oziroma tudi republiških zbornic, da naj bi izločala podjetja sredstva v poseben
sklad, s katerim bi sicer sama razpolagala, ki pa bi bila namenjena razvoju
in raziskovalni dejavnosti za določeno panogo oziroma za tisto podjetje. Treba
bi bilo ustvariti možnost, da bi se ta sredstva združevala oziroma povečevala
družbena sredstva za opravljanje konkretnih nalog. Samo na ta način bomo
lahko dosegli uspeh na tem področju.
Zato bi morali določiti, komu sveti sekcij in celotna raziskovalna skupnost
odgovarja za programiranje oziroma za opravljeno delo. Ta odgovornost je
lahko formalna, kot je bila dosedaj formalna odgovornost upravnega odbora
sklada Borisa Kidriča. Ta je bil odgovoren skupščini, vendar vsaj dosedaj nihče
ni konkretno analiziral uspehov in neuspehov, ki smo jih dosegli pri organiziranju raziskovalne dejavnosti in pri financiranju.
Odgovornost bi bilo potrebno poudariti, to se pravi, sveti sekcij bi morali
poročati o izvajanju raziskovalnega dela in o rezultatih nalog. Ob tem bi bilo
treba zagotoviti večjo javnost in odgovornost pred celotno družbo in pred gospodarstvom vsaj za tiste pomembnejše naloge, ki jih opravljajo tehnične komisije, sekcije za tehnične vede in sekcija za matematične vede. V samoupravni
skupnosti oziroma v komisiji se vedno lahko zgodi, kar se je dosedaj tudi dogajalo, da so posamezna področja obravnavana predvsem tako, kot hočejo
predstavniki teh področij v komisiji. Ravno s tem, da bi bili programi kaj*
najbolj javni, da bi šli v najširšo razpravo in da bi bili podvrženi vsej možni
kritiki, pa bi se lahko temu izognili.
Seveda se vse to, kar sem povedal, z zakonom oziroma s formalnimi besedami ne da zajeti. Zavzemam se za to, da v osnutku zakona čim bolj poudarimo odgovornost raziskovalcev in zahtevo po javnem programiranju in po
programiranju, ki bo usklajeno z ustreznimi telesi gospodarske zbornice oziroma gospodarskimi organizacijami. Sicer pa podpiram osnutek tega zakona
in znova poudarjam, da so proizvajalci tega osnutka opravili veliko delo pri
usklajevanju zelo različnih interesov tistih, ki so predlagali posamezne teze,
torej samih raziskovalcev in drugih, ki so menili, da lahko pri organizaciji
raziskovalnega dela pomagajo oziroma povedo svojo besedo.
Predsednik Miran Goslar: Hvala. Kdo še želi besedo? (Nihče več.)
Glede na poročilo, ki ga je dal odbor za družbenoekonomske odnose, glede
na diskusijo^ tovariša Lamu ta in tovariša Kolarja in sodeč po molku ostalih,
je naše mnenje k temu osnutku zakona pozitivno. Dodatnih predlogov k osnutku
zakona ni, kar pa seveda ne pomeni, da ne bi v nadaljnji razpravi in v pripravi predloga zakona novo formirani gospodarski zbor še razpravljal. Mislim,
da bo to celo potrebno, vendar pa predlagam, da na osnovi današnje razprave,
ki je pozitivno ocenila ta osnutek, pošljemo pristojnima zboroma kratko pozitivno mnenje in podporo izhodiščem, ki so v osnutku zakona o raziskovalni
dejavnosti. To predlagam kot sklep današnje seje. Se strinjate? (Da.)
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o prepustitvi nekaterih republiških prispevkov določenim premogovniškim
podjetjem.
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Predlog je predložil skupščini izvršni svet. Prvotno je izvršni svet predlagal, naj bi zakon obravnavali po skrajšanem postopku kot zakonski predlog.
S pismom, ki ste ga danes prejeli, pa je ta svoj predlog umaknil. Tudi naš odbor
za programiranje in finance, ki je ta predlog obravnaval, predlaga v svojem
poročilu, naj bi zakon ne obravnavali po skrajšanem postopku, ampak v skladu
z 269. členom poslovnika kot predlog za izdajo zakona. Tovariš Simoneti, ali
želiš kot predstavnik izvršnega sveta predlog še obrazložiti? (Ne.) Zakonodajnopravna komisija je dala pismeno poročilo in dve redakcijski spremembi k 2.
in 6. členu.
Ker je v razpravi na odboru po iniciativi slovenskih premogovnikov prišlo
do bistvenih spreminjevalnih predlogov glede vsebine tega zakona, je nujno
potrebno, da predstavniki slovenskih premogovnikov sodelujete v razpravi in
to pojasnite poslancem, ki s tem niso seznanjeni.
Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Tovariš Grašič, prosim!
Inž. Janez Grašič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Predlog zakona o prepustitvi nekaterih republiških prispevkov, določenim premogovniškim podjetjem praktično premogovnikom, ki bodo' opustili nerentabilno poslovanje, ne olajšuje prehoda na drugo gospodarsko dejavnost ta ne
ureja vprašanja prekvalifikacije delavcev. To zaradi tega, ker bi se zbralo, če
prepustimo republiški prispevek iz osebnega dohodka in prispevek za republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij, letno le nekaj nad 60 milijonov
S din. To pa so zsredstva za 6—10 novih delovnih mest na leto. Predlagani
zakon bi bil zelo neučinkovit in ne bi rešil problema približno 2000 delavcev.
Tovariš predsednik je že sporočil, da se ta zakon glede na predlog izvršnega
sveta ne bo sprejemal po skrajšanem postopku in menim, da je to umestno.
Predhodno naj se še izvede konzultacija s prizadetimi, upošteva njihove predloge in izdela dopolnitev zakona, ki naj se obravnava ponovno pred ustreznimi
odbori skupščine. Verjetno je umestnejši in mnogo učinkovitejši predlog, ki
ga je kot sugestijo predložil odbor za gospodarsko programiranje in finance.
To pa je le eden od možnih predlogov, na osnovi katerega bi se vsaj nekoliko
povečala sredstva, čeprav je potrebno za reševanje tega problema najti še
druge rešitve. Podpiram konstatacijo odbora, da je reševanje problematike
neperspektivnih premogovnikov dodatno in posebno vprašanje, ki ni trenutno,
temveč dolgotrajno in ga je treba zato reševati postopoma. Zato podpiram
stališče odbora za gospodarsko programiranje in finance.
Predsednik Miran Gosi ar: Hvala. Kdo želi besedo? Tovariš Simoneti,
prosim!
Rino Simoneti: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
poslanci! Tudi v odboru za gospodarstvo izvršnega sveta in na izvršnem svetu
je bilo mnenje o ukrepih, ki so potrebni na tem področju, približno tako, kot
v odboru za programiranje in finance. Izvršni svet sprejema predlog odbora
glede procedure, kot tudi glede vsebine, čeprav je bil vzrok za prvotni predlog,
da bi se ta zakon sprejel po skrajšanem postopku, ta, da ta zakon zadeva proračun v zvezi s prispevki na osebne dohodke. Kljub vsemu mislimo, da je
stališče odbora dragoceno, sprejemamo sugestijo in se vključujemo v razpravo.
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Predsednik Miran Goslar Hvala! Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in predlagam, da sprejmemo sklep o sprejemu predloga
za izdajo zakona o prepustitvi nekaterih republiških prispevkov določenim
premogovniškim podjetjem. Tak bo verjetno tudi naslov tega zakona, če bodo
osvojeni principi, ki jih predlaga odbor in o katerih je govoril tudi tovari^
Simoneti, spremenjen.
Sklep naj se glasi takole:
1. Predlog za izdajo zakona o prepustitvi nekaterih republiških prispevkov
določenim premogovniškim podjetjem se sprejme.
2. Osnutek zakona naj temelji na načelih, ki jih navaja predlagatelj z dopolnitvami, ki jih v svojem poročilu predlaga odbor za gospodarsko programiranje in finance in zakonodajno-pravno komisija.
3. Osnutek zakona pripravi izvršni svet.
Se strinjate s takšnim sklepom? Kdor je za ta sklep, naj prosim dvigne
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Kdo je proti? (Nihče.) Kdo se je vzdržal?
(Nihče.)
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na informacije
republiškega sekretariata za finance o občinskih prispevkih in davkih za leto
1969, ki jo je skupščini predložil izvršni svet.
'
Informacije je izdelal republiški sekretariat za finance v smislu sklepa
58. seje gospodarskega zbora z dne 19. decembra 1968. Obrazložitev bo dal Riko
Jerman, republiški sekretar za finance. Tovariš Jerman ima besedo.
Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Naša skupščina se je v resoluciji o družbenoekonomskih izhodiščih za oblikovanje dohodkov in kritje potreb splošne porabe v letu 1969 zavzela za obsežnejše spremembe v vodenju in izvajanju politike prispevkov, davkov in taks.
Pri tem je bilo občinskim, skupščinam posebej priporočeno, naj pri oblikovanju
svoje davčne politike in pri izvajanju svojih ukrepov izhajajo iz možnosti in
potreb občanov tako, da ne bo davčna politika le instrument za pridobivanje
dohodkov, temveč tudi instrument za uveljavljanje samoupravnih pravic občanov ter za njihovo združevanje in povezovanje pri reševanju skupnih potreb.
Prva faza uresničevanja sprejetih stališč, to je opredelitev politike prispevkov
in davkov v letošnjem letu, je bila s sprejemom občinskih odlokov končana.
Informacija s prikazom ureditve občinskih prispevkov in davkov je bila pripravljena z namenom, da pristojnim organom, predvsem, sami skupščini, omogoči soočenje stališč in priporočil za vodenje davčne politike z odločitvami, ki
so jih sprejele občinske skupščine, ter na podlagi lastne družbeno-ekonomske
ocene usmeri nadaljnje delo za izpopolnjevanje sistema prispevkov in davkov.
Namen predložene analize pa je tudi ta, da bi občinam na dovolj pregleden
način omogočili vpogled v uveljavljeno politiko prispevkov in davkov v vseh
slovenskih občinah in tako olajšali uspešnejše medsebojno1 usklajevanje, zato
da bodo v prihodnje morebitne različne rešitve v posameznih občinah resničen
odsev možnosti v posameznih delih Slovenije.
V vsebinskem pogledu želim opozoriti na nekaj ugotovitev o predloženi
informaciji. Nesporno je, da so bile s spremembami nekaterih občinskih predpisov ob koncu lanskega leta in s sprejemom občinskih odlokov v sistemu prispevkov in davkov v naši republiki v večjem obsegu uveljavljene nekatere
prvine, ki izražajo tesnejšo povezanost davčne politike s potrebami družbeno-
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ekonomskega razvoja. Ekonomska načela dobivajo svoj prostor in vpliv na
oblikovanje davčne politike in v tej smeri je potrebno takšna prizadevanja
nadaljevati. Na podlagi predloženega gradiva verjetno ni mogoče izoblikovati
skupne ocene, ki bi dovolj konkretno in objektivno izražala, koliko so občinske
skupščine v ureditvi prispevkov in davkov uveljavile stališče skupščine, mislim,
take ocene, ki bi bila dovolj verodostojna in utemeljena za vse občine in za
vse vrste prispevkov in davkov.
Dejstvo je, da nekatere odločitve občinskih skupščin niso popolnoma v
skladu s politiko, ki jo je sprejela skupščina, ker so po svoji vsebini bol[j
kompromis med skupščinskimi stališči -in razmeroma velikimi potrebami po
sredstvih za splošno potrošnjo, ki so jih imele občinske skupščine ob sprejemanju svojih odlokov.
Menim, da lahko kljub vsemu temu na splošno, vendar samo na splošno
ugotovimo, da sprejeta ureditev kljub razlikam v bistvu uresničuje politiko
skupščine, izraženo v resoluciji o družbenoekonomskih izhodiščih za oblikovanje dohodka in za kritje potreb splošne porabe v tekočem letu in da je
nadaljnji korak v razvoju sistema prispevkov in davkov.
Iz predloženega gradiva vidimo, da smo v republiki dosegli večjo enotnost
v vodenju davčne politike v primerjavi z razmerami v prejšnjem letu. V republiškem merilu smo dosegli večjo enonost predvsem v tistih vprašanjih, za
katere je republika predpisala določene okvire. Poudariti je treba, da od
republike določeni okviri nasploh niso povzročali težav občinam in da so jih
občine upoštevale kot objektivne in nujne družbenoekonomske ukrepe. Tako
so bile v Sloveniji uveljavljene enotne ali skoraj enotne stopnje prispevkov
iz osebnega dohodka od obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti, od intelektualnih storitev, od avtorskih pravic, skoraj enotne stopnje davka od prometa
blaga na drobno in od plačil za storitve, večja enotnost v primerjavi z lanskim
letom pa je bila uveljavljena tudi v obdavčenju kmetijstva in urejanju nekaterih drugih vprašanj.
K večji enotnosti v primerjavi z razmerami v preteklih letih je prispevala
tudi praksa medsebojnega dogovarjanja in usklajevanja davčne politike občin
po posameznih območjih republike. V prihodnje bo potrebno prav to metodo
še bolj uveljaviti, ker daje zelo široke možnosti za nadaljnje poenotenje davčne
politike tako po posameznih območjih kakor v celotni republiki.
Zelo različno pa so v občinah določene stopnje prispevka od osebnega
dohodka iz delovnega razmerja. V informaciji je navedeno, da je le 11 občinskih skupščin to stopnjo določilo v skladu z usmeritvijo k določenemu znižanju
skupne prispevne stopnje. Zaradi razlike med določeno in uveljavljenimi stopnjami se skupna obremenitev delovnih organizacij zvišuje za približno 55 milijonov dinarjev; skupna občinska prispevna stopnja je v poprečju 4,54, določena pa je bila 3,95. Del občin sprejeto zvišanje utemeljuje s tem, da so v
prispevno stopnjo- vključena tudi sredstva, ki so jih doslej dobivale od delovnih
organizacij po posebnih pogodbah.
Poprečna skupna prispevna stopnja prispevkov iz osebnega dohodka iz
delovnega razmerja sicer ni višja, kakor je bila lani, vendar ni prišlo do
znižanja te stopnje v določenem obsegu. Precejšnje razlike v višini stopenj
prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja pa povzročajo tudi neenako obremenitev gospodarstva po posameznih občinah in s tem neenake
možnosti za gospodarjenje. Te ugotovitve opozarjajo na potrebo, da prizadetvanja za večjo enotnost davčne politike v prihodnjem letu usmerjamo bolj
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tudi na prispevek od osebnega dohodka iz delovnega razmerja in da skupno
z občinami uveljavimo takšno rešitev, ki bo ob popolnem upoštevanju specifičnih razmer občin preprečevala sprejemanje odločitev, ki povzročajo tako
neenake možnosti za gospodarjenje. Obenem pa naj bi ta prihodnja ureditev
zagotovila izpolnitev sprejete usmeritve v naši ekonomski politiki.
V letošnji ureditvi prispevkov in davkov so kljub doseženi nekaj večji
enotnosti v primerjavi z letom, 1968 še vedno velike razlike, pri katerih je
očitno, da glede na svoj obseg niso utemeljene s posebnostmi razmer posamezne
občine. Pri tem mislim na razlike, za katere bi bilo težavno najti kakršnokoli
vsebinsko utemeljitev in na različno urejanje istovrstnih problemov, kjer bi
bila enotna ali vsaj bolj usklajena ureditev zelo nujna. Prepričan sem, da bi
lahko z okrepljenim medsebojnim sodelovanjem občinskih skupščin pri oblikovanju davčne politike precejšen del takšnih razlik odpravili. Opozoriti želim,
da prizadevanja po enotni davčni politiki v republiki ne pomenijo, da želimo
doseči uniformno ureditev prispevkov in davkov. Enotnost ureditve naj se
uveljavi glede tistih vprašanj, ki so po svoji naravi in vsebini taka, da zahtevajo
enotno ureditev v republiki ali na ožjih območjih, potem pa je potrebno občinskim skupščinam zagotoviti in omogočiti, da samostojno' urejajo vsa tista
vprašanja davčne politike, ki glede na posebnost razmer v občini zahtevajo
posebne rešitve. Iz gradiva, ki je predloženo v obravnavo, je razvidno, da se
občinske skupščine v tej funkciji uveljavljajo in da je tudi ob razmeroma,
enotni ureditvi nekaterih poslovnih vprašanj občinskim skupščinam omogočeno,
da v skladu s svojo politiko specifično urejajo nekatera svoja vprašanja. V federaciji se pripravlja revizija temeljne zakonodaje s področja prispekov in
davkov, s katero naj bi se ta zakonodaja uskladila z določbami ustavnega
amandmaja 16.
Pričakujemo, da bo z uveljavitvijo teh sprememb republika dobila pomembnejšo vlogo pri oblikovanju sistema prispevkov in davkov. Ne glede na to pa
moramo v prihodnjem delu težiti k čimvečji stalnosti v ureditvi prispevkov
in davkov, predvsem pa uveljaviti načela, da bo zavezanec pravočasno, to
je na začetku koledarskega leta, seznanjen s svojimi obveznostmi do družbene
skupnosti. Zato bomo delo na pripravi predpisov za prihodnje leto morali
zastaviti tako, da bo sprejemanje predpisov z občinskimi odloki vred urejeno
do konca letošnjega leta.
Dovolite, da se dotaknem še nekaterih problemov davčne službe kot nosilca
izvajanja sprejete politike Ob sprejemu zakona o organizaciji davčne službe
je bilo storjenih več ukrepov, da bi se služba številčno in strokovno okrepila
ter da bi se uveljavile takšne metode dela, ki bodo zagotavljale boljše izvajanje
temeljne naloge, to je doslednejše izvajanje davčne politike. Doseženi rezultati
kažejo, da v davčni službi le postopno nastajajo možnosti za boljše delo, da pa
notranjega preoblikovanja službe ni mogoče doseči s trenutno akcijo, ampak
predvsem z načrtnim pospeševanjem tistih elementov, ki bodo službi trajno
zagotavljali boljše in učinkovitejše delo, to so predvsem skrb za boljšo kadrovsko sestavo, za strokovno usposabljanje delavcev, za uveljavljanje sodobnejših metod dela, za načrtno strokovno pomoč iz republike in z raznimi
drugimi ukrepi. Poudariti želim, da bi morale občinske skupščine skrbneje
spremljati izvajanje sprejetih ukrepov za razvoj davčne službe. S tem bi
bistveno prispevale k hitrejšemu uresničevanju nalog, ki smo< si jih zastavili
glede razvoja te službe z namenom, da bi vsebinsko popolneje izvajali sprejeto
davčno politiko.
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Zboru je predložena v obravnavo samo problematika občinskih odlokov
oziroma odlokov o prispevkih in davkih; glede na zakasnelo sprejemanje proračunov občin in razdelitev dopolnilnih sredstev za izobraževanje pa še ni
mogoče predložiti podatkov o> višini sredstev za izobraževanje. Na podlagi sicer
nepopolnega pregleda pa ocenjujemo, da so bile težnje skupščine glede reševanja materialnega položaja šolstva upoštevane, da smo kljub mnogim problemom, zlasti na ravni občin, ki so večinoma tudi povzročali nekatere odmike
od začrtane davčne politike, vendarle uspešno začeli reševati enega od najtežavnejših problemov javnih financ v naši republiki.
Predsednik Miran Goslar: Predlagam pol ure odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 10.15 in se je nadaljevala ob 11. uri.)
Predsednik Miran Goslar: Odbor za gospodarsko programiranje in
finance je predložil pismeno poročilo, ki je rezultat razprave v zvezi z informacijo o občinskih prispevkih in davkih. Za poročevalca odbora je bil določen
tovariš Mirko Tratnik. Poleg tega vas opozarjam tudi na to, da ste naknadno
prejeli še informacijo republiške izobraževalne skupnosti o razdelitvi sredstev
za izobraževanje. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Tovariš Pungerčar
se javlja.
Stane Pungerčar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! K razpravi me je spodbudila dokumentacija, ki je bila predložena,
predvsem informacija republiškega sekretariata za finance, nekoliko pa tudi
razprava na prejšnji seji. Razen tega bi hotel obvestiti zbor o stališčih dveh
sej odbora za gospodarsko programiranje in finance. V svoji razpravi se nameravam opredeliti za stališča, ki so se oblikovala v razpravah na zborih
skupščine ob sprejemanju instrumentov za zajemanje dohodkov iz gospodarstva
za pokrivanje potreb splošne porabe. Ta stališča so prevladovala v decembrskih
razpravah tudi v gospodarskem zboru. Govoril bom tudi o mojih poslanskih
vprašanjih, ki sem jih postavil na zadnji seji gospodarskega zbora dne 1. 4. 1969.
V prvi vrsti moram ugoviti, da me odgovori na moja poslanska vprašanja
niso zadovoljili, ker moja vprašanja verjetno niso bila samo teoretična razglabljanja o zastavljeni politiki, temveč praktična in konkretna. Želel sem
odgovore o možnostih izvajanja enotnejše politike predpisovanja obveznih
prispevkov in davkov v naši republiki v skladu s sprejeto politiko, začrtano
v resoluciji o družbenoekonomskih izhodiščih za oblikovanje dohodkov in
kritje potreb splošne potrošnje v letu 1969. V predhodnih razpravah v odborih
in v zborih skupščine so prevladovala različna stališča in ocene posebej glede
zajemanja sredstev za občine. Republiški zbor je ocenil, da bodo občine predpisovale v poprečju prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja po
stopnji 3,90. Gospodarski zbor je tedaj ocenil, da bo znašala ta stopnja 4,15,
izvršni svet pa je zagovarjal stopnjo 3,25. Po izvršenih analizah in po sprejetih
skupščinskih odlokih pa ugotavljamo, da ta prispevek znaša v poprečju 4,53 %.
Pri tem pa ni ugotovljeno, v kakšnem obsegu bodo občine zajemale
sredstva delovnih organizacij še po posebnih sporazumih. Občine se v pretežni
meri niso držale družbenega dogovora, ki je bil sprejet v tej skupščini. Le
11 občin je predpisalo prispevno stopnjo v višini 3,95, kar je bil družbeni
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dogovor in predlog, ki naj bi se uveljavil v naši nadaljnji politiki. iKar 33
občin pa je predpisalo prispevno stopnjo med 4 in 5 %, 13 občin pa nad 5 %,
med njimi dve celo 5,63 %. S tako politiko je delovnim organizacijam ogrožen
enakopravni položaj v pogojih poslovanja in v delitvi družbenega proizvoda.
To je bilo bistvo mojega poslanskega vprašanja, ne pa teoretiziranje o
ustavnih določbah, o stališčih izraženih na IX. kongresu Zveze komunistov in
o stališčih v skupščinski resoluciji.
Stališča o navedenih dokumentih so popolnoma jasna, zato sem tudi
vprašal, kakšne ukrepe bo predlagal izvršni svet skupščini, da se doseže
enakopraven položaj delovnih organizacij v pogojih poslovanja in v delitvi
družbenega proizvoda. Zato je bilo opravičevanje predstavnika izvršnega sveta
odveč. Tudi drugi poslanci so po mojem mnenju čakali na enak odgovor.
Zal pa ga niso dobili, zato je po mojem mnenju ostalo to vprašanje odprto.
V skupščinske dokumente smo zapisali, da moramo doseči enotnejšo politiko za oblikovanje dohodkov in za kritje potreb splošne porabe. Predložena
informacija pa nam kaže prav nasprotno. Prav tako smo se dogovorih, da
bomo realizirali politiko postopnega razbremenjevanja gospodarstva, kar tudi
ni bilo realizirano v zadostni meri. Ob sprejemanju instrumentarija za pokrivanje potreb splošne porabe nismo razpolagali niti s približnimi ocenami,
koliko sredstev je potrebno zagotoviti občinam za pokrivanje z ustavo in zakoni
določenih obveznosti. Še težje vprašanje pa so nove obveznosti za občine,
brez prenosa za to zagotovljenih sredstev, kar je v nasprotju z določbami
zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti in z ustavnimi določili.
Podatki iz informacije kažejo, da je 49 občin od 60 občin oziroma 82 % prekoračilo dogovorjeno 3,95% prispevno stopnjo iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, kar še bolj potrjuje trditev, da nismo razpolagali z zadostno
dokumentacijo.
Mislim, da se moramo zavzeti za to, da se zagotovijo' občinam viri in
sredstva za pokritje obveznosti, ki so določend z ustavo in z zakoni, za vse
druge potrebe, ki presegajo te okvire, pa bi bilo prav, da jih občine zagotovijo
s samoupravnim dogovarjanjem z delovnimi organizacijami in drugimi skupnostmi. Zato sem mnenja, da je zelo nujna naloga ugotoviti zakonite obveznosti občin in jih tudi kvantificirati in tako pripraviti pravočasno dokumentacijo za razprave pred sprejemom proračunov za leto 1969. Koristno bi
bilo napraviti tako oceno tudi za leto 1970.
Na svoje osnovno vprašanje, o stališču izvršnega sveta k obravnavanim
problemom sem dobil odgovor šele v članku, objavljenem v »Delu«, kjer je
bilo navedeno, da sta o problemih razpravljala 3. 4. 1969 odbor za samoupravljanje in notranjo politiko ter odbor za gospodarstvo republiškega izvršnega sveta, ki sta se postavila na naslednje stališče, citiram:
»V razpravi je bilo poudarjeno, da bodo v gospodarstvu te stopnje bistveno
vplivale na ostanek dohodka, ki ga bodo delovne organizacije namenile za
sklade. S povečanimi stopnjami se povečujejo tudi startne razlike gospodarskih
organizacij v posameznih občinah in seveda tudi v republiki kot celoti. Zato
bo še aktualno limitiranje stopenj na ravni republike.«
1. aprila nisem dobil jasnega odgovora na 5. točko poslanskega vprašanja,
ki obravnava ravno te probleme. Ponovno postavljam, vprašanje, če so stališča
navedenih dveh odborov tudi stališča izvršnega sveta? V moji razpravi, ki bo
v nadaljevanju krajša in tudi bolj konkretna, menim, da osnovno izhodišče
našega zbora ni v apriorni zahtevi, da se zmanjšujejo^ sredstva za pokrivanje
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potreb splošne porabe, temveč se zavzemamo, da se enotnejše zajemajo vsi
tisti elementi dajatev, ki jih podjetja plačujejo in ki predstavljajo poslovne
stroške.
Za diferencirano zajemanje dohodka ali delov dohodka delovnih organizacij pa so večje možnosti, kar bi se lahko doseglo s konkretnimi družbenimi
dogovori. Iz informacije, ki smo jo prejeli, smo lahko> ugotovili, da obstoje
različne odločitve glede financiranja izobraževanja in vzgoje. Sistem, ki je
letos uveden, občine direktno sili v prekoračenje stopenj tudi na tem področju.
Mislim, da bi morail najti boljše sistemske rešitve, ki bodo delovale v skladu
z načelom enakopravnega položaja delovnih organizacij. Odbor za gospodarsko
programiranje in finance našega zbora je razpravljal na eni od prejšnjih sej
in na današnji seji pred pričetkom seje zbora, o nastali situaciji. Odbor je
ocenil, da so nastopile pri izvajanju politike, ki smo jo sprejeli z resolucijo,
take razmere, ko je ogrožen delovnim ljudem in delovnim organizacijam
enakopraven položaj v pogojih poslovanja in delitve družbenega proizvoda.
Zato se je odbor opredelil za stališče, da bi bilo umestno proučiti pri
nadaljnjem izvajanju teh odnosov uporabo' pooblastil, ki jih daje skupščini
druga točka XVI. ustavnega amandmaja. Odbor je na današnji seji ponovno
razpravljal o problemih, ki so se pokazali v zvezi s temi vprašanji in je odločil,
da predlaga zboru sprejem sklepov, s katerimi bi poskušali vplivati na urejevanje obrazložene problematike na tem področju.
Odbor predlaga sklepe, ki ste jih šele sprejeli pred začetkom nadaljevanja
te seje. Zato je nujno, da jih preberem.
»Na podlagi 153. člena ustave SR Slovenije je gospodarski zbor Skupščine
SR Slovenije na seji dne 11. aprila sprejel sklepe o izvajanju republiških
predpisov s področja prispevkov in davkov.
Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije je obravnaval informacijo republiškega sekretariata za finance o stopnjah prispevkov in davkov, ki so jih
sprejele občinske skupščine za leto 1969 in ugotovil:
1. da 49 občinskih skupščin pri določanju stopnje občinskega prispevka
iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja ni upoštevalo resolucije o družbenoekonomskih izhodiščih za oblikovanje dohodkov in kritje potreb splošne porabe
v letu 1969 in družbenega dogovora o višini te prispevne stopnje v letu 1969.
Značilno je, da so pomembno prekoračile dogovorjeno prispevno stopnjo tudi
občinske skupščine, na področju katerih poslujejo gospodarske organizacije
z velikimi izgubami.
2. da so nekatere občinske skupščine v nekaterih odlokih presegle pooblastila dana z republiškimi zakoni;
— tri občinske skupščine so sprejele razvrstitev katastrskih občin, ki ni
v skladu z določili 60. člena zakona o prispevkih in davkih občanov;
— štiri občine so prekoračile maksimalne stopnje prispevka iz osebnega
dohodka od obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti in s tem kršile določbe
93. člena republiškega zakona;
— ena občinska skupščina je določila občutno višjo stopnjo občinskega
prispevka od intelektualnih storitev od dopustne po zakonu;
— ena občinska skupščina je presegla zgornjo mejo, določeno z republiškim zakonom, pri prispevni stopnji od avtorskih pravic in tehničnih izboljšav;
— tudi pri občinskem prometnem davku od prometa blaga na drobno in
od plačil za storitve nekatere občinske skupščine niso upoštevale določil zakona
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o republiškem davku od prometa blaga na drobno (sedem občin pri davku od
prometa z avtomobili, šest občin pri davku od prometa od alkohola).
Gospodarski zbor sprejema v težnji, da se zagotovi delovnim organizacijam
čim večji delež v delitvi družbenega proizvoda, povečanja akumulacije, sposobnost za hitrejšo modernizacijo in nove naložbe, posebej pa tudi enakopravnejši položaj v pogojih poslovanja ter da se doseže večja enotnost davčne
politike v okviru republike, naslednja stališča:
1. Gospodarski zbor se zaveda in tudi podpira stališče, da je skupna višina
vseh prispevnih stopenj od osebnega dohodka iz delovnega razmerja v Socialistični republiki Sloveniji višja, kot je jugoslovansko poprečje. Zato smo
se zavestno že odločili zaradi specifične situacije v naši republiki na področju
vzgoje in izobraževanja, zdravstva, kulture, pokojninskega zavarovanja in tako
dalje. Zato gospodarski zbor odklanja rešitve, ki bi temeljila na enotnih
stopnjah za celo Jugoslavijo. Z ustavnimi amandmaji so še posebej prišle
do izraza pravice nacionalnih skupnosti, zato tudi podpiramo popolno samostojnost republik, da odrejajo obseg delitve družbenega proizvoda v skladu
s svojimi potenciali in možnostmi.
To stališče pa nikakor ne pomeni, da bi tako reševanje problematike
prispevnih stopenj in davkov avtomatsko prenašali in uveljavljali tudi na
relaciji republika—občina. S politiko mnogih občin glede prispevnih stopenj je
prišlo do občutnih razlik v položaju gospodarskih organizacij na relativno
majhnem slovenskem prostoru. Te razlike so tolikšne, da jih za nadaljnji
razvoj naše politike na tem področju ni mogoče več tolerirati.
Zato gospodarski zbor sodi, da je treba to vprašanje temeljito proučiti
in pripraviti do jeseni sistemske rešitve, ki morajo privesti do maksimalne
enotnosti v davčni politiki v Sloveniji. Pr tem ne izključujemo možnost, da se
republiška skupščina posluži pravice, ki jo daje 2. točka XVI. ustavnega)
amandmaja, sprejetega januarja letos.
Gospodarski zbor lahko: razume, da je zaostrena situacija vzgoje in izobraževanja, zlasti pa uveljavitev meril in pogojev, pod katerimi republiška izobraževalna skupnost zagotavlja temeljnim izobraževalnim skupnostim, posebna
dopolnilna sredstva, objektivno silila mnoge občine v prekoračevanje višine
prispevnih stopenj, če so hotele pokriti tudi vse ostale ustaljene proračunske
potrebe. Toda, ali ne postavlja vse to vedno bolj na dnevni red tudi vprašanja
števila in upravičenosti obstoja vseh 60 občin v Sloveniji?
Prekoračevanje občinskih prispevnih stopenj iznad družbeno dogovorjenih,
je v bistvu po mnenju gospodarskega zbora, tudi izogibanje resničnim samoupravnim dogovorom med delovnimi organizacijami in občinskimi skupščinami,
za reševanje problemov posameznih področij družbenega življenja Za pokrivanje vseh potreb je sicer res najenostavnejša metoda, da se pač predpiše
tako visoka prispevna stopnja, kot je potrebna. Toda, po mnenju gospodarskega
zbora je edino resnična in globoko samoupravna metoda samo tista, ki pomeni
zavestno odločitev samoupravnih organov v delovnih organizacijah, da združujejo sredstva za posamezne namene, ki so v interesu tudi njihovega lastnega
razvoja.
Gospodarski zbori vidi v samoupravnem dogovarjanju realne možnosti za
pokrivanje dela potreb splošne porabe oziroma družbenega standarda iznad
ravni, ki naj jo minimalno zagotovijo enotni prispevki in davki v Sloveniji,
ki naj bi kot kalkulativni strošek enako delovali na pogoje gospodarjenja vseh
podjetij Delovne organizacije pa lahko dajo večja sredstva iz tistega dela
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svojega dohodka, ki po svoji vsebini predstavljajo dobiček, ne pa strošek
v strukturi cene. Teritorij posamezne občinske skupščine pa je dovolj zaokrožena majhna enota, ki tudi tehnično omogoča realizacijo takih družbenih dogovorov.
V zvezi s tem gospodarski zbor kot nujno podpira vse tiste rešitve, ki
bi družbenim samoupravnim dogovorom priznale izvršilno veljavnost, če je
dosežen večinski dogovor prizadetih delovnih organizacij, na podlagi česar bi
tak družbeni dogovor obvezoval tudi tiste, ki sicer svojega formalnega pristanka
niso izrazile s sklepom delavskega sveta.
Poleg tega 12. člena temeljnega zakona o ugotavljanju in delitvi dohodka
v delovnih organizacijah, po mnenju gospodarskega zbora, daje republikam
možnost za takšno zakonsko regulativo, ki je pokrivanje nekaterih družbenih
potreb usmerila na dohodek ali tudi dele dohodka delovnih organizacij (dobiček, presežek osebnih dohodkov iznad družbeno dogovorjenih). Gospodarski
zbor daje pobudo, da se ta možnost do jeseni prouči in se občinskim skupščinam
tudi na ta- način omogoči uspešnejše financiranje nekaterih potreb.
Ce se pa stališča uresničijo, bo po mnenju gospodarskega zbora uresničena
njegova zahteva, da je primaren enakopraven položaj delovnih organizacij,
glede tistega dela prispevkov in dajatev, ki se pojavljajo kot stroški, ki so
torej element lastne cene. Diferenciacija pa naj nastopa ob delitvi dobička,
pa tudi v progresivnem obdavčenju tistih gospodarskih organizacij, ki delijo
osebne dohodke iznad družbeno dogovorjenih, za kar so podane možnosti na
podlagi 2.1. člena temeljnega zakona o ugotavljanju in delitvi dohodka v delovnih organizacijah. Zato gospodarski zbor podpira čimprejšnji sprejem ustreznega republiškega zakona o družbenem usmerjanju delitve dohodka, ki naj
zajame ta sredstva.
Gospodarskik zbor je mnenja, da bi sprejem in uresničitev pobud, ki jih
daje, odločilno vplival na zagotovitev enotne davčne politike v Sloveniji in
preprečilo občinskim skupščinam kršenje družbenih dogovorov in celo zakonov.
Dokler bo prispevek iz osebnega dohodka edini pomemben vir sredstev za
financiranje družbenih potreb, bo seveda tudi limitiranje oziroma delimitiranje
občinskih prispevnih stopenj tega prispevka primarno vprašanje, namesto da
bi bilo primarno dejansko soodločanje večine gospodarskih organizacij v razvoju
družbenih dejavnosti.
2. Gospodarski zbor predlaga, da izvršni svet Skupščine SR Slovenije
oziroma republiški sekretariat za finance zagotovita varstvo zakonitosti glede
vseh tistih odlokov občinskih skupščin, ki so v nasprotju z zakonom o- prispevkih in davkih občanov, zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona
o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks, zakonom o republiškem davku od prometa blaga na drobno in zakonom o spremembi ijn
dopolnitvi zakona o republiškem davku od prometa blaga na drobno.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ali republiški sekretariat za finance
naj po potrebi, kolikor ne bo možno z drugimi sredstvi zagotoviti spoštovanja
in varstva zakonitosti, sprožita pred ustavnim sodiščem SR Slovenije postopek
za oceno ustavnosti in zakonitosti odlokov tistih občinskih skupščin, ki so
v nasprotju z ustreznimi republiškimi predpisi.
3. Gospodarski žbor predlaga, da izvršni svet Skupščine SR Slovenije
razpravlja o gornjih stališčih in sklepih ter na eni prihodnji sej sporoči gospodarskemu zboru svoje mnenje in načrt ukrepov.
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V imenu odbora predlagam, da zbor razpravlja o tem predlogu in sprejme
predloge in sklepe.
Predsednik Miran G osi ar: Prosim tovariš Polajnar.
Tone Polajnar: Tovarišice in tovariši poslanci! Zelo cenim delo in
stališča odbora za gospodarsko programiranje in finance, vendar moram povedati, da se z nekaterimi stališči v poročilu odbora ne morem strinjati. Govorim o poročilu, ki smo ga dobili kot prilogo k temu materialu.
Nepoučni lahko' dobi ob čitanju tega poročila celo občutek, da so v Sloveniji
razen enajstih vse občinske skupščine tiste, ki zaradi previsokih stopenj prispevkov od osebnih dohodkov ogrožajo gospodarski položaj in razvoj posameznih gospodarskih organizacij v občinah. Nimam namena zagovarjati nesmotrnega razpolaganja z družbenimi sredstvi tam, kjer obstoja, čeprav dvomim,
da to lahko dokažemo katerikoli občini.
Menim, da bi bilo zmotno prepričanje, da so šele občinske skupščine
s svojimi odloki o< višini prispevkov in davkov ter s svojimi proračuni opeharile
slovensko gospodarstvo za stališča, ki SO' izražena v resoluciji o gospodarskem
razvoju v letu 1969. Prepričan sem in menim, da so tudi drugi, da se je to
zgodilo že takrat, ko sta republiški in gospodarski zbor izglasovala stopnje
prispevkov od sredstev za osebne dohodke za leto 1969 pod pritiskom »slovenske
javnosti«. Res je, da so stopnje prispevkov od osebnih dohodkov iz delovnega
razmerja po> posameznih občinah zelo različne, od 3,95 do 5,30. Občino Radovljico s stopnjo 5,63 ne štejem, ker je v to stopnjo vključen tudi 1% samoprispevek za izgradnjo šol. Res pa je tudi, da ta sredstva predstavljajo le
12 do 16 % vseh sredstev, ki se stekajo v vse proračune od prispevkov za
osebne dohodke. V škofjeloški občini razpolaga skupščina občine z natančno
14,2 % prispevkov od osebnih dohodkov, zveza, republika in drugi potrošniki
pa s 85,8 %. Občinske skupščine razpolagajo torej z manjšimi sredstvi iz tega
vira, kot pa komunalni zavodi za socialno zavarovanje, ža zdravstveni del
zavarovanja in le z nekaj več sredstvi, kakor izobraževalna skupnost Slovenije.
Občine vse bolj postajajo take temeljne družbeno-politične skupnosti, ki razpolagajo samo z ostankom dohodka. Zanimiva bi bila primerjava med občinami,
ki so spoštovale dogovor in med tistimi, ki ga niso.
Med občinami, ki so dogovor spoštovale, so vse ljubljanske občine. Mimogrede naj omenim, da je TV Ljubljana v nedavni oddaji posredovala statistične
podatke, iz katerih je bilo razvidno, da je v občini Ljubljana-center narodni
dohodek 3000 dolarjev na prebivalca. Ta podatek ne želim komentirati.
Razen ljubljanskih so še nekatere druge, predvsem manjše občine, od
katerih dajo za svoj proračun, brez izobraževanj a na primer v Kočevju le
0,20 % in v Trebnjem 2,25 %, za izobraževanje v Kočevju 3,75 % in v Trebnjem
1,70%. Ne vem, kje bodo dobili ostala sredstva za potrebe svojih proračunov,
oziroma za potrebe svojih temeljnih izobraževalnih skupnosti.
Mogoče pa se iz teh kazalcev celo sklepa, da si skupščine posameznih
občin, ki prejemajo dotacijo, lahko- privoščijo tako razkošje s tem, da manj
obremenjujejo gospodarstvo na svojih območjih, kakor pa tiste, ki vse potrebe
krijejo iz sredstev, ustvarjenih na svojih področjih. Občinske skupščine so
višjo prispevno stopnjo predpisale predvsem zato, ker jim je po predlagani
stopnji zmanjkalo sredstev za realiziranje družbenih dogovorov, kolikor lanskoletne obljube lahko imenujemo družbeni dogovor.
16
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Razlika med predlagano stopnjo 3,95 in dejansko sprejeto stopnjo 4,63 je
v naši občini prinesla v proračun dodatnih 950 000 din. Gotovo je, da bi ta
sredstva, nekaj pomenila, če bi ostala v gospodarskih organizacijah. To stopnjo
je poleg občinskega, sprejel tudi zbor delovnih skupnosti, ki ga sestavljajo
odborniki, izvoljeni v gospodarskih organizacijah, torej tisti, ki sredstva neposredno ustvarjajo. Za primerjavo naj navedem še dva pokazatelja. Za zdravstveno varstvo -bomo letos s prispekom od osebnih dohodkov v naši občini
zbrali 7 711 000 din, v občinski proračun pa le 865 000 din. Republiški izobraževalni skupnosti bomo prispevali 4 834 000 din, iz občinskega proračuna pa
bo temeljna izobraževalna skupnost v občini dobila le 4 448 000 din.
Mislim, da poseben komentar ni potreben. Menim, da si lahko poslanci
gospodarskega zbora očitamo za sprejete stopnje v decembru lanskega leta
v celoti to, kar poskuša odbor v svojem poročilu očitati občinskim, skupščinam
na Jesenicah, na Ravnah in v Celju, ki so najprej pokrile svoje proračune in
splošne potrebe, potem pa šele resneje obravnavale probleme gospodarstva.
Popolnoma pa se strinjam z ugotovitvami odbora, da spoštovanje vseh
dogovorjenih odnosov med občino in republiko ni bilo odvisno le od dobre
volje občin ali republike in njihovih skupščin oziroma posameznih zborov teh
skupščin.
Predsednik Miran Goslar: Naprej prosim.
Inž. Savo Vovk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Nisem imel namena, da bi se oglašal v razpravi, ker pa je predgovornik navajal
občinsko skupščino Kočevje, bi hotel, da se o tem točno pogovorimo. Od
skupnih sredstev temeljne izobraževalne skupnosti in občinskega proračuna
odpade na temeljno izobraževalno skupnost v kočevski občini 52 % vseh sredstev. Kočevska občina je na podlagi analize zavoda SR Slovenije za planiranje
uvrščena na 15. mesto med občinami po narodnem dohodku na prebivalca.
Temu podatku se čudimo in ga osporavamo. Strokovno analizo o tem. za
enkrat še nismo izvršili. Občine, kot so Domžale, Kamnik in še nekatere, za
katere vemo, da so bogatejše od naše kočevske občine, so v tej analizi izza
občine Kočevje po narodnem dohodku na prebivalca.
Verjetno sestavljalec analize ni upošteval, da se narodni dohodek ustvarja
tudi v Ljubljani, kjer dela iz Kamnika, Domžal in še nekaterih drugih občin
po 2000 delavcev. Ta analiza zato verjetno ni točna. Vsekakor pa je treba
popraviti število 9 občin na 50 občin. Bili smo namreč prisiljeni, na podlagi
vsestranskih razprav, ker bi sicer morali prav tako ugotoviti, kot občini
Črnomelj in Metlika, da občinskega proračuna ne moremo sestaviti, da od
1. 4. 1969 občinski prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja povečamo na. 5,35 %. Iz teh povečanih sredstev od prispevka za osebne dohodke
pa občina Kočevje za svoj proračun ne odvaja ničesar.
Od kje so dohodki, vemo vsi. Na podlagi te analize so vse občine obveščene,
katera občina dobi dotacijo-, katera pa je ne dobi. Zato, ker smo postali tako
»akumulativna« občina, bo dobila temeljno izobraževalna skupnost v Kočevju
samo malenkost in sicer za polovico manj od zneska, ki je bil dogovorjen po
prvotnih izračunih.
S temi sklepi se strinjam, vendar menim, kolikor bi se bolje pripravil,
da bi lahko dokazal, da ne temelji na točnih podatkih. Pri sprejemu občinskih
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proračunov bi lahko vodili debate še tedne in tedne, vendar je to nemogoče,
ker proračuni morajo biti sprejeti, da gre življenje normalno naprej.
Moral sem se oglasiti, ker ne vem, kakšen glas gre vedno o občini Kočevje, Kdo je dal dotacijo občini Kočevje, razčistimo enkrat tudi to. Včasih
se nam očita cesta Ljubljana—Kočevje, nihče pa še ni povedal, koliko je to
področje dalo za druga. To sicer ne spada k tej točki dnevnega reda, ampak
dostikrat čujem to tudi od merodajnih tovarišev. V javni razpravi pa so
danes prvič padli nekakšni očitki. Računi so čisti, dajmo jih pogledati. Vsak
je dobil posojila, mi jih plačujemo sedaj v redu, čeprav nas bremenijo anuitete.
Dotacije smo dobili takrat, ko so se ljudje naseljevali na teh področjih, ko
smo jim delili verige za živino in podobno, pa je kljub temu tudi marsikaj
šlo v druge občine. Prosim, oprostite, če sem to poudaril malo* nervozno.
Priznati moramo, da smo, ko smo analizirali, kakšno' je stanje v naši republiki, bili preveliki optimisti. Mislili smo, da bodo* občine lahko' vse napravile in tudi zbrale potrebna sredstva za svoje proračune. Če bi nek forum
namesto občin Kočevje, Metlike, Črnomelj in drugih sestavil občinske proračune iz pričakovanih dohodkov občin, predvidenih ob sprejemu republiškega
proračuna za december 1958, bomo videli, če bodo ti predvideni občinskih
dohodki tudi realizirani.
Ze takrat nismo bili optimisti glede politike dohodkov v občinskih proračunih. Mislim, da je odbor kot predlagatelj tega dokumenta tudi ugotovil,
da so pravzaprav mnoge občine bile objektivno prisiljene v to, da si izhod
iz težke proračunske situacije poiščejo v takem pribijanju prispevnih stopenj.
Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Tovariš Savinek.
Mihael Savinek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Želel bi samo spomniti vse prisotne na razlago ob sprejemu prispevnih stopenj za leto 1969. Takrat je bilo stališče odbora za programiranje in finance,
da je dogovorjena prispevna stopnja za občine 3,95 prenizka. Tedaj smo
predlagali, da naj bi bila ta stopnja 4,15 oziroma 4,20. To stališče odbora za
programiranje in finance ni bilo podano zaradi tega, da bi zmanjšali prispevno stopnjo zaradi drugih potreb na področju splošne porabe, ki se financirajo prek republiškega proračuna, temveč zato, ker poznamo razmere v
naših občinah in situacijo' naših občinskih proračunov. Ugotovili smo, da
občine ne bodo mogle sprejeti ustreznih proračunov na podlagi predlagane
prispevne stopnje 3,95, ker s to stopnjo občine ne bi krile svojih potreb.
Mislim, da bomo po današnji in v bodočih razpravah obravnavali, kako rešiti
te probleme. Mislim, da je nujno opozoriti tudi na problem financiranja osnovnega šolstva, ker posamezne občine zaradi nerešenega financiranja osnovnega
šolstva ne morejo financirati svoje proračune. Zato želim opozoriti prisotne,
da je v odboru za programiranje in finance, v razpravi o izvajanju predpisov
s področja prispevkov in davkov, prišlo ponovno do izraza mnenje, da bi morali
vsakemu Slovencu omogočiti obiskovanje osemletke pod približno enakimi materialnimi pogoji. Prevladalo je prepričanje, da obstoječa razdrobljenost v financiranju in urejanju osnovnega šolstva prav gotovo ni sprejemljiva. Mnenja
sem, da bi bilo treba z zakonom urediti enotno republiško izobraževalno* poli tikO; enotno osnovno šolstvo in da republika prevzame celotno financiranje
šolstva. Če bi se šolstvo v celoti financiralo na republiški ravni, potem občinam
ne bi prigovarjali, da ne spoštujejo priporočil in družbenih dogovorov, kot
16«
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je primer sedaj zaradi šolstva. Prišlo bi do diferenciacije občin in kasneje tudi
do odločitve, katere občine niso sposobne življenja. Omenjene odlomke sem
povzel iz zaključkov, sprejetih na odboru za programiranje in finance. Zato
predlagam, da v stališča, ki jih je predlagal predsednik odbora, vključimo
tudi predlog, da izvršni svet prouči možnosti, da prevzame republiška izobraževalna skupnost tudi financiranje osnovnega šolstva. Ustrezne sistemske
rešitve naj se pripravijo, tako da bi spremenili sistem financiranja osnovnega
šolstva že za leto 1970. V zvezi z razpravo predhodnega govornika želim poudariti sledeče: stališče odbora je, da naj se potrebne splošne porabe na
področju posameznih občin rešujejo izven prispevnih stopenj in sicer na podlagi demokratičnega dogovarjanja o nujnosti reševanja posameznih kritičnih
primerov. Mislim, da je stališče odbora, ki je navedeno na tretji strani, zelo
konkretno in točno in da ga moramo v celoti podpreti. Dovolite, da del tega
prečitam: »Delovne organizacije pa lahko dajo večja sredstva iz tistega dela
svojega dohodka, ki po svoji vsebini predstavlja dobiček ne pa strošek v strukturi cene.« Mislim, da je pomembno, da ne moremo enostavno linearno obremenjevati tudi tiste, ki imajo neenakopravne pogoje na tržišču, ki niso konkurenčni. Tako jih potem tudi s prispevno stopnjo ne bi obremenjevali linearno,
temveč bi bila ta obdavčitev izven stroškov. Območja posameznih občinskih
skupščin pa so dovolj zaokrožene majhne enote, ki tudi tehnično omogočajo
realizacijo takšnih družbenih dogovorov. V zvezi s tem gospodarski zbor kot
nujno podpira vse tiste rešitve, ki bi družbenim samoupravnim dogovorom
priznali izvršljivo dejavnost, če je dosežen večinski dogovor prizadetih delovnih organizacij. Tak družbeni dogovor bi obvezal tudi tiste, ki sicer niso
dali svojega formalnega pristanka s sklepi delavskih svetov. Toi pa je zelo
važno, ker bi prišli tudi na tem področju do takšnega družbenega dogovarjanja, da večinski sklep velja za vse delovne organizacije. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Lamut.
Franc Lamut: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Nisem imel namena razpravljati, ker menim, da smo že takrat, ko smo sprejemali te zakonske akte, dovolj govorili o tem. Sedaj se nam precej nazorno
in v zelo čisti sliki kažejo te naše napovedi in tudi nekateri očitki, ki so bili
tedaj izrečeni gospodarskemu zboru o tem, kakšna je sedaj situacija v gospodarstvu Slovenije. Velikokrat ugotavljamo, da se borimo za enotne pogoje
na jugoslovanskem tržnem prostoru, ki pa žal ne deluje. Ce bi bile obremenitve
gospodarstva kot so bile zamišljene po priporočilu Skupščine SR Slovenije
in ne tako neenotne, bi bile nižje kot so sedaj v drugih republikah. S tem
skupščinskim aktom smo prišli sedaj glede na vse nepredvidene potrebe
splošne potrošnje v situacijo, da smo tudi to majhno slovensko tržišče in gospodarstvo postavili v celo različne položaje. Mislim, da nam to, z ozirom
na enoten in čim skladnejši razvoj slovenskega gospodarstva, lahko, če že ne
takoj, pa vsaj v prihodnosti povzroča precejšnje probleme. Ze na eni izmed
zadnjih sej smo razpravljali o zakonodaji v smislu prenosa funkcij iz federacije na republiko. Tedaj sem govoril tudi o pojmu priporočil in raznih stališč,
ki jih skupščina in njeni ustrezni organi sprejemajo. Mislim, da tudi na tem
področju ni teoretično in praktično še dovolj pojasnjeno', kaj je priporočilo
in kaj je resolucija. Ali so ti akti sami sebi namen? Ali je namen, da se z
njimi predstavniki določenega dela samoupravne družbe v Sloveniji izživljajo
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in jih sprejemajo', kot da nimajo drugega dela? Ali ti akti tudi koga obvezujejo? Mislim, da bi te stvari morali rešiti tudi v jugoslovanskem merilu.
Strinjam se, da smo mi postavili občine v tak položaj, če so hotele zadostiti
vsem potrebam, da niso imele drugega izhoda, kot da so kršile ta priporočila.
Sedaj se lahko vprašamo, kdo je bil več kriv, ali Skupščina SR Slovenije z
izvršnim svetom, ki je bil predlagatelj teh aktov, ali pa občinske skupščine,
ki so ta dogovor kršile. Mislim, da moramo biti zelo objektivni in te stvari
tako tudi reševati. Zato podpiram sklepe o izvajanju republiških predpisov
s področja prispevkov in davkov, ki jih je predložil naš odbor in sicer ijz
dveh razlogov:
1. Zaostri naj se vprašanje priporočil in sklepov, glede tega ali imajo
kakšno veljavo ali pa jo nimajo'. Ali jih sprejemamo zato, da jih tu čitamo
in da o njih razpravljamo?
2. Ali je naša osnovna politika glede orientacije splošne potrošnje v izbiranju potrebnih sredstev pravilna? Ali je pravilna razdelitev sredstev med
občino in republiko in med republiko in federacijo?
Gospodarskemu zboru so nekateri časopisi očitali in sicer na zelo neinteligentni in nestrokovni ravni, da je bil gospodarski zbor tisti, ki je zaviral
samoupravo v zdravstvu, ki je bil proti nadaljnji modernizaciji in doseganju
višjih rezultatov na področju izobraževanja in vzgoje in podobno.
Mislim, da so vsa naša hotenja in vse naše diskusije šle v to smer, da
se te družbene službe usposobijo za še večje uspehe na svojem delovnem
področju. Kdo bo, če ne gospodarstvo, najbolj zainteresiran, da ima zaposlenih
čimveč zdravih proizvajalcev in sposobnih kadrov v gospodarstvu, ki bodo znali
opravljati svoje konkretno praktično delo.
Včasih imam občutek, da smo se pri vseh razpravah o tem, komu dati
ali odvzeti kje, koliko in katerih sredstev, včasih borili za oslovsko senco, da
nismo videli bistva, ki bi ga morali videti in ki bi ga postavili odločneje
v ospredje.
Mislim, da gre prepočasi proces prenosa pristojnosti zakonodajne dejavnosti od federacije na republike v zvezi s spremembo ustavnih amandmajev.
Vem, da je to ogromen proces in ogromno dela, ne mislim, da se to da narediti čez noč, ampak moramo priti enkrat do teh rešitev in to ne samo fe
ustavnimi amandmaji, ampak tudi z našim političnim konceptom. Na čvrsti
ekonomski bazi moramo razčistiti naslednje vprašanje: ali je lahko federacija
udeležena pri izvirnih virih dohodka, ali pa bo federacija udeležena pri skupnih virih, tako da jih bo dobivala od samostojnih republik, ki praktično
predstavljajo federacijo?
Jasno je, da ti instrumenti glede zajemanja sredstev in glede načina,
koliko katera republika prispeva, niso v redu, da se bo treba o teh stvareh
pogovoriti v širšem krogu in ne samo v zvezni skupščini, ampak verjetno
tudi pred celo jugoslovansko javnostjo. Temeljiteje se bo treba pomeniti predvsem v skupščinah republik, ker bo verjetno treba določiti merila, kako zajemati ta sredstva, jih korigirati in spraviti v neko ekonomsko sorazmerje.
Ali naj bi to bil prispevek vsake republike od nacionalnega dohodka, ki bi
moral biti nekje preračunan na določeno poprečje? Verjetno ne moremo vedno
z zakonskimi akti udariti in vedno bolj prisiljevati tistega, ki je bolj priden.
Mislim, da se mora interes do samoupravnega dogovarjanja odraziti tudi
na nivoju federacije in da se mora, recimo predvsem za vlaganje v nerazvita
področja, najti za gospodarske grupacije interes ali v surovinski bazi, ali v
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delovni sili, z raznimi olajšavami glede prispevkov, z dolgoročnimi krediti
in podobno, ki jih pristojne družbeno-politične skupnosti morajo zagotoviti
zlasti ustreznemu delu gospodarskih panog na kmetijskih področjih. Mi na
eni strani nerazvita področja financiramo in podpiramo skozi proračun, kar
mislim, da je z gospodarskega stališča še sprejemljivo, na drugi strani pa
imamo kup drugih proračunskih prispevkov in kup drugih dajatev, ki jih
potem tako nesorazmerno obremenjujemo, da si federacija ustvarja določen
državni kapital, ki se potem v nekaterih primerih negospodarsko uporablja
in troši.
Ne bi rad delal nobenih očitkov, samo mislim, da je naša skupščina z
izvršnim svetom in naše politično vodstvo v Sloveniji, po mojem občutku, ne
vem iz kakšnih razlogov do tega vprašanja, zavzemalo malo preveč oportunistično stališče.
Mislim, da moramo te stvari postaviti enkrat na zdravo podlago, ker se
v Jugoslaviji nacionalno vprašanje ne more reševati samo s političnimi parolami, ampak ga moramo tudi v temelju rešiti v samem gospodarstvu, če
hočemo, da bodo dolgoročne perspektive razvoja gospodarstva ugodne in da
se bodo ta vprašanja tako tudi v praksi izvajala kot jih v političnih deklaracijah postavljamo.
Zaradi tega menim, da bosta ta problem in ta resolucija dajala bodoči
skupščini in našim političnim predstavniškim forumom v Sloveniji eno izmed
osnov za razmišljanje tako o problemih delitve med republiko in federacijo,
kakor tudi o dejanskem uveljavljanju sistema samoupravnega družbenega dogovarjanja. Naše gospodarstvo moramo usposobiti za mednarodno konkurenco:.
Zato se moramo enkrat temeljito in analitično na strokovni ravni pogovoriti
o proizvodnih stroških, ki so element lastne cene, ah o prodajnih stroških,
ki so element prodajne cene v trgovini. Izvršni svet je izjavil, da se izdelujejo
zasnove koncepta našega gospodarskega razvoja. Morali bi tudi videti, kaj
s temi sredstvi, ki jih imamo, naše gospodarstvo zmore v razširjeni reprodukciji, ali bomo lahko šli naprej ali pa bomo nazadovali. Ravno tako se mora
ugotoviti, ali bomo industrijo, ki jo že imamo in obstoječi trgovinski potencial,
lahko razvijali naprej, ali bomo lahko konkurenčni na mednarodnih tržiščih
ali pa ne bomo. Mislim, da je treba postaviti v ospredje tudi vprašanja, ki
se tičejo same federacije, zlasti vprašanja zajemanja prometnega davka in
carin. Vidimo, da indeksi sredstev federacije od prometnega davka in carin
rastejo, da je tudi nekaj milijard dinarjev sredstev v federaciji kot rezerva,
ali višek itd. Mislim, da bi pristopili k res sistematičnemu reševanju teh
problemov, popolnoma na enakopravnih osnovah tudi v okviru federacije in
postavili in temeljito razčistili brez kakršnekoli bojazni to vprašanje. Odločiti
bi se morali, kaj bomo lahko rešili čez eno leto, kaj lahko čez dve. Življenje
terja dobro proučene pa tudi hitre rešitve, zlasti če vidimo, da so pri določenih
vprašanjih takšni problemi, ki lahko že občutno zavirajo naše nadaljnjo proizvodnjo in naš celotni nadaljnji gospodarski razvoj.
Predsednik Miran Goslar: Hvala. Tovariš Lesar ima besedo.
Jože Lesar: Tovariš predsednik, tovariši ce in tovariši poslanci! Nisem
se posebej pripravil pravzaprav niti nisem mislil razpravljati, vendar je dokument, ki smo ga dobili v nadaljevanju seje, povzročil, da sem se prijavil
k besedi.
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Mislim namreč, da je vsebina tega dokumenta predvsem -usmerjena k temu,
kako bi eleminirali posledice kršitev, pa naj si bo skupščinske resolucije ali
posameznih zakonskih predpisov. Če je to tako, potem se postavlja vprašanje,
ali mi sedaj prav delamo, če ugotavljamo, da nismo delali prav ob koncu
lanskega in v začetku letošnjega leta, ko smo razpravljali o finančnih programih republike.
Mislim, da bi bilo odveč in da je zelo malo vzrokov v podcenjevanju
republiških sklepov, dogovorov itd. ter da so vzroki v tem, da so se občine
znašle v položaju, ko ne morejo uskladiti svojih lastnih proračunov. Občine
so v položaju, ki ga pravzaprav nihče ni predvideval, saj je po analizi 82%
občin kršilo obstoječe norme, resolucijske ali normativne, kar pa bi po mojem
mnenju moralo povzročiti ostrejšo razpravo, kot jo lahko spremljamo. Mislim,
da konec mandatne dobe skupščine tega sklica ne bi smel vplivati na našo
polnokrvno in živahno udeležbo in takšno zavzemanje stališč, kot jo ta problematika zasluži.
Dejstvo, da je komaj dva ali tri meseca potem, ko smo< sprejeli dokumente,
ki naj bi uravnavali materialno bilanoo republike, prišlo do tako množičnih
odstopanj, ne moremo okvalificirati to drugače, kot moralno-političen udarec
skupščini, predvsem pa izvršnemu svetu.
Strinjam se s tovarišem Pungerčarjem, saj sem zadnjič razumel njegovo
poslansko vprašanje in odgovor predstavnika izvršnega sveta tako, da smo
še daleč od tistega, kar smo pričakovali. Zastavlja pa se vprašanje, ali sploh
kdo v tej republiki obvlada položaj v deželi, ki jo pogosto označujemoi za
majhen slovenski prostor, ali pa obvlada le posamezne občine? Ali se pristopa
k reševanju teh problemov na podlagi kakšnih izhodišč? Meni ta stvar ni
povsem jasna, postavljali pa smo to vprašanje že ob koncu lanskega leta, ko
smo razpravljali o razmerjih med planom in kritjem splošne porabe in obremenitve gospodarstva. Mislim, da moramo ugotoviti, da ves sistem delitve
sredstev, odločanja o sredstvih in akumulacijske oblike, torej sistem v celoti,
počiva na političnih koncepcijah, na političnem aspektu, ki nam, povzroča
politično nervozo na terenu, ker pri tem ni prisoten raziskovalno-znanstveni
prijem, kako uravnavati, kako akumulirati, kako obremenjevati in kako deliti
enotni dohodek. Vse dokler ne bomo z nekimi drugimi metodami posegli v
ta vprašanja, se bomo na terenu oportunistično izogibali rešitvi teh vprašanj
na račun diskriminiran j a samoupravnega sistema meneč, da imajo- občine
samoupravne pravice, da so to samoupravne enote itd.
Ce malo bolje pogledamo to samoupravno enoto, lahko ugotovimo velikanske diference med akumulacijskimi možnostim! posameznih občin, ne na temelju lastne produktivnosti in vloženega dela, na drugi strani pa probleme
v zvezi s samoupravljanjem, da ne rečem revščino, ki je v ekonomskem in
tudi družbenem smislu velika diskriminacija v obravnavanju posameznih šol
ali posameznih družbenih služb v teh občinah. Če je 60 občin preveč, bi kazalo
to preštudirati in ugotoviti, v kakšno smer naj bi šla racionalizacija tnaše
nprave. Pogosto se srečujemo s temi problemi in čeprav jih znamo oceniti,
vedno ne znamo- najti najboljših izhodišč, saj se mi zdi, da ne upamo- seči
v samo žarišče in od tam razpletati vprašanja tako, kot jih logika zahteva.
Ni slučajno, recimo, da mestne občine niso v takšni proračunski zadregi
kot ostale. Nasprotno, poznamo primere dveh občin v Ljubljani, ki imata
dovolj sredstev. V takšnem položaju so predvsem tiste občine, kjer so koncentrirane republiške ustanove, ki delajo za potrebe širše okolice, tudi celotne
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republike in v katerih se akumulira kapital iz vse republike. To so primeri,
ko se sistem konvencije umika in pušča za sabo celo vrsto odprtih problemov
v konfliktih in v zapletih Menim, da bi morali s tega aspekta postaviti izvršnemu svetu in njegovemu organu nalogo, da začno razčiščevati ta vprašanja
drugače. Ne smemo se boriti proti posledicam, temveč proti vzrokom. V nasprotnem primeru bomo prišli še do večjih zapletov v materialnem in tudi
moralno-političnem oziru.
Skratka, nerad bom glasoval za dokument, ki sicer odmika določene probleme, vendar preveč blago in preveč prožno, čeprav je problem tako oster,
da zahteva bolj jasne formulacije in bolj zahtevno formuliranje stališč.
Predsednik Miran Goslar: Tovariši, če dovolite, bi se tudi sam
udeležil diskusije, s tem da tudi drugi še razpravljate. Mislim, da je to, kar
je zdajle govoril tovariš Lesar, dejansko zelo bistveno. Resnično je ta dokument
blag tudi po moji oceni, vendar ne toliko zaradi tega, ker bi se morda bali
postaviti stvari ostreje, temveč zaradi tega, ker hočemo v fazi, v kateri smo,
vplivati na to, da se začne že spomladi mnogo intenzivneje razmišljati o
problemih, ki so prisotni in na katere smo opozarjali še takrat, ko je bila
proračunska debata. Ti problemi bodo, če ne bodo pravočasno rešeni, v isti
obliki nastopili zopet jeseni.
Mislim, da niso pravilno razumeli predlaganega dokumenta tisti, ki so
videli v njem obsodbo občinskih skupščin. Jaz tega ne pojmujem tako, ker
smo takrat, ko smo razpravljali o teh stvareh, opozarjali, da bo logična posledica takratne situacije in sprejetih rešitev ta, da bodo morale občine iskati
rešitev v zviševanju prispevnih stopenj. Če se spomnite, so bili naši napori
takrat usmerjeni proti temu, da zvišamo republiške stopnje — znižali smo
republiški budžet, in smo se borili tudi za zmanjšanje prispevne stopnje za
republiško izobraževalno skupnost za 0,20. Hoteli smo občinskim skupščinam
ustvariti več manevrskega prostora, ker smo vedeli, da bo manevrski prostor
zaradi ekspanzije in potreb financiranja izobraževanja v občinskih skupščinah
zelo majhen. Bali smo se, da bodo občinskke skupščine šle v velika zviševanja
stopenj, kar se je pozneje dejansko tudi uresničilo.
Vendar, če se v tem dokumentu pledira na ustavno rešitev nekaterih vprašanj, mislim, da si glede tega moramo biti na jasnem, da ustavna razrešitev
lahko posega samo v tisto, kar je izrazito v nasprotju z zakonom. Med nami
ni verjetno nikogar, ki bi zagovarjal tisti del odlokov občinskih skupščin, v
katerih so sprejele določene zadeve izven zakona. Prispevne stopnje na osebni
dohodek, tudi če so višje, niso izven zakona, ker smo to skušali regulirati
s priporočilom. To se pravi, da je zadeva takšna, da se v tem trenutku, pravno
gledano, ne da nič narediti. Vendar, ali je gospodarski zbor s takimi razmerji
in s takšnim razvojem lahko zadovoljen, ali se lahko s tem strinja, in ali
lahko spodbuja določene rešitve, ki naj v bodoče preprečijo takšne razlike in
ekspanzijo. Ce smo do kraja odkriti, potem moramo najbrž priznati, da že
takrat, ko smo v skupščinskem dokumentu pisali o zmanjšanju obremenitev
in o zmanjšanju stopenj, da je že takrat, kdorkoli se je poglobil v stvari, vedel
ali vsaj dvomil, da je to le želja, ki ne bo uresničena.
Stvarnost je pokazala na določene stvari, nad katerimi se je treba zamisliti.
Čeprav je daleč od tega, da bi bil dokument izčrpen in daleč od tega, da bi
pokazal na končne rešitve, mislim, da vendarle vsebuje nekaj, kar neizbežno
postavlja z vso odločnostjo na dnevni red, da se ne moremo strinjati s tem,
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da bi se v jeseni, oziroma v letu 1970 proces, ki se je sedaj začel, nadaljeval.
Ce pa se bo nadaljeval, bomo lahko ugotovili le to, da je stvar šla naprej, da
je diferenciacija še večja in da so stopnje še večje. Verjetno se vsi strinjate
s tem, da je temu tako in da je najbrž malokdo med nami, ki bi soglašal,
da je tak proces možno dopustiti in da ga ne kaže zaustaviti.
V tem dokumentu se ne predlaga nič dokončnega, v njem so le določene
misli. Tovariš Savinek je celo predlagal, da ga dopolnimo z zahtevo po centraliziranem financiranju vzgoje in izobraževanja. Brez dvoma je ta misel
prisotna in živa v slovenskem prostoru. Vprašanje pa je, če jo danes kaže
v celoti zapisati, ne da bi upoštevali vrsto argumentov, ki govorijo, za, pa
tudi argumentov, ki govorijo proti. Dejstvo- je, da je ta misel prisotna in da
se vsi, ki so za to odgovorni, tega dobro zavedajo. Vendar nekaj stvari je,
ki jasno kažejo na rahel dvom, če nočemo družbenega dogovora do konca
diskreditirati, da najbrž noben družbeni dogovor ne more veljati, če ni pravzaprav v skrajni meri tudi sankcioniran. Kajti tistemu, ki želi družbene dogovore sklepati samo zaradi tega, da si umije roke, potem pa napravi po
svoje, mora biti jasno, da tak družbeni dogovor ne velja nič in da pravzaprav
objektivno vodi k temu, da družbene dogovore do konca pokopljemo. Zame
osebno je družbeni dogovor samo najbolj demokratična metoda, po kateri se
pride do nekega, tudi obveznega in obvezujočega sklepa in odločitve. V tej
smeri moramo tudi institucionalizirano iskati rešitve, ki naj perfektuirajo zadeve tako, da bi se zadeve lahko premaknile naprej.
Bilo bi napačno razumeti, kar tukaj piše, tako da občinske skupščine
silimo na takšne družbene dogovore, ki nikogar ne obvezujejo. To bi pomenilo,
da prepuščamo vrsto težkih problemov, pred katerimi občinske skupščine stojijo, čistim slučajnostim. To pa je tako v zvezi, kot v republiki in v občini
nemogoče, čeprav je res, da družbeni dogovor v obliki čvrstega in neposrednega dogovarjanja lahko v resnici lažje živi in zaživi predvsem na manjšem
območju, ki ga predstavlja občina.
Če gre za interpretacijo tega dokumenta, potem je povsem jasno, da ga
ne bi smeli razumeti tako, kot da obsojamo tistih 49 oziroma 50 občin, saj
slišimo, da se jim bo pridružila še kočevska občina. To so dejstva, mimo katerih najbrž ne moremo iti, razen če vse tisto, o čemer smo v decembru sklepali, opustimo in rečemo, da se ne da nič narediti.
Izvršni svet je bil — prosim, to je moje tolmačenje — pod pritiskom razmer zlasti v izobraževanju, prisiljen, da radikalno reši probleme republiških
stopenj za izobraževanje in je zaradi tega nastala situacija, kakršno imamo,
to je, da v vrsti občinskih skupščin v resnici niti proračunov niso sprejeli
oziroma, da gredo celo na rebalanse. Ponovno poudarjam, da naša odločitev
danes mora pokazati, ali se s tako orientacijo razvoja v Sloveniji pomirjamo
ali pa odpiramo širšo diskusijo k radikalnejšim rešitvam, ki naj ta proces
ustavijo in rekel bi, enakomerno1 in enakopravno obravnavajo tako potrebe
občinskih skupščin kot republike, oziroma še bolje, posamezne družbene dejavnosti, ki jih je treba financirati s prispevki, ki jih gospodarstvo odvaja.
Pri tem ne bi načenjal razmerja in nasprotja med republiko in občinami, temveč predvsem eksistenco in poslovanje posameznih družbenih dejavnosti ne
glede na to, ali so v republiški ali v občinski pristojnosti. Mislim, da nam bi
moralo biti to vprašanje sekundarno, primarno pa vprašanje racionalnega
funkcioniranja teh dejavnosti, ki so nedvomno v interesu gospodarstva. S
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tega vidika je po mojem mnenju potrebno ta dokument obravnavati, ne da bi
posegli po vnaprej nakazanih rešitvah ali formulacijah.
Kot vidite, je to pravzapraiv poziv, ki izziva izvršni svet, da do tega zavzame stališče in da se določene stvari premaknejo in da najdemo tiste rešitve,
ki bi v dani situaciji morebiti bile optimalnejše kot so te, s katerimi imamo
danes opravka. Prosim, da o tem še razpravljamo in da resnično pridemo do
enotnega sklepa, ki bi lahko bil orientacija in pomoč skupščinskim organom.
Besedo ima tovariš Vidmar.
Janez Vidmar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Dejstvo je, da tako velika odstopanja in v tako velikem številu občin od predvidenih prispevkov in davkov v smislu resolucije o družbenoekonomskih
izhodiščih za oblikovanje dohodkov in kritje potreb splošne porabe samo
potrjuje, kako malo je vreden akt, ki smo ga imenovali resolucijo. Mislim,
da to ne ugotavljamo prvič, tako na sejah gospodarskega zbora, kot tudi drugih
zborih te skupščine, saj smo ravno na zadnji seji gospodarskega zbora ugotovili, da elektrogospodarstvo ni upoštevalo skupščinske resolucije o integraciji
elektrogospodarstva. Mislim, da bi več ali manj lahko za vse resolucije in
priporočila ugotovili, da niso dosegle svojega namena in ciljev, čeprav je bilo
vloženega v posameznih zborih, odborih in komisijah in s strani posameznih
strokovnjakov ogromno truda. Zdi se mi, da družbeni dogovori v obliki resolucij, priporočil, stališč in izhodišč, brez ustreznih sankcij, dejansko^ nimajo
nobene veljave, saj se lahko na konkretnem primeru prepričamo, da SO' občinske skupščine spričo potreb posameznih dejavnosti in nosilcev splošne porabe
sprejemale take sklepe in odloke o prispevkih in davkih, ki so ali bodo zadostile potrebam posameznih nosilcev splošne porabe v merilu občine.
Verjetno bo zelo malo občinskih skupščin, ki bodo na koncu proračunskega leta ugotovile, da so bile vpeljane prispevne stopnje previsoke ter da
bo v občinskih blagajnah ostalo toliko in toliko milijonov dinarjev presežka,
temveč bo po vsej verjetnosti v večini občinskih skupščin ugotovljeno, da so
ob koncu leta 1969 blagajne prazne, prav tako kot so vsako leto po zaključku
proračunskega leta.
Vendar pri vsem tem ostaja vprašanje, kako zagotoviti — o tem je bi,lo
zelo veliko razprav v posameznih zborih, odborih in komisijah •— da bo tisto,
kar je z neko resolucijo naloženo, na jugoslovanskem, slovenskem ali pa občinskem nivoju tudi zagotovljeno.
Po mojem mnenju je temu tako, da če si lahko federacija v samoupravnem socializmu najprej odreže kos kruha, za njo pa si odreže kos kruha republika, potem po mojem mnenju ni nihče upravičen na kakršnekoli načine
očitati občinski skupščini, da si ne odreže v okviru danih možnosti takšen
kos kruha, ki bo> zadostoval vsem potrebam posameznih dejavnosti, ki jih morajo občine financirati iz svojega proračuna.
Zaradi tega je o tem že govoril tovariš predsednik, celo odbor za gospodarstvo programiranje in finance in še nekateri poslanci so že v lanskoletni
proračunski razpravi izrazili bojazen, da bodo občinske skupščine težko sprejele prispevno stopnjo, ki jo predvidevamo. To je le še ena potrditev naših
že takrat izraženih domnev, ki imajo najlepšo potrditev v analizi, ki jo je
predložil sekretariat za finance. Ce resolucija nima take moči, da obvezuje,
stopnja družbene zavesti občine ali občanov pa ni v skladu z intencijami
resolucije, potem ne vidim vzroka, da bi lahko kogarkoli dolžil, da je danes
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gospodarstvo dejansko obremenjeno več kot se je predvidevalo. Zato podpiram sklepe o izvajanju republiških predpisov s področja prispevkov in
davkov, ki jih danes obravnavamo v tem smislu, da je potrebno upoštevati
pri sestavljanju proračunov za leto 1970 vse tri nivoje in vse nosilce splošne
porabe. Vendar si mi zdi, da če že toliko govorimo o demokratičnem upravljanju
v socializmu, da bi potem moral biti prvi družbeni dogovor na nivoju občin in
na nivoju delovnih organizacij v okviru občine, drugi nivo republika in tretji
nivo federacija. Kajti če gremo po obratni poti, potem si bo zopet federacija
zagotovila svoje, republika svoje, občine pa tisto, kar morajo zbrati ne glede na
resolucije in lepa priporočila republike in federacije, ki sta si že prej zagotovili
svoja sredstva.
Menim, da bi bilo prav, da se glede politike oblikovanja dohodka za razne
nosilce splošne porabe, v izvršnem svetu predvsem upošteva razprava na gospodarskem zboru, kot tudi na ostalih zborih s tem, da se ne ponovi časovna stiska
kot vsako leto, ko v naglici sprejemamo predpise, ki jih pozneje moramo spreminjati. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Hvala. Tovariš Komočar želi besedo.
Edo Komočar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Glede 49 občin, ko so prekoračile republiški dogovor o predpisovanju skupne
prispevne stopnje, vas lahko obvestim, da pri tem ni zajeta naša občina, to
je volilna enota Krško, ki je ravno včeraj sprejela po sili razmer prispevno
stopnjo 5,2. Lanskoletna poprečna stopnja je v naši občini znašala 4,74.
Višja prispevna stopnja ni posledica ambicij občinske skupščine in njenih
62 odbornikov oziroma 31 predstavnikov delovnih organizacij, ki so o tem
soglasno odločili, temveč so takšno odločitev pogojevale razmere okoli financiranja nekaterih najbolj akutnih področij, kot so šolstvo, socialno-zdravstveno
področje in druga. Iz teh razlogov se ne morem ogrevati za stavek, ki ga predlaga odbor, in sicer, da je potrebno dati ustavnemu sodišču vse tiste občinske
skupščine, ki so pri določanju stopenj presegle republiške dogovore in republiške predpise. Oprostite, če sem pod vtisom včerajšnje seje in bi, kolikor
bi ta stavek ostal, dodal, da je potrebno sprožiti pred ustavnim sodiščem SR Slovenije tudi postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti odlokov tistih občinskih
skupščin, ki so v nasprotju z ustreznimi republiškimi zakoni. Pri tem je
potrebno oceniti tudi delo usmerjevalcev takšne politike, kot jo trenutno imamo
na področju financiranja splošne porabe. Le v tem primeru se bom ogreval
za vsebino stavka, ki ga predlaga odbor.
Tovarišice in tovariši! To, kar mi danes doživljamo na področju občin,
govorim predvsem s stališča svoje volilne enote, mislim, da ni več vzdržno.
Dejstvo, da imamo toliko občin, ki so prekoračile skupno prispevno stopnjo,
znova poudarjam, niso ambicije občinskih skupščin, temveč si upam trditi,
da je to defekt v našem sistemu financiranja skupne porabe.
Dovolite, da navedem podatek, da smo iz naslova prispevkov in davkov na
področju kmetijstva, glede na to, da smo kmetijsko področje, v lanskem letu
planirali nekaj okoli 100 milijonov dohodka, realizirali pa 82 milijonov dinarjev. Moram reči, da v realizaciji dohodkov nismo v celoti uspeli tudi zaradi
naše davčne izterjevalne službe, vendar se v nobenem primeru ne moremo
strinjati s postavko, ki nam jo sedaj vsiljuje sekretariat za, finance in po
kateri bi morali zbrati 132 milijonov dinarjev. Na zborih volivcev, ki smo
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jih pravkar imeli pa smo govorili, da zmanjšujemo davke, in dejansko jih
zmanjšujemo v tistih hribovitih predelih, kjer smo lahko zadovoljni, da naš
kmet ostane, kaj šele da bo zemljo obdeloval itd. Od tega zneska naše šolstvo
participira 72 % ali v absolutni številki več kot 95 milijonov dinarjev.
Za zaključek menim, da bi morali priti do takšnega kazalnika za območje
Jugoslavije, predvsem pa za območje Slovenije, ki bi pokazal, ali smo v stanju
in v kakšnem obsegu financirati tako imenovano družbeno režijo. Zdi se mi,
da bomo do tega kazalnika enkrat morali priti in se resnično pogovoriti, kaj,
lahko naredimo. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Tovariš Komočar, nekaj moramo razčistiti. Sodeč po diskusiji nisi stvari povsem razumel, oziroma če si, moraš
to precizirati. Na strani 4 se v točki 2 glede ustavnega sodišča predlog nanaša na drugo in ne na prro ugotovitev. Ker si govoril o tem, češ da ni.
smiselno sprožiti ustavni spor glede prispevnih stopenj, naj opozorim, da.
ga glede tega sploh ne moremo sprožiti.
Edo Komočar: Ne, tovariš predsednik, morda nisem bil dovolj jasen.
Govoril sem o tem, da kolikor gre za presojo financiranja splošne porabe
nasploh in da če so že pod udarom občinske skupščine, da se mi zdi potem
prav, da bi dali v presojo tudi usmerjevalce takšne politike, vključujoč naše
splošne zakone.
Predsednik Miran Goslar: Kar je nezakonitih predpisov, oziroma
odlokov občinskih skupščin, je povsem zanesljivo, da niso sprejeti v občinskih
skupščinah. V bistvu gre po mojem mnenju predvsem za nepopolno in ne
dovolj dosledno izvajanje ter tolmačenje zakonov, za zadeve, ki finančno ne
pomenijo dosti, saj so nekatere stopnje celo nižje od tistih, ki so v republiškem zakonu bile dovoljene, na primer, glede avtomobilov, glede davkov od
prometa od alkohola, kar je iz informacije točno razvidno.
Prosim, kdo še želi besedo? Tovariš Štrukelj.
Jožko Štrukelj: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Ker sem bil
izzvan, bom spregovoril v imenu izvršnega sveta, glede razprave pa bo v
našem imenu govoril republiški sekretar za finance tovariš Jerman.
Ko poslušam to razpravo, se mi zdi, da smo si v izvršnem svetu in v
organih izvršnega sveta precej identični. Pred dnevi smo imeli skupen sestanek
odbora za gospodarstvo ter za samoupravljanje in notranjo politiko. O tem
je poročalo tudi časopisje in če ste to brali, potem ste lahko zaključili, da se
ne razhajamo mnogo glede pogledov na obremenitev gospodarstva, glede ukrepov in instrumentov, ki smo jih sprejeli in glede razmer, v kakršnih smo
danes. Mislim, če imamo takšno situacijo, potem je takšna zaradi tega, ker
smo sprejeli političen sistem, iz katerega vejejo seveda določeni problemi in
določene težave.
Kadar sprejemamo instrumente — spomnite se, da je tudi v tem zboru
prišlo včasih do raznih nesoglasij in so nastajala sistemska vprašanja, ki nam
povzročajo določene težave, oziroma imajo svoje slabe in dobre strani. Tako
je bilo glede sklada skupne porabe, pa tudi drugih zadev, od honorarjev od
avtorskih pravic na primer, ko smo hoteli določene stvari poenotiti, pa se
nismo mogli dogovoriti tudi med zbori ne — mislim, da smo v situaciji, v
kateri bo potrebno analizirati stvari tako, kot jih predlagate. Ne morem reči,
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da bo izvršni svet na svoji seji razpravljal prav o tem vprašanju, mislim pa,
da so vsi organi izvršnega sveta in sekretariati dolžni konstantno spremljati
ta vprašanja, da bomo lahko tem in drugim zborom v bližji prihodnosti o- teh
zadevah poročali. Res je, da je situacija v nekaterih občinah takšna, da nekateri
ne morejo sprejemati proračune. To je zaradi tega, ker smo na eni strani sprejeli
določene limite, in sicer, spodnje meje glede šolstva in izobraževanja pa nismo
rekli ničesar, kako naj se proračuni oblikujejo. Jasno je, da tista občina, ki
ima recimo 10 % manj sredstev za lasten proračun kot v lanskem letu za isto
potrošnjo, da takšna občina ne more sprejeti proračuna. To pa zato, ker smo,
kot sem že povedal, za izobraževanje postavili meje, v teh mejam smo morali
sredstva zbrati iz občinskih proračunov, kar pomeni, da se proračuni praznijo
in ob pritiskih, kakršni so, je prihajalo tudi do tega, da so občinske skupščine
sprejemale višjo obremenitev, kot je bila v našem priporočilu.
Situacija pa vseeno ni tako kritična kot bi človek v prvem trenutku mislil,
saj je še vedno obremenitev nižja od lanskoletne za 0,09 %. Povečanje izdatkov za proračune od priporočila do tega, kar je bilo sprejeto, pomeni 5,5 milijarde din, in sicer, ne samo za proračune, ker veste, da se to obračunava na
bruto osnovo, kar pomeni, da so razen teh 5,5 milijarde še druga sredstva, ki
se zbirajo iz tega naslova za zdravstvo, pokojnine itd. Menim, da je to minimalen znesek, če tega primerjamo s 600 milijardami, kolikor približno Slovenci
plačamo letno za družbeno režijo, to je za zdravstvo, pokojnine in podobno.
Prosim, da ta podatek vzamete aproksimativno, ker ni povsem točen. Strinjam
se s tistimi tovariši, ki so razpravljali o tem, da bo treba videti, koliko naše
gospodarstvo sploh more plačati, čeprav sem skeptičen, da bo kdo in kdaj
mogel matematično ugotoviti, kakšna je in kakšna naj bi bila ta obremenitev.
Vsi ti zneski, čeprav bremenijo gospodarstvo, pa vendarle ne pomenijo toliko,
kolikor pomenijo izdatki slovenskega gospodarstva in slovenske republike nasploh za vse druge izdatke, ki jih plačujemo. Zato mislim, da je prav, kar je
nekdo že omenil, da se tudi v federaciji in v javnosti pogovorimo o celotni
bilanci o vseh izdatkih, ki jih ima republika Slovenija na tem področju.
Se nekaj moram reči in sicer, da smo vendarle storili korak naprej glede
poenotenja davčne politike ter da smo, čeprav z velikim trudom in čeprav še
nismo vsega dosegli, vendarle v mnogočnem uspeli glede resolucije. Toda do
popolnega poenotenja nikoli ne bo moglo priti, dokler bomo imeli tak sistem,
kajti ta" sistem je komunalni sistem, v katerem dopuščamo, da občinske skupščine same oblikujejo svojo politiko. In kakor na eni strani izgleda, da ima
določene hibe, pa vendarle tisti tovariši, ki poznajo nekatere druge sisteme
dohodka v svetu, lahko vidijo, kaj tak komunalni sistem pomeni. Pomeni
ogromno za sproščanje onih iniciativ na vseh frontah, od izobraževanja do
ustanavljanja gospodarskih organizacij, za čemer težijo v marsikateri deželi,
ker se je tudi tam centralizem pokazal v tako slabi luči, kot se je pri nas in
zaradi česar smo ga rušili, ker smo vedeli, da nam dosti ne pomeni in da
ne dosegamo1 rezultatov, ki si jih želimo.
Mislim, da je prav, da na koncu rečem, da podpiram vaše pobude in da
jih tudi izvršni svet absolutno sprejema, ker so tudi v skladu z razpravo v obeh
odborih izvršnega sveta in da bomo, kot sem že omenil, to problematiko
spremljali in tudi o njej vsakokrat poročali, kadarkoli bo na dnevnem redu
v vašem zboru.
Predsednik Miran Goslar: Hvala. Besedo ima tovariš Jerman.
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Riko Jerman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Želel bi v imenu republiškega sekretariata za finance povedati predvsem to,,
da vse sugestije in vse probleme, ki ste jih nakazali tako v dokumentu, ki
nam je bil danes predložen, kakor v razpravi, v celoti sprejemam in razumem
kot obvezno naročilo za naše ravnanje v bližnji prihodnosti. Hkrati vas želim
obvestiti, da bomo ob sestavljanju bilance za prihodnje leto upoštevali vse
te pobude in tudi vse tiste, ki mogoče tokrat na tem zboru niso bile rečene,
poudarjene, izražene pa so bile že v jesenski razpravi ob izdelavi izhodišč
za bilanco splošne porabe. Tako bilanco vam bomo predložili do konca prvega
polletja letos. V prvem polletju bi organi republike že lahko imeli taka
izhodišča, ki naj bi bila podlaga, mi se bomo za to maksimalno prizadevali
in angažirali vse strokovne ljudi, ki nam pri tem lahko pomagajo, da bi izhodišča vsebovala in upoštevala vso izrečeno kritiko ter ocene in pobude, ki so
glede tega bile dane. Hkrati mislimo že v jeseni pripraviti celotno problematiko
do končnega sprejemanja.
Glede precejšnjega razočaranja, ki ga, je bilo mogoče razumeti iz vaših
razprav na tem zboru, pa bi želel povedati, da je precej krivde na tem, da so
bile kalkulacije, ki smo jih jeseni dajali temu in drugim zborom, precej ohlapne
in da se je pokazalo, da prizadevanja, zasnovana na takih kalkulacijah, niso
zdržala. Ne da bi opravičeval delo, ki smo ga v zvezi s tem opravili, moram
povedati, da ni takih kalkulacij praktično mogoče sestavljati zaradi tega, ker
so bile zasnovane na načelu, da bomo enotno izobraževanje v Sloveniji urejevali ne le po tem, koliko po enoti za izobraževanje dajati, temveč tudi po
tem, kako bomo na enoten način zbrali sredstev za izobraževanje.
Podoben primer je tudi v pokojninskem zavarovanju. Tudi v pokojninskem zavarovanju bi lahko že nekaj let nazaj in tudi v letošnjem letu pomembneje povečali sredstva. Vendar zaradi pokojninskega zavarovanja ni nobenih posebnih težav, ker se povečanje sredstev ne kaže na problemih, ki se
pojavljajo v posameznih občinah, in sicer, zaradi tega ne, ker je tam dosledno
uveljavljeno načelo solidarnosti in medsebojnega prelivanja. Na sekretariatu za
finance mislimo, da je tako področje tudi izobraževanje, vsaj tisti del izobraževanja, ki je z zakonom naložen politično-teritorialnim enotam. Vse naše kalkulacije so takrat temeljile na tem, da bomo tudi to družbeno nalogo tako
urejevali. Če bi do pretakanja sredstev med razvitimi in nerazvitimi občinami
prišlo- tudi na področju oblikovanja sredstev za izobraževanje, bi teh razlik
verjetno, takšnih kot so, ne bilo, oziroma bi jih lahko povsem drugače okarakterizirali, kakor smo jih danes. Mislim na različne stopnje prispevka iz osebnega dohodka v posameznih občinah. Mnoge občine so bile, zlasti nekatere od
tistih, ki niso dopolnjevane, pred dejstvom, da verjetno niso mogle drugače
izpeljati svojih proračunov. Kakor sem že omenil, in to je bistvo tega, kar sem
želel povedati, mi bomo vsa priporočila, sklepe in ugotovitve upoštevali v
materialu, ki vam ga bomo ob koncu polletja predložili. Takrat se boste lahko
ponovno prepričali o tem, ali so prizadevanja tega zbora in odborov, ki tečejo
že od lanskega leta dalje, bila uspešna tudi v tem smislu, da so upravni organi
vaša stališča in vaše sklepe sprejeli, in ali jih je mogoče v največji možni
meri uporabiti in izvajati. Hvala lepa.
Predsednik
Kavtičnik.

Miran

Goslar:

Še kdo želi besedo? Prosim, tovariš
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Matko Kavtičnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ko govorimo o obremenjevanju naših občin in gospodarskih organizacij,
vidimo, da prihaja do nesorazmernih obremenitev gospodarskih organizacij, pa
tudi do vprašanja obstoja nekaterih občin v Sloveniji glede na pomanjkanje
finančnih sredstev. Zato menim, da bi morali na eni izmed prihodnjih sej
republiške skupščine, morda vseh zborov, razpravljati o obstoju gospodarskih
organizacij v SR Sloveniji glede na dajatve republike Slovenije do zveze.
Prav tako bi vas rad spomnil, da smo na eni izmed sej pred 4 leti postavili
vprašanje, naj se nam pojasni, kam so šla sredstva za nerazvita področja, ki
jih naša republika daje v te namene. Čeprav so minila že 4 leta in se danes
poslavljamo, do tega dne še nismo dobili nobenega odgovora oziroma pojasnila.
Zato prosim, da bi se gradivo pripravilo za obravnavo v bodoči skupščini.
Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Še kdo želi besedo? Nihče več.
Glede amandmajev menim, da bi lahko kot amandmaje šteli predlog, ki sta
ga dala tovariša Savinek in Komočar. Ali tovariša menita, da je potrebno, da
se o tem izjavimo oziroma ali je to bolj šteti kot prispevek k razpravi.
Mihael Savinek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Moj predlog je bil, da v stališča vključimo tudi predlog, da izvršni svet prouči
možnosti za financiranje osnovnega šolstva na republiški ravni, to je prek republiške izobraževalne skupnosti in v tej zvezi pripravi ustrezne sistemske
rešitve, ki bi spremenile sistem financiranja osnovnega šolstva že za leto 1970.
Predsednik Miran Goslar: Kje to piše?
Mihael Savinek: To je moj predlog.
Predsednik Miran Goslar: Prosim, če mi ga daš! Poročilo odbora
za programiranje in finance vsebuje na 4. strani kratek odstavek, ki ima tri
vrstice in pravi: »odbor sodi, da bi bilo treba sprejeti zakonodajo o enotni
republiški izobraževalni politiki, o enotnem osnovnem šolstvu in o financiranju
s strani republike«. To je verjetno to, kar si mislil. Vendar, enotno republiško
izobraževalno^ politiko imamo, enotno osnovno šolstvo tudi, nimamo pa financiranje s strani republike. Sedaj gre za oceno ali je možno, da to damo v besedilo' kot zahtevo ali kot predlog za proučitev. Prosim,, da se glede tega izjavite.
Moram reči, da me čudi, da med vami ni nihče razpravljal o nepopolnosti
podatkov, s katerimi danes razpolagamo. Res je, da nam je republiška izobraževalna skupnost s svojim dopisom sporočila, da objektivno1 ni bilo mogoče
predložiti podatkov o izobraževanju, zlasti koliko je po občinah namenjeno za
izobraževanje in skupaj iz vseh virov, ker pač ti podatki še niso na razpolago.
Te informacije bi seveda bistveno dopolnile podatke, katere imamo in bi
verjetno še v večji meri opravičile izhodišča občinskih skupščin, ki so jih našle
v tem, da so povečevale svoje stopnje. Danes ne vemo natančno ali je v celoti,
gledano za izobraževanje, predvideno več ali manj ali pa ravno tista vsota, ki je
bila v bilanci republike oziroma sredstev splošne porabe predvidena. To ne
vemo. Šele takrat ko bo to jasno, bo mogoče tudi potegniti določene sklepe o
tem, ali je na tem področju veljala, mislim glede konkretnih številk, začrtana
politika ali ni. Nadaljnje diskusije predstojijo novim poslancem in vsem tistim,
ki boste ponovno izvoljeni v ta zbor. Tovariš Lesar se javlja k besedi.
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Jože Lesar: Tovariši poslanci! Mislim, da je bila razprava nekoliko
širša kot jo izražata ta dva konkretna predloga. Svojo razpravo bi povezal
s poročilom našega odbora za programiranje in finance in sicer s 4. točko, v nasprotnem primeru pa predlagam to kot amandma. Razvoj dogodkov v zadnjih
mesecih kaže na nujne sistemske rešitve financiranja splošne uporabe in v tem
je bistvo moje razprave. Mogoče bi se z ustrezno formulacijo dalo vključiti tudi
to, kar je predlagal tovariš Savinek; predloga tovariša Komočarja pa, žal,
nisem slišal.
Predsednik Miran Goslar: To, kar je tovariš Lesar predlagal, mi pomaga, da poskusim dati formulacijo, ki bo verjetno zadovoljila tiste poslance,
med njimi predvsem tovariša Polajnarja in tudi druge, ki so bili nekako zaskrbljeni nad tem, da pravzaprav ta dokument pomeni samo obsodbo občinskih
skupščin in nič drugega.
Predlagam, da zbor sprejme k predlogu sklepov, ki jih je predložil pristojni
odbor, naslednjo dopolnitev: »Nastalo situacijo ne gre pripisovati toliko subjektivni krivdi občinskih skupščin, saj so marsikatere v brezizgledni proračunski
situaciji, temveč predvsem kot logično posledico sistema financiranja splošne
porabe, zlasti financiranja vzgoje in izobraževanja, uveljavljenega letos.«
K besedilu stališč predlagam, da se doda: »Gospodarski zbor meni, da
takšen razvoj financiranja splošne porabe v zadnjih mesecih kaže na nujnosti
spremembe sistemskih rešitev na tem področju, vključno tudi financiranje
vzgoje in izobraževanja, še v letošnjem letu.«
Ali to zadovoljuje tudi tovariša Savineka? (Da.) Tovariš Komočar ali je
v redu?
Ali je kakšen predlog? (Ne.) Če ni, potem dajem na glasovanje dokument,
ki ga je predlagal odbor za programiranje in finance z dopolnitvijo, ki sem jo
formuliral in ki bi prišla na začetek drugega odstavka na strani 2j Kdor je
za, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vpdržal? (Eden.) Ugotavljam, da smo dokument sprejeli in
s tem zaključili to točko dnevnega reda.
Prehajamo- na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo zaključnega računa vodnega sklada SR Slovenije za leto 1968, ki ga je predložil
v soglasje upravni odbor vodnega sklada.
Predstavnik vodnega sklada je tovariš Jože Tramšek. Zaključni račun je
obravnaval odbor za proizvodnjo1, promet in poslovno sodelovanje, ki je predložil pismeno poročilo. Zboru predlaga, da damo soglasje k zaključnemu računu
in sprejmemo predlog odloka o soglasju zaključnega računa v besedilu, ki ga
je predložil pristojni odbor republiškega zbora. Zakonodajno-pravna komisija
je dala svoje poročilo.
Na predlog zakonodajno-pravne komisije in predsedstva skupščine je zaključni račun pred odločanjem o soglasju pregledala tudi služba družbenega
knjigovodstva, ki je prav tako predložila pismeno poročilo.
Odpiram razpravo. Ali kdo želi besedo? (Ne.) Ce ne, zaključujem razpravo
in dajem predlog odloka k zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije
na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je
predlog odloka soglasno sprejet.
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Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo zaključnega računa cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968.
Predstavniki cestnega sklada SR Slovenije so navzoči. Zaključni račun
so obravnavali odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje, zakonodajno-pravna komisija in služba družbenega knjigovodstva, ki so dali svoja
poročila.
Ali kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem razpravo in dajem predlog odloka
o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968 na
glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) Ugotavljam, da
je predlog odloka sprejet.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo' zaključnega računa republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto
1968, ki ga predlaga upravni odbor republiških skupnih rezerv.
Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje je dal pismeno poročilo, v katerem predlaga, da sprejmemo predlog odloka o potrditvi zaključnega računa. Zakonodajno-pravna komisija daje amandma k 2. točki tega odloka. Služba družbenega knjigovodstva je dala svoje pismeno poročilo.
Amandma se nanaša na napačno navedbo števila 90 000 00 milijonov, ki bi se
v odloku morala glasiti 95 000 000. Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš
Kolarič.
Janko Kolarič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Dovolite mi, da k predlogu zaključnega računa republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1968 dam nekaj pripomb.
Zaključni račun sklada republiških skupnih rezerv za leto 1968, skupaj
s predloženim poročilom, pomeni obračun dela za institucije, ki jim je skupščina
zaupala upravljanje za naše skromne razmere, zelo pomembna sredstva. Naša
skupščina je v svojem dosedanjem delu večkrat razpravljala o vlogi in delu
tega sklada.
Menim, da smo zavzemali pravilno stališče, ko smo poudarjali potrebo o
takšnem skladu, ki se bo vključeval v intence reforme ter pomagal našemu
gospodarstvu, da se hitreje prilagodi novim pogojem gospodarjenja in modernizira svoje naprave in poslovanje. To svojo vlogo pa je sklad skupnih rezerv
lahko odigral le s podporo naše skupščine, ki se je tako v svojih aktih, ki regulirajo poslovanje sklada, kot v spremljanju dela upravnega odbora sklada, ves
čas energično zavzemala za to, da sredstva sklada ne bi bila namenjena le za
pokrivanje izgub v gospodarstvu. Družbeni, gospodarski pomen sklada je predvsem v tem, da omogoči razvoj podjetjem, ki imajo zdravo osnovo, pri katerih
pa so iz različnih vzrokov nastopile težave ter da podpira napredne težnje razvijajočih se gospodarskih organizacij tako glede preusmeritve kot modernizacije proizvodnje. To pomeni, da mora biti sklad brez sentimentalnosti selektiven, da morajo sloneti njegove odločitve na preverjanju dokumentacij ter da
mora biti organizirana sprotna kontrola uporabe sredstev sklada. Ce na temelju
teh postavk ocenjujemo delo sklada in njegovega upravnega odbora, menim, da
lahko konstatiramo, da je sklad v načelu pravilno izvajal politiko, ki jo je
nakazovala naša skupščina. Iz poročila izhaja, da je upravni odbor sklada sprejemal svoje odločitve na temelju skrbno in kvalitetno izdelanih sanacijskih
elaboratov ob ustreznih garancijah, da so sredstva sklada smotrno naložena.
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Zato menim, da ni razlogov, da naš zbor zaključnega računa sklada ne bi.
sprejel, oziroma potrdil. Kljub takšni, v bistvu pozitivni oceni v delu sklada,
pa se mi v poročilu sklada vendar poraja nekaj vprašanj. Od velikega števila
zahtevkov je sklad sorazmerno večje število zahtevkov odboril, nekaj pa jih
je tudi zavrnil, ker sanacija ni zagotovljena. Obstoji pa še tretja kategorija
zahtevkov, med katere spada tudi zahtevek združenega železniškega transportnega podjetja za modernizacijo vozlišča v Zidanem mostu.
Upravni odbor je izrazil pripravljenost razpravljati o tem problemu, ki ima
velik pomen za nemoteno odvijanje prometa na naših magistralnih progah. Ni
moj namen, da ponovno razpravljam o vprašanju nadaljevanja modernizacije
naših železnic, ker je o tem naša skupščina že zavzela svoje pozitivno stališče,
ko je sprejela zakon o benificiranih obrestih za kredite, ki jih najema železnica
za modernizacijo. Vendar moram ponovno izjaviti, da kljub priporočilu skupščine, rezervni sklad v letu 1968 ni odobril posojila železnice za modernizacijo
mariborske proge oziroma za sanacijo vozlišča v Zidanem mostu in Celju.
Samo pripravljenost upravnega odbora sklada ne predstavlja pomoči železnici
v njenih velikih naporih, ki se kažejo tudi v tem, da se loteva celo takšnih
akcij, kot je razpis posojila, da bi tako lahko nadaljevala modernizacijo. Ostajanje na pol poti modernizacije železnice onemogoča pravilno izrabo že vloženih sredstev in povečuje stroške eksploatacije. Problem je še težji, ker rezervni
sklad zahtevkov ne odobrava neodvisno drug od drugega, temveč odobritev
kreditov veže na predhodno odobritev drugega partnerja. Tako se več ali manj
vrtimo v krogu, stanje na železnici pa bo vedno težje in zlasti v zadnjem času,
ko se promet nekoliko povečuje. Naj izrecno še omenim vprašanje poslovnih
izgub, ki so dosegle več kot 20 milijard in obstaja resna nevarnost, kolikor ne
bomo nadaljevali z modernizacijo, da bomo tudi v Sloveniji deležni poslovnih
izgub in s tem v zvezi pokrivanja teh izgub z vsemi negativnimi posledicami,
ki jih ima tak sistem dotiranja.
Ker menim, da je dolžnost našega zbora, da ob razpravi o zaključnem
računu rezervnega sklada, razen ocenitve dela za preteklo obdobje, izrazim tudi
svoje mnenje o bodoči politiki sklada, to je za leto 1969, predlagam, da se
v poročilu današnje seje zbora vnese zahteva, da sklad v letu 1969 z vso odločnostjo nadaljuje svojo politiko iz leta 1968 ter da sredstva sklada še bolj
selektivno usmerja izključno v sanacijo modernizacije in rekonstrukcijo ter
pospeševalne dejavnosti, nikakor pa ne za pokrivanje izgub in podpiranje brezperspektivne proizvodnje. Razen tega predlagam, da se v poročilu ponovno
poudari nujnost, ki je nakazana že v skupščinski resoluciji o osnovah družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije, po kateri naj bi se sredstva sklada skupnih
rezerv uporabljala tudi za modernizacijo' železnic. Ker se to ni upoštevalo v
letu 1968, naj velja stopnja v poročilu za leto 1968 tudi za leto 1969. Hvala.
Predsednik Miran Gosi ar: Hvala! Tovariš Pariš, predsednik upravnega odbora sklada se javlja k besedi.
Ivan Pariš: Tovarišice in tovariši, nisem se mislil javiti k razpravi,
ker je poročilo o delu upravnega odbora dokaj obširno. Rad bi pa opozoril, da
po mojem mnenju ne bi bilo umestno v naprej določiti konkretna podjetja, za
katera naj se uprabijo sredstva skupnih rezerv. Obrazložil bi to z naslednjim:
V letošnjem letu, razen problema pri železnicah, za katerega se strinjam,
da je zelo pereč in da se ne more več dolgo odlašati, se pojavljajo tudi drugi
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problemi. 2e zadnjič sem na seji vašega zbora dal odgovor na poslansko vprašanje tov. Kolariča. Tisti moment, ko bo prejudicirana preusmeritev sredstev
za določeno gospodarsko organizacijo, je razumljivo, da se morajo hkrati
zmanjšati sredstva za druge gospodarske organizacije, katere se nahajajo v prav
takšni, če ne še v večji krizi. Pri tem mislim na železarne, mislim na Mežico,
na kmetijstvo, mislim na cinkarno in končno tudi na tovarno Boris Kidrič,
EMO, Žreče itd. Moram opozoriti, da je že sedaj zahtevkov za 28 milijard dinarjev in da je od teh zahtevkov vsaj polovica zelo nujnih, katere je treba
rešiti. Iz teh razlogov sem mnenja, da ne bi bilo umestno, če bi se orientirala
sredstva skupnih rezerv gospodarskih organizacij na določen objekt, ker skupščini oziroma gospodarskemu zboru ni prikazana problematika tudi drugih
podjetij, da bi tako lahko napravili medsebojno primerjavo.
Popolnoma se strinjam s tovarišem poslancem, da je potrebno napraviti
še večjo selektivnost, za kar se je upravni odbor tudi do sedaj trudil. Letos
mora biti ta selektivnost še ostrejša. Mislim, da bomo v letošnjem letu morali
zastaviti tudi vprašanje, koliko daleč naj gre solidarnost gospodarskih organizacij pri sanacijah tistih gospodarskih organizacij, katerih sanacija je bila zelo
draga in tudi v tistih, ki kljub izgubam recimo neopravičeno* povečujejo svoje
osebne dohodke. Mislim, da bo prav tako potrebno- večje sodelovanje tako s
skupščinskimi odbori kot tudi strokovnimi in drugimi institucijami.
Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Tovariš Lesar ima, besedo.
Jože Lesar: V predlogu odloka vidimo skupna sredstva 11 300 000 000,
da govorim še v stari terminologiji, uporabna sredstva znašajo' 9 milijard, ostanek sredstev pa skoraj 2 milijardi. Ne vem, kaj ta sredstva pomenijo spričo
tega, da se po eni strani ocenjuje, da je toliko sredstev že vnaprej angažiranih,
po drugi strani pa smo iz ugotovitev videli, da je 4-krat več zahtevkov, kot je
finančna moč sklada, če je to likviden saldo sredstev, potem nekaj ne gre skupaj.
Postavljam vprašanje, kaj ta sredstva pomenijo.
Ivan Pariš: Sredstva v znesku 18 128 878 din se nahajajo na žiro
računu sklada. Ta sredstva so že odobrena, toda niso še izkoriščena. Na strani 5
imate izračun, da je sklad imel v lanskem letu dejansko skupaj več angažiranih
sredstev v znesku 16 641 552 din. To je razvidno tudi iz planiranih dohodkov in
izdatkov skupnih rezerv za leto 1969, ki so prikazani na strani 49. Prenesena
sredstva iz leta 1968 znašajo 18 118 000 din, prenesene obveznosti od neizkoriščenih kreditov v letu 1968 pa 34 761 000 din.
Predsednik Miran Goslar: Mislim, da zadošča pojasnilo. Ali še kdo
želi besedo? Tovariš Kolarič, to kar si predlagal, ne morem formalno vzeti kot
predlog, ker nimamo danes na dnevnem redu razpravo o politiki sklada, temveč
samo odlok o potrditvi zaključnega računa, kar seveda ne pomeni, da mora
tvoja sugestija iti mimo upravnega odbora oziroma, tudi mimo morebitne ponovne razprave na gospodarskem zboru, ko bo odločal o politiki tega sklada.
Kot vem, je v pripravi predlog, ki naj bi cek> spremenil sistem financiranja.
Ali bo ta predlog prišel pred skupščino, ne vem točno, ker ne vem, kakšno
stališče je do predloga, ki ga je pripravil sekretariat za gospodarstvo oziroma
izvršni svet. Morda bi tovariš Kobal glede tega lahko kaj pojasnil, izhajajoč
iz zaključkov, ki smo jih svoječasno sprejeli, ko smo razpravljali o skupnih
17«
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rezervah. Da bi realiziral te zaključke, je sekretariat za gospodarstvo pripravil
nov zakon, ki določene stvari spreminja, vendar če bo prišel na dnevni red
skupščine, sedaj še ne morem reči. Morda bi tudi to lahko pojasnil tovariš
Kob al.
SvetO' Ko bal : Tovarišice in tovariši poslanci! Res je, da smo na podlagi sklepa te skupščine v letošnjem letu večkrat razpravljali v sekretariatu
o obstoječem zakonu glede skupnih rezerv in razmišljali o morebitnih spremembah čisto' institucionalnega značaja, kakor tudi vsebine dela. Seveda gre
tu za bistveno sistemsko' vprašanje, ki se pravzaprav zreducira na vprašanje
solidarnosti v gospodarstvu, ki pa se mora srečevati s problemi najbolj racionalne uporabe sredstev. Praksa je pokazala, da bi bilo treba nekatere stvari
razviti in smo v tem smislu tudi napravih predlog, ki je zdaj v organih izvršnega sveta v razpravi, ki je že dala dopolnilne sugestije tako, da bomo prav
gotovo v kratkem lahko predložili prek izvršnega sveta predlog skupščini.
To priložnost bi hotel izkoristiti v zvezi z razpravo o položaju republike
in skladov skupnih rezerv, glede okvira zveznih predpisov. Zahteva izvršnega
sveta je bila, da bi se solidarnost gospodarstva reševala na republiškem nivoju,
ker se na ta način izognemo nekaterim brezpotrebnim mednacionalnim problemom, v katerih lahko pride do izraza tudi precejšnja demagogija v potrebi
prikrivanja določenih stvari. Zato je izvršni svet postavil zahtevo, da je treba
prepustiti republikam možnost, da predpisuje način in višino tega prispevka.
Ta sugestija je nastala na prostovoljno pripravljenost in je v zadnji fazi predloga za izdajo zakona, ki ga je pripravil zvezni sekretariat za finance. Osnutek
obdeluje celotni režim sredstev delovnih organizacij, to se pravi tudi amortizacijo in ostale probleme, ki se na to nanašajo. Ze besedilo, po katerem bi se
sprejel samo temeljni zakon, vse ostalo pa prepustilo republikam, pomeni, da
bi lahko republika določala osnovo, kot tudi višino prispevka. Ta moment
bo seveda potrebno upoštevati tudi pri našem zakonu. Ker je zvezni zakon v
postopku — predložen je bil že zveznemu izvršnemu svetu — bi na podlagi
teh načel lahko tudi v skupščini SR Slovenije obravnavali republiška vprašanja.
Seveda se s tem postavljajo stvari v popolnoma, če lahko rečem v novi luči,
v kateri so marsikatere reči, ki so bile doslej od zvezne limitirane, prenašajo
na republiko, kar pomeni, da bi bilo treba definirati tudi, do katere stopnje
in na kakšen način naj se zbirajo sredstva delovnih organizacij za določene
sanacije. Ta pravica republike pa seveda samo povečuje možnost za izvedbo in
sestavo takšnega republiškega zakona. Hvala.
Predsednik Miran Goslar: Ali še kdo želi besedo? Če nihče, dajem
predlog odloka o potrditvi zaključnega računa republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1968, dopolnjen z amandmajem zakonodajnopravne komisije, na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet.
Prehajamo' na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo zaključnega računa dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv gospodarskih
organizacij za leto 1968.
Zaključni račun je predložil upravni odbor republiških skupnih rezerv,
odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje pa je dal pismeno po-
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ročilo, v katerem predlaga, da sprejmemo odlok 01 potrditvi zaključnega računa
dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za
leto 1968. Zakonodajno-pravna komisija nima pripomb, služba družbenega
knjigovodstva pa je dala svoje poročilo.
Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Če nihče, dajem predlog
odloka o potrditvi zaključnega računa dopolnilnih sredstev republiških skupnih
rezerv gospodarskih organizacij za leto 1968 na glasovanje. Kdor je za, naj
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet.
S tem je dnevni red seje izčrpan. Dajem pa še besedo tovarišu Lamutu,
ki se je ta trenutek prijavil.
Franc Lamut: Tovariš predsednik, mislim, da je najbolje, če rečem,
naš dragi delovni tovariš, saj smo se v našem skupščinskem delu dobro razumeli
in skušali ustvarjalno prispevati k delu našega gospodarskega zbora. Ob priliki,
ko zaključujemo svoj delovni mandat, se ti najiskreneje zahvaljujemo za vodstvo tega zbora, za iskreno sodelovanje z vsemi nami, zlasti pa se ti zahvaljujemo za napore, ki si jih vlagal v prid gospodarstva in celotne slovenske
skupnosti.
Mislim, da ni potrebno, da bi na dolgo pojasnjeval tvoje delovne napore
in uspehe, ker jih vsi poznamo. Vendar pa izrabljam to priložnost, da se ti
v imenu vseh poslancev za tvoje delo najiskreneje zahvalim in ti zaželim tudi
v prihodnje veliko osebne sreče in uspehov na kateremkoli delovnem mestu.
(Dolgotrajno in navdušeno ploskanje.)

,

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Spravili
ste me v zadrego, ker me je tovariš Lamut s tem, da se je prijavil k besedi,
prehitel. Jaz sam sem namreč hotel nekaj podobnega reči, v zahvalo vam, kajti
prepričan sem, da je ta zbor v dveletnem obdobju, ko smo delali skupaj, imel
pomembno vlogo in zahvala za to gre vam, ki ste znali kljub temu, da izha^
jamo iz različnih delovnih organizacij in različnih področij, vendarle vedno
najti zelo visoko stopnjo enotnosti o tistih vprašanjih, ki so se za korist slovenskega gospodarstva kot celote pokazala kot primarna.
Mislim, da je največji uspeh tega zbora prav v tem, da smo vnesli v skupščinsko delo v teh dveh zadnjih letih precej živahnosti in tudi polemičnih
tonov, ki so prav gotovo dvignili nivo- skupščinskega dela na raven, ki za
prejšnja obdobja niso bila značilna. Mnogo je bilo vprašanj, kjer je naša dejavnost bila pomemben doprinos k oblikovanju politike republike kot celote v vrsti
vprašanj družbenoekonomskega razvoja v Sloveniji. Pri tem mislim tudi na
individualno ustvarjalno dejavnost vas poslancev.
To je, prav gotovo tisto, kar nam daje določen občutek zadovoljstva, saj
nismo le potrjevali tisto, kar je nekdo drug pripravil, temveč smo tudi sami
ustvarjalno sodelovali in vnašali vrsto, prvi hip morda tudi nepričakovanih
stališč, ki pa so se v borbi mnenj pogosto uveljavila kot stališča skupščine.
Ni torej več razloga za malodušje, ki so ga nekateri poslanci iz prejšnjih obdobij poudarjali, ni razlogov za to, da bi to malodušje prišlo do izraza, če so
stališča dovolj trdna in argumentirana, kar se je pokazalo tudi v našem delu.
Posebej se vam zahvaljujem za to vaše sodelovanje in za to vašo enotnost,
ki je prišla do izraza v delu našega zbora. Moram vam iskreno reči, da je bilo
s takim sestavom in s takimi sodelavci zelo lahko delati.
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Posebej bi se želel zahvaliti zlasti tistim tovarišem, ki so delali v odborih
in ki so nosili glavni del bremena v predpripravah za seje in seveda tudi tistim,
ki so vsa ta stališča uspešno^ branili na odborih in zborih. Mislm, da smo ustvarili določeno vzdušje, ki bo prav gotovo ustvarilo za nadaljnje delo gopodarskega
zbora v novem sestavu še boljše pogoje za uspešnejše delo, predvsem zaradi
tega, ker je izbor poslancev, ki kandidirajo, še zahtevnejši glede na njihovo
dosedanje delo na delovnih mestih, s katerih prihajajo. Prepričan sem, da mi
vsi želimo, da bi gospodarski zbor v še večjem sodelovanju z drugimi zbori
uspeval glede vsega tistega, kar slovenskemu in jugoslovanskemu gospodarstvu
kot celoti lahko največ koristi.
Še enkrat vsem prav lepa hvala, imeli pa bomo seveda za manj oficialni
del tega zaključka dovolj možnosti, da se pogovorimo in da spregovorimo drug
drugemu še kakšno besedo. Se enkrat hvala lepa!
(Seja je bila zaključena ob 13.40.)

PROSVETNO - KULTURNI ZBOR

54. seja
(10. aprila 1969)
Predsedoval: Miloš Polj anšek,
predsednik prosvetno-kulturnega zbora
Začetek seje ob 9.10.
Predsednik Miloš Poljan šek: Tovarišice in tovariši! Začenjam
54. sejo prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije.
Za današnjo sejo se je opravičil samo poslanec Ciril Plut iz Krškega. Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
S pismom dne 7. aprila 1969 sem vas obvestil, da bom današnjo sejo
zbora predvidoma razširil z obravnavo osnutka zakona o visoki ekonomskokomercialni šoli v Mariboru. Glede na to, je predloženi dnevni red, ki ste ga
dobili s sklicem seje, dopolnjen tako, da se glasi:
1. odobritev zapisnika 53. seje zbora;
2. poslanska vprašanja;
3. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli;
4. predlog zakona o pedagoški službi;
5. osnutek zakona o visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru;
6. osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti;
7. osnutek zakona o glasbenih šolah;
8. predlog za izdajo- zakona o skupnostih (in skladih) za kulturne dejavnosti ter o financiranju kulturnih dejavnosti;
9. glasbeno življenje na Slovenskem;
10. uresničevanje priporočila prosvetno-kulturnega zbora o nadaljnjem
razvoju telesne kulture.
Ima kdo k tako dopolnjenemu predlogu dnevnega reda kako pripombo
oziroma spreminjevalni ali dopolnilni predlog? (Ne javi se nihče.)
Ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet.
Pred prehodom na dnevni red vas obveščam, da sem na današnjo sejo
zbora povabil predstavnike izvršnega sveta, republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, republiške konference SZDL, republiškega sveta Zveze sindikatov, republiškega odbora sindikatov delavcev družbenih dejavnosti, centralnega komiteja Zveze mladine, sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih
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dejavnosti, skupnosti glasbenih šol Slovenije, Zveze raziskovalnih organizacij
Slovenije, zavoda za šolstvo SR Slovenije in končno republiške izobraževalne
skupnosti.
Vse navzoče povabljene vabim, da se udeležijo razprave pri točki dnevnega reda, zaradi katere so prisotni.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 53. seje zbora.
Ima kdo k zapisniku kakšno dopolnitev, spreminjevalni ali dopolnilni
predlog? (Ne javi se nihče.)
Smatram, da je zapisnik 53. seje zbora soglasno odobren, brez sprememb in
dopolnitev.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja.
Poslanec Vinko Kramar je zastavil dvoje vprašanj v zvezi z zakonsko ureditvijo zaščite domačega filma.
Izvršni svet je sporočil, da bo na vprašanje odgovoril Tomo Martelanc,
republiški sekretar za prosveto in kulturo. Prosim, tovariš Martelanc.
Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ker ste poslansko vprašanje prejeli tudi v pismeni obliki, menim, da lahko dam
takoj odgovor, ne da bi ponovno prebral Vprašanje.
Odgovor na poslansko vprašanje tovariša Vinka Kramarja bi se torej glasil:
Zvezna skupščina še ni sprejela splošnega zakona o filmu, ker je bilo sprejeto stališče zakonodajno-pravne komisije zvezne skupščine, namreč, da je ob
spremenjeni ustavi in zakonodajnemu sistemu ostalo na področju filma le malo
elementov, ki sodijo v zakonodajno pristojnost federacije. Glede na to pripravljajo pristojni zvezni organi pregled teh elementov, rezultat teh dodatnih priprav pa naj bi bil, po predvidevanjih, zelo splošen zakon o filmu ali nek drug
dokument zvezne skupščine, ki bi vse poglavitne probleme s področja kinematografije prepuščala republiškim predpisom.
Odgovor na drugo vprašanje je tesno povezan s prvim. Ko bo zveza opredelila svoje stališče glede zakonodaje s področja filma, bo načelno opredeljena
tudi pristojnost glede zaščite domačega filma. Če bo tak predpis v republiški
pristojnosti, smo mnenja, da si bomo morah prizadevati uskladiti predpis z
drugimi republikami, sicer bo prišlo- do- razlik glede na izvor filma in na kraj
predvajanja, kar zagotovo položaju domačega filma ne bi bilo v prid. Hvala
lepa!
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala! Zeli poslanec tovariš Kramar
zastaviti dopolnilno vprašanje, ali je zadovoljen z odgovorom? (Poslanec je
z odgovorom zadovoljen.) Hvala!
Poslanec Slavko Belak je zastavil več vprašanj v zvezi -s politiko upravnega
odbora sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti in z delitvijo
sredstev, s katerimi ta sklad razpolaga.
Izvršni svet je sporočil, da bo tudi na to vprašanje odgovoril republiški
sekretar za prosveto in kulturo Tomo Martelanc. Prosim!
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Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, na to vprašanje bi takoj neposredno odgovoril, brez ponovnega branja samega vprašanja. Tovariš poslanec
Slavko Belak je pravzaprav zastavil več vprašanj, skupaj štiri.
Na prvo vprašanje bi dal naslednji odgovor: Predlog proračuna Socialistične
republike Slovenije za leto 1969, ki so ga obravnavali odbori prosvetno-kulturnega zbora in prosvetno-kulturni zbor sam v decembru 1968. leta, je predvideval 613 milijonov 200 000 dinarjev proračunskih dohodkov. V okviru teh
sredstev je bilo predvideno', da bo sklad za pospeševanje kulturnih dejavnosti
udeležen z 2,772 odstotka, kar je ustrezalo znesku 17 milijonov dinarjev in je
predstavljalo 22-odstotno povečanje v primerjavi z letom 1968. Na seji gospodarskega zbora in republiškega zbora dne 20. decembra 1968 pa se je global
republiškega proračuna za leto 1969 znižal na 607 600 000 dinarjev. Zaradi te
spremembe so za ustrezni del znižana tudi sredstva vsem koristnikom proračunskih sredstev. Tako bomo orientacijsko, to je ob 100-odstotni realizaciji
republiškega proračuna v višini 607 600 000 dinarjev, znašala sredstva sklada
SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti 16 843 000 dinarjev oziroma
v praksi nekaj več ali manj, kar je odvisno od končne realizacije dohodkov
republiškega proračuna za leto 1969.
Odgovor na drugo vprašanje sodi sicer v pristojnost skupščine, vendar
lahko povem, da kolikor je nam znano, noben skupščinski organ ni zavrnil
stališča prosvetno-kulturnega zbora glede delitve povečanih sredstev republiškega sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti, niti ni priporočil upravnemu
odboru sklada drugačno delitev.
Tretje vprašanje. Glede na omejena sredstva republiškega sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti bi bik> teoretično povsem možno, da bi ostala
kakšna občina povsem neuslišana, kot pravi tovariš poslanec, in brez pomoči
osrednjega republiškega kulturnega sklada. V praksi pa ni tako in tudi letos
skoraj ni slovenske občine, ki bi ne bila v tej ali drugačni obliki, s takšnim
ali drugačnim namenom deležna podpore tega sklada. Predvsem je to odvisno
od delitvenih meril sklada na posameznem področju kulturnih dejavnosti, od
programa, to je od pomembnosti in kvalitete kulturne akcije ah manifestacije
in ne nazadnje tudi od udeležbe občine ali drugih krajevnih dejavnikov pri
njenem financiranju.
In še odgovor na četrto vprašanje.
Po zadnjih točnih podatkih za leto' 1967 so dajale iz proračuna večji, enak
ali podoben prispevek za kulturo, izražen na prebivalca, po vrstnem redu te
štiri občine: mesto Ljubljana 49 novih dinarjev na prebivalca, Celje 39, Kranj
enako 39, Maribor 38 dinarjev. V letih 1968 in 1969, za katere še nimamo točnih
podatkov, najbrž ni prišlo v tem vrstnem redu do bistvenih sprememb. Hvala
lepa.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Poslanec tovariš Belak
si zadovoljen z odgovorom? (Ne.) Prosim!
Slavko Belak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Z odgovorom na prvi dve vprašanji sem zadovoljen, z odgovorom na ostali dve
vprašanji pa ne. Ker je danes zadnja seja našega zbora, prosim, če bi odgovora
na zadnji dve vprašanji lahko dobil pismeno, ker nanju čaka tudi svet za znanost in kulturo naše občine. Hvala lepa!
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Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Poslanec Vinko Dobnikar
je zastavil vprašanje, kako daleč so priprave za kadrovsko in funkcionalno
verifikacijo vseh kategorij šolstva zlasti osnovnega in kdaj bo o tem razpravljal
naš zbor.
Tudi na to vprašanje bo odgovoril republiški sekretar za prosveto in kulturo tovariš Tomo Martelanc.
Tomo Martelanc: Tovariš predsednik! Odgovor na vprašanje tovariša poslanca Vinka Dobnikarja je naslednji:
Zakon o osnovni šoli določa v 75. členu pogoje, pod katerimi se ustanovi
osnovna šola. V 81. členu pa določa, da izda pristojna občinska skupščina odločbo o začasnem prenehanju dela osnovne šole, če ta ne izpolnjuje pogojev
iz tretje do šeste točke 75. člena oziroma, če se ugotovljene pomanjkljivosti
v roku, ki jih določi občinska strokovna komisija, ne odpravijo. Zakon o osnovni
šoli daje torej občinskim skupščinam pristojnost, da zagotavljajo in spremljajo
pogoje za delo osnovnih šol in sprejemajo ukrepe v zvezi z njihovo verifikacijo.
Zakon o srednjem šolstvu daje v 52. členu republiškemu sekretariatu za
prosveto in kulturo pristojnost, da spremlja delo srednjih šol in domov. Republiški sekretar za prosveto in kulturo v skladu z določilom tega člena lahko
določi, da mora srednja šola oziroma dom za dijake srednjih šol začasno
prenehati z delom, če ustanovitelj srednje šole oziroma doma v določenem roku
ne odpravi pomanjkljivosti glede vsebine in organizacije vzgojno-izobraževalnega dela.
Na podlagi teh določil je imenoval republiški sekretar za prosveto in
kulturo posebno komisijo za ugotavljanje pogojev za delo srednjih šol in domov. Komisija je začela delati v letu 1968, zaključila pa bo po predvidevanjih
v treh letih. Pregledala bo pogodbe za delo v poklicih in tehniških šolah, gimnazijah, vzgojiteljskih in umetniških šolah ter v domovih za učence teh šol.
Doslej je proučila delo šol za blagovni promet in gostinskih šol ter delo nekaterih srednjih ekonomskih šol in gimnazij. Tudi druge srednje šole bo obravnavala postopoma v skladu z že omenjenim triletnim- programom in bo po
potrebi predlagala republiškemu sekretarju za prosveto in kulturo ustrezne
ukrepe. Po pregledu posameznih vrst srednjih šol bo republiški sekretariat
za prosveto in kulturo pripravil poročilo in ga predložil v obravnavo skupščini.
Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljanšek: Tovarišica Faganeli je postavila vprašanje v zvezi z 1,5 % od bruto osebnih dohodkov, ki jih delovne organizacije
lahko trošijo za izobraževanje iz skladov skupne porabe.
Izvršni svet je določil, da bo na vprašanje odgovoril namestnik republiškega
sekretarja za prosveto in kulturo tovariš Boris Lipužič. Prosim, tovariš Lipužič.
Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Glede na to, da imajo vsi tovariši poslanci vprašanje tovarišice Faganelijeve,
bom dal samo odgovore na njena vprašanja.
Prvi odgovor: Republiški in gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije sta
1. aprila 1969 sprejela zakon o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od
sredstev skupne porabe. Po tem dopolnilu delovne organizacije ne plačujejo
prispevka od sredstev skupne porabe, ki jih namenjajo za izobraževanje, in
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sicer do zneska, ki ustreza 2,5 % od bruto osebnih dohodkov delovne organizacije.
Odgovor na drugo vprašanje: Na dnevnem redu današnje seje prosvetnokulturnega zbora je tudi predlog za izdajo zakona o skupnostih in skladih za
kulturne dejavnosti ter o financiranju kulturnih dejavnosti. Drugi del vprašanja, ki ga je zastavila poslanka tovarišica Faganelijeva, bo torej proučen
v zvezi s pripravo citiranega zakona, hkrati pa seveda to vprašanje zadeva našo
davčno politiko in ga bo treba proučiti tudi s tega vidika.
Odgovor na tretji del vprašanja: Delovne organizacije, ki nimajo skladov
skupne porabe ali pa v njih nimajo toliko sredstev, da bi zadoščala za financiranje redne dejavnosti šol v njihovem sestavu in za druge oblike izobraževanja,
bi morale zagotavljati ta sredstva iz dohodka pred delitvijo. To pomeni, da
bi morale delovne organizacije trošiti sredstva v breme sklada skupne porabe
prej, kot bi jih v ta sklad razporedile.
Po 8. členu temeljnega zakona o ugotavljanju in delitvi dohodka v delovnih
organizacijah in po prejetih tolmačenjih glavne centrale službe družbenega
knjigovodstva lahko* krije delovna organizacija te vrste izdatkov le iz doseženega dohodka in ni predvidena možnost, da se lahko za te namene akontira
dohodek, ki bo dosežen po zaključnem računu. Zato bi bilo treba nujno doseči,
da bi z ustreznim dopolnilom omenjenega zakona omogočili delovnim organizacijam, da lahko začasno trosijo sredstva akonto dohodka, ki ga bodo dosegle
po zaključnem računu, tudi za izobraževanje in ne samo za kritje tekoče
skupne potrošnje delavcev, kar določa 14. člen temeljnega zakona o ugotavljanju in delitvi dohodka v delovnih organizacijah. Po prejetem telmačenju
financiranje šolstva nima značaja tekoče skupne potrošnje delavcev, tako da
se niti po tej osnovi ne morejo opravljati izplačila iz poslovnih sredstev delovne organizacije med letom. Na to pomanjkljivost citiranega zakona bomo
opozorili pristojne zvezne organe, tovarišici poslanki pa bomo še pismeno
predložili odgovore.
Predsednik Miloš Poljanšek: Ali je tovarišica poslanka zadovoljna
z odgovorom? (Je zadovoljna.) Zeli kdo od navzočih poslancev zastaviti poslansko vprašanje? (Ne želi.)
Tako zaključujemo to točko in prehajamo na 3. točko dnevnega
reda, to je na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
osnovni šoli.
Predlog zakona je predložil skupščini v obravnavo izvršni svet, ki je za
svojega predstavnika določil dr. Vladimira Bračiča. Zeli predstavnik izvršnega
sveta še ustno obrazložiti predlog zakona? Besedo ima tovariš Bračič.
Dr. Vladimir Bračič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
poslanci! Pobuda za ta zakonski akt je bila dana na seji tega zbora dne
1. julija 1968, ko je zbor razpravljal o učnih uspehih učencev osnovnih šol.
Ob zaključku razprave je zbor zadolžil izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
da predloži predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni
šoli, v katerem naj prvenstveno spremeni določila 39. člena zakona, ki je
omogočal napredovanja učencev z negativno oceno tudi v višjih razredih
osnovne šole. V sami razpravi o učnih uspehih učencev osnovnih šol in v vseh
kasnejših razpravah ob osnutku predloženega zakona je bilo v tem zboru in
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drugje jasno in nedvomno ugotovljeno, da slabih uspehov učencev osnovnih
šol oziroma visokega osipa niso zakrivila predvsem določila 39. člena zakona.
Ugotovljeno je bilo, da je treba za slabe učne uspehe v osnovni šoli iskati
vzroke v zamotanem spletu drugih elementov in faktorjev, kot so: prenatrpani
učni načrt, neustrezna struktura in šibka pedagoško-didaktična ter strokovna
in idejno-politična usposobljenost velikega dela učnih moči, pomanjkanje
ustrezno opremljenih specializiranih učilnic, dvo- in večizmenski pouk, slaba
materialna baza osnovne šole nasploh in nestimulativna vrednotenja in nagrajevanje učiteljevega dela itd., da ne bi našteval še ostalih dejavnikov, med
katere smo uvrstili, ocenjujoč današnjo situacijo, tudi določila 39, člena zakona.
Razreševanja tega zapletenega kompleksa vprašanj smo se lotili na široki
fronti, saj smemo oceniti za kvaliteten prispevek pri izboljševanju pogojev
dela osnovne šole naslednje ukrepe: sanacijski načrt za izboljšanje materialnega
položaja šolstva nasploh in učnih kadrov posebej; določila o obveznem
strokovnem izpopolnjevanju učiteljev, upraviteljev in pedagoških svetovalcev;
določitev časovnih rokov za pridobitev potrebne izobrazbe tistih učiteljev, ki
učijo na predmetni stopnji, pa sedaj nimajo- take izobrazbe; novo vzpostavitev
pedagoške službe in zastavljeno akcijo za stoletnico šol. V kratkem pa se
mislimo lotiti tudi najbolj kompliciranega elementa v tem spletu, to je temeljite strokovno in znanstveno utemeljene proučitve predmetnika in učnega
načrta osnovne šole. Imenovati mislimo širšo komisijo, sestavljeno iz znanih
pedagoških teoretikov in praktikov pa tudi družbenih delavcev in drugih strokovnjakov z nalogo, da vsestransko prouči sedaj veljavni predmetnik in učni
načrt ter izdela konkretne naloge za njegovo' izboljšanje. To delo seveda terja
daljši čas in njegove prve rezultate bomo- pri učnem uspehu učencev čutili šele
čez 5 ali več let. V tem času se bodo, o tem sem globoko prepričan, pokazali
tudi nekateri pozitivni učinki ukrepov, ki smo jih že sprejeli in jih sedaj sprejemamo, in med njimi bo, pa četudi bo samo skromno- prispeval svoj delež,
po našem mnenju tudi spremenjeni tekst 39. člena zakona o osnovni šoli.
V novih pogojih, ki bodo postopoma ustvarjeni s sprejetimi predvidenimi
ukrepi in akcijami, med njimi bo- tudi bolj razvito podaljšano' bivanje učencev
v šoli, bo prav gotovo mogoče in povsem upravičeno spremeniti in na novo
postaviti tudi določila o napredovanju učencev. Sprememb določil 39; člena,
ki jih uveljavljamo s predloženim zakonom, torej ne gre trgati iz kompleksa
ukrepov in jih oceniti kot izrazito parcialen poseg v vsebino dela osnovne
šole, temveč jih je treba presojati z vidika širših prizadevanj za izboljšanje
stanja v osnovnem šolstvu.
Čeprav je bil osnovni motiv za novek> zakona o osnovni šoli prav 39. člen,
je v predlogu zakona tudi nekaj drugih sprememb, za katere menimo, da so
potrebne oziroma v sedanji situaciji koristne. Med njimi je tudi določilo
12. člena o imenovanju in razreševanju upraviteljev osnovne šole. Sedaj, ko se
zavestno in organizirano lotevamo kadrovanja upraviteljev, ko smo z zakonom
zagotovili njihovo stalno, obvezno in strokovno izpopolnjevanje, ko je republiška izobraževalna skupnost namenila ustrezna sredstva za izvajanje izrednega študija na pedagoških akademijah in filozofski fakulteti in tudi sredstva
za štipendije in druge oblike materialne pomoči za študij na posebni usmeritvi
tako imenovanega šolskega pedagoga na filozofski fakulteti, skratka, sedaj, ko
se trudimo, da bi začeli smotrneje šolati in kadrovati upravitelje kot osnovne
pedagoške mentorje, svetovalce in usmerjevalce vzgojno-izobraževalnega procesa na osnovni šoli, menimo, da je prav, da ima ustanovitelj, to je občinska
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skupščina kot samoupravni in predstavniški organ na višjem nivoju, pravico
večjega posega na to področje. S tem utemeljujemo tudi ta predlog.
V imenu izvršnega sveta zato- predlagam, da zbor zakonski predlog o spremembah in dopolnitvah zakona o> osnovni šoli sprejme, hkrati pa izjavljam,
da sprejemamo vse amandmaje in predloge, ki so jih k predlogu dali zakonodajno-pravna komisija, odbor za šolstvo našega zbora in odbor za prosveto in
kulturo republiškega zbora. Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa, tovariš Bračič. Ob predlogu zakona sta razpravljala tudi odbor za šolstvo našega zbora in zakonodajnopravna komisija skupščine in predložila pismeni poročili.
Želi predstavnik našega odbora za šolstvo, tovariš Vute ustno dopolniti
poročila? (Ne želi.) Predstavnik zakonodajno-pravne komisije prav tako ne.
Tako lahko pristopimo k načelni razpravi. Kdo želi besedo? O teh vprašanjih smo že dovolj razpravljali.
Kolikor ni nikogar, zaključujem načelno razpravo in lahko preidemo
k razpravi v podrobnostih. Tu pa naj vas opozorim na amandma, ki sta ga
predložila dva poslanca, in sicer: poslanec republiškega zbora Lojze Štefanič
in poslanec našega zbora Ludvik Cinč, k 6. in 10. členu zakonskega predloga.
Dolžan pa sem opozoriti našega poslanca tovariša Ludvika Činča, da po poslovniku ne more, če je zakon sprejet po rednem postopku, predlagati amandmaja
Sam, pač pa ga mora podpreti še devet poslancev. Kolikor tovariš Cinč navduši
še devet svojih kolegov, bi lahko obravnavali njegov amandma, sicer po poslovniku tega ni moč storiti. Želi tovariš Činč predlog še ustrw> obrazložiti? Prosim!
Ludvik Cinč: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Amandma k 6. členu dajem zaradi tega, ker smatram, da lahko učenec v
8. razredu uspešno konča tuji jezik, če je imel pozitivno' oceno v 5., 6. ali
7. razredu, seveda, če ne redno, pa s popravnim izpitom; drugače bo tak
učenec v 8. razredu pri pouku tujega jezika spal.
Spremembo 10. člena pa predlagam zaradi tega, ker menim, da pedagoška
služba ni sposobna ugotavljati, kateri učenec kvari ah moti pouk, prav gotovo
pa je kolektiv na osnovni šoli toliko zrel, da to stvar lahko sam samostojno
preceni in tudi odloči tako, kot je to tudi do sedaj bilo. Hvala.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Medtem ko bomo prišli do teh
členov, bomo dobili odgovor, kako je ravnal s predloženim amandmajem republiški zbor. Prosim ponovno tovariš Cinč.
Ludvik Cinč: Tovariš predsednik! Ker mi je drugače nemogoče zbrati
devet poslancev, prosim tiste, ki se z mojima amandmajema strinjajo, da pridejo v avlo. Ce bom zbral podporo 10 poslancev, bom amandmaja predložil,
sicer ju bom umaknil.
Predsednik Miloš Poljanšek: Slišali ste predlog tovariša Cinča.
Prosim, kdor se z njegovim stališčem strinja, naj stopi v avlo.
Dovolite,, da za nekaj minut prekinem sejo, ker je le odsotnih nekaj;
poslancev in bi ne bilo mogoče začeti z obravnavo po posameznih členih. Upam,
da se bodo hitro dogovorili.
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(Predsednik je zaradi odsotnosti nekaterih poslancev sejo prekinil za nekaj
minut. Po desetih minutah se je seja nadaljevala.)
Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim tovariš Cinč, sedaj bo moč
veljavno predložiti amandmaje.
Ludvik Cinč: Tovariš predsednik! Amandmaja podpirajo naslednji
poslanci: Franc Bizjak, Miroslav Hasl, Dušan Cokl, Majda Slajmarjeva, Jože
Glonar, Vlado Golob, Zlatko Ogrinc, Silvo Fatur, Karel Puš, Katarina Laketa
in Jože Bogovič. Prosim tiste poslance, ki soglašajo z amandmajem, pa niso
podpisali, da se mi izjavijo.
Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim, tovariš Jože Bogovič.
Jože Bogovič: Dal bi samo pripombo. Podpisal sem amandma k
10. členu, se pravi, da se s prvim ne strinjam, z drugim pa se.
Predsednik Miloš Poljanšek: Vseeno je amandma veljaven, ker
je bilo več podpisov poslancev, kot jih je potrebno, mislim, da 12 ali 13.
Predlagam, da amandmaja obravnava odbor za šolstvo na koncu, ko končamo obravnavo po posameznih členih, ker ni izključeno, da bo pri obravnavi
posameznih členov prišlo še do različnih pogledov in stališč.
K 1. členu in k naslovu? (Ni pripomb.)
K 2., 3., 4. členu? (Ni pripomb). K 4. členu ima naš odbor za šolstvo
spreminjevalni predlog, mislim, da ste dobili pismeno poročilo odbora. To se
pravi, da učenci 2. do 4. razreda ne morejo napredovati, če imajo v dveh
zaporednih razredih iz istega predmeta negativno oceno.
K 5. členu? (Ni pripomb).
K 6. členu: Prosim, tovariš Vodopivec.
Milenko Vodopivec: Tovariš predsednik! Imam samo eno vprašanje. Zadnji odstavek 5. člena pravi: »Republiški sekretariat za prosveto in
kulturo predpiše podrebnejše določbe o organizaciji dopolnilnega pouka.« Večkrat je omenjeno, da bo republiški sekretar predpisal podrobnejša navodila.
Na koncu sicer piše, da bo to do 20. junija, zdi se mi pa, da je to> malo kasno,
pa ne bi želel, da bi ostalo tako, kot je bilo pri prejšnjem zakonu, ki bi mu
tudi morala slediti podrobnejša navodila republiškega sekretarja, pa jih do
danes še ni bilo. Prosil bi, če bi lahko dobil odgovor, kako je s temi navodili.
Predsednik Miloš Poljanšek: Bo predstavnik sekretariata takoj
odgovoril ali na koncu, če bo> še kakšno vprašanje? (Predstavnik bo odgovoril
na koncu.)
K 6. členu: Tu je sprememba na predlog zakonodajno-pravne komisije.
K 7. členu: Prosim, tovariši poslanci, naj preberem te spremembe ali jih
imate pred seboj? (Poslanci jih imajo pred seboj.)
K 8. in 9. členu: Tu naj vas opozorim, da je spreminjevalni predlog tako<
odbora za šolstvo kot tudi zakonodajno-pravne komisije.
K 10. členu: Prav tako redakcijska sprememba komisije in odbora.
K 11. členu: Zakonodajno-pravna komisija predlaga spremembo1.
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K 12. členu: Prav tako amandma obeh teles zakonodajno-pravne komisije
in odbora zakonodajno-pravne komisije in odbora za šolstvo. Prosim, besedo
ima tovariš Ogrinc.
Zlatko Ogrinc: Tovariši in tovarišice poslanci! Želel bi samo odgovor na vprašanje, kako si tisti, ki so tole končno redakcijo predlagali, zamišljajo konkretno vlogo izobraževalne skupnosti pri imenovanju ravnateljev.
Ali se bo ta zreducirala na izvršni odbor ali pa na zaposlene pri izobraževalni
skupnosti, ali pa bo treba za to posebej sklicevati skupščino izobraževalne
skupnosti, ki pa prav tako ne bo mogla dati nekega strokovnega mnenja.
Mislim, da imamo dovolj širok organ, ki bo o tem odločal v občinski skupščini
in strokovni organ v prosvetno-pedagoški službi. Hvala lepa!
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Predlagam, da bi tudi na to
vprašanje, ki terja pojasnilo, najprej zavzel stališče odbor za šolstvo, nato pa
naj še predstavnik izobraževalne skupnosti pove, kaj sam misli. Tukaj je
predsednik izvršnega odbora pa bo lahko odgovoril. Besedo želi tovarišica
Kornhauserjeva.
Dr. Aleksandra Kornhauser: Odbor za šolstvo je obravnaval ta
12. člen, po katerem naj bi se na predlog zakonodajno-pravne komisije in
odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora izločila izobraževalna skupnost kot dejavnik, ki naj daje mnenje za ravnatelja osnovne šole. Odbor za
šolstvo je oba predloga zavrnil in vztraja, da izobraževalna skupnost ostaja
kot faktor pri kadrovanju ravnatelja osnovnih šol. Utemeljitev je naslednja:
Odbor za šolstvo je globoko prepričan, da izobraževalna skupnost ni le razdeljevalec, ali še bolje samo zbiralec denarja, čeprav so močne težnje, da bi
jo zdaj v to spremenili, razdeljevati denar pa bi bil že pripravljen kdo drug.
Najbrž je izobraževalna skupnost ta, za kar smo se odločili, ko smo sklepali
o zakonu o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja;
zaradi tega ji je treba pustiti pristojnosti in najmanj, na kar ima pravico-, je
dati mnenje o vodilnem kadru na tistem področju, za katerega je dolžna
skrbeti.
Takšne tendence, da bi izločili izobraževalne skupnosti, v zvezi s tem se
bom še pozneje pri prosvetno pedagoški službi oglasila k razpravi, se mi zdi,
so simptomatične in jih bo treba razčistiti tako pri tem zakonu, še bolj pa
potem pri prosvetno-pedagoški službi. Kot rečeno, smo obravnavali ta predlog
odbora za šolstvo na skupni seji z odborom za prosveto in kulturo in odbor
za prosveto in kulturo je sprejel naš predlog tako, da bi se ta. člen glasil:
»Ravnatelja osnovne šole imenuje in razrešuje ustanovitelj osnovne šole, potem
ko dobi mnenje delovne skupnosti šole, pedagoške službe in izobraževalne
skupnosti.« Na vprašanje, kateri organi izobraževalne skupnosti to mnenje
dajo, je jasen odgovor, da ima izobraževalna skupnost, tako kot vse druge
družbene organizacije, svoj izvršni odbor, ki mu pripadajo takšne pristojnosti.
Hvala lepa!
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. No, slišali smo pojasnilo tovarišice Kornhauserjeve, to se pravi, naj bi izvršni odbor izobraževalne skupnosti dal ustrezno mnenje. Odbor vztraja, da se takšno- mnenje obvezno daje
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ob nastavitvi, kar upošteva tudi predlog samega zakona. Ali je tovariš Ogrinc
zadovoljen? Želi še besedo? Prosim!
Zlatko Ogrinc: Načelno se sicer strinjam s pojasnilom, vendar nisem
še popolnoma zadovoljen, saj sestav izvršnih odborov izobraževalne skupnosti
kaže, da so njihovi člani pravzaprav ljudje iz prosvete. To pa seveda ne velja
za republiško izobraževalno skupnost, ki na osnovno- šolstvo nima tega vpliva.
Sicer pa ugotavljam, da je postalo mesto ravnatelja izredno pomembno1, saj
kar trije pomembni dejavniki odločajo, ali bo nekdo ravnatelj ali pa ne.
Predsednik Miloš Poljanšek: Gremo dalje: K 13. členu ni pripomb.
K 14. členu: Besedilo se črta.
K 15. členu: Tu je odbor za šolstvo dal spreminjevalni predlog. Prosim,
tovariš Feldin.
Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! K 15. členu je
odbor za šolstvo predlagal, da lahko ostanejo na šolah strokovni učitelji za
pouk telesne vzgoje, glasbenega, likovnega in tehničnega pouka ter gospodinjstva, če imajo 10 let učno-vzgojne prakse. Veliko bolj sprejemljivo se mi zdi
določilo predloga zakona, ki to možnost daje strokovnim učiteljem, ki so bili
sprejeti na delo do- 26. marca 1965. leta. Utemeljitev za spremembo, kakršna
izhaja iz odboroVega poročila, me ni prepričala.
Predsednik Miloš Poljanšek: Ali bo- tovariš Vute, kot predstavnik
odbora, pojasnil stališča odbora?
Miroslav Vute: Tovariši poslanci, tovariš predsednik! Odbor za šolstvo je pravzaprav svoje stališče utemeljil v svojem poročilu. Odbor je namreč
predlagal spremembo1 besedila predvsem z namenom, da bi se sestav učnega
kadra v osnovnih šolah tudi za poučvanje navedenih predmetov kar najhitreje
izboljšal. Takšna je obrazložitev k spremenjenemu besedilu 15. člena, kot ga
predlagamo. Na skupni seji z odborom za prosveto in kulturo republiškega
zbora se je tudi naš odbor odločil za to, predvsem z namenom, da se, kot sem
že rekel, čimprej doseže ustrezna kvalifikacijska struktura. Zakaj deset let?
Predvsem zato, ker smo tudi pri določilih glede dopolnjevanja izobrazbe za
ostale kadre postavljali neke kriterije, ker smo vrednotili tudi prakso, misleč
pri tem, da nikakor ne bi kazalo pustiti po sedanjem zakonu neustrezno
kvalificirane oziroma premalo kvalificirane kadre, ki žive v upanju, da jih ne
bomo z zakonskim določilom prisilili, da si dosežejo višjo stopnjo izobrazbe.
Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Prosim, tovariš Boris
Feldin.
j
Boris Feldin: S tem se sicer strinjam, samo mislim, da bi potem
morah omogočiti dokvalifikacijo tudi tem učiteljem v roku petih let, kot smo
to naredili za druge. Tistim pa, ki še nimajo deset let učno-vzgojne prakse,
pa bi vsekakor morali omogočiti, da dosežejo1 ustrezno izobrazbo. Takšno- določilo manjka in tako ti strokovni učitelji sploh nimajo- možnosti dokvalifikacije. Za to mi gre.
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Predsednik Miloš Poljanšek: Pripomba je umestna in mislim, da
je prav, če odbor to pripombo prouči, še kdo? Če ne, gremo naprej.
K 16. členu: Prosim, tovariš Belec.
Janko Belec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Določila 16. člena se nanašajo- na ravnatelje Oisnovnih šol ter na ravnatelje vzgojnovarstvenih zavodov in vzgojno-varstvenih oddelkov teh šol. Kaj pa je sedaj
z ravnatelji šol druge stopnje? Prosil bi pojasnilo, če velja to določilo- samo
za ene, za druge pa ne.
Predsednik Miloš Poljanšek: Moram pojasniti, tovariš Belec, da
je to zakon o osnovni šoli in seveda lahko samo vztrajamo, da se vsa ta določila
upoštevajo tudi v zakonu o srednji šoli. Sem pa ni moč vključevati problematike
srednje šole.
Se kdo? Kolikor ne, bi prekinil sejo in prosil odbor za šolstvo, da takoj
obravnavava predložene amandmaje. Odbor se zbere v sobi 212, ostale poslance
pa prosim, da se ne oddaljujejo, ker, kot veste, je dnevni red obširen. Prosim,
če se člani odbora za šolstvo takoj zberejo. Predlagatelje amandmajev tudi
prosim, da so navzoči.
(Seja je bila prekinjena ob 10. uri in se je nadaljevala ob 11.10.)
Predsednik Miloš Poljanšek: Nadaljujemo sejo. Prosim predstavnika odbora za šolstvo, da nas seznani s stališči odbora.
Dr. Aleksandra Kornhauser: Odbor je predložene amandmaje
obširno obravnaval, kar ste lahko sklepali po porabljenem času, in ugotovil
naslednje: po temeljiti obravnavi 6. člena, h kateremu je deset oziroma celo
več poslancev predložilo amandma, je predstavnik te skupine poslancev tovariš
Cinč amandma umaknil, ker je bito na odboru pojasnjeno, da poklicne šole
zahtevajo končano osnovno šolo, ne pa tudi tujega jezika. Če bi sprejeli predloženi amandma, bi znatnemu številu učencev osnovne šole zaprli pot v poklicno šolo. Odbor je menil, da je amandma umesten glede vključevanja učencev
v srednje šole, kjer imajo- tuji jezik: zaradi tega je naprosil sekretariat za
prosveto in kulturo, naj obvesti vse srednje šole, ki imajo tuji jezik, da
zahtevajo sprejemni izpit iz tega predmeta, kar šole lahko predpišejo s svojim
statutom. Pojasnjeno je bilo tudi, da so se v pripravljalni razpravi vsi dejavniki, tudi društvo za tuje jezike, strinjali s takim predlogom, kot je v predloženem zakonu in po tej utemeljitvi in presoji je tovariš Činč amandma
k 6. členu umaknil.
10. člen je sprožil vprašanje, ali naj o izločitvi učenca, ki moti pouk,
lahko odloča samo učiteljski zbor kot to zahteva amandma k 10. členu iste
skupine poslancev, ali pa naj odloča zbor v soglasju s prosvetno-pedagoško
službo, kot predlaga zakon. Odbor se je prav tako po obširni razpravi odločil
za dikcijo zakona in sicer z utemeljitvijo, da bo učiteljskemu zboru, na katerem bo seveda tudi ob takšni določbi zakona, kakršna je predlagana v predlogu, ostala teža dela in odgovornosti, samo v korist, če bo ob njem pri njegovi
odločitvi stala tudi pedagoška služba.
18
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V obravnavi 12. člena se je odbor odločil, da ostaja dikcija takšna, kot je,
to se pravi, da se za imenovanje in razrešitev ravnatelja osnovne šole zahteva
mnenje delovne skupnosti, pedagoške službe in izobraževalne skupnosti. Splošno
mnenje je bilo, da bo sodelovanje izobraževalne skupnosti le v korist.
Pri 15. členu je dal pripombe tovariš Feldin. Po temeljiti razpravi se je
odbor odločil, da vztraja pri dikciji, ki jo je bil predlagal v svojem poročilu,
in sicer da lahko ostanejo na delovnih mestih le tisti učitelji naštetih strok,
ki imajo- že 10 let učno-vzgojne prakse, medtem ko- za vse druge, ki take
prakse nimajo, veljajo ista določila o pridobitvi dopolnilne izobrazbe kot za
vse učitelje osnovne šole.
Ce rezimiram, je mnenje odbora, da ostanejo vsi členi takšni, kot so bili
sprejeti na skupni seji odbora prosvetno-kulturnega zbora za šolstvo in odbora
za prosveto in kulturo republiškega zbora, torej takšni, kot ste jih dobili
v poročilu. Naj še omenim, da se tudi predstavnik zakonodajno-pravne komisije
s takim stališčem odbora strinja.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa, tovarišica Kornhauser.
Odpiram razpravo o poročilu odbora. Zeli kdo besedo? Kolikor ne, razpravo
o posameznih členih zaključujem in prehajamo na glasovanje.
Najprej o amandmaju oziroma spremembah, ki jih predlaga zakonodajnopravna komisija, in sicer k členom, 6., 9., 10., 11. in 14, Kdor je za amandmaje
zakonodajno-pravne komisije, naj prosim dvigne roko oziroma glasuje s tipko.
(54 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Tako so amandmaji zakonodajno-pravne komisije sprejeti.
Glasujemo o amandmajih odbora za šolstvo in sicer k 4., 9., 10., 12. in
15. členu. Kdor je za amandmaje odbora za šolstvo, naj prosim dvigne roko
oziroma glasuje s tipko. (54 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.) Tudi amandmaji odbora za šolstvo so soglasno sprejeti.
Sedaj glasujemo o zakonu v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj prosim
dvigne roko- oziroma glasuje s tipko. (52 poslancev dvigne roko.) Kdo> je proti?
(2 poslanca dvigneta roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Zakon je z dvema
glasovoma proti sprejet.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o pedagoški službi, ki ga je skupščini predložil v obravnavo odbor republiškega
zbora za prosveto in kulturo.
Zeli predstavnik odbora še ustno obrazložiti svoj predlog? (Ne želi.)
Predlog sta obravnavala tudi naš odbor za šolstvo in zakonodajno-pravna
komisija, ki sta o svojih stališčih predložila pismeni poročili. Želita poročevalca
morda še ustno- dopolniti svoji pismeni poročili? (Ne želita.)
Predlog zakona je obravnaval tudi izvršni svet in o tem. poslal skupščini
svoje mnenje, ki ste ga danes prejeli na klopeh. Zeli morda predstavnik izvršb
nega sveta ustno obrazložiti stališče? Vidim, da ni navzoč.
Predlagatelj zakonskega predloga je pristojnima zboroma predlagal, da
zakonski predlog obravnavata ne glede na roke, ki so predpisani s poslovnikom.
Predsedstvo skupščine je takšen predlog sprejelo in o njem moramo glasovati.
Kdor je za takšen postopek, naj prosim dvigne roko. (40 poslancev dvigne roko.)
Je kdo proti? (1 poslanec dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci dvignejo roko.)
Predlog je sprejet z enim glasom proti in s tremi vzdržanimi glasovi.

54. seja

275

Sedaj lahko preidemo k načelni razpravi. Odpiram razpravo.
Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Boris Feldin.
Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Načelno bi k temu zakonu imel naslednje pripombe:
Vse obrazložitve tega zakona so bile sicer v redu, vendar kljub zahtevam,
da se nam pravočasno dostavijo pismeni podatki o tej službi, o njenih slabostih, o katerih smo samo slišali, teh nimamo in zato ne vemo nič podrobnosti
o tem. Skratka, slišali smo vrsto brez argumentov in do danes poznam samo
tisto sestavo svetovalcev po izobrazbi in številu, ki nam jo je tovariš Lužnik
povedal lani v avgustu. Ne poznam pa starostnega sestava, nihče mi tudi ni
razložil, kdo je preveril delo pedagoške službe in ugotovil njene slabosti in
kakšne so, kdo je zanje odgovoren, saj je bil gotovo' nekdo pooblaščen, da te
slabosti odpravlja. Zal se tudi v bodoče ne bom mogel strinjati s tem, da se
moram zadovoljiti z nekaterimi stvarmi, ne da bi mi kdo znal natančneje in
točno obrazložiti, ali je stanje res takšno, kakor slišimo.
Spremembe zakona dobivamo nekaj dni pred sejo. Po samem poslovniku
pa jih hoče poslanec na sami seji zbora. Mislim, da je bilo že lani avgusta
jasno, da nekatere stvari niso> zakonite, ne pa šele tri dni pred sprejemom;
zakona, pa naj gre za to, da je novi zavod za šolstvo republiški upravni organ,
kot predlaga zakonodajno-pravna komisija. Ker smo to vedeli že lani avgusta,
res ni bilo treba, da smo se toliko mesecev prerekali okoli tega, kako organizirati pedagoško službo, če pa tri dni pred sprejemom zakona točno zvemo, da
je po naši zakonodaji samo takšna oblika mogoča. Takšne prakse ne bi mogel
vedno podpirati, da po nepotrebnem izgubljamo z razpravami o organizaciji
toliko mesecev, navsezadnje pa zvemo, da je v skladu z zakoni le tisto, kar
je zakonodajno-pravna komisija predlagala; če bi to že avgusta vedeli, bi,
lahko ta zakon že prej sprejeli.
Predvidena organizacija pa navsezaddnje ni nobeno zagotovilo, da bo pedagoška služba kaj boljša. Posebno če ob tem pomislim, da smo v načelni
razpravi zahtevali, da mora biti zbor pedagoških svetovalcev vendarle neodvisen
od različnih vplivov. Spremenjeni člen zakona, ki ga predlaga zakonodajnopravna komisija, pa tega ne zagotavlja. To' se pravi, da bo direktor imenoval
delovno skupnost, ta pa bo sprejemala svetovalce. Torej smo zdaj na istem,
kot je bilo prej, le da smo poostrili zahtevo glede izobrazbe, drugo pa je, kot
je bilo po prejšnjem zakonu. Pedagoška služba bo verjetno boljša po kvalifikacijski sestavi, glede njenega delovanja pa smo bili ob razpravah vendarle
nekatere stvari drugače postavili, kot pa smo jih zdaj zaradi tega, ker je edino
en način mogoč, rešili.
Navsezadnje smo tudi dobili obljubo, da bomo seznanjeni z obliko organizacijskih enot, naj mi ne ugovarjajo, da to ni tako pomembno, odvisno je
pač od tega, kako se bomo odločili, za eno, deset ali pa petnajst eenot. Ce pa
jih zmanjšamo na eno, štiri ali pa šest enot v vsej Sloveniji, bomo koncentrirali kader, osiromašili pa še bolj tiste predele, ki že itak takšnega kadra
nimajo. Navsezadnje tak kader v svojem okolju tudi nekaj pomeni, lahko
nekaj prispeva k napredku; skratka, ne glede ali se bomo' pri organizaciji enot
držali tega ah onega principa, gledati bi morali na to, da bo več izobraženih
ljudi prišlo1 tudi malo ven iz teh štirih centrov v prvi varianti ali šestih
v drugi varianti. Važno je, ne da bi hotel kakorkoli gledati lokalno, kje so
taki centri in zato bi me zanimalo, kje bodo te predviđene enote. Ta kader naj
18»
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bi bil po Sloveniji tako razporejen, da bo poleg svojega strokovnega poslanstva
ob sami šoli vendarle tudi kot državljan v svojem okolju kaj prispeval in
družbeno deloval. Da pa je družbeno delo tudi izven Ljubljane, Maribora, Celja,
in Kopra potrebno, to je pa tudi meni še malo poznano, kot tudi to, da pri
vsaki stvari siromašimo te obrobne predele in jih enostavno eliminiramo. Zato
se,mi zdi, da četudi danes za te enote zvemo, mi ne pomaga dosti, ker se ne
morem posvetovati z nikomer v našem območju, kaj bi to> pomenilo, in zato
mislim, da je gradivo preslabo pripravljeno, če dobim samo tiste člene brez
posameznih podrobnejših utemeljitev razen tam, kjer se predlagajo spremembe.
Sistemizacijo smo dobili pred dvemi dnevi; ugotavljali smo tudi, da bo
potrebnih nekaj več svetovalcev, da jih bo nekaj še vedno' honorarnih, na
drugi strani pa v predlogu o enotah vidimo, da bi bilo dobro, če bi vsaka
enota pokrivala vsa področja. Sistemizacija kaže, da to ne bo mogoče, to se
pravi, da bodo zdaj takšne le štiri ali šest enot.
Skratka, izražam nezadovoljstvo, da smo kljub dolgi razpravi od lanskega
marca meseca, pravzaprav že od prej, ko je še odbor za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov razpravljal o tej službi, do danes obravnavali pravzaprav
samo tiste stvari, ki se neposredno' tičejo izboljšane kvalifikacijske strukture,
nismo pa govorili o pomenu pedagoške službe, o njeni temeljitejši organizaciji,
tako da bi danes imeli pred seboj točen koncept pedagoške službe v Sloveniji.
Tega pa, kot vidim, še vedno nimamo. In tudi če o tem danes zvem, mi bo
prepozno, da bi se z lahkim srcem odločil za kakršenkoli predlog, za katerega
bomo potem čez dve leti ugotavljali, kot za prejšnjega, ki so' ga tudi poslanci
sprejeli, da je bil slab. Pomanjkljivosti se bodo gotovo pokazale pri tem prav
zaradi tega, ker niso vse stvari v dovoljni meri razčiščene in potem bo lahko
samo še kritika,' češ kaj so delali tisti, ki so ta zakon sprejemali. Hvala.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Tovariš Belec, prosim.
Janko Belec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Pred
seboj imamo predlog zakona o pedagoški službi, o katerem smo razpravljali
v najrazličnejših krajih, na najrazličnejših območjih, zavzemali najrazličnejša
stališča, za katera menim, da še do danes niso povsem razčiščena. Zakon naj
bi izboljšal deku te službe ter bil pravzaprav podlaga za bolj usklajeno' dejavnost, česar dosedaj pri posameznih zavodih ni bilo moč opaziti, ker niso
imeli enotnega republiškega programa. Vendar moram reči, da je pedagoška
služba kljub temu svoje dek> opravila, četudi se je borila z najrazličnejšimi
težavami. Pri tem, kar sprejemamo, pa poglejmo, da te službe ne oddaljimo
od šol, da bo tudi v prihodnje čim bližja tistim, ki jim je namenjena, to je
šolam. Ne ustvarjajmo velikih redkih centrov, ker bomo sicer delo osiromašili,
zlasti v nerazvitih področjih. Predvsem ne smemo pozabiti, da mora ta služba
še nadalje skrbeti za izpopolnjevanje učiteljstva prek aktivov in seminarjev,
ki so dosedaj rodili pravzaprav lepe uspehe; zavedati se moramo, da imamo
zunaj še zelo mlad kader, ki je take pomoči potreben.
Ne strinjam se s takšno' organizacijsko obliko, da bi bili svetovalci za
predmetni pouk le v večjih centrih. Za predmetni pouk je potrebna še večja
pomoč, ker na tej stopnji učijo mnogi učitelji brez ustrezne stopnje strokovne
izobrazbe, manjše pa je tudi pedagoško-didaktično znanje teh učiteljev, kar
se pri razrednem pouku redkeje dogaja.
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V izvajanju novega zakona bodimo previdni, da ne bo v jeseni ta služba
brez svetovalcev, ker na sedanjih zavodih že precej razmišljajo o novih službah.
Potrebno bo moralno- podpreti sedanje svetovalce, da bodo dobili zopet zaupanje
v svoje delo, ker le takšni bodo lahko dvigali zavest učiteljev.
Govorice, da bo z novim zakonom vsem svetovalcem prenehalo delovno
razmerje, da bomo morali ponovno prositi za sprejem v službo, povzročajo
nesigurnost, kar ima lahko hude posledice. Zlasti še, ker se je ta služba s težavo
pridobila sedanji kader in dosegla, tudi uspehe, ki bi bili še večji, če bi teklo
to delo po enotnem republiškem programu.
Zagovarjam tudi obstoj sedanjega zavoda v Murski Soboti kot delovne
enote v prihodnje, ki naj ima kader za razredni in predmetni pouk, zlasti
zaradi specifičnega dvojezičnega področja. Dvojezično šolstvo, ki je komaj na
pol poti, je potrebno še nadalje vsebinsko razvijati, ga proučevati in stalno
spremljati njegovo delo. Pedagoška služba za vse šole druge stopnje pa. naj
prevzame neka višja organizacijska enota. Hvala.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Dalje, kdo se javlja?
Tovariš Ludvik Zaje.
Ludvik Zaje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni odbor republiške izobraževalne skupnosti ugotavlja, da je bila v vsej
doisedanij razpravi o zakonu o pedagoški službi prisotna dilema, ali to službo
povezati čim tesneje s samoupravno' organizirano izobraževalno- dejavnostjo,
ali pa jo tako, kot je sedaj, organizirati kot upravni zavod. Mislimo, da je
v razpravah o tej službi prišlo do- izraza stališče, da so- sedanji samoupravni
organi nsi področju šolstva, to< so izobraževalne skupnosti, od temeljnih do
republiške, le ali pa predvsem razdeljevalec denarja, in da je zakon tak, kakršen
je sedaj, ki ločuje prosvetno-pedagoško službo od izobraževalnih skupnosti
oziroma jo, po našem mnenju, premalo povezuje z njimi, odraz takega stališča.
Ne vem, ali se faktorji, ki tako razmišljajo, zavedajo, da razdelitev denarja
pomeni nek končni akt, za kar je prej seveda treba opraviti dosti dela,
razrešiti mnogo vsebinskih vprašanj, odločiti se za neko politiko, kajti sicer
lahko razdeljevanje denarja vržemo na ruleto, če za takšno dejanje ne bi
bilo potrebno predhodno vsebinsko delo in razmišljanja. Za nas je bilo jasno,
da je strokovna služba samoupravnim organom potrebna in da bi se v povezavi
z njiim lahko tudi mnogo bolje razvijala, kot bo to možno po- sedanjem
predlogu.
Svoje načelne pripombe tudi o drugih vprašanjih glede prosvetno-pedagoške službe je izvršni odbor večkrat posredoval in jih utemeljeval; pri njih
še danes vztraja, vendar v sedanji fazi sprejemanja zakona ne želimo- onemogočati in zavlačevati sprejema in zaradi tega predlagamo, kot imate pred
seboj na mizi, samo kompromis, zelo skromen ostanek nekih naših razmišljanj
in zahtev. Smatramo namreč, da v celoti zakon ne ustreza, in da« ne bo razrešil
problemov, o čemer sta tudi tovariša poslanca prej razpravljala. Dolžan sem
v imenu izvršnega odbora povedati, da republiška izobraževalna skupnost ne
sprejema odgovornosti za posledice tega zakona; predvsem skušamo rešiti, kar
se rešiti da in zato vztrajamo, da to službo financira republiška izobraževalna
skupnost, čeprav je pri tem možnih več oblik, tudi takšno, ki bi zadovoljila
vse naše predpise. Možno je tudi urediti tako, da proračun prenese sredstva,
ki jih sicer namenja za pedagoško službo, na republiško izobraževalno skup-
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nost. Vztrajamo pa pri tej povezanosti, ker mislimo, da bi izobraževalne
skupnosti, od temeljnih do republiške, ki povezujejo tudi druge samoupravne
organe v šolstvu, lahko bolje, racionalneje in kvalitetne je omogočile razvoj
te službe, izpolnjevanje njenih nalog in s tem uresničitev tistih osnovnih želja,
ki so skupščino vodile pri sprejemanju zakona. Zakon, tak kot je, pa sprejema
izvršni odbor republiške izobraževalne skupnosti kot izraz nezaupanja v samoupravo na področju šolstva in kot izraz prepričanja, da samoupravni organizmi
niso sposobni razreševati slabosti na tem področju družbene dejavnosti. Pri
tem želimo opozoriti še na to, da je za izobraževalno skupnost SR Slovenije
vprašljiv tudi 26. člen predloga zakona in bo morala republiška izobraževalna
skupnost še razpravljati o tem, ali bo določilo tega sklepa tudi izvajala. Želim
namreč opozoriti, da bo vsaka organizacija prosvetno-pedagoške službe imela
tudi svoje finančne posledice in v tistem, trenutku, ko bo izobraževalna skupnost
ugotovila, da njene načelne pripombe na ta zakon niso bile upoštevane, da
zakon ne ustreza, da pa ji nalaga mnoge finančne obveznosti, se bo poslužila
36. člena zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja in zahtevala dodatna sredstva. Hvala.
Predsednik Miloš Poljansek: Hvala. Naprej prosim, tovariš Kejžar.
Leopold Kejžar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Glede na pravkar poslušana izvajanja, tovariša predsednika izvršnega odbora
republiške izobraževalne skupnosti bi rad zastavil samo eno vprašanje. Ker
je tovariš predsednik izvršnega odbora izjavil, da smatra zakon v celoti za
neuspešen in da odklanja odgovornost za kakršnekoli morebitne posledice, želim izvedeti ali je razen pripombe k predlogu, kdo naj financira izobraževalno
skupnost, izvršni odbor republiške izobraževalne skupnosti predložil v dosedanji razpravi kakršenkoli predlog ali dopolnilo ali drugačen koncept organizacije pedagoške službe, ki ne bi bil sprejet? Osebno za takšne predloge ne
vem, zato želim, da predsednik to pojasni.
Predsednik Miloš Poljansek: Naj pojasnim, da je bil v dosedanjih
razpravah na odborih največkrat udeležen predstavnik republiške izobraževalne
skupnosti. Ta je lahko* tudi povedal, kako republiška izobraževalna skupnost
ocenjuje napore za oblikovanje zakonskega predloga. Moram pa reči, da ni
nikdar tako precizno izjavil, da je sam predlog zakona neustrezen in da ne
rešuje problematike nadzora, svetovanja in ostalih nalog, ki naj jih takšna
služba opravlja. To je prišlo do izraza štele v tem trenutku ob izvajanju tovariša
Ludvika Zajca. Kolikor pa sam hranim v spominu celoten potek dela v zvezi
s tem zakonom, moram reči, da pismenih predlogov od izobraževalne skupnosti
nismo dobili. Zeli pojasniti tovariš Zaje? Prosim?
Ludvik Zaje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Pred tem zborom je bilo povedano mišljenje o prosvetno-pedagoški službi. Zapisnik in stenogrami se hranijo, kjer je jasno povedano, da smatramo, da bi
morala biti ta služba povezana s samoupravnim mehanizmom. Ker je bil v
razpravi v skupščini potem takšen predlog odklonjen, sprejet pa predlog za
upravni organ, smo skušali zadržati vsaj to, da bi prek financiranja naredili
to, kar. se v teh pogojih da čim boljše napraviti. Zato smo sedaj pismeno
predložili samo to spremembo, ker kot sem rekel, ne želim načenjati znova

279

54. seja

cele razprave, opozarjam pa na svoje prvotne izjave in na svoja prvotna stališča. Pismeno pa predlagamo res samo to, da se uredi financiranje.
Predsednik
prosim!

Miloš

Poljanšek:

Hvala.

Tovariš Bojan

Kardelj,

Bojan Kardelj: K temu edinemu pismenemu predlogu, ki ga je
dala republiška izobraževalna skupnost, bi imel neko vprašanje, povezano z
izvajanjem tovariša Zajca, ki je postavil pred skupščino skoraj ultimat v zvezi
s 26. členom zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in
izobraževanja. Ne gre mi skupaj ta ultimat in pa zahteva po financiranju s
strani izobraževalne skupnosti. Zato bi prosil, da bi tovariš Zaje to pojasnil.
Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariš Zaje bo> pojasnil stališče republiške izobraževalne skupnosti v zvezi z vprašanjem tovariša Kardelja.
Ludvik Zaje: Ponovno poudarjam, da je to stališče izvršnega odbora.
Izvršni odbor je namreč pri ocenjevanju sredstev in nalog ugotovil, da če ne
bo mogel predložiti republiški izobraževalni skupnosti takega predloga, in takega mnenja k organizaciji prosvetno-pedagoške službe, ki bi se lahko ujela
z razpoložljivimi sredstvi, bo morala skupščina ali odločati o dodatnih sredstvih ali terjati dodatna sredstva od republiške skupščine. Vendar bo ta stvar
lažje razrešljiva, ker je povsem jasna praksa republiške izobraževalne skupnosti, da je navadno, vsaj do sedaj v kritičnih primerih, ko denarja ni bilo
dovolj, dodajala denar iz obratnih ali nerazporejenih sredstev. Konkretno' pa
sem opozoril na 26. člen citiranega zakona zaradi razprave o proračunu, ko
je republiška izobraževalna skupnost predlagala, naj bi se ji dodelila sredstva
v višini 6 milijonov dinarjev za obratna sredstva, pa je bilo to odklonjeno,
6 milijonov dinarjev pa je bilo danih za prosvetno-pedagoško službo. Zato
potem tudi nismo invervenirali, ko je bil v tej skupščini izglasovan zakon
o financiranju šolstva, da republiška izobraževalna skupnost financira prosvetno-pedagoško službo že v začetku tega leta. S tem sklepom se pa položaj
spreminja, posebno zaradi tega, ker je morala republiška izobraževalna skupnost povečati dopolnilna sredstva za 5 milijonov dinarjev in mislim, da bo
morala skupščina odločiti o tem, ah bo še nadalje dopuščala možnosti povećavanja nalog republiške izobraževalne skupnosti brez njene privolitve, kajti
organizacijo sistematizacij, število svetovalcev določa izvršni svet, mi naj pa
potem po 26. členu zakona o financiranju šolstva to že letos financiramo. Če
bo tu prišlo do disproporcev, je jasno, da bomo morah v skladu s 26. členom
zahtevati dopolnilna sredstva. Želim opozoriti na stališče, ki je jasno prišlo
do izraza na izvršnem odboru, namreč, če mislijo drugi in brez nas reševati
in odločati o nekaterih stvareh in ne moremo vplivati na to, potem naj tudi
oni to plačajo; če pa bomo ugotovili, da je treba pedagoško službo razvijati
hitreje, se bo izobraževalna skupnost dosti lažje o teh problemih pogovorila
s prosvetnimi delavci in našla za to tudi sredstva v svojem finančnem načrtu.
Hvala.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Zeli še kdo' poseči v načelno
razpravo? Besedo ima tovariš Bračič.
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Dr. Vladimir Bračič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
poslanci! Ko smo se po dolgih in obširnih razpravah odločili in v 4. členu
zapisali, da je zavod za šolstvo* samostojen republiški organ, smo s tem sprejeli
že tudi celo vrsto posledic, ki iz tega izhajajo; ena izmed teh je tudi določilo
prvega- odstavka 9. člena, da sredstva za delo zavoda za šolstvo zagotavlja
proračun SR Slovenije.
Izvršni svet bo, upoštevajoč določilo 10. člena, ki pravi, da je zavod dolžan
poslati predlog programa dela izvršnemu svetu, skupščini republike izobraževalne skupnosti in republiškemu sekretariatu za prosveto in kulturo, razumljivo upošteval vse predloge in zahteve predvsem republiške izobraževalne
skupnosti k formiranju vsakoletnega programa. Tako bo ta program nastal
na podlagi osnovnega predloga zavoda, dopolnilnih predlogov republiške izobraževalne skupnosti in republiškega sekretariata. Pri samem financiranju
tako sprejetega programa pa bo izvršni svet kot izvajalec republiškega proračuna upošteval želje in zahteve republiške izobraževalne skupnosti.
Mislim, da je to največ, kar lahko* v imenu izvršnega sveta danes na tem
mestu in ob tem členu zakona izjavim. Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Če dovolite, da tudi sam
posežem v razpravo, mislim, da ni izvršni svet dolžan samo upoštevati predlogov in sugestij republiške izobraževalne skupnosti, ampak prav tako tudi same
prosvetno-pedagoške službe. V tem je ta samostojnost, ki jo želimo doseči
prek tega zakona in tudi učinkovitost te službe, kakršno želimo.
Vendar bi se rad vrnil na sam začetek razprave. Nekaj poslancev vključujem med njihova stališča tudi mnenje tovariša Zajca, kot predstavnika izvršnega odbora republiške izobraževalne skupnosti, je mnenja, da s tem predlogom
zakona ne razrešujemo vse problematike in ne zagotavljamo takšne funkcije
in takšnih rezultatov, kakršnih se nadejamo, kolikor bi tak zakon sprejeli.
Če je to res, se pravi, da je bila vsa, več kot enoletna razprava zastonj in
odveč oziroma ni dala ustreznih rešitev; zato se zastavlja resno vprašanje,
ali zakon sprejmemo ali ne. Mislim, da ni nikogar med nami, ki bi hotel
sprejeti zakon, za katerega že danes prevladuje mnenje, da ne ustreza in, da
ne bo primemo učinkovit. Sam osebno nisem tega mnenja in menim, da je
treba čimprej ustrezni predpis sprejeti in eno od institucij, ki neposredno
delujejo na razreševanju naše šolske problematike, aktivirati v tem smislu,
da prek nje in ob njej popravljamo številne težave in presežnosti, ki smo
jim priča danes v delu našega šolstva in še posebej osnovnega šolstva. Čimprej moramo vzpostaviti ustrezno in učinkovito' prosvetno-pedagoško službo,
ki bo zaradi svoje strokovne zasedbe, jasno postavljenega programa in neposredne odgovornosti skupščini in izvršnemu svetu zagotovila hitrejši proces
posodabljanja našega šolstva.
Kolikor menimo, da nam zakon takšne funkcije in takšne vloge ne zagotavlja, pa prosim, pokažimo*, v katerih točkah je zakon šibak in neustrezen.
Govora je bilo o tem, da marsikaj ni razčiščenega. Res je, sistemizacije nismo
dobili pravočasno*, čeprav je bila obljubljena že pred meseci. Ne vem, kje se
je zataknilo, da obljuba ni bila izpolnjena. Prav tako ni končano razpravljanje
o tem, kje naj bi bile posamezne organizacijske enote. To ni nepomembno za
tistega, ki o tem odloča, predvsem pa je važno za občinske skupščine, ki žele
vedeti, kako bo v prihodnje delovala prosvetno-pedagoška služba. Tudi glede
tega nimamo dokončnih odločitev in prav zato so se tudi pojavili pomisleki
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ob samem predlogu zakona. Vendarle predlagatelj ocenjuje, da bodo neposredno odgovorni za vzpostavitev te službe pokazali dovolj veliko zrelost in
pripravljenost, da se bodo z vsemi neposredno zainteresiranimi dogovarjali in
skupno iskali najustreznejšo rešitev glede same mreže. Seveda bo tu nujen
kompromis, ker je nemogoče imeti hkrati kadrovsko dobro zasedeno službo
in organizacijske enote povsod tam, kjer so bile doslej. To mislim, je povsem
razumljivo in temu se bo tudi treba prilagoditi pri ukrepanju. Nisem prepričan, da bo ta služba lahko dobro delovala v primeru, da bo skoncentrirana
na enem samem mestu in tudi ne, če bi imele ustrezen kader samo za osnovne
šole, tako imenovane ekspoziture, vse ostalo pa bi bilo zbrano bodisi v enem
samem centru ali pa morda v dveh. Mislim, da bodo ljudje, ki jim bo zaupana
ta naloga, vendarle znali to uspešno rešiti.
Sedaj pa prehajam na. financiranje pedagoške službe. Bil sem med tistimi,
ki so se zavzemali za večjo in tesnejšo povezavo z republiško izobraževalno
skupnostjo. Kasneje pa sem sam pri sebi prišel do neke vrste nasprotujoče
ocene. Če smo med drugim želeli spremeniti način financiranja tudi zaradi
tega, da nekako odlepimo temelje same organizacije prosvetno-pedagoške službe
od temeljnih izobraževalnih skupnosti in občinskih proračunov oziroma občinskih skupščin, potem smo to storili z namenom, da bi zmanjšali soodvisnost
oziroma taktiziranje, ki se ponekod pojavljata.
Ko jo sedaj želimo povezovati na ravni republike, se tu vendarle znova
pojavlja neka soodvisnost. Postavljam bolj kot vprašanje, ali je ta soodvisnost
od republiške izobraževalne skupnosti nujna in potrebna, kot to meni tovariš
Zaje, ali pa bi morda bilo bolje, da te soodvisnosti ne bi bilo in bi bila prosvetno-pedagoška služba s svojo celotno vertikalno organizacijo povsem samostojna in neposredno odgovorna samo, kot je že bilo povedano-, Skupščini
SR Slovenije in njenemu izvršnemu svetu. Ce menimo, da bi bila soodvisnost
nujna in potrebna, potem je prav, da upoštevamo sugestijo, ki jo daje izobraževalna skupnost Slovenije. Kolikor pa želimo zagotoviti popolno samostojnost te službe, pa mislimo, da bi morali ostati pri današnjem predlogu zakona.
Zaključujem in ponovno poudarjam svoje mnenje, da bi bilo nesmiselno
kakorkoli odlagati sprejem zakona, ker menim, da že dosedanje razprave bolj
škodujejo kot koristijo delovanju takšne službe, kot jo potrebujemo. Enako
bi bilo tudi v prihodnje. Vseh tistih dilem, ki so prisotne danes in bodo še
v prihodnje, od vprašanja kadrov in tako dalje, tudi z odlašanjem samoga
sprejema zakona ne bomo rešili.
Tovarišica Kornhauserjeva želi besedo.
Dr. Aleksandra Kornhauser: K besedi se javljam kot poslanec
tega zbora in v nikakršni funkciji.
Ta spor, ki se je danes očitno zaostril do maksimuma, spor o vlogi republiške izobraževalne skupnosti pri organizaciji in financiranju prosvetno-pedagoške službe, ki sem ga že prej omenila, se mi zdi simptomatičen. To odklanjanje vloge izobraževalne skupnosti kaže na nekatere nerešene probleme in
zato bi se želela dotakniti tega vprašanja nekoliko obširneje. Gre za to, ali
ima republiška izobraževalna skupnost kakršno koli vlogo pri pedagoški službi.
Če abstrahiramo vse tisto-, o čemer smo se doslej kakor koli prerekali, ostane
objektivno vprašanje, ali morda takšna vloga ni potrebna.
Menim, da mora biti izobraževalna skupnost posebej zainteresirana za
delo pedagoške službe, kajti za razdeljevanje sredstev potrebuje program in
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tudi nadzor nad opravljenim programom. Potrebuje oceno kvalitete dela, razen
če se strinjamo, da te sploh ni treba ocenjevati, tudi ti glasovi so namreč zelo
močni. Potrebuje mnoge analize za učinkovito urejanje problematike na področju izobraževanja in vzgoje, kar je, tako kot na vseh področjih, najlaže in
najhitreje urejevati prav prek financiranja. Zato je jasno, da republiška
izobraževalna skupnost pedagoško službo življenjsko potrebuje, ne kot svojo
službo, ampak kot sodejavnika pri urejanju problemov na področju izobraževanja in vzgoje, prav isto potrebujejo tudi temeljne izobraževalne skupnosti.
Ce bomo prosvetno-pedagoško službo povsem odločili od potreb in interesov
izobraževalnih skupnosti, potem tem ne bo preostalo drugega, kakor da osnujejo
svojo strokovno službo. To pa ne bi bilo najbrž v skladu z racionalizacijo na
tem področju.
Prvo, da je izobraževalnim skupnostim takšna povezava življenjsko potrebna, bo najbrž jasno vsakomur, ki pozna izobraževanje in vzgojo; drugo,
zaradi česar bi morda lahko nastal spor, je mnenje, da republiška izobraževalna
skupnost doslej ni delala dobro. Tu bi podala oceno idr. Avguština Laha na
zadnjem sestanku sekcije za razvoj družbenih odnosov na področju vzgoje
in izobraževanja v okviru republiške konference Socialistične zveze. Takrat
je povedal, da je bilo doslej le malo institucij, ki bi v sorazmerno tako kratkem
času svojega obstoja pokazale tolikšno učinkovitost, kot jo je pokazala prav
republiška izobraževalna skupnost.
Tretje, da povezovanje z izobraževalno skupnostjo morda ni v interesu
pedagoške službe. Ne bom se pri tem spuščala v vsebinske probleme, vprašujem le, kdo ji bo dal več možnosti, ne nazadnje tudi sredstev: finančni proračun,
ki odmeri sredstva enkrat, ali izobraževalna skupnost, ki mora biti življenjsko'
zainteresirana za dobro delo pedagoške službe in ji dati dodatna sredstva, če
delo to zahteva. Ze veliko smo razpravljali o tem in odbor za šolstvo je po
burni razpravi ob osnutku zakona končno izglasoval s 7 glasovi za in 3 proti,
da se pedagoška služba financira v okviru republiške izobraževalne skupnosti.
Ce je na zadnji seji odbor šel mimo tega, oziroma če ni ponovno postavil te
zahteve, je bilo to predvsem zato, ker je predstavnik republiškega sekretariata
za prosveto in kulturo poročal, da je enakega mnenja tudi odbor za znanost,
kulturo in prosveto pri izvršnem svetu in da bo zelo verjetno izvršni svet
dal ustrezna zagotovila, če ne celo amandmaja k zakonskemu predlogu.
Iz vseh teh razprav pa se mi vsiljuje še nekaj. Ko tako govorimo o nujnosti ločevanja pedagoške službe od izobraževalne skupnosti, ali ne gre tu za
nekakšne težnje, naj bi bila pedagoška služba tudi nadzorni organ nad izobraževalnimi skupnostmi? To je nekoliko zlobna pripomba, zato je ne bom
dalje komentirala.
Dilema, ali samoupravna ah upravna oblika pedagoške službe, je bila med
nami prisotna tako v zboru kot na vseh odborih in ko smo se odločali za
upravno linijo, smo to naredili po burnih razpravah in v prepričanju, da mora
biti enotna za vso Slovenijo; to je bil tisti najpomembnejši razlog, da smo
se odločali za takšno upravno obliko. Vendar smo pri tem vedno želeli zagotoviti vlogo republiške in tudi temeljnih izobraževalnih skupnosti in financiranje
prek njih. Predstavnik izvršnega sveta dr. Bračič je danes zagotovil, da bo
izvršni svet upošteval želje izobraževalne skupnosti. To pa je premalo in treba
je z zakonom zagotoviti, da se sredstva, ki se zagotavljajo prek proračuna,
če je že tako pravno nujno, razdeljujejo prek republiške izobraževalne skupnosti. Hvala lepa.
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Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Tovariš Bem, prosim.
Ferdo Bem: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Več kot enoletna
razprava o pedagoški službi, ne samo eno leto, kar nekaj let samo hromi in
zavira delovni elan ljudem, ki na tem področju delajo. Kakršnokoli zavlačevanje sprejema tega zakona, ki ga imamo danes pred seboj, bi ta elan, to
učinkovitost še zniževalo. Zato predlagam, da glasujemo za ta predlog, da ga
danes sprejmemo, ne oziraje se na to, če so te dileme, katere so bile prisotne
v dosedanji razpravi, odprte. Prav gotovo je vsa ta razprava o pedagoški službi
zadnjih nekaj let enostransko poenostavljala problematiko same službe in
šolstva nasploh. S takim poenostavljanjem ne bomo prišli nikamor, ker so
najbrž korenine nekaterih pomanjkljivosti na področju našega šolstva globlje
in reševanje le-teh odvisno ne samo od pedagoške službe, temveč od celega
spleta in razpleta problemov, o katerih je bilo tudi že danes govora.
Kar se tiče odnosov med pedagoško službo in izobraževalnimi skupnostmi,
samo tole: izobraževalne skupnosti, mislim predvsem na temeljne izobraževalne
skupnosti, so- šele v procesu oblikovanja in najbrž. nekatere občine sploh še
ne vedo, ah so v sestavu občinske uprave, pod okriljem oddelka za družbene
službe, ali pa so samostojne. Mislim pri tem konkretno na ljudi, ki v okviru
teh temeljnih izobraževalnih skupnosti delajo. Vsi skupaj bomo imeli dovolj
dela, tako pedagoška služba kot izvršni odbor republiške izobraževalne skup^
nosti, kot vsi ostali zainteresirani činitelji na področju izobraževanja in vzgoje,
da republiško in temeljne izobraževalne skupnosti postavimo na tisto mesto,
ki jim gre.
Vnaprejšnje nezaupanje do dela pedagoške službe in sodelovanja z izobraževalnimi skupnostmi, mislim, da je neupravičeno. Dosedanje delo je pokazalo povsod dobre rezultate, kjer smo šli z roko v roki, drug drugemu pomagali pri razreševanju problemov na področju izobraževanja in vzgoje in
ne vidim nobenega razloga, da tega sodelovanja in medsebojnega dopolnjevanja
tudi v prihodnje ne bi bilo. Ob koncu samo to, da sta tudi takšno enostransko
poenostavljanje in neobjektivno vrednotenje dela pedagoške službe, to službo
hromeli, in če tega zakona ne bomo sprejeli, bomo dokončno tudi v letošnjem
letu ohromeli delo pedagoške službe. Negotovost, ki je prisotna, ne samo zadnje leto, ampak že več let, najbrž ne bo koristila vzgojno^izobraževalnemu
področju. Zato se ponovno zavzemam za to, da sprejmemo predloženi zakon.
Hvala.
Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli morda besedo predstavnik predlagatelja? Prosim, tovariš Cene Matičič, član odbora republiškega zbora za
prosveto in kulturo, ki je predlagatelj zakona.
Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Dovolite, da nadomeščam tovarišico podpredsednico odbora, ki je sedaj na
burni debati okoli delitev sredstev za stanovanja borcev NOV.
Mislim, da je središče celotne naše razprave bilo okoli člena 9 in tistega
člena, ki se analogno veže nanj, to je člen 26. Nedvomno je, da je ta dilema
bila prisotna tudi v našem odboru tako kot v odborih vašega zbora in tako
kot je danes prisotna tu. Ta dilema je bila prisotna tudi v odboru izvršnega
sveta. Po argumentih, ki so govorili za eno in za drugo stran, se je naš odbor
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potem zedinil o tem, da predloži takšno varianto, kot jo imate danes pred
seboj. Smatram, da kakršen koli odstop od te variante ni možen; ne moremo
sprejeti sugestije tovariša Zajca, ki jo je dal v imenu izvršnega odbora republiške izobraževalne skupnosti. Njegov predlog je najprej sistemsko nevzdržen, drugič pa tudi pravno ne bi bil utemeljen. Prav tako zavračamo idejo,
ki jo je povedala tovarišica dr. Kornhauserjeva, ker bi iz istih razlogov ne
bila izvedljiva.
Predlagatelj vztraja na takšnem besedilu, kot je bilo predloženo. Tu je bila
izrečena vrsta pomislekov, predvsem v tem, da služba po> vsej verjetnosti ne
bo boljša od današnje, da niso- urejeni koncepti, vsebina kot tudi jmesto iin
položaj pedagoške službe v naši družbi. Upal bi si trditi, da zakon, čeprav ima
vrsto pomanjkljivosti in gotovo ni idealen, vsebuje vrsto pozitivnih elementov,
ki jih ne gre zametavati in ki se bodo v praksi še izoblikovali, čim bo ta
služba dobila mesto, kot ji gre. Zato odklanjam misel, ki je bila prisotna pri
nekaterih razpravljalcih, da namreč sam predlog zakona ni toliko pripravljen,
da bi ga lahko tudi danes sprejeli. Popolnoma se strinjam s tovarišem predsednikom vašega zbora, ki je jasno povedal podobne misli, kot sem jih sedaj
poskušal sam nanizati. Mislim, da bi z oviranjem sprejema tega zakona samo
škodili prosvetno-pedagoški službi in da je pač zakon, takšen, ikot je danes
tukaj predložen, trenutno dokaj boljša rešitev, kot pa oblika, ki smo jo do
sedaj poznali, V praksi pa se bo ta zakon lahko še izboljšal in dobil večjo
vsebino in boljše mesto. Hvala.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? Prosim, tovariš Bojan Kardelj.
Bojan Kardelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Tovariš Zaje je v svojem komentarju k temu zakonu omenil, naj bi se prosvetno^pedagoška služba nekako vključila v izobraževalno skupnost, če že ne
s svojo nadzorno funkcijo, vsaj s svojo strokovno svetovalno vlogo, češ da to
izobraževalne skupnosti tudi najbolj rabijo. Mislim, da je osnovni namen teh
predloženih sprememb zakona predvsem okrepitev nadzorne funkcije, ker smatramo, da predvsem ta ni bila jasno opredeljena in da je bila ta služba neučinkovita ravno zaradi tega, ker nadzorne moči ni imela. Ta nadzorna služba
pa se mi zdi popolnoma nezdružljiva s katerim koli samoupravnim organizmom
pri nas. Kajti v tem primeru bi pedagoška služba morala sama sebe kontrolirati oziroma tisti organizem, v katerem bi delala.
Samo mimogrede bi se dotaknil vprašanja tovarišice Kornhauserjeve, ali
bo prosvetna služba nadzorovala tudi temeljne izobraževalne skupnosti. Tega
ne vem. V načelu najbrž ne, lahko pa se tudi to zgodi in najbrž ne bo' tako
hudo, če se ugotovijo kršitve zakonskih predpisov s področja vzgoje in izobraževanja v okviru pristojnosti izobraževalnih skupnosti.
Plediram za to, da je ta služba postavljena kot upravna služba tako kot
je v predlogu zakona, in da jo tudi financira proračun, ker le s tem bomo
dosegli njeno neodvisnost.
Kar se-tiče sodelovanja prosvetne službe z izobraževalnimi skupnostmi,
mislim, da ga zakonski predlog ne samo dopušča v celi vrsti vprašanj, ampak
takšno sodelovanje tej službi celo- nalaga. Poleg tega zakon omogoča, da se ta
služba pogodbeno veže tudi z drugimi partnerji, to se pravi, da ne izvršuje
samo nalog iz svojega programa, ki ga je odobril izvršni svet. Ne vidim
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nobene ovire, da se ne bi mogla pedagoška služba pogodbeno vezati za določena opravila, ki so v interesu izobraževalnih skupnosti, tudi ne le-te. Ce
bi sprejeli predlog, kot ga je nekdo dal, naj bi bila ta služba nekakšen sestavni
del izobraževalnih skupnosti, mislim, da bi potem zelo težko zagotovili enotnost ali pa bi prepustih republiški izobraževalni skupnosti, da se vmešava
tudi na tista področja, ki jih niti ne financira, konkretno mislim, otroško varstvo, dobršen del osnovnega šolstva in podobno. Ali pa skozi ta vrata pripeljali
težnjo po enotnem financiranju vsega, kar sodi pod vzgojo in izobraževanje.
Zato podpiram predlog in bom zanj glasoval. Hvala lepa!
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Še kdo želi poseči v razpravo? Kolikor ne, bi načelno razpravo! zaključil in predlagam naslednji postopek: tovarišica Gostenčnikova naj bi pojasnila svoj amandma, ki sta ga
že med tem dobih na mize, če to želi, in drugo, da ne gremo od člena do člena,
marveč da samo tisti tovariši, poslanci, ki imajo kakršne koli pomisleke ali
pripombe k posameznim členom predloženega teksta, le-te povedo, da bi po
razpravi odbor za šolstvo zavzel stališče do predloženega amandmaja in morebitnih pripomb, kasneje pa lahko glasujemo o samem predlogu zakona.
Se strinjate s takšnim postopkom? V času, ko bi razpravljal odbor za
šolstvo, bi bil seveda odmor. Prosim, tovarišica Gostenčnikova!
Lojzka Gostenčnik-2mavc: Spoštovani tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci! Dovolite mi, da dam k drugemu odstavku 7. člena
predlogoženega zakona naslednji amandma — mislim da je tekst na mizi:
»Za predstojnika organizacijske enote je lahko imenovan pedagoški svetovalec,
ki ima visoko ali višjo izobrazbo.« Predlagam, da se tekst dopolni z besedo
»višjo izobrazbo«.
Svoj amandma pa utemeljujem z naslednjim:
Ker je med predpisanimi pogoji za svetovalca tudi višja izobrazba, kar
pomeni, da se ne zahteva za vse, izključno visoko izobrazbo, smatram, da je
lahko vsak, ki bo svetovalec, tudi vodja organizacijske enote. Dalje se mi zdi,
da bi odprli s tem malo širše možnosti za politiko* kadrovanja, da bi lahko s
poslovnikom novega zavoda za šolstvo določili tiste organizacijske enote, katerih predstojniki naj imajo visoko izobrazbo glede na značaj dela, ki ga,
organizacijska enota opravlja, in sicer s posebnim, pogledom na to, ali je njeno
delovno področje v večini osnovno oziroma srednje šolstvo.
Ker pa na nekaterih območjih ni srednjih šol in bodo organizacijske enote
opravljale delo na osnovnih šolah, se mi zdi popolnoma prepričljivo, da, je
lahko tudi predstojnik take organizacijske enote predmetni ali razredni učitelj
z višjo izobrazbo. In še en argument v korist mojemu predlogu: gre preprosto
za to, da enakovredno vrednotimo vse faze izobraževanja in da pri tem damo
določeno mesto tudi razrednemu pouku. Znano nam je, da si je moč pridobiti
višjo izobrazbo za razredni pouk na pedagoški akademiji in visoko na filozofski
fakulteti, da je teh pedagogov zelo malo in da je učiteljev z višjo izobrazbo
za razredni pouk še manj, vendar pa je, po mojem, diplomant pedagoške akademije ustrezna osebnost za vodjo organizacijske enote, ki večinoma opravlja
delo na osnovnih šolah. Hvala lepa!
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa, tovarišica Gostenčnik.
Prosim, tovariš Karlin ima besedo.
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Janez Karlin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Najprej vprašanje k 15. členu, in sicer k tretjemu odstavku, ki govori o tem,
da morajo imeti pedagoški svetovalci za razredni pouk v osnovni šoli najmanj
ustrezno višjo izobrazbo. O tem govori že tudi drugi odstavek in sedaj vprašujem, kaj je mišljeno pod »ustrezno višjo izobrazbo«? Ali je tu imišljena
izobrazba predmetnega učitelja za razredni pouk, ki se lahko pridobi na pedagoški akademiji, ali pomeni to tudi, da ima lahko svetovalec za razredni
pouk kakršno koli predmetno skupino? Kolikor je tu mišljena samo skupina
razrednega pouka, smatram, da je prav za področje, za katerega je potrebno
največje število svetovalcev, trenutno premalo diplomantov te stroke. Ta študij
obstoja šele po ustanovitvi pedagoške akademije, nekaj je starejših tovarišev,
ki so' izredno' študirali ah pa si v enoletnem skrajšanem študiju v enem letu
to kvalifikacijo' pridobili, vendar jih, po mojem, ni toliko, da bi lahko zasedli
delovna mesta na celotnem področju zavoda. Zato prosim za odgovor, kaj je
s tem mišljeno: smatram, da je tretji odstavek odveč in bi ga lahko črtali.
Pripravljen sem predložiti tudi ustrezni amandma.
Nadalje predlagam, naj bi odbor premislil še o 18. členu, po katerem lahko
zahteva pedagoškega svetovalca na šolo tudi šolska skupnost učencev. Popolnoma zaupam v samoupravljanje mladih, vendar se bojim, da ne bi prišlo tu
do izkoriščanja, šolska skupnost ima svojega predstavnika tudi v svetu šole
in je lahko' že tam prisotna, kadar je potrebno pozvati pedagoškega svetovalca
zaradi kakršnih koli problemov na šoli.
In še pripomba k 24. členu, po katerem lahko dosedanji svetovalci brez
ustrezne kvalifikacije opravljajo svoje delo še največ tri leta po uveljavitvi
tega zakona. Tudi svetovalcem bi lahko dali iste pravice, kot so jih dobili
učitelji v osnovni in v srednji šoli, ki lahko v petih letih dosežejo zahtevano
izobrazbo. Predlog odbora je sicer štiriletni rok, vendar predlagam, da tudi
tu postavimo- rok petih let. Hvala!
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala, dalje prosim. Ima še kdo konkretno pripombo na kakšen člen? Tovarišica Kornhauser želi besedo.
Dr. Aleksandra Kornhauser: Gre za obravnavo zakona po skrajšanem roku, ko po poslovniku ni potrebno nabrati deset podpisov za amandma,
ampak ga lahko' predlagam sama. Predlagam kot amandma predlog, ki ga je
dal izvršni odbor republiške izobraževalne skupnosti, in sicer, da se prvi odstavek 9. člena predloga zakona spremeni tako, da se bo glasil: »Sredstva za
delo zavoda za šolstvo zagotavlja izobraževalna skupnost SR Slovenije na podlagi delovnega programa zavoda.« Ce bi bil moj amandma sprejet, potem je
logično, da se 26. člen predloga zakona črta. Hvala!
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala! Tovariš Troj ar ima besedo.
Štefan Trojar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Nadaljeval bi z mislijo, ki jo je že tovariš Feldin poudaril, in sicer kako bo
s preverjanjem dela pedagoških svetovalcev, ker smo princip reelekcije odpravili in zakonodajno-pravna komisija predlaga, da se črta 16. člen. Pri takšni
formulaciji, kot nam jo nakazuje zakonodajno-pravna komisija, ne moremo
ostati in zdi se mi, da nismo napravili nobenega koraka naprej pri preverja-
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nju dela svetovalcev. To je zelo važno vprašanje in ne morem, glasovati za
zakon, če bi ta stvar ostala v takšni obliki. Hvala.
Predsednik Miloš Poljanšek: Naprej, kdo še želi poseči v razpravo?
Kolikor ne, prosim predstavnika predlagatelja, da pojasni oziroma da odgovor
na vprašanja, ki so bila postavljena v razpravi k 15., 18., 23., 24. členu.
Cene Matičič: Tovariš Karlin je imel pripombe k 23. in k 3. odstavku
15. člena, po katerem mora imeti pedagoški svetovalec za razredni pouk v
osnovni šoli najmanj ustrezno višjo izobrazbo. S tem je mišljena izobrazba
višje stopnje za razredni pouk, ki je, kot veste, organizirana na pedagoških
akademijah. Da bi si to izobrazbo lahko pridobili tudi tovariši, ki je sedaj
nimajo, je bil v 24. členu najprej postavljen triletni rok, istočasno pa je bil
dan tudi drug predlog petih let. Včeraj smo se na skupni seji našega odbora
in vašega odbora za šolstvo zedinili z rokom štirih let.
Druga pripomba je bila v zvezi z 18. členom, po katerem naj bi imele
šolske skupnosti pravico poklicati prosvetno-pedagoško službo na. šolo. Tudi
na odboru pri izvršnem svetu je bila prisotna misel, vendar le v obliki, da bi
mogoče to določilo lahko sploh odpadlo. Čeprav je naš odbor kot predlagatelj
vztrajal na tem določilu, sem mnenja, da bi besedilo lahko spremenili tako,
da ima šolska skupnost učencev možnost, da zahteva na šolo prosvetno-pedagoško službo. Mogoče bi o tej misli povedal svoje mnenje odbor za šolstvo.
O rokih za pridobitev ustrezne izobrazbe svetovalcev sem že govoril.
Dovolite, da izkoristim to priložnost in vas seznanim še s spremembo, ki
je nastala v 3. členu po zadnji alinei. Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora in tudi vaš odbor za šolstvo sta predlagala, naj se doda nova alinea,
ki se glasi: »Zavod za šolstvo mora zagotoviti pedagoški nadzor in svetovanje
za vse vrste izobraževalnih zavodov«. Sedaj smo v tem besedilu zamenjali izraz
»zavod za šolstvo« s »pedagoška služba«, ta popravek je čisto razumljiv, ker
je v 4. členu točno napisano, da pedagoško službo v SR Sloveniji opravlja
zavod za šolstvo.
Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim, še pojasnilo na vprašanje
tovariša Trojarja. Ali bi tovariš Trojar ponovil, prosim, vprašanje k členu 16?
Ni potrebno?
Cene Matičič: Ta člen je zakonodajno-pravna komisija razveljavila
in ga ni več. Mogoče bi predstavnik zakonodajno-pravne komisije natančneje
pojasnil, ker je to pravno vprašanje. Predstavnik zakonodajno-pravne komisije
trdi, da je to vse zapisano v njenem poročilu. Kot veste, je naš odbor vztrajal
na tem 16. členu, vendar se je kasneje uklonil zahtevi zakonodajno-pravne
komisije, ki je mnenja, da je člen pravno nevzdržen; s tem se je seveda strinjal
tudi vaš odbor za šolstvo.
t
Predsednik Miloš Poljanšek: Ali je tovariš Trojar zadovoljen z
odgovorom, sicer bi moral prebrati pojasnilo, ki ga daje zakonodajno-pravna
komisija v zvezi s 16. členom v svojem poročilu.
Štefan Trojar

(iz klopi): Sem zadovoljen.
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Predsednik Miloš Poljanšek: Se kdo želi poseči v razpravo po
posameznih členih? Kolikor ne, zapiram razpravo in prosim odbor za šolstvo,
da se zbere v sobi št. 212. Hkrati naprošam člane odbora za kulturo, da se
zberejo v sobi št. 84. Odrejam polurni odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 12.45 in se je nadaljevala ob 14.)

Predsednik Miloš Poljanšek: Malo bolj razredčeni nadaljujemo
sejo. Poslušali bomo poročilo predstavnika odbora za šolstvo o razpravi o
amandmajih, ki so bih dani v zvezi z zakonom o prosvetno-pedagoški službi.
Prosim, besedo ima predsednica odbora za šolstvo tovarišica dr. Aleksandra
Kornhauser.
Dr. Aleksadra Kornhauser: Dobili smo tri amandmaje: amandmaja tovarišice Gostenčnikove ter tovariša Karlina in moj amandma. Poročala
bom o prvih dveh, medtem ko bo tovarišica Faganelijeva poročala o zadnjem.
Najprej amandma tovarišice Gostenčnikove k drugemu odstavku 7. člena,
naj se med besedi »visoko izobrazbo« vstavi besedilo »ali višjo«, tako da se
odstavek glasi: »Za predstojnika organizacijske enote je lahko imenovan pedagoški svetovalec, ki ima visoko ali višjo izobrazbo.«
Odbor za šolstvo je po temeljiti razpravi ugotovil, da je načelno treba
zahtevati visoko izobrazbo za predstojnike organizacijskih enot. Ugotovil pa
je tudi, da bi v tem primeru v sedanjem položaju popolnoma izločili kot kandidate za takšno delovno1 mesto svetovalce za razredni pouk, ker zanje doslej
še ni bilo možnosti za pridobitev visoke izobrazbe. Zaradi tega je odbor v soglasju s predlagateljico amandmaja dopolnil amandma še z besedo> »izjemoma«,
torej naj bi se besedilo glasilo: »Za predstojnika organizacijske enote je lahko
imenovan pedagoški svetovalec, ki ima visoko ali izjemoma višjo izobrazbo.«
Takšen amandma je odbor za šolstvo soglasno sprejel; zavod za šolstvo- pa naj
bi določil s svojim statutom, kdaj je za neko organizacijsko enoto to dopustno.
Obravnavah smo tudi amandma tovariša Karlina k 15. členu, naj bi odpadel tretji odstavek, ki se glasi: »Pedagoški svetovalci za razredni pouk v
osnovni šoli morajo imeti najmanj ustrezno višjo izobrazbo.« Odbor je po
obširni razpravi ta amandma zavrnil z utemeljitvijo*, da je vsem omogočeno
štiriletno1 obdobje za pridobitev ustrezne pedagoške izobrazbe. S črtanjem tega
odstavka bi omogočili, da bi na delovna mesta svetovalcev prihajali neustrezno
kvalificirani ljudje.
Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim še tovarišico Faganehjevo
za pojasnilo k amandmaju tovarišice Kornhauserjeve.
Mar.ij a Faganeli: Amandma dr. Kornhauser j eve, naj s pedagoško
službo financira republiško izobraževalno skupnost, je odbor temeljito obravnaval in pri tem po eni strani ugotavljal, da pedagoška služba kot upravna
služba teži k proračunu, po svoji dejavnosti pa k republiški izobraževalni skupnosti. Odbor je sprejel amandma in sicer s šestimi glasovi za, tremi proti in
enim vzdržanim.
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Predsednik Miloš Poljanšek: Preden preidemo na glasovanje, ima
besedo še predstavnik zakonodajno-pravne komisije tovariš Jože Pacek. Prosim!
Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
V imenu zakonodajno-pravne komisije moram izjaviti, da glede amandmajev
k 7. in 15. členu ne bi imel pripomb, pač pa bi želel pojasniti stališče komisije
do amandmaja, ki je bil kot predlog podan naprej od strani izvršnega odbora
izobraževalne skupnosti SR Slovenije in potem povzet v amandmaju tovarišice
poslanke dr. Kornhauserjeve in o katerem ste ravnokar slišali tudi mnenje
odbora.
Kot je razvidno' iz poročila zakonodajno-pravne komisije k temu predlogu
zakona z dne 7. 4. 1969, gre v tem primeru za koncept, po katerem je pedagoška
služba v bistvu čisti upravni organ v skladu z 49. členm zakona o republiški
upravi SR Slovenije. V našem amandmaju k 4. členu smo še posebej citirali
ta člen in ta zakon, da bi bila stvar čim manj sporna. Nesistemska bi bila
z amandmajem predložena rešitev prav gotovo zavoljo tega, ker bi predstavljala
ne samo izjemno in nenavadno, ampak tudi nesprejemljivo' rešitev, ki jo v
dosedanji praksi nismo uvajali; nesistemska je tudi zavoljo tega, ker se znana
in uveljavljena organizacija uprave, kolikor gre za financiranje, izvaja prek
republiškega proračuna, prek rednih sredstev, katerih nosilci so neposredni
upravni organi. Zato predstavlja amandma predvsem s sistemom neskladno
rešitev. Opozoril bi, da ste tudi na tem zboru razpravljali o resoluciji zakonodajne politike republike in jo v bistvu sprejeli z nekaterimi pripombami. Ena
od pomembnih postavk te resolucije je ravno zagotavljala, da se mora zakonodajna dejavnost republike izogibati vsem nesistemskim rešitvam. Hvala!
Predsednik Miloš Poljanšek: Lahko vprašam še naslednje tovariš
Pacek? Ali je protisistemska rešitev tudi nezakonita in protiustavna?
Jože Pacek: To ni izrecno proti ustavi.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Vprašujem predlagatelja
amandmaja k 15. in 24. členu, tovariša Karlina, če vztraja na svojih amandmajih.
Poslanec Janez Karlin (iz klopi): Vztrajam.
Predsednik Miloš Poljanšek: Torej glasuj emo naprej o teh amandmajih, o katerih je razpravljal odbor za šolstvo in pravkar podal poročilo in o
katerih smo slišali tudi stališče zakonodajno-pravne komisije.
Najprej o amandmaju tovariša Janeza Karlina k 15. členu, naj se tretji
odstavek črta. Kdor je za predlagani amandma, naj prosim dvigne roko in
hkrati pritisne na tipko. (25 poslancev dvigne roko.) Koliko' jih je proti? (21 poslancev je proti.) Koliko se jih je vzdržalo? (10 poslancev se je vzdržalo.))
Amandma ni sprejet.
Dalje amandma k 24. členu naj se rok za dosedanje svetovalce, ki nimajo
ustreznih pogojev, podaljša na pet let po uveljavitvi zakona. Kdor je za predloženi amandma tovariša Karlina, naj dvigne roko oziroma glasuje s tipko.
(16 poslancev dvigne roko.) Koliko> vas je proti? (31 poslancev.) Koliko se vas
je vzdržalo? (8 poslancev.) Tudi ta amandma je odklonjen.
19
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Sedaj pa k amandmaju, M ga je predlagala tovarišica Lojzka Gostečnik
k 7. členu in ki se glasi: »Za predstojnika organizacijske enote je lahko imenovan pedagoški svetovalec, ki ima visoko ali izjemoma višjo izobrazbo.« Kdor
je za ta predlog, naj prosim dvigne roko oziroma glasuje s tipko. (44 poslancev
dvigne roko.) Kdo je proti? (6 poslancev.) Kdo se je vzdržal? (4 poslanci.)
Amandma je sprejet.
Amandma tovarišice Komhauserjeve k 9 členu, ki se glasi: »Sredstva za
delo zavoda za šolstvo zagotavlja izobraževalna skupnost SR Slovenije na
podlagi delovnega programa zavoda.« Kdor je za predloženi amandma, naj
prosim dvigne roko in glasuje s tipko-. (36 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti?
(10 poslancev.) Koliko se jih je vzdržalo? (8 poslancev.) Amandma je sprejet.
Sedaj preidemo na glasovanje amandmajev zakonodajno-pravne komisije
in odbora za šolstvo. Predlagam, da glasujemo o amandmajih v celoti. Se strinjate? (Poslanci se strinjajo.) Amandmaji zakonodajno-pravne komisije so
k 4., 12., 15., 16., 23., 24., 26. in 27. členu. Kdor je za predložene amandmaje
s korekturo 9. člena, naj prosim dvigne roko oziroma glasuje s tipko.
Podpredsednik dr. Aleksandra Kornhauser: 26. člen v tem primeru odpade.
Predsednik Miloš Poljanšek: Da, saj je odpadel in ga nismo sprejeli.
Podpredsednik dr. Aleksandra Korhauser: Brž ko je bil amandma
k 9. členu sprejet, odpade 26. člen.
Predsednik Miloš Poljanšek: Točno. 9. in 26. člen sta takšna, kot
smo jih pravkar z amandmaji sprejeli.
Kdor je za amandma zakonodajno-pravne komisije, naj prosim dvigne
roko oziroma glasuje s tipko. (45 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (7 poslancev.)
Prehajamo na glasovanje o amandmajih odbora za šolstvo, in sicer k 3.,
12., 14., 22., 23. in 24. členu. Kdor je za predložene amandmaje, naj dvigne roko
in glasuje s tipko. (47 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se
je kdo vzdržal? (7 poslancev.)
Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predloženi zakon s pravkar sprejetimi amandmaji, naj prosim dvigne roko in glasuje
s tipko. (44 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (4 poslanci.) Kdo se je
vzdržal? (6 poslancev.) Zakon je sprejet s 44 glasovi za, s 4 proti in 6 vzdržanimi.
Zaključujemo 4. točko dnevnega reda in prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona o visoki ekonomsko-komercialni šoli
v Mariboru.
Osnutek zakona je predložil skupščini v obravnavo izvršni svet, ki je kot
svojega predstavnika določil člana izvršnega sveta tovariša dr. Vladimira Bračića. Zeli predstavnik že uvodno besedo, da bi pojasnil predlog izvršnega sveta?
Besedo ima tovariš dr. Bračič.
Dr. Vladimir Bračič: Tovarišice in tovariši poslanci! Zakon o visoki
ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru, ki je pred nami, je nastal na osnovi
daljših razprav in preverjanj ustreznosti takega predloga. Višja ekonomsko-
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komercialna šola je poslala predlog za preosnovanje šole v visoko ekonomskokomercialno šolo 28. 1. 1968 in ga podprla s 100 strani obsegajoeim, elaboratom,
v katerem z različnimi podatki iz statističnih in drugih uradnih publikacij ter
ugotovitvami na osnovi ankete dokazuje pomanjkanje ekonomskih kadrov v
Sloveniji nasploh in še posebej ekonomistov poslovne strani. V tem dokumentu
je tudi obrazložen osnovni koncept, kako si šola zamišlja šolanje teh kadrov,
ki vsebinsko ne bi bilo dupliranje šolanja kadrov — ekonomistov na ekonomski
fakulteti v Ljubljani. Naknadno^ je šola poslala še nekaj takšnega gradiva ter
poseben elaborat, s katerim je še bolj podrobno utemeljila svoj predlog.
Ko je izvršni svet dobil predlog višje ekonomsko-komercialne šole, je zadolžil republiški sekretariat za prosveto in kulturo, naj preveri argumentacijo,
ki je bila poslana k temu predlogu, in dobi mnenja različnih neposredno zainteresiranih gospodarskih in družbenih organizacij ter združenj. Tako je izvršni
svet želel preveriti ustreznost takšnega predloga. Republiški sekretariat je pozval vrsto organizacij kot so: gospodarska zbornica SR Slovenije, ekonomska
fakulteta, republiški sindikalni svet, inštitut za ekonomska raziskovanja v Ljubljani, združenje poslovnih bank in hranilnic, Turistična zveza Slovenije, zavod
SR Slovenije za zaposlovanje, zavod SR Slovenije za statistiko in še nekatere
druge, naj pošljejo svoje mnenje. Večina imenovanih se je odzvala in v svojih
poročilih izrazila načelno soglasje k takemu predlogu, pri tem predvsem naglašujoč, da v resnici manjka ustreznih kadrov poslovne ekonomske smeri.
Na posebno pobudo izvršnega sveta je o vsem gradivu razpravljal tudi
ekonomski svet kot najprominentnejši organ za ekonomska vprašanja v republiki. V svojem poročilu navaja, da je v lanskem novembru razpravljal o tem
in ker v razpravi niso bila izražena enotna mnenja, ni mogel dati izvršnemu
svetu dokončnega odgovora o umestnosti ustanovitve visoke ekonomsko-komercialne šole v Mariboru. Poročilo navaja argumente, ki so bili na seji izraženi
v prid predlogu in tiste, ki so bili v nasprotju z njimi. Na koncu ugotavlja oziroma predlaga izvršnemu svetu, naj le-ta imenuje posebno komisijo iz vrst
strokovnjakov, ki bi prizadeto in nepristransko proučila vse razloge, ki govore
v prid in proti ustanovitvi visoke ekonomsko-komercialne šole v Mariboru.
Tako bi lahko pristojni forumi jasneje opredelili svoja mnenja.
Izvršni svet je to pobudo ekonomskega sveta sprejel in imenoval sedemčlansko začasno komisijo z nalogo, da prouči vsa gradiva, si oskrbi po potrebi
še nova in na osnovi tega izdela svoje mnenje ter ga predloži izvršnemu svetu,
le-ta pa bo na podlagi vseh teh elementov dokončno sklepal.
Odbor izvršnega sveta za znanost, prosveto in kulturo in izvršni svet sta
ocenila poročilo komisije kot izčrpen in nepristranski odgovor na odprta vprašanja, ki zadevajo problem preosnovanja te šole in menila, da so obširna dokumentacija predlagatelja, gradivo o konzultacijah mnogih prizadetih strokovnih
in družbenih organizacij ter sklepi komisije ustrezna osnova za odločanje.
Izvršni svet meni, da nove razprave po vsej verjetnosti ne bi dale drugačnih
ali novih zaključkov.
Poročilo torej predstavlja kakovostno in zanesljivo podlago^ za odločitev
izvršnega sveta in republiške skupščine. Na osnovi dejstva, da je tekla dolga
razprava med neposredno prizadetimi strokovnimi organi in gospodarskimi
organizacijami in da sta neposredno sodelovali tudi višja ekonomsko-komercialna šola in ekonomska fakulteta, je izvršni svet menil, da je kljub dejstvu,
da je ekonomska fakulteta od vsega začetka izražala pomisleke in dejala protipredloge ter izdelala tudi dva elaborata, ki jih je predložila izvršnemu svetu
19*
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in komisiji, vendarle toliko pozitivnih in prepričujočih elementov v teh gradivih, da je predlagala zakon o ustanovitvi visoke ekonomsko-komercialne
šole, ki je danes pred vami. Zato v imenu izvršnega sveta predlagam zboru, da
zakon sprejme. Hvala.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa tovariš dr. Bračič. Osnutek
zakona sta obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in naš odbor za
znanstveno raziskovalno1 delo in visoko šolstvo.
Zeli predstavnik zakonodajno-pravne komisije še ustno obrazložiti svoje
sicer pismeno izraženo stališče? Vidim, da tovariša Packa ni tu.
Predstavnik našega odbora želi stališče odbora ustm> pojasniti. Besedo ima
predsednik odbora tovariš dr. Lev Premru.
Dr. Lev Premru: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Naš odbor
je danes zjutraj na seji obravnaval osnutek zakona o visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru. Večina razprav na odboru je bila posvečena predvsem
predlogu za skrajšani postopek. Naš odbor se je od vsega začetka delovanja
sporazumel za takšno metodo dela, da je za vsa gradiva, ki so mu bila predložena, vedno poskušal biti seznanjen s stališči za in proti. Glede na to, da je
bil osnutek zakona predložen skupščini šele 1. 4., konkretnejše gradivo pa dano
našemu odboru šele danes zjutraj, je odbor sprejel naslednji sklep:
»Odbor za znanstveno-raziskovalno delo in visoko šolstvo se ni strinjal
s predlogom, da se predloženi zakon o visoki ekonomsko-komercialni šoli v
Mariboru obravnava po skrajšanem postopku in ne glede na roke, predpisane
s poslovnikom. Odbor zato predlaga, da zbor obravnava predloženi zakon, ker
ni odločal o tem ali je zakon potreben in tudi ni obravnaval zakonskega osnutka,
kot predlog za izdajo zakona, torej kot prvo fazo zakonodajnega postopka.«
Za tak sklep so glasovali v odboru 4 člani, dva sta bila proti, eden pa se je
vzdržal. Samo toliko in hvala.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Predsedstvo skupščine predlaga pristojnima zboroma, da obravnavata predloženi zakon po skrajšane postopku kot zakonski predlog ter ne glede na roke, ki so predpisani s poslovnikom.
Mnenje odbora o tem predlogu ste pravkar slišali in zato dajem sam
predlog glede postopka na glasovanje. Kdor je za skrajšni postopek, naj prosim
dvigne roko? (30 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (12 poslancev dvigne
roko.) Se je kdo vzdržal (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je zbor sklenil obravnavati predloženi zakon po skrajšanem
postopku kot zakonski predlog, ne glede na roke, predpisane s poslovnikom.
Odpiram razpravo o predloženem zakonu. Besedo želi tovariš dr. Roman
Modic, rektor ljubljanske univerze.
Dr. Roman Modic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Želel bi povedati naslednje: stališča, na katera izvršni svet svoj predlog zakona
opira, izhajajo iz mnenja komisije, ki je bila posebej za ta namen izbrana in
določena in katere mnenje in stališče ste dobili s sklicem današnjega zasedanja
našega kulturno-prosvetnega zbora. Povedal bi rad, da se z določenimi osnovami
in izhodišči za takšen sklep izvršnega sveta ne morem strinjati in povedal bi,
zakaj in s katerimi točkami tega poročila se ne strinjam.
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Prva točka omenja ugotovitev komisije, da nastajajo velike potrebe po
diplomiranih ekonomistih z visokošolsko izobrazbo, to se pravi s štirimi leti
študija. Smatram, da to ne more biti razlog za odpiranje novih šol, ampak
samo za to, da se obstoječe šole obdržijo, če pa hočemo imeti argumente za
ustanavljanje novih šol, potem je treba verjetno najti ustreznejše številčne
podatke, da ne bomo stali čez nekaj let pred dilemo, kaj s takimi šolami narediti. V približno takšnem položaju smo že bili v naši mandatni dobi, ko smo
reševali vprašanja višje stomatološke šole, višje gospodinjske šole in še kakšna
lahko pride na vrsto. Mislim, da je zelo nerodno govoriti o ustanavljanju šol
brez ustreznih podatkov v času, ko si na vseh področjih naše izobraževalne
dejavnosti prizadevamo za racionalnejše oblike dela in organizacije in to spraviti v sklad z razmeroma pomanjkljivimi materialnimi možnostmi naše republike. Potrebe seveda marsikje so, vendar je vprašanje, kako jim najbolj pravilno in najbolj pravično ugoditi.
Drugo vprašanje, za katerega smatram, da ni dobro utemeljeno, je obrazloženo v točki 6. Rečeno je namreč, da je bila komisija mnenja, naj se ta visoka šola ustanovi na glede na prizadevanja in napore, da bi se stvari uredile
v okviru ene visoke šole oziroma fakultete na področju naše republike, za kar
vem, da so bile pobude dane; sam sem pred dobrim letom prevzel takšino
iniciativo, vendar te pobude niso pripeljale do zaključka, ker so bili razgovori
s strani višje ekonomsko-komercialne šole v Mariboru prekinjeni in kakor sem
danes izvedel, zaradi tega, ker naj bi se najprej počakalo ali bo ta šola postala
visoka ali pa bo ostala višja šola. Takšen argument zame ni zadosten razlog
za prekinitev razgovorov in smatram, da je to enostranski ukrep, ki je vsako
približevanje stališč že v svojem začetku onemogočil in ni dopustil, da bi se to
vprašanje razvijalo po tisti poti, ki bi bila po mojem ustreznejša.
In tretje, za kar imam razloge, da se oglašam, je stališče pod točko 9, kjer
piše, da bo ta šola sicer dražja, kakor če bi razširili ustrezne kapacitete v študentovskih domovih v Ljubljani, vendar da nas to ne sme ovirati pri ustanavljanju, če da so sredstva za to zagotovljena. Vsi veste, s kakšnimi materialnimi
težavami se srečujemo pri vprašanjih, ki zadevajo naše šolstvo in vsi vemo
da naše šole niso niti približno' zadovoljivo financirane. Sprašujem se, ali je
takšno ustanavljanje v dobi, ko smo še vedno pod geslom gospodarske ijn
družbene reforme, pravilno in ali naše napore za racionalnejšo ureditev visokega
šolstva ne onemogoča, če se pokaže, da je to pravzaprav samo parola, ki nima
prave vsebine in lahko nekatere prizadene, druge pa ne. Zaradi tega nisem
s takšnim sklepom zadovoljen in tudi za njega ne bom glasoval, enostavno' iz
razloga, ker ne maram prevzemati odgovornosti za to, da mi bo nekdo kasneje
očital, češ zakaj si pa takrat glasoval za to, ko je bil čas, da bi bil proti, danes
pa, ko smo pred dilemo, kakor smo bili že večkrat, pa seveda nimaš kaj povedati in ne moreš nič ukreniti. Povedal bi rad, da sem bil pred dvema letoma
z delegati vseh jugoslovanskih univerz pri takratnem predsedniku zveznega
izvršnega sveta tovarišu Petru Stamboliču in da smo ga opozorili na materialni
položaj visokih šol v Jugoslaviji nasploh in ga prosili, da se ustrezna materialna
sredstva zagotovijo. Takrat nam je povedal, da bo sicer mogoče delež družbenega proizvoda v ta namen povečevati iz leta v leto za majhen odstotek, nekih
velikih premikov v delitvi družbenega dohodka pa ne smemo pričakovati, saj
dobivamo razmeroma visok znesek, racionalneje pa naj uredimo naše delo. Pri
tem je opozoril, da imamo v Jugoslaviji 11 agronomskih fakultet, 10 ekonomskih
visokih šol, 6 metalurških, 6 rudarskih itd., skratka, ogromno število šol in ko
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je to primerjal z vzhodom ali zahodom, se je pokazalo, da je tako stanje visokih
šol v obratnem sorazmerju z nivojem našega gospodarstva in družbenega potenciala. Dve leti po tem opozorilu, da je racionalizacija prvenstvena naloga
jugoslovanskih univerz, se ni uredilo ničesar, zato ker so republike v teh svojih
pristojnostih dokaj samostojne in ni moč nanje kaj dosti vplivati, pa tudi ker
se nobena šola sama ne ukine, ampak so za to potrebni precej boleči posegi.
Sami ste se prepričali o tem, da je dosti težje šolo, ki je zaživela, ukiniti, kakor
pa biti nekoliko previdnejši, ko> jih ustanavljamo1.
Zaradi tega ponovno povem, da ne morem glasovati za ta zakon iz razlogov, ki sem jih navedel in tudi ne prevzemati odgovornosti za to, kar se bo
naredilo, če bo zakon sprejet. Hvala.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. K besedi se javlja tovariš
dr. Miro Stiplovšek. Prosim!
Dr. Miro Stiplovšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Glede na to,
da sem že v odboru danes zjutraj razpravljal o tem vprašanju, bi rad samo še
pred zborom obrazložil, zakaj sem se odločil za to, da ne bom glasoval za
predlog, da se zakon sprejme po skrajšanem postopku. V soboto sem namreč
dobil prvo gradivo, danes pa, med sejo- odbora gradivo, ki ga je predložila
višja ekonomsko-komercialna šola. Oprostite, v nekaj minutah se ne morem
opredeliti, ker gre za pomembno vprašanje. Zdi se mi, da bi morala biti predhodno rešena vprašanja profilov ekonomskih kadrov in medsebojnih odnosov,
vprašanje potreb po teh kadrih, za kar bi morale biti tukaj jasne številke.
Nimam nič proti temu, da se ustanovijo dve visoki šoli, če so za to objektivne
potrebe, samo vendarle bi želel nekoliko več argumentov. Rečeno je bilo tudi,
da je, recimo ekonomska fakulteta proti ustanovitvi in med vrsticami smo
lahko razbrali, da je ekonomska fakulteta dejansko danes brez kakršnegakoli
stika s prakso, se pravi, da vzgaja v bistvu teoretike. Če je temu res tako, sem
za to, da se tudi ekonomski fakulteti v Ljubljani pove, da s takim sistemom
študija ne more nadaljevati, ker tudi ona troši velika družbena sredstva. Preden
bi se lahko odločil, bi vendarle rad slišal tako argumente za, kakor tudi argumente proti ustanovitvi. Vztrajam na tem, da se to čimprej pripravi, da bomo
imeli mi ah pa tisti poslanci, ki bodo za nami to stvar sprejemali, vendarle
možnosti objektivne presoje o tem, koliko so oziroma niso potrebe po tej šoli
upravičene. Izjavljam, da se ne morem na podagli tega gradiva, ki mi je bilo
sedaj predloženo, opredeliti za to, ali naj ta šola enostavno preraste v visoko
šolo.
Rad bi zastavil še vprašanje. Namreč po novem zakonu o visokem šolstvu
mora dati mnenje k ustanovitvi šole tudi izvršni odbor republiške izobraževalne skupnosti. Kakšno mnenje so tam sprejeli glede tega zakona? Da mi
ne bi nihče očital kakršnekoli pristranosti, ker pač delam na enem od univerzitetnih ustanov, bi rad poudaril, da sem za pretehtan način preverjanja statutov in dela na vseh visokošolskih zavodih, naj bodo združeni v univerzi ali
v združenju visokošolskih zavodov v Mariboru ali pa združenju visokošolskih
zavodov v Ljubljani. Sedaj, ko smo zakon sprejeli, moramo pa vendarle gledati,
da te stvari dokončno enkrat pretehtamo in uredimo, da ne bomo že spet po
dveh letih naglega odločanja in nastajanja novih šol ponovno govorili o problemu racionalizacije v viskem šolstvu! Hvala!
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Predsednik .Miloš P o 1 j a. n š e k : Hvala. Naprej prosim. Tovariš Cajnko.
Prosim!
Zvone Cajnko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Imam namen razpravljati nekoliko o vsebinskih vprašanjih, ki se nanašajo- na
šolo, glede na to, da smo proceduralno vprašanje že sprejeli oziroma zaključili.
Najprej bi hotel izraziti svoje mnenje glede racionalizacije visokih šol.
Osebno- racionalizacije ne pojmujem tako, da absolutno in v vsakem primeru
gre samo za ukinjanje visokih šol. Po mojem in tako> sem razumel tudi takratno
obrazložitev racionalizacije, dano v tem domu in v tej skupščini, moramo
racionalizacijo pojmovati ne samo kot ukinjanje šol, ampak tudi kot razvijanje,
če bo potrebno. Znano je, da Slovenija v visokem šolstvu zaostaja za drugimi
republikami in da so potrebe te vrste močno prisotne. Predlog za prekvalifikacijo višje ekonomsko-komercialne šole v visoko zato ne pojmujem kot ekstenzivnost visokega šolstva ali kot nadaljevanje dosedanje prakse, katero smo
končno vsi obsodili, ampak kot enega od korakov k racionalizaciji na področju
visokega šolstva predvsem v tem smislu, da razvijamo tiste vrste šol in, lahko
bi rekel tudi profile strokovnih kadrov, ki jih naša družbena skupnost oziroma
naše gospodarstvo izrazito potrebuje. Predlog za prehod višje ekonomskokomercialne šole na visoko je dejansko odraz izrazitih potreb slovenskega gospodarstva. O teh potrebah je slovensko gospodarstvo že dovolj jasno izreklo
svoje mišljenje, pa če mi to danes hočemo ali nočemo ugotoviti. Iz gradiv, ki
SO' nam bili posredovani, je to dejstvo vendarle izrazito jasno razvidno. Če
govorimo o slovenskem gospodarstvu, mislim pri tem predvsem takšne organizacijske enote, kot so recimo gospodarska zbornica, republiški sindikat industrije, rudarstva in podobno, razne ekonomske institucije, večja gospodarska
podjetja in njihovi predstavniki in končno oziroma, mogoče tudi na prvem
mestu, posebna začasna komisija, ki je bila v ta namen imenovana, ki pa je
zelo jasno tudi opozorila na ta interes slovenskega gospodarstva.
Prosvetno-kultumi zbor, ki si je vedno privoščil pripombe, da v nobenem
primeru ne odloča o važnejših vsebinskih vprašanjih družbenega življenja v
Sloveniji, recimo takšnih, ki se nanašajo na gospodarstvo, pa ima danes vendarle možnost, da skoraj absolutno odloča o vprašanju, ki se najbolj tiče prav
slovenskega gospodarstva in njegovih interesov. Šola je namreč izključno namenjena gospodarskim interesom in mi pravzaprav odločamo- o tem, ali naj
takšno šolo, za katero je gospodarstvo svoje interese že izrazilo, temu gospodarstvu damo ali ne. Mislim, da bi odgovornost tega zbora oziroma nas poslancev
morali postavljati tudi v tem smislu. Ne samo tako, da nekaj delamo brez
utemeljenih argumentov in tako dalje, ampak da vendarle odločamo o vprašanju, za katero se je, ponavljam, gospodarstvo samo že dovolj jasno opredelilo.
Zaradi tega me moja poslanska vest ne bo pekla, ko se bom mirno odločil za
to šolo, saj so svoje mnenje o upravičenosti preosnovanja višje ekonomskokomercialne šole v visoko izrekli že večji strokovnjaki strokovno in verjetno
tudi bolj pristojni krogi, kot pa smo, recimo, danes mi tu.
Drugo vprašanje, o katerem bi hotel povedati nekoliko besed, je tako imenovani profil kadra. Pojavljajo se namreč mnenja, da bo visoka ekonomskokomercialna šola dupliranje oziroma paralelizem z ekonomsko fakulteto. Hotel
bi povedati, da dejansko ta šola danes obstoja na prvi stopnji in da ne gre za
ustanavljanje nove šole, ampak samo za njeno nadaljevanje na drugi stopnji.
Gospodarstvo in verjetno tudi nekateri, ki nekoliko bližje poznamo profil teh
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kadrov in pa šolo samo, vemo, da ne gre za paralelno šolanje in da istih
profilov kadra ne oblikujeta komercialna šola v Mariboru in ekonomska fakulteta. Zelo hitro se lahko ugotovi, da je vendarle profil kadra ekonomske fakultete različen od tistega, ki ga je dosedaj dajala ekonomsko-komercialna šola na
prvi stopnji in da je tudi različen od profila, ki naj bi ga dala ekonomskokomercialna šola na drugi stopnji. Poudarjam, da ne gre za isti profil kadrov;
v slovenskih strokovnih in gospodarskih krogih se je, kolikor je meni znano,
oblikovalo mnenje, da je poleg profila, ki ga daje ekonomska fakulteta, prav
tako> in v isti meri potreben profil, ki ga na prvi stopnji že daje danes ekonomsko-komercialna šola in da je prav tako potreben profil, ki naj bi ga dajala
ekonomsko-komercialna šola na drugi stopnji. Torej gre za ugotovljeno potrebo
po posebnem profilu ekonomista podjetniške usmeritve, ki ga v razvitem svetu
prav tako danes poznajo in ga prav tako že imajo. Tudi naše manj razvite, ali
pa vsaj toliko razvite republike kot je naša, takšen profil kadra že šolajo in ga
prav dobro- uporabljajo.
Tretje je vprašanje objektivnih možnosti. Večkrat se sliši, da nimamo
finančnih in pa drugih materialnih in objektivnih možnosti. Komisije, ki so
raziskovale to vprašanje, kot je razvidno, so dale zadovoljiv odgovor. Objektivne
možnosti so in prehod na visoko ekonomsko-komercialno šolo ni zvezan z nepremostljivimi težavami. Nekateri problemi v zvezi s tem se vendarle, dajp
rešiti v mejah sedanjih objektivnih in finančnih možnosti.
Če tako gledam na ta predlog, potem se dejansko sprašujem, zakaj bi
naj dejstvu, da je republiški zbor danes sprejel zakon brez kakršnihkoli komplikacij, brez kakršnihkoli resnejših pomislekov, ravno prosvetno-kulturni zbor
oziroma mi prosvetarji, ki se toliko ponašamo, da nam je za napredek visokega
šolstva, na tem konkretnem primeru pokazali, da pravzaprav delamo v nasprotju s svojimi stališči in z objektivnimi potrebami ne samo slovenskega
gospodarstva, ampak, mislim, celotne slovenske družbe. Mislim, da ni potrebno
posebej poudarjati, da je predlog utemeljen, strinjam se z utemeljitvijo in
argumenti, ki jih je komisija navedla in glasujem za predlog tega zakona
z vso vero, da glasujem za napredno stvar. Hvala!
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala! Dovoli, tovarišica podpredsednica, da dam tovarišu Feldinu prednost, ker sem ga spregledal.
Boris Feldin: Tovariš predsednik in tovariši poslanci! Najprej bi
se opravičil, da se spuščam iz svojega področja tako visoko in če ne bom ravno
v vseh zadevah tako zadel, bi prosil, da mi oprostite, bom morda toliko- bolj
domače povedal, kolikor je meni sprejemljivo.
V nasprotju s tistim, kar sem pri zakonu o pedagoški službi rekel, sem imel
v tem primeru toliko gradiva na razpolago, da sem si ustvaril čisto sliko. Točno
vem, zakaj gre, komu je šola namenjena, kakšne bodo posledice in nič težkega
srca ne bom imel, ko bom glasoval za ta zakon.
Pred nekaj dnevi je bil v Slovenjem Gradcu sestanek kluba poslancev
s predstavniki družbeno-političnih skupnosti Koroške. Vsi so podpirali ta zakon
in ga še danes podpirajo, pa me tudi pooblaščajo, da v tem smislu povem svoje
stališče.
Mislim, da je zakon utemeljen, pa pri tem čisto nič lokalno ne gledam.
Poznam le argumente iz predloženega gradiva. Iz podatkov o številu diplomiranih ekonomistov na 10 000 zaposlenih po republikah, vidim, da je v Sloveniji
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v letu 1967 bilo na 10 000 zaposlenih 1,41 diplomiranega ekonomista, v SFRJ
pa 6,58, v BiH 7,25, v Črni gori 5,77, na Hrvatskem 8,74, v Makedoniji 8,83 in
v Srbiji 6,47. Sedaj se torej ne bojim, da bi imeli v Sloveniji preveč teh šol,
tudi če bi še eno ustanovili.
Ce nimajo tovariši iz Maribora in Ljubljane razčiščenih svojih odnosov,
naj bi se to ne kazalo pri ustanavljanju šol; odločali bomo o tem, kar naj koristi
slovenskemu narodu, o tistem, kar imate pa vi med seboj, se zmenite drugje,
ne pri takem zakonu.
Predsednik Miloš Poljanšek: Dovoljujem si vendarle pripombo.
Menim, da je bila ena od simpatičnih karakteristik dela v našem zobru prav
to, da razprave nismo znižali na tisto raven, kjer so se začeli porajati takšni
ali pa drugačni antagonizmi oziroma kakršnekoli insinuacije. Mislim, da je
tovariš Feldin vendarle storil napako, ko je zaključil, da se ob razpravi o zakonu o spremembi višje ekonomsko-komercialne šole v visoko- šolo poraja neke
vrste antagonizem med Mariborom in Ljubljano. Razprave tovariša rektorja,
niti tovariša Stiplovška, nisem tako razumel, če pa jo je kdo od vas poleg
tovariša Feldina, pa prosim povejte. Ni prav, da bi v tem primeru ali kdajkoli
kasneje v našem zboru razpravljali na ta način. Odgovornost in zavest poslancev našega zbora sta vendarle takšni, da upoštevamo argumente, vsa gradiva
za ali proti, da pa se ne spuščamo na nivo razprave o nasprotjih med Štajersko,
Dolenjsko, Notranjsko. Mislim, da to ni potrebno1.
Dovolil sem si to kratko pripombo prav zaradi tega ker mislim^ da je
odveč na tak način razreševati zelo resno vprašanje in prav gotovo resno odločitev o tem, ali se ta šola preoblikuje v visoko šolo ali ne.
Vidim, da želi tovariš Feldin vendarle še besedo. Prosim!
Boris Feldin: Ceje tovariš predsednik tako razumel mojo razpravo,
moram reči, da sem samo omenil, da bi to bil lahko vzrok, nikakor pa nisem
namigoval na to, da so to dejanski vzroki. Imam gradivo, kjer so takšna nasprotna stališča omenjena. Nisem mislil na razpravo, ki sta jo- imela tovariša
pred menoj; imata prav tako pravico povedati svoje kot jaz sam. Jaz sem na
podlagi argumentov prišel do zaključka, da je ta šola potrebna, zato se nekoliko
čudim, če drugih ti argumenti niso prepričali. Hvala!
Predsednik Miloš Poljanšek: Vendarle si dovoljujem vztrajati na
oceni, tovariš poslanec Feldin, da je bil zaključek neumesten. Prosim, tovarišica
dr. Kornhauser.
Dr. Aleksandra Kornhauser: Razprava očitno prehaja v dokaj
vroče vode; uvodoma bi rada povedala, da ne želim nikakor prizadeto razpravljati, ampak bi poskušala biti čimbolj uvidevna, ker sem izven celotnih dosedanjih razprav. Prvič sem že z glasovanjem povedala, da sem proti skrajšanemu
postopku, tembolj, ker gre za zelo pomembno zadevo. V preteklih dveh
letih smo veliko razpravljali o visokem šolstvu. Ustanovljena je bila posebna
komisija za proučitev visokega šolstva, ki je sprejela sklepe in stališča. Postopek, kakršen je za ta zakon, ni v skladu s temi sklepi in stališči. Upam, da
mi kolegi, ki drugače mislijo, ne zamerijo, če sem s temi sklepi še vedno obremenjena.
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Drugo je vprašanje samega postopka priprave. Čeprav je tovariš Feldin
globoko prepričan v to, da je postopek v zvezi z dokumentacijo odličen, si
jaz upam trditi, da je enostranski. Slišali smo, vsaj nekateri, pa tudi tukaj je
že bilo povedano, da je ekonomska fakulteta drugačnega mnenja, da je dala
ustrezno gradivo, zato vprašujem, kje je ta material. Dalje, v komisiji, ki je
bila imenovana v ta namen, ni nikogar z univerze, nikogar iz združenja visokošolskih zavodov, ki bi ga v to združenje vključene višje in visoke šole pooblastile, dalje nikogar z ekonomske fakultete in drugih sorodnih fakultet. Ne
zamerite mi, če ob vsem tem, torej ob pomanjkanju nasprotnih stališč, ki jih
nismo videli in nismo dobili, ob, ponavljam, enostranski sestavi komisije,
čeprav vsem njenim članom zaupam, menim, da bi morali biti tisti, ki
sem, jih naštela, pa najbrž tudi kdo drug, prisotni v komisiji, kjer bi imeli
polno možnost, da povedo svoja stališča za ali proti. Gradivo, takšno kot je,
čeprav je zelo prepričljivo, je le ena stran in ne morem glasovati za zakon,
dokler ne slišim tudi druge strani. Vsako: drobno zadevico temeljito obravnavamo. Tu pa smo dobivali kar na tekočem traku osnutek, ki naj se prekvalificira v predlog in to brez vseh pripomb; dobili smo celo tak predlog predsedstva
skupščine. Torej vsi dejavniki naenkrat žele, da takoj, brez vsake razprave,
zakon sprejmemo. Jaz pa ponavljam, da želim slišati obe plati, in šele takrat bi
lahko za zakon glasovala. Odločno sem prepričana, da so ekonomisti potrebni,
statistika za to govori, Enako odločno pa sem prepričana tudi v to, da moramo
v javni razpravi ugotoviti, kje in kaj je narobe, pa naj zadene tega ali onega,
in razreši to dilemo, kot je tovariš Feldin rekel, z dvema novima šolama. Ali
pa z okrepitvijo te, ki jo imamo ali na kakšen drug način. Samo razprava naj
bo' odprta in javna.
Dalje bi še vprašala republiško izobraževalno^ skupnost, ali je urejeno
financiranje nove visoke šole. Bila sem res v tem času na bolezenskem dopustu
in ne vem za to> zadevo, toda predstavnik republiške izobraževalne skupnosti
je pred tem zborom odločno zahteval, da je v vseh zakonih navedeno, od kod
dodatna sredstva za razširjeno ali večjo dejavnost šol in rada bi vedela, ali je
ta reč urejena. Hvala lepa!
Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo želi član izvršnega sveta tovariš Petrič.
Dr. Ernest Petrič: Tovarišice in tovariši poslanci. Stvar je nekoliko
nerodna, ker trajata hkrati seji tega in republiškega zbora, zato z dr. Bračičem
nisva ves čas prisotna na tej ali oni seji. Nadomeščam ga pri tej točki, ker je
on ta hip zadržan. Mislim dati nekaj pojasnil v zvezi z dosedanjo razpravo
o tem predlogu. Nadaljnja razprava bi lahko krenila v napačno smer, če vam
ne bi bilo vse pojasnjeno.
Izvršni svet je bil hkrati s skupščino seznanjen s predlogom višje ekonomsko-komercialne šole za njeno preosnovanje v visoko ekonomsko-komercialno šolo. Mislim, da je to bilo pred več meseci. Izvršni svet je pri oblikovanju svojih stališč ves čas poslušal obe strani. Predložena so bila mnenja,
elaborati in stališča ekonomske fakultete in VEKS, o predlogu pa je razpravljal tudi ekonomski svet pri izvršnem svetu in drugi. Argumenti so se kopičili
in so bili za in proti, čeprav moram reči, da je bila večina za, ob seveda ves
čas prisotnih pomislekih. Izvršni svet ni strokovno kompetenten organ, da bi
iz vse te obširne argumentacije oblikoval dejansko stanje. Zato je po vsej tej

54. seja

299

predhodni razpravi in zaslišanju obeh prizadetih strani ustanovil nevtralno komisijo, kateri ni nobena od prizadetih institucij očitala nepristranost. Kolikor
smo uspeli spremljati delo te komisije, smo mnenja, da je ona zelo nepristransko ponovno proučila vso argumentacijo predloga in imela tudi neposredne
stike s prizadetimi. Izvršnemu svetu je o svojih ugotovitvah predložila poročilo.
Komisija se je strinjala s predlogom, z določenimi pomisleki. Izvršni svet je to
poročilo v bistvu tudi sprejel in na njegovi podlagi sprejel osnutek zakona.
Imel je za koristno, da tudi poslancem pokaže gradivo, na podlagi katerega je
zavzel svoje stališče. To seveda nikakor ne izključuje, da skupščina, če ima za
potrebno, tudi sama preveri predlog izvršnega sveta. Lahko si dobi mnenje
gospodarske zbornice ali kogarkoli, vendarle pa lahko z vso gotovostjo trdim,
da je bil dosedanji postopek v redu, dovolj kvalificiran in dovolj kvaliteten.
Izvršni svet je svoje stališče zavzel po tehtnih premislekih in po> dolgotrajnih
razpravah.
Še enkrat pa želim poudariti, da lahko skupščina, če so dvomi, še sama
vpraša za mnenje prizadete strani ah pa nekoga tretjega, kolikor meni, da je
to potrebno. Izvršni svet temu ne nasprotuje.
Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima podpredsednica tovarišica Aleksandra Kornhauserjeva.
Dr. Aleksandra Kornhauser: Predstavniku izvršnega sveta bi
rada postavila samo eno vprašanje, Ce že okvalificiramo ekonomsko fakulteto
in VEGŠ kot antagonista v tem procesu, potem najbrž take ocene ne bi mogli
dati za univerzo, ki smo ji z novim zakonom o visokem šolstvu dali dominantno
vlogo v visokem šolstvu. Zato bi postavila vprašanje ali je izvršni svet zahteval
ob tej razpravi mnenje univerze?
Predsednik Miloš Poljanšek: Bo pojasnil predstavnik izvršnega
sveta?
Dr. Ernest Petrič: Izvršni svet je zahteval mnenje ekonomske fakultete.
Predsednik Miloš Poljanšek:
besedo ima poslanec Dušan Cokl.

Zeli še kdo razpravljati? Prosim,

Dušan Cokl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Nisem strokovnjak in zato seveda ne morem strokovno govoriti oziroma diskutirati, vendar pa bi poskušal upravičenost preosnovanja višje ekonomske šole
v visoko ekonomsko šolo utemeljiti z gledišča človeka, ki pač živi na nekoliko
bolj siromašnem in nerazvitem območju.
Ne poznam vseh podatkov o ljubljanski univerzi oziroma o vseh visokih
šolah v Ljubljani, vendar pa smo razpravljali o podatkih, ki zadevajo na nekatere obrobne predele Slovenije in te niso najbolj razveseljivi. Predlog o prehodu višje na visoko- šolo v Mariboru podpiram. Ne bi sicer hotel vzbuditi
vtisa, da bi nas nekatere, ki predlog podpiramo, smatrali za nekakšne štajerske
lokalpatriote ah po mogoče za ljudi, ki ne upoštevajo vseh argumentov, za
in pa proti tej šoli — finančnih — her pač vemo, da denarja pri nas ni dovolj,
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ali pa o potrebnosti ali pa nepotrebnosti kadrov, ki naj bi jih ta šola vzgajala.
Vsi, ki živimo že dalj časa na robu Slovenije in s tem kar precej oddaljeni od
Ljubljane in od ljubljanskih visokih šol nismo krivi za neustrezen socialni in
regionalni sestav študentov ljubljanske univerze in visokih šol. Zato nam pač
nihče ne bi smel in ne mogel zameriti, če bi tudi mi sami v Mariboru radi
imeli — pravzaprav morali imeti — šolo, ki bi vzgajala in izobraževala mladino
z našega vzhodnega predela SR Slovenije.
Mislim namreč, da je vzhodni del SR Slovenije s Slovenskimi goricami,
Halozami, Prekmurjem, Pomurjem in s Podravjem za marsikaj prikrajšan in
osiromašen, s čimer pa seveda ne trdimo, da v Sloveniji ni več predelov, ki
so enako nerazviti, enako siromašni ali pa enako prikrajšani. Mislim, da najrazličnejši argumenti, s katerimi bi nekdo tu in tam poskušal ovreči opravičenost Maribora do take šole, le ne bi mogla odtehtati vseh tistih dobrobiti,
ki jih bo Maribor in s tem širša okolica Maribora pridobili s tako šolo. Mislim,
da stroški te šole, ki naj bi bili sicer mnogo- večji od sedanjih, pač ne bi smeli
igrati odločilne vloge, če upoštevamo, da bo vendarle ta visoka šola v Mariboru
dala gospodarskim in drugim organizacijam strokovnjake, ki nam sedaj po
vseh znanih pokazateljih zelo- primanjkujejo1. Na drugi strani pa bo ta šola
dala streho- in pa seveda visoko izobrazbo večjemu številu mladih ljudi mariborskega območja, ki bi sicer v Ljubljani na ekonomski fakulteti nikdar ne
študirali, ker za to- nimajo- vseh potrdbnih življenjskih pogojev. Zato bom
mirno vesti glasoval za to visoko šolo-, pa čeprav bo- treba zanjo- dati nekaj
sto tisoč din, kaj več pa že ne. Hvala lepa!
Predsednik Miloš Po-ljanšek: Hvala lepa! Se kdo prosim, želi razpravljati? Prosim, tovariš Gol-o-b.
Vlado Golob: Pomembno pri ocenjevanju tega problema je strokovnost razprave-. Razprava o prehodu višje ekonomske komercialne šole v visoko
je bila v javnoisti precej obsežna. Zato- pomisleki, da premalo poznamo zadevo samo na podlagi gradiva, ki smo ga dobili, niso utemeljeni. Zadeva je
dovolj osvetljena in končno je to zbor že potrdil z izglasovanjem postopka
obravnave zakona. S tem je bilo sklenjeno, da je pravzaprav situacija vsem
jasna. Da pa ne moremo biti prav vsi istega mnenja, mislim, da nam je to
tudi jasno-. To- se ni pokazalo samo pri tej točki dnevnega reda,, marveč pri
vseh, ki smo jih danes že obravnavali. Bili smo, o- različnih stvareh različnega
mnenja, to- je povsem razumljivo. Zato mene niti najmanj ne moti, če so
nekateri drugačnega mnenja tudi o tem predlogu. Zato, če bom glasoval za,
moja poslanska zavest ne bo prav nič utrpela. Na koncu bi želel povedatij
samo še nekaj. Kadar sprejemamo akt o preosnovanju neke višje šole v visoko
šolo-, je to- pravzaprav nek-o- veliko priznanje taki šoli. Ne bom nič strokoven
in bom poskušal -osvetliti delo te šole, kar bo morda za vas ali pa vsaj': za
nekatere izmed vas morda bolj otipljivo-. Ta šola je namreč kmalu po- svoji
ustanovitvi, ne bi -sicer mogel točno navesti datuma, na lastno pobudo- in z
lastnimi sredstvi organizirala in vse do zdaj imela estetsko vzgojo. Kaj hočem
s tem povedati? S tem hočem povedati, da ima ta šola pravilen odnos do
današnjega mladega človeka. Večkrat smo že govorili, da bi morale naše višje
in visoke šole skrbeti tudi za to- področje, ki je zelo zelo zanemarjeno. Torej
iz te dejavnosti šole sklepam, da je odnos šole absolutno pozitiven do življenjskih vprašanj. In še nekaj moramo povedati, ni pozitiven samo odnos -šole,
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marveč tudi njenih študentov. Predavanja estetske vzgoje so bila za študente
neobvezna in so jih vseeno- redno in polnoštevilno obiskovali. To je znak za
visoko raven šole. Mislim, da bo pravilno, če bomo ta argument, ki sem ga
navedel, upoštevali. Hvala lepa!
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Se kdo prosim želi, tovariš Stiplovšek.
Dr. Miro Stiplovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Dolžan sem povedati, da sem danes na seji dopoldne ugotovil, da so
nekateri poslanci že poprej dobili precej gradiva, medtem ko so ga drugi dobili
šele v soboto; zadnje gradivo pa šele danes. Ce sem jo dobil po glavi zaradi
svojih stališč, ki sem jih prej v razpravi povedal, bi samo na to opozoril,
da sem poskušal biti strogo objektiven ob razpravah v zakonu o visokem
šolstvu. No, situacija je pač taka, da človeka pravzaprav nikdar ne želijo priznati za objektivnega. Povedal bi še to, da bi vendarle rad dobil odgovor
izobraževalne skupnosti, ker jo novi zakon o visokem šolstvu zavezuje, da je
dolžna dati mnenje k ustanovitvi vsakega visokošolskega zavoda.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Mislim, da bo prav, če
skušamo dobiti predstavnika republiške izobraževalne skupnosti, da odgovori
na vprašanje, ki ga je postavil poslanec tovariš Stiplovšek. Se kdo želi besedo?
Tovariš Modic, prosim!
Dr. Roman Modic: Tovarišice in tovariši poslanci! Se enkrat se
oglašam, da bi dal pojasnila k trditvam, ki so bile izrečene v razpravi. Vsem
vam je znano, da je nezadovoljiva regionalna in socialna struktura mladine,
ki se vpisujejo na ljubljansko univerzo. Mislim, da ni nobena posebnost dejstvo,
da je več kot 40% vpisanih študentov v 1. letnik iz Ljubljane in njene bližnje
okolice. Vendar pa je v 2. letniku struktura že precej boljša, odpade namreč
veliko več ljubljanskih študentov, kakor pa tistih, ki pridejo s podeželja. Tega
se zavedamo. Prizadevanja naše univerze so usmerjena v to, da bi neskladje
odpravili z večjim številom štipendij. Letos je dala socialno ogroženim študentom 80 štipendij, lansko leto pa jih je bilo samo 40. Prejmejo jih študentje
iz oddaljenih krajev. V sodelovanju z republiško izobraževalno skupnostjo
bomo skušali v dveh ali treh letih zagotoviti ustrezno število štipendij. Kriteriji
za dodelitev štipendije so poreklo, regija in učni uspehi seveda tudi. Tako naj
bi vsem tistim, ki so pokazali uspeh, zagotovili možnosti za dokončanje študija.
Mislim, da regionalne in socialne strukture ne moremo reševati z ustanavljanjem novih šol. Naj vam povem, da lahko nova šola in primer reši problem
Novega mesta in pa mogoče njegove ožje okolice, ne reši pa nikoli socialnih in
regionalnih problemov širše okolice. Tudi s petimi univerzami v Sloveniji ne
bomo rešili teh problemov v Beli krajini, Pomurju, na Primorskem in v drugih
krajih, ki imajo iste težave. Te probleme je možno rešiti samo s pametnoi
politiko štipendiranja. Lotimo se reševanja tega problema na drug način,
kakršen je tu predložen. Rad bi povedal, da moramo težiti za tem, da ustvarimo na tem področju enotno nacionalno politiko in zaradi tega še enkrat
ponavljam, da sem že lani povabil zastopnike vseh mariborskih višjih šol in
naših fakultet. Pokazana je bila dobra volja za razgovor o integraciji; to se
pravi, da bi visokošolske zavode v Mariboru vključili v naše fakultete in da
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bi potem skupaj v različnih krajih republike organizirali tečaje, bodisi na
ravni višje šole bodisi na ravni visoke šole ali pa na eni in drugi, kakor
bi se pokazalo v medsebojnem dialogu bolj ugodno. Nisem kriv, če so bili ti
razgovori prekinjeni. Univerzi se neutemeljeno očitajo nekakšne monopolistične
tendence. Dobra volja je bila. Ce ni za to pripravljenosti, ne vem, kaj naj še
tu napravim in kaj naj napravijo moji kolegi, ki so bili vsi za to, da je treba
to vprašanje ustrezno- rešiti, ne pa ga vedno postavljati v ospredje, češ da
imamo v Ljubljani centralistične tendence. Povem naj, da na univerzi delajo
prav tako Štajerci kakor Kranjci, če se že hočemo tako pogovarjati, za kar
pa jaz nisem.
Rad bi povedal še to, da sem enakega mnenja kot tovarišica dr. Kornhauserjeva. Nismo slišali obeh strani, čeprav smo danes dobili dosti gradiva. Močna
sumim v realnost številk, ki sem jih danes zjutraj prvič doibil v roko in ki
jih je prej tovariš Feldin citiral. Povem vam, da se smejem ob številkah, da
ima Črna gora trikrat več ekonomistov kot Slovenija. Tega ne morem verjeti.
Statistika ne navaja nikjer vira podatkov, niti ne navaja, po kakšnih metodoloških kriterijih so bili podatki zbrani. Ce se prepletajo različne metode, je
možno marsikaj dokazati. Mislim, da je tudi številka, da diplomira na naši
ekonomski fakulteti letno 80—100 diplomantov, precej zastarela. Lansko leto
smo imeli v prvem letniku vpisanih 700 študentov. Od tega števila jih bo
verjetno najmanj polovica končala študij. Kolegi pa so mi rekli, da jih bo
še več, ker so izredno pridni in prizadevni študentje, ker vedo-, da je treba
danes študirati, če hočejo priti do kruha. Sprašujem se, če se zavedate, kaj
pomeni mladino varati, jo vabiti v poklice z ustanavljanjem novih šol, če bo
potem imela takšne probleme, kot jih že imajo danes stomatologi, zdravniki in
arhitekti, ki morajo odhajati v tujino, ker doma ne najdejo kruha. Dvomim,
če je predlog dovolj preštudiran in pretehtan, zlasti še zaradi tega, ker smo
lansko leto' ob študentovskih nemirih videli, kje so najbolj pereči problemi.
Zaradi tega opozarjam in smatram, da je bolj pametno odločiti se s premislekom. Nisem za to, da bi dali predlog z dnevnega reda, marveč da se enako
tehtno obravnava, kakor se bodo morali najbrž tudi drugi predlogi. Jeseni
bomo morali obravnavati statute visokih in višjih šol in jih potrditi. Tedaj
bomo pred podobnim vprašanjem. Ali mislite, da bi bilo dobro, da bi vse take
probleme rešili od 8. ure zjutraj pa do 4. popoldne? Mislim, da ne. Hvala lepal
Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim, tovariš Milan Filipčič ima
besedo.
Mi lan Filipčič: Zaključujem svojo- poslansko dobo in je jasno-, da
me ne bo nihče poklical na odgovor, če sem danes za ta predlog ah proti. Ni
pomembno, s katerega področja je poslanec, ki diskutira. Pomembno pa je to
oziroma najbolj prepričljiv argument, ki ga le lahko povem pred tem zborom,
čeprav morda zadnjič, da je naše gospodarstvo odgovorilo na pobudo, ali naj
preraste višja ekonomsko-komercialna šola v visoko šolo. To dejstvo sei zdi
meni najbolj pomembno, na drugi strani pa se mi zdi krivično, da je šola
dala to pobudo že pred dobrim letom in da je vsa procedura terjala toliko
časa. To bi želel povedati predvsem zaradi tega, ker smo danes namreč v časovni stiski. Ce šola želi storiti prvi korak jeseni, potem je danes zadnji dan
za odločanje. Posebno- zaradi prvega razloga, da so gospodarske in pravzaprav
vse pomembnejše institucije videle v ustanovitvi te šole kompletiranje naših
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ekonomistov, od vsega začetka nisem razumel, da gre pri ustanovitvi visoke
šole, za ustvarjanje konkurence ekonomski fakulteti, marveč narobe. Vsi materiali, ki jih poznam, so me prepričali, da je predlog utemeljen in moram
povedati, da bom glasoval za sprejetje zakona. Hvala lepa!
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Ludvik
Zaje. Poslanec tovariš Stiplovšek namreč sprašuje, kakšno je stališče republiške
izobraževalne skupnosti do predloga za preosnovanje višje komercialne šole
v Mariboru v visoko šolo in, če so sredstva zagotovljena.
Ludvik Zaje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Stališč republiške izobraževalne skupnosti še ni, ker je komisija izvršnega sveta
končala delo šele 23. marca. Po tem času še ni bilo možno sklicati naše
skupščine samo za obravnavo tega vprašanja. Skupščina izobraževalne skupnosti se bo mogla izjasniti šele na prihodnji seji. Se pravi, da bo lahko dala
mnenje le k predlogu zakona. O osnutku je razpravljal izvršni odbor. Sam
pa sem bil član komisije kot predstavnik finaneerja. Zato sem izvršni odbor
zaprosil za pooblastila, kakšna stališča lahko zastopam v komisiji, ne da bi
prejudiciral stališč izobraževalne skupnosti. Na seji izvršnega odbora so bila
zavzeta ista stališča kot so navedena v poročilu komisije. Torej sem v skladu
s pooblastili izvršnega odbora v komisiji zavzel stališče za ustanovitev visoke
šole. Ustanovitev utemeljuje zlasti poseben lik strokovnjaka, ki ga bo vzgajala
šola. To je preverjeno. Osebno sem. preveril v 22 večjih delovnih organizacijah stališča gospodarstvenikov. Vsi so odločno za ustanovitev visoke šole.
Navajali so tudi razloge, med katerimi morda vsi niso utemeljeni. Opozorili
so, da je regionalna struktura tega kadra neustrezna. Ogromna večina diplomantov ekonomske fakultete se zaposluje na območju Ljubljane in njene ožje
okolice, medtem ko ostajajo brez ekonomistov območja, ki niso nič manj potrebna ekonomskega kadra. Prav tako se je pokazalo, da ima višja ekonomskokomercialna šola nekatere metode pouka, s katerimi oblikuje tak lik strokovnjaka, ki ustreza praksi. Praksa pa seveda potrebuje tudi diplomante ekonomske fakultete. Prav zato ni nevarnosti, da bi pomenila ustanovitev visoke
šole ekstenziven razvoj tega področja izobraževanja. Dejansko gre za dva
profila, ki v praksi primanjkujeta. Tudi predstavnik ekonomske fakultete je
na razgovoru s komisijo menil, da bi bilo prav, da se organizira študij II.
stopnje v Mariboru, vendar pod okriljem ekonomske fakultete. To bi bil tudi
argument, ki je komisijo dokončno prepričal, da je študij II. stopnje v Mariboru
potreben. Komisija pa je na žalost ugotovila, da glede na sedanje odnose
med šolama ni možna druga rešitev kot ustanovitev samostojne visoke šole.
To je iz poročila komisije tudi jasno razvidno. Stališče izobraževalne skupnosti
pa boste dobili do razprave o predlogu zakona. Prej ne moremo sklicati seje
skupščine izobraževalne skupnosti. Zadeva bo dokončno urejena s finančnim
načrtom oziroma z odločitvijo o financiranju. To se pravi, da bo izobraževalna
skupnost naknadno odločila, ali bo financirala šolo ali ne.
Predsednik Miloš Poljanšek:
Ivan Žele želi besedo. Prosim!

Hvala lepa tovariš Zaje. Tovariš

Ivan Žele: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Doslej
so se oglašali samo poslanci s štajerskega območja, vendar moram povedati,
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da je tudi na dolenjskem območju predlog za preosnovanje višje komercialne
šole v Mariboru v visoko šolo izval izredno velik interes pri gospodarstvu. In
ker so gospodarstveniki vedeli, da sem član prosvetno-kulturnega zbora, so me
poklicali in so mi živo predočili, kako je profil kadra, ki ga namerava izobraževati višja komercialna šola v Mariboru, izredno- potreben našemu gospodarstvu. Višja komercialna šola v Mariboru je namreč že dosedaj znala svoje
absolvente izredno dobro približati našemu gospodarstvu in sedanjemu življenju. Kader podjetniške smeri, ki ga je višja že doslej izobraževala, je nujno
potreben našemu gospodarstvu. Morda noben zakon s področja šolstva ni našega gospodarstva tako razgibal kot prav ta zakon O' spremembi višje komercialne šole v Mariboru. Ze gradivo, priloženo predlogu, je dovolj utemeljeno,
potem pa so me še bolj prepričali neposredni stiki z našim gospodarstvom.
Se posebej pa so- me prepričali nešteti razpisi delovnih mest ekonomistov, ki
jih naše gospodarske organizacije s področja Dolenjske, Štajerske ali pa tudi
Primorske dajejo brez odziva v časopise, da tega kadra še veliko primanjkuje
v našem gospodarstvu. Menim, da je prav pomanjkanje tega kadra v našem
gospodarstvu krivo za marsikatere gospodarske težave in zato bom tudi glasoval
za zakon.
Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima
poslanec Ludvik Cinč.
Ludvik Činč: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Namerno sem se prijavil k razpravi med zadnjimi, ker sem hotel videti, koliko
poslancev izven štajerskega območja bo še diskutiralo. Prav gotovo je bilo
najlaže govori tu tovarišu Zeletu, ki je neprizadet. Tovariš predsednik, oprostite
me, vendar se mi dozdeva, da je bila diskusija lokalistično obravnavana in
jaz v tem smislu ne želim razpravljati.
Gradiva nisem dobil prav nič prej kot drugi poslanci, čeprav sem poslanec
štajerskega območja. Res pa je, da je bil v Mariboru sklican klub poslancev
in da se je tam razpravljalo o tem predlogu. Zal nisem bil prisoten in ne vem
o čem so sklepah in kako- so se prepričevali o tem, ali je zakon potreben ali
ni. Poročilo komisije, ki sem ga prebral, me je prepričalo', da se je komisija
odločila prav. Ugotovil sem tudi, da so bili člani komisije ljudje, ki niso
niti iz ljubljanske niti iz mariborske šole. Mislim, pa, da stališče, ki ga je
tovariš dr. Stiplovšek zavzel v zvezi s trditvami, da ima ekonomska fakulteta
določene pomanjkljivosti pri oblikovanju profila, ne more biti predmet današnje razprave. Do predloga zakona ni prišlo na primer zaradi kritik statuta
in pa metod dela ter* pouka ekonomske fakultete. Ce je fakulteta lahko- doslej
plasirala vse svoje diplomante, je prav gotovo v redu delala. Da pa je potreben
še profil kadra, ki ga bo dajala visoka komercialna šola v Mariboru, pa me je
najbolj prepričal razgovor v pavzi z nekaterimi tovariši, ki so na tem področju
delali. Povedali so, da se prav gospodarske organizacije, ne samo s štarejskega
območja, marveč tudi z drugih, zavzemajo- za ustanovitev te šole. Menim, da
zato ne bi kazalo zavlačevati sprejem tega zakona. Glede na vse te argumente
bom glasoval za zakon.
Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima
poslanec Vlado Uršič.
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Vlado Uršič: Tovariš predsednik,, tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da se oglasim zato1, da bo slovenska folklora še bolj čudovito zastopana.
Ob razpravi za racionalizacijo vseh zvrsti šolstva od osnovnega do univerze
sem dejal, da je pametno za slovensko nacijo, da dela na tem področju usklajeno in premišljeno1 za jutrišnje rodove. Takrat sem tudi omenil, da je zelo
nerodno, ker se lahko Slovenci kaj hitro ogrejemo za ustanovitev fakultete
v Zgornjem Kašlju. Moti me pri kolegih s Štajerske, da dajejo' tej šoli močan
lokalni značaj. Rad bi opozoril, da ima predlog velik odmev tudi na našem
območju. Od Koprščine do Tolminske študirajo študenti redno in izredno na
tej šoli, gospodarstvo potrebuje profil kadra, kakršnega je dajala prva stopnja
ekonomsko-komercialne šole. To velja zlasti za območja, ki so gospodarsko
manj razvita ali če hočete, ki imajo v gospodarstvu manjšo tradicijo in zato
tudi manj kadra. Ne vidim razloga, zakaj naj bi ta visoka šola izobraževala
kader samo' za vzhodno Slovenijo in ne za vso.
Bog mi odpusti, da ponovim očitek nekaterih, da se ekonomska fakulteta
preveč ukvarja z ekonomsko teorijo.
Ker bo visoka šola dajala gospodarstvu bolj praktično usposobljen kader,
bom tudi jaz glasoval za zakon, vendar ne za štajersko fakulteto, temveč za
slovensko fakulteto', ki bo živela in delala v Mariboru. Hvala lepa!
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Se kdo< želi razpravljati?
Ce ne, zapiram načelno razpravo in prehajamo na razpravo po členih. Ima kdo
k petim skromnim členom amandmaje? Ker kaže, da ne, zaključujem razpravo tudi o podrobnosti in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je
za predloženi zakon, naj prosim dvigne roko. (38 poslancev dvigne roko.) Je
kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (7 poslancev.) Zakon je sprejet.
Vprašujem poslance, če želijo 20 minut odmora (Da.) Odrejam odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 15.30 in se je nadaljevala ob 16. uri.)
Predsednik Miloš Poljanšek: Preden nadaljujem z delom, bi vas
prosil, da se izjavite o pobudi za zaključni tovariški večer, ki bo v Šmarjeških
toplicah. Nekateri se namreč še niso odločili. Je pa potrebno, da se čimprej
zavoljo prevoza. Po klopeh kroži menda listek in vas prosim, da se prijavite,
da bi lahko naši organizatorji-amaterji opravili svoje delo. Sporočiti moramo,
koliko nas bo tja prišlo.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o raziskovalni dejavnosti.
Osnutek je predložil skupščini v obravnavo izvršni svet in je za svojega
predstavnika določil člana izvršnega sveta dr. Ernesta Petriča. Zeli besedo
predstavnik izvršnega sveta? Prosim!
Dr. Ernest Petrič: Tovarišice in tovariši poslanci, spoštovani tovariš predsednik! Dovolite mi, da o osnutku zakona spregovorim nekaj besed.
Najprej želim opozoriti, da sem že približno pred enim letom, ko je v
skupščini tekla razprava o prvi fazi tega po mojem mnenju zelo pomembnega
sistemskega zakona, podal obširno analizo stanja, problemov in perspektiv
raziskovalnega dela v Sloveniji in osnovne cilje politike izvršnega sveta na tem
20
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področju. Menim, da bo potem ko bo pred to skupščino predlog zakona o
raziskovalni dejavnosti, potrebno ponovno obširno spregovoriti o splošni politiki izvršnega sveta na področju raziskovalnega dela, sedaj pa se želim omejiti
predvsem na to, v čem predloženi osnutek ustreza tistim načelnim izhodiščem,
ki jih je ta skupščina začrtala pripravljalcem zakonskega osnutka v predlogu
za izdajo zakona. Ta moj restriktivni pristop je toliko lažji tudi zato,s ker
je sekretariat za prosveten in kulturo zakonskemu osnutku priložil posebno
gradivo, ki daje različne kvantitativne pokazatelje o raziskovalnem delu v Sloveniji in ki vam je bilo predloženo. Nadalje storim to lahko tudi zato1, ker
je pred nedavnim, ko je ta skupščina sprejela pomembni zakon o stalnih
sredstvih republike za financiranje raziskovalnega dela, prav tako že bilo
spregovorjenih nekaj besed o splošnih vprašanjih raziskovalnega dela zlasti pa
njegovega financiranja.
Osnutek, ki je tu pred vami, je plod dolgotrajne razprave v razširjeni
komisiji izvršnega sveta za raziskovalno delo. Ta komisija je štela 31 oseb,
ki se v naši republiki ukvarjajo s problemi raziskovalnega dela. Sestavljena
je bila tako, da so bila v njej zastopana vsa področja raziskovalnega dela.
V njej sta bila dva člana slovenske akademije znanosti in umetnosti in dopisni
član slovenske akademije znanosti in umetnosti, sedem raziskovalcem z univerze in njenih inštitutov, pet raziskovalcev iz razvojnih oddelkov, pet raziskovalcev iz tako imenovanih strokovnih inštitutov, predstavniki sklada Borisa
Kidriča, predstavniki Zveze sindikatov in Socialistične zveze, predstavnik gospodarske zbornice, predstavnik Zveze raziskovalnih organizacij Slovenije in
drugi.
Strokovne posle sta opravljala predvsem sekretariat za prosveto in kulturo in sekretariat izvršnega sveta za zakonodajo. To posebej poudarjam zato,
ker smo- ves čas želeli, da bi predvsem najvidnejši raziskovalci sami bili tisti,
ki bi v skladu z našimi samoupravnimi izhodišči zasnovali ustrezni zakonski
osnutek, seveda na podlagi in ob upoštevanju načelnih izhodišč, ki so bila
sprejeta že v predlogu za izdajo zakona.
Lahko rečem, da so o posameznih konkretnih vprašanjih potekale v komisiji dolgotrajne razprave, ki sicer niso privedle vsakokrat do- docela identičnih pogledov o posameznih vprašanjih, vendar pa lahko rečem, da je bil
predloženi osnutek enodušno ocenjen kot ustrezno izhodišče z nadaljnjo razpravo in ga je torej komisija enoglasno sprejela, čeprav s pomisleki k posameznim konkretnim določbam. Seveda je bil osnutek deležen v nadaljnji
razpravi, predvsem v organih izvršnega sveta, še nekaj nadaljnjih dopolnil in
sprememb.
Predlog za izdajo zakona je nalagal izvršnemu svetu kot predlagatelju
zakona kot prvo načelo, da je raziskovalnemu delu kot enemu od temeljev
našega materialnega in kulturnega napredka potrebno posvetili posebno skrb.
Ob tem je bilo postavljeno tudi načelo, da znanstveno, aplikativno, raziskovalno in razvojno delo tvorijo celovit kompleks raziskovalnega dela in da jih
je treba enovito obravnavati. Tega izhodišča se osnutek zakona dosledno drži
s tem, da je enovit že v svoji zasnovi, to je, da obravnava kot »lex generalis«
vsa področja raziskovalnega dela, pri čemer je odprta pot, da se nekatere
specifičnosti raziskovalnega dela na akademiji, univerzi ali kje drugje urejajo
še s posebnimi predpisi. Zakonski osnutek dosledno izpelje načelo enovitega
pristopa k raziskovalnemu delu tudi v tistih določbah, ki govorijo o raziskovalni skupnosti kot samoupravnem mehanizmu na tem področju. To je samo-
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upravna skupnost vseh raziskovalcev. Vanje imajo dostop in v njej enakopravno vlogo vsi raziskovalci od onih v slovenski akademiji znanosti in umetnosti, do raziskovalcev, ki delajo v razvoju. Načelo enovitega pristopa izražajo
tudi tiste določbe osnutka zakona, ki govore o financiranju raziskovalnega
dela iz sredstev družbenih skladov. Ti so odprti vsem sferam raziskovalnega
dela, čeprav so njihova sredstva namenjena pretežno tistim področjem raziskovalnega dela, za katera ni mogoče najti direktnega naročnika. Čeprav ni
predvidena udeležba predstavnikov širše družbene skupnosti ali gospodarstva
v organih bodoče samoupravne skupnosti z izjemo upravnega odbora sklada
družbenih sredstev, kjer je ta udeležba širše družbene skupnosti in gospodarstva močno poudarjena, je v strukturi samoupravne skupnosti zagotovljena
tesna povezanost raziskovalnega dela s celotnim družbenim delom. Odprta je
namreč in celo predvidena možnost — oziroma postopoma naj bi to bila celo
prevladujoča praksa — da se formirajo1 posebne projektne skupine in druga
telesa med interesenti za raziskovalno delo- na eni in strokovnimi sekcijami
na drugi strani za izvajanje oziroma vodenje posameznih raziskovalnih projektov in naukov. V sekcijah samih in v drugih organih raziskovalne skupnosti
pa je po našem mnenju interes, predvsem gospodarstva, mnogo bolj adekvatno
prisoten, če je v vseh teh organih enakopravno zastopano tisto raziskovalno
delo, ki je z gospodarstvom neposredno povezano; to je razvojno in aplikativno
raziskovalno delo.
Taka povezanost, to je aktivna vloga raziskovalcev in razvoja v vsej
samoupravni strukturi in pri vodenju celovite politike na področju raziskovalnega dela v naši republiki bo pač lahko vse drugače ustvarjalna, kot bi bilo
formalno predstavništvo družbe ali gospodarstva v okviru predvidene samoupravne organizacije.
Med izredno pomembnimi načeli, ki jih postavlja predlog za izdajo zakona,
je bilo tudi izhodišče, da je potrebno zagotoviti samoupravno' sodelovanje
raziskovalcev pri družbenem odločanju glede nalog in napredka raziskovalnega
dela. Očitno je postavitev samoupravnega organizma za to področje združenega
dela prav realizacija tega izhodišča.
Načelo, naj družba globalno usmerja in financira fundamentalne raziskave,
poleg tega pa s sofinanciranjem omogoča in usmerja tudi aplikativno in razvojno raziskovalno delo, je v tistih določbah zakonoskega osnutka, ki govori
o financiranju, po mojem mnenju dosledno izpeljano. Dodam naj, da je drugi
del tega načela iz predloga za izdaj o zakona, ki določa, naj se za financiranje
raziskovalnega dela iz splošnih družbenih sredstev zagotovi vir, že bil uresničen
s sprejemom zakona o stalnih sredstvih republike za financiranje raziskovalnega dela.
Načelno zahtevo po čim tesnejši povezanosti pedagoškega dela na visokošolskih zavodih z raziskovalnim delom, ki jo tudi vsebuje predlog za izdajo
zakona, uresničuje predlagani osnutek v povezavi z nedavno sprejetim zakonom
o visokem šolstvu. Isto velja za naček> odprtosti in javnosti raziskovalnega dela.
Predvidena struktura samoupravne raziskovalne skupnosti Slovenije je
postavljena kot samostojen organizem in ni vezana na eno od obstoječih
organizacij, ki opravlja raziskovalno delo pri nas. Njena organizacija je izpeljana ob doslednem upoštevanju sugestij, danih v predlogu za izdajo zakona,
ki je predvidel, naj bi ta skupnost temeljila na sekcijah, organiziranih po
znanstvenih področjih in naj bi imela ustrezne organe, skupščino, predsednika,
sekretarja in druge.
20*

308

Prosvetno-kulturni zbor

2e predlog za izdajo zakona določa tudi, naj bi z republiškimi sredstvi za
raziskovalno1 delo1 samostojno upravljal družbeno sestavljen upravni odbor, v
katerega naj bi posebej prišla do izraza sinteza specifičnih interesov raziskovalnega dela in interesov družbe kot celote.
Predloženi zakonski osnutek tudi v skladu z napotki v predlogu za izdajo
zakona upošteva kot področje dela bodoče organizacije raziskovalnega dela
v naši republiki vsa tista področja in dejavnosti, ki so v predlogu za izdajo
zakona našteta, to je izumiteljstvo, informacijsko-dokumentacijsko službo in
drugo-.
Zakonskki osnutek skuša ob doslednem upoštevanju, čeprav ne ponavljanje
zvezne zakonodaje, urediti tudi tista odprta vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo samoupravljanja in vodenja raziskovalnih organizacij, odnose znotraj
te dejavnosti in odnose navzven z uporabniki raziskav in ustanovitelji raziskovalnih organizacij. Dodam naj, da je v osnutku močno upoštevano in postavljeno v ospredje načelo kvalitete raziskovalnega dela, tako glede raziskovalcev,
kot glede raziskovalnih organizacij. Postavljeni so, upoštevajoč seveda realno
stanje in obenem težnje po poboljšanju obstoječega stanja, minimalni kriteriji,
ki naj zagotovijo- večjo kvaliteto raziskovalnega dela. Posebno pozornost zasluži
morda tudi poglavje zakonskega osnutka, ki govori o raziskovalcih. Zakonski
osnutek loči dve kategoriji raziskovalcev. Raziskovalce z javno priznanimi
nazivi, to je z znanstveno habilitacijo in raziskovalce brez ustrezne znanstvene
habilitacije. Konkreten položaj v Sloveniji, še posebej pa narava razvojnega
raziskovalnega dela, namreč zahtevata, da nismo togi in da tudi raziskovalcem
v razvojnih oddelkih, kjer pogosto za uspešno delo sploh ni potrebna znanstvena habilitacija, odpremo možnost sodelovanja in enakopraven položaj s
habilitiranimi raziskovalci.
V zvezi s predvideno raziskovalno skupnostjo naj poudarim predvsem
naslednje: Njeno delo, strokovno in vsebinsko-, naj bi temeljilo na področnih
sekcijah. V sekciji določenega področja naj bi bila odprta možnost za sodelovanje vseh raziskovalcev vsega področja. Sekcija bi bila taka, kot je v
osnutku postavljena, tudi pristojna za vsa strokovna vprašanja z njenega
področja; torej odločanje o strokovnih vprašanjih ostaja stroki. Upravni odbor
sklada pa je tisto mesto, kjer prihaja do sinteze interesov raziskovalnega dela
in širšega družbenega interesa. O tem smislu je njegov položaj relativno samostojen, čeprav je o strokovnih vprašanjih podrejen sekcijam, o- problematiki
raziskovalnega dela nasploh pa je, čeprav ne enostavno podrejen, vendarle
dovolj odvisen od stališč, mnenj in sklepov skupščine raziskovalne skupnosti.
Skupščina o raziskovalni skupnosti je tisti organ, ki naj ima primerno vlogo
pri določanju splošnih okvirov republiške politike na področju raziskovalnega
dela in naj se torej zlasti ukvarja s problemi raziskovalnega dela, njegovega
stanja in razvoja. Velika in pereča potreba v naši republiki po ustreznem
strokovnem organu za področje raziskovalnega dela, ki bi bil izločen iz okvira
kulture in izobraževanja, je realizirana z vzpostavitvijo- sekretariata. Pri tem
osnutek zavestno teži za tem, da se na enem mestu koncentrira strokovni
pristop in strokovno obravnavanje problemov raziskovalnega dela. Pri tem
izvršni svet konkretno podpira variante v osnutku, po kateri bi bila strokovna
služba v okviru raziskovalne skupnosti Slovenije in tako torej odklanja tisto
varianto, ki izloča strokovno službo iz samoupravne strukture.
Kot splošno karakteristiko zakonskega osnutka naj omenim tudi to, da
so nekatera določila, predvsem glede organizacije raziskovalne skupnosti Slo-
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veni je, hote splošna in okvirna in da so na drugi strani relativno obsežna prehodne določbe. Menimo namreč, da ob nekaterih konkretnih vprašanjih ne bi
bilo pametno voditi akademskih razprav, umestnosti te ali druge konkretne
rešitve in da je treba pustiti dovolj široke zakonske okvire in obenem enostavno postaviti samoupravno strukturo za področje raziskovalnega dela v živPrve izkušnje bodo vsekakor pokazale, kje so potrebne' prilagoditve1
in šele življenje samo bo dalo konkreten in točen odgovor tudi na tista vprašanja, o katerih bi danes lahko vodili neskončne -akademske razprave.
Tovarišice in tovariši poslanci! Zavedam se, da bodo morda potrebna še
številna konkretna pojasnila v nadaljnji pripravi tega zakona, saj s pričujočim
osnutkom, predvsem z njegovimi določili o organizaciji samoupravne skupnosti
za področje raziskovalnega dela, posegamo v docela novo področje. Dovolite
pa, da ob tem, ko sem podal ta grobi oris predloženega osnutka, spregovorim
še nekaj besed o ciljih, h kateri realizaciji naj bi prispeval predlagani zakonski
osnutek. Z organizacijo raziskovalnega dela na samoupravnih temeljih želimo
sprostiti samoupravno iniciativnost te sfere združenega dela. Ob ustrezni udeležbi družbe seveda želimo tudi na tem področju postaviti v ospredje samoupravo organizacije. Ob tem upam, da bomo prav zato, ker je predvidena
samoupravna skupnost zgrajena na raziskovalcih kot nosilcih raziskovalnega
dela in ne na nekem delegatskem sistemu predstavnikov obstoječih raziskovalnih institucij, uspeli spremeniti položaj, kakršen je danes, ko opredeljuje
odločitve na tem področju mnogo bolj interesi raziskovalnih institucij, oziroma
interesi njihove eksistence kot pa stvarni interesi posameznih področij raziskovalnega dela ali posameznih znanstvenih vej. Upamo, da bomo s predlagano
rešitvijo presegli to že leta trajajočo inertno situacijo in prav v okviru sekcij
prešli od razprav o stanju, položajih in problemih te ali one raziskovalne
institucije k razpravam o stanju, razvoju, problemih te ali one znanstvene veje.
Tako naj bi tudi prav v okviru področnih sekcij prihajala do izraza koordinirana politika za posamezno1 raziskovalno področje, oziroma znanstveno vejo,
pa tudi razmerje med naročnikom raziskovalnega dela in raziskovalci ■ izvajalci neke raziskave, naj bi se vsebolj ustvarjalo v sodelovanju ali pa celo
prek področnih sekcij. S predlagano organizacijo raziskovalnega dela in obenem z organizacijo ustrezne strokovne službe za to področje želimo torej
ustvariti organizacijske pogoje za vodenje nacionalne politike na tem tako
občutljivem in pomembnem področju.
S tem pa zastavljamo po mojem mnenju tudi izredno daljnosežno nalogo,
ko raziskovalno delo tako organizacijsko in strokovno kot tudi normativno
postavljamo avtonomno kot posebno področje združenega dela. S tem dejansko opuščamo klasično predstavo in pristop k raziskovalnemu delu kot privesku
kulture in izobraževanja in stopamo tudi v konkretnih rešitvah na pot,, po
kateri že desetletja in več stopajo najnaprednejši narodi.
Predsednik Miloš P o 1 j a n š e k : Hvala lepa tovariš Petrič. Zakonski
osnutek sta obravnavala tudi naš odbor za visoko šolstvo in raziskovalno delo
ter zakonodajno-pravna komisija, ki sta o svojih stališčih poslala pismeni poročili. Želita predstavnika podati še ustno dopolnilo? Prosim, besedo ima predstavnik zakonodajno-pravne komisije tovariš Pacek.
Jože Pacek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Glede
na to, da je komisija dala pismeno poročilo, bi hotel to pismeno poročilo samo
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dopolniti v zvezi s stališčem, ki ga je zavzel odbor za znanstveno-raziskovalno
delo in visoko šolstvo prosvetno-kulturnega zbora k 37. členu zakonskega
osnutka. K pripombi, ki jo je zakonodajno-pravna komisija že dala, bi hotel
dodati še tole. Glede na, oceno odbora, da raziskovalna skupnost Slovenije,
kot jo predvideva zakon, ne bo mogla uspeštno opravljati vseh nalog brez
svoje strokovne, tehnične in administrativne službe in da je zato' zavrgel možnost ustanovitve posebnega republiškega sekretariata za raziskovalno delo in
se odločil za institucijo sekretariata pri raziskovalni skupnosti, ki naj prevzame vse funkcije upravnega resor j a vezane na raziskovalno delo, je zakonodajno-pravna komisija seveda daleč od tega, da bi nasprotovala ustreznim
racionalnim in funkcionalnim rešitvam za delo, ki naj ga opravlja sekretariat
v raziskovalni skupnosti Slovenije. Ker naj bi imel ta sekretariat funkcije
upravnega resor j a, je moč razumeti, da bo to v bistvu upravni organ. Mislim,
da je treba pri pripravi predloga zakona posvetiti institucionaliziranju tega
sekretariata in njegovim pristojnostim ustrezno pozornost, upoštevajoč pri tem
sistemsko ureditev tega področja tako, da bo zadovoljeno sistemskim rešitvam
in aktualnim potrebam raziskovalne skupnosti. S tem opozorilom dopolnjujem
poročilo zakonodajno-pravne komisije.
Predsednik Miloš Poljanšek: Slišali smo dopolnitev predstavnika
zakonodajno-pravne komisije in tako lahko preidemo k načelni razpravi o
osnutku zakona. Želi kdo razpravljati? Besedo ima tovariš inž. Viktor Turnšek.
Inž. Viktor Turnšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 'Osnutek zakona je izdelovala posebna komisija, razmeroma zelo dolgo
časa. Vzrok za to je usklajevanje različnih stališč in različnih pogledov, ki
izvirajo iz same strukture raziskovalnega dela. Komisija je namreč izhajala
z osnovnega stališča, da osnovne raziskave, aplikativne in razvojne raziskave
tvorijo enotni kompleks raziskovalnega dela. To osnovno stališče, ki je bilo v
Jugoslaviji usvojeno že leta 1957 in ga je uzakonila dejansko že stara zakonodaja, se uveljavlja tudi v svetu nekje več, nekje manj. Problem je bil,
v tem, ker so pri osnutku sodelovali raziskovalci iz različnih organizacij. Prišlo
je seveda do različnih pogledov, ker je vsakdo zagovarjal lastne poglede in
interese. Predloženi osnutek je zato dejansko sinteza različnih stališč, različnih organizacij. Hkrati pa je seveda tudi določen kompromis med temi organizacijami. To je prišlo še bolj do izraza zategadelj, ker posamezne vrste raziskovalnega dela še niso med seboj dovolj organsko povezane. Mislim, da
je osnutek zakona, vendarle solidna baza za širšo razpravo tako v skupščini
kot za širšo razpravo v samih inštitutih. Po teh razpravah naj bi bila še ena
bolj obogatena javna razprava. Gotovo bodo te javne razprave ponovno odpirale določena vprašanja, ki so bila tukaj sintetizirana. Vendar mislim, da
bo ta javna razprava pripomogla h kvalitetnejšemu usklajevanju različnih
idej, stališč in pa formacij.
Mislim, da bo ta široka razprava dala ogromno pripomb. Te bodo izhajale
tudi z ozkih stališč nekaterih raziskovalcev, ki jih pogojuje določenost strok.
Prav te stroke pa bo treba povezovati. To povezovanje mislim, da bo imelo
tudi vzgojni namen, saj bo razširjalo poglede posameznih raziskovalcev, morda
tudi v posamezne organizacije vneslo naprednejše ideje. Takšne razprave, ki
so se že začele, smo poskušali zelo široko organizirati. Razprave so tudi že
v zbornici in v gospodarskih organizacijah, ki naj bi dale svoj prispevek. Zato
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je danes še prerano razpravljati o nekaterih problemih. Sam sem sodeloval
pri pripravi osnutka in nanj nimam pripomb. Pripombo imam le k stališču
zakonodajno-pravne komisije.
Mislim, da je že tovariš Petrič rekel, naj bi raziskovalna skupnost obravnavala in reševala vrsto problemov na tem področju. Danes še nimamo dovolj
jasne predstave o tej raziskovalni skupnosti, kakšna bo njena fiziognomija in
kakšne naloge bo opravljala. Sele ko nam bo to znano in utečeno, bi bilo<
smotrno, da se začnemo pogovarjati o organizacijski obliki službe v sekretariatu. No, gotovo pa je, da ne bi bilo smotrno takoj ukiniti že tako minimalno
administracijo na tem področju v sekretariatu in ustanoviti novo pri skupnosti. Na tem področju je potrebno opravljati posle, ki so povsem formalnega
značaja, na primer v zvezi s carinami, registracijami in podobno. Sedaj nimamo posebnega republiškega sekretariata in opravlja upravne zadeve s tega
področja republiški sekretariat za prosveto in kulturo. Status bodoče administracije pa tudi ni načelno vprašanje. Možno jo je vselej zadovoljivo oblikovati,
ker ni vezana na neke posebne zakone.
Gotovo pa je novost v tem zakonu raziskovalna skupnost, ki jo bodo
sestavljali raziskovalci sami in bo tudi od njih samih odvisna uspešnost njenega
dela. Področje njenega dela je predvideno zelo široko in prav zaradi tega
menim, da ne bi bilo treba v zakonu podrobno določiti njenih nalog. Prej se
nagibam k večji splošnosti, zlasti zato, da ne bi prejudicirali rešitve, ki jih
mora oblikovati praksa. Mislim, da je v tem smislu osnutek zakona dobro
zasnovan in da je solidna podlaga za vodenje javne razprave.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Prosim, tovariš dr. Modic želi razpravljati.
Prof. inž, dr. Roman M o d i c : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Čeprav bom najbrž marsikaj ponovil, kar sta že povedala
tovariša Turnšek in Petrič, kljub temu smatram, da bi lahko zaključil svojo
poslansko kariero z razpravo o tistem področju, kjer sem pred 4 leti začel;
to se pravi na področju raziskovalnega dela.
Spomniti bi vas namreč hotel na to, da sem bil takoj, ko sem bil izvoljen
za poslanca tega zbora, izvoljen za predsednika komisije skupščine, ki naj bi
izdelala stališča te skupščine na področju znanstvenega oziroma raziskovalnega
dela, o katerih je danes razprava. Pred dvema letoma sem pred- tem in pred
republiškim zborom zagovarjal stališča te komisije, ki jih je potem skupščina
enoglasno sprejela kot svoje sklepe. Ko danes razpravljamo o osnutku zakona,
ki je pred vami, bi omenil, da nekatere njegove določbe niso v skladu s sklepi,
vendar vam je bilo to že povedano in moram ugotoviti, da je bilo to posledica
dolgotrajne razprave, o kateri je bilo že tudi govora. V tej razpravi smo s a
soočili s celo vrsto stališč in pogledov z različnih strani, zato bi težko< rajzpravljal o teh neskladjih, pa tudi zavzemal stališča k številnim variantam. En
razlog za to je tudi ta, da nimamo z novim sistemom nobenih izkušenj. Zaradi
tega smatram, da je osnutek v tej, razmeroma ohlapni obliki zrel za 3. fazo
skupščinskega postopka in izjavljam, da z njim soglašam. Zasnovan je namreč tako, da daje zavestnim silam, ki bodo na tem področju odločale, torej
raziskovalcem samim, možnost, da bodo svoja stališča in svoje poglede točneje
opredelili v statutu raziskovalne skupnosti in da bodo na tem področju, ki jim
je zaupano, vodili ustrezno politiko, to se pravi, da bo to istočasno" njihova
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dolžnost, njihova.odgovornost in obenem njihova pravica. Zaradi tega smatram,
da bo možno iz razlogov, ki sem jih povedal in zaradi tega, ker se bodo dale
rešitve tudi kasneje še oblikovati, vse probleme tega področja uspešno reševati
in urejevati v splošnih zakonskih okvirih. Zaradi tega vas prosim, da soglašate
z mnenjem, ki ga je tu povedalo« več poslancev. Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljanšek: Dovolite, da še jaz dam k razpravi
skromen prispevek.
Menim namreč, da je z osnutkom zakona, ki ga imamo pred seboj, opravljeno zelo resno delo. Delo na področju, ki je pri nas na slovenskem in nasploh
v Jugoslaviji doslej premalo izoblikovalo svoj sistem, svojo organizacijo. Vse,
kar je bilo do zdaj storjenega, je bilo le bolj iskanje čim primernejše oblike
z željo, da dosežemo čim boljši rezultat. Zato pomeni osnutek velik korak, ki
je bil opravljen v tej smeri.
Samoupravna skupnost naj bi odgovorila na številna odprta vprašanja ne
samo glede organizacije, marveč tudi glede tega, kako doseči večjo učinkovitost
raziskovalnega dela in kako znanost vpeljati v naše življenje in delo. Ne mislim,
da je osnutek že dokončno^ oblikovan. Nasprotno, številne variante odpirajo
celo nove dileme in kot že rečeno bo nadaljnji postopek povedal, kje smo zadeli
v črno, kje smo morda blizu črnega in kje kaže odnehati in iti po povsem
novi poti. Ze to, da se redno lotevamo nove organizacije v smislu samoupravnih
odnosov na področju znanosti, je nekaj, kar predstavlja najvidnejšo kvaliteto
in največji premik. Prav zaradi tega sem za osnutek zakona in ga v celpti
podpiram, hkrati se pa zelo resno zavzemam za čim širšo razpravo o predlogu
zakona, med vsemi tistimi, ki lahko kaj povedo iz svojih lastnih izkušenj na
tem področju. Menim namreč, da bo ob njihovi navzočnosti v javni razpravi
marsikaj dodanega k rešitvam, o katerih so še danes različna stališča in različne dileme. Menim, da je možno pospešiti korak tudi v tej sferi, le če bomo
bolj organizirani, če bomo imeli boljšo strokovno službo in če bomo razvili
vedo o znanosti, o organizaciji znanosti, o programiranju znanosti, kar je v
svetu močno razvito'. Vse to pa nam v veliko večji meri kot doslej omogoča
prav osnutek zakona. Zaključujem z mislijo, da bi bil zakon sprejet pred novim proračunskim letom, ker mislim, da bi vsak trenutek, ki bi ga zamudili
z odlašanjem sprejetja zakona, negativno vplival na razvoj in uporabo znanosti
v današnjem delu in življenju.
Zeli še kdo razpravljati? Če ne, zaključujem razpravo v načelu in prehajamo na razpravo v podrobnostih. Predlagam, da razpravljamo po poglavjih
in ne po posameznih členih. Prvo poglavje splošne določbe, drugo poglavje
raziskovalni zavodi, tretje raziskovalne enote, četrto poglavje razvid raziskovalnih organizacij, peto raziskovalci, šesto raziskovalna skupnost Slovenije,
sedmo financiranje raziskovalnega dela, in s tem je končano. Kot kaže ni
pripomb.
Dajem osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti na glasovanje. Kdor je
za, naj prosim dvigne roko. (48 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Dovolite, da preberem predlog sklepa o sprejetju osnutka zakona, ki ga
prav tako dajem v razpravo in na glasovanje.
Sklep se glasi:
1. Prosvetno-kulturni zbor je sprejel osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti.
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2. Predlog zakona o raziskovalni dejavnosti pripravi izvršni svet Skupščine
SR Slovenije, pred tem pa je dolžan predložiti Skupščini SR Slovenije informacijo1 o- vseh spornih in nerazčiščenih vprašanjih, na podlagi katere bo> lahko
prosvetno-kulturni zbor sprejel svoja stališča, ki so potrebna za končno izdelavo predloga zakona. Pri pripravi informacije mora izvršni svet upoštevati
pripombe zakonodajno-pravne komisije, pristojnih odborov in pripombe, dane
v javni razpravi in na seji gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije.
Želi o predlogu sklepa kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne, dajem predlog
sklepa na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (50 poslancev dvigne
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na osnutek zakona
o glasbenih šolah.
Osnutek zakona je predložil skupščini v obravnavo poslanec našega zbora,
tovariš Vlado- Golob. Zeli predlagatelj osnutek še ustno obrazložiti? (Ne želi.)
Osnutek zakona sta obravnavala, kot je to naša dolžnost, dobor za šolstvo
in zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila pismeni poročili. Želita poročevalca komiije oziroma odbora dati še ustno obrazložitev? (Ne želita.)
Osnutek zakona je obravnaval tudi izvršni svet in o tem posredoval skupščini
svoje mnenje. Zeli morda besedo predstavnik izvršnega sveta. (Ne.) Odpiram
razpravo v načelu. Kdo želi besedo? Ker ne želi nihče razpravljati, odpiram
razpravo v podrobnostih po- poglavjih, prvo temeljne določbe, drugo- organizacija vzgoje, tretje — učenci, četrto učitelji.
Besedo želi tovariš Miran Hasl.
Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Želim
razpravljati v zvezi s 26. členom, ki sta ga spremenila odbor za šolstvo in
mislim tudi predlagatelj. Sedaj ne vem, kako se ta člen glasi.
Predsednik Miloš Poljanšek: V osnutku je tako napisano, kot je
predlagal odbor za šolstvo.
Miran Hasl: To je prvi odstavek.
Predsednik Miloš Poljanšek: »Učitelji glasbenih šol so lahko tisti,
ki imajo visoko ali višjo izobrazbo ustreznega glasbenega izobraževalnega zavoda, prvo ah II. stopnjo (akademije za glasbo oziroma glasbeno predmetno
skupino pedagoške akademije s predhodno srednjo glasbeno šolo, predmete
za katere si ni mogoče pridobiti ustrezne visoke ali višje izobrazbe, lahko poučujejo učitelji z ustrezno srednjo izobrazbo.« Tako' je odločil odbor.
Miran Hasl: Zdaj je v redu. Prezgodaj sem prišel na govornico. Ne
vem, v katerem členu je bila tista sporna zadeva. Sem jo našel, v 35. členu je.
Predsednik Miloš Poljanšek: Peto poglavje ustanavljanje, šesto
upravljanje, sedmo dokumentacija in končno osmo poglavje, prehodne in
končne določbe. Tu želi tovariš Hasl besedo. Prosim, tovariš Hasl.
Miran

Hasl: Bolje je, da ima besedo predlagatelj.
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Vlado Golob: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Nimam namena,
da bi vas zadrževal, vendar moram nekaj povedati. Zakon o glasbenih šolah,
ki ga je pripravila skupnost glasbenih šol, skupaj s sekretariatom, je doživel
vrsto pripomb, ki sem jih v glavnem kot predlagatelj v povezavi s skupnostjo
glasbenih šol sprejel. Vendar pa se je na odborih, in to na odboru republiškega
zbora in pa na našem odboru za šolstvo razprava o nekaterih določbah tako
zaostrila, da sem prisiljen dati naslednjo izjavo. Zavedali smo se, da je glasbeno
šolstvo bilo ves čas zapostavljeno in smo želeli njegov položaj urediti z zakonom. Na drugi strani pa smo se zavedali, da je kadrovska situacija v glasbenih šolah razmeroma šibka in da bo treba zaostriti izobrazbene pogoje učiteljev.
Vendar smo bili ves čas mnenja, da je treba pogoje zaostrovati -— postopoma,
da ne bi bila posledica sprejetja takšnega zakona likvidacija vrste glasbenih šol.
V končnih določbah smo zato predlagali realno rešitev, in sicer v tem
smislu, da bi se izobrazba učiteljev postopno izboljševala, vendar pa pri tem
retroaktivnost ne bi bila primerna. Zato izjavljam, če ne sprejmete 35. člena
v besedilu, ki se glasi: »učitelji iz 26. člena tega zakona, ki nimajo po tem
členu navedene potrebne izobrazbe in so nastopili na delo pred 26. marcepn
1965. leta, lahko ostanejo na svojih delovnih mestih, pač pa so se dolžni strokovno in pedagoško izpopolnjevati v skladu z 38. členom zakona o srednjih
šolah. Ravnatelji glasbenih šol iz 32. člena tega zakona, ki nimajo po 26. členu
tega zakona določene izobrazbe, pa so že več kot 10 let na položaju ravnatelja
glasbene šole, imajo še vnaprej pravico kandidirati za to mesto,« bi po naši
oceni morali ukiniti celo vrsto glasbenih šol, zlasti na podeželju, kjer se mladina želi glasbeno izobraževati. Na teh šolah namreč še nekaj časa ne bomo
imeli ustrezno izobraženih učiteljev. Zato izjavljam, da bom moral umakniti
zakon, če bi hoteli še bolj zaostriti pogoje za učitelje. Prosim vas, da podprete
moj predlog, saj verjetno tudi vi ne želite zapreti vrsto glasbenih šol. Moram
povedati, da sem imel ves čas v mislih neko primero. Delo odborov je sicer
bilo dobrohotno, vendar včasih tako, da učitelj plavanja, ki uči nekoga plavat,
ne upošteva, da je voda globoka in da lahko učenec utone.
Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim tovariša Mladena Tancerja,
da pojasni, zakaj se odbor ni strinjal s tem členom in ga je zavrnil. Prosim,
da ponovno posreduje argumente, zaradi katerih je odbor zavrnil predlog
predlagatelja.
Mladen Tancer: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor je o osnutku
zakona o glasbenih šolah razpravljal in se je zadržal predvsem pri tem členu,
ki določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat, ki kandidira za učitelja
ali ravnatelja glasbene šole. V razpravi je odbor upošteval kadrovsko situacijo
v glasbenih šolah in to, kaj želimo s tem zakonom doseči. Zakon naj prispeva
k utrditvi glasbenih šol, nikakor pa naj ne povzroči rušenja doseženih uspehov.
Odbor je sprejel sklep, ki je napisan v njegovem poročilu, da je lahkoi za
ravnatelja glasbene šole imenovan tudi kandidat, ki nima ob uveljavitvi tega
zakona predpisane izobrazbe, ima pa najmanj 15 let delovnih izkušenj v glasbeno-vzgojnem delu. Za te osebe ne veljajo določbe 32. člena tega zakona.
Takšen sklep je odbor sprejel zato, ker je ugotovil, da so v nižjih glasbenih
šolah na položaju ravnatelja posamezni tovariši, ki sicer nimajo ustrezne formalne glasbene izobrazbe, so pa učitelji s srednjo ali nižjo glasbeno izobrazbo,
pa vendar kvalitetno in dobro delajo. Pregledali smo predvsem tiste glasbene
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šole, ki delujejo na podeželju in za katere je tovariš Golob kot predlagatelj
izrazil posebno zaskrbljenost. Tem šolam ne grozi nobena nevarnost, da bi
jih morali zapreti, nasprotno, odbor meni, da bi se prav te šole v prehodnem
obdobju lahko kvalitetno utrdile. To je torej sklep oziroma stališče odbora,
ki ni v nasprotju z intencijami zakona in ne pomeni likvidacije glasbenih šol.
Nasprotno, v prehodnem obdobju se bodo te šole kadrovsko utrdile, kakor
hitro bodo na razpolago ustrezni kadri. Sicer pa smo že pri osnovni šoli, pa
tudi pri zakonu o pedagoški službi, sprejeli podobne rešitve.
Predsednik Miloš Poljanšek:

Besedo ima poslanec Miran Hasl.

Miran Hasl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Menim, da moramo pri 35. členu upoštevati položaj ravnateljev in pedagoškega
kadra, ki imajo srednjo šolo. Ugotovili smo namreč, da bi vendarle morali
predvideti določene olajšave za tiste pedagoge, ki že vrsto let poučujejo, nimajo pa ustrezne izobrazbe. Enako za tiste, ki imajo srednjo izobrazbo, ki je
bila doslej ustrezna. To pomeni, da bi olajšave kot so bile sprejete za učitelje
osnovnih šol, morale veljati tudi za učitelje glasbenih šol. Po zadnjih statistikah, ki sicer niso popolne, lahko ugotovimo, da je na naših glasbenih šolah
v Sloveniji nad 100 učiteljev s srednjo izobrazbo. Od vseh ni mogoče zahtevati,
da bi si v določenem roku pridobili predpisano izobrazbo. Zlasti to velja za
učitelje tistih glasbenih področij, za katere ne obstajajo višje in visoke šole.
Gre dalje za celo vrsto pedagogov s srednjo- izobrazbo, ki poučujejo več kot
10 ali 15 let, ki so- s svojim dosedanjim delom dokazali, da so zelo uporabni
tako v mestih kot na podeželju. Na primer zavod za baletno in glasbeno izobraževanje v Ljubljani ima 12 pedagogov s srednjo glasbeno šolo, ki imajo
bogate delovne izkušnje. Resno dvomim, da bi se kdo od njih po tolikih letih
pedagoškega dela lotil nadaljnjega študija.
Podobno stanje je tudi v drugih glasbenih centrih, da ne govorimo o tistih
glasbenih šolah, v katerih poučujejo izključno učitelji s srednjo glasbeno šolo.
Zato je dopolnitev zakona, ki jo je predlagal tovariš Golob, nujno potrebna.
Olajšave naj veljajo predvsem za starejše učitelje s srednjo izobrazbo.
Hvala lepa!
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Tovariš Stiplovšek.
Dr. Miro Stiplovšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Oglašam se samo zato, da bi podprl predlog tovariša Vlada Goloba. To
sem namreč storiti dolžan glede na razprave, ki sem jih imel na zavodu za
glasbeno izobraževanje v Domžalah. Poudarjam, da zavod za glasbeno izobraževanje v Domžalah ne sodi med tiste zavode, ki bi jim v primeru, će bi ta
določba ne bila sprejeta, grozil propad, zavod ima dovolj kvalificiranih učiteljev. Poudaril bi rad to, da ima nekaj starejših učiteljev, ki imajo samo srednjo
izobrazbo, oziroma srednjo glasbeno šolo, pa vendar kvalitetno poučujejo. Ce
bi pri glasbenih učiteljih insistirali, da morajo končati pedagoško akademijo,
bi potem analogno morali zahtevati tudi od učiteljev osnovnih šol, ki imajo
samo srednjo izobrazbo, da končajo še dva letnika pedagoške akademije. Mislim, da bi morali upoštevati čas, v katerem so se ti ljudje šolali. Takrat ni
bilo možnosti za nadaljnje šolanje in zaradi tega podpiram predlog tovariša
Goloba. Hvala lepa!
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Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Še kdo, prosim? Besedo
ima tovariš Boris Feldin.
Boris Feldin: Tovariš predsednik in tovariši poslanci! Opozorjen od
naše glasbene šole prav na to določilo, podpiram predlog tovariša Goloba. Upoštevati moramo, da te glasbene šole doslej sploh niso bile uradno registrirane.
Niso obvezne šole in zato tega zakona ne bi mogel v celoti prištevati med
zakone, ki smo jih do zdaj sprejeli. Mislim, da je predlagana olajšava za
učitelje glasbenih šol nujno' potrebna. V nasprotnem primeru, vam odkrito
povem, bi morali na Koroškem zapreti obe glasbeni šoli, kar pa ne bi bilo
prav. To je neobvezna šola, ki jo ustanovitelj financira. Ustanovitelj pa bo
vendarle znal preceniti delo šole. Zato podpiram predlog.
Predsednik Miloš Poljanšek:
Besedo ima Ludvik Činč.

Hvala lepa! Se kdo želi besedo?

Ludvik Činč: Tovariš predsednik! Povrnil bi se k 32. členu, če se
še smem. Glede imenovanja ravnatelja menim, da ni umestno, da je v osnutku
zakona izpuščena vloga pedagoške službe in izobraževalne skupnosti, ki smo
jo poudarjali pri zakonu o osnovni šoli. Čeprav glasbena šola ni obvezna šola,
je vendar ravnatelj vseeno osebnost, prek katerega naj pride do izraza družbeni interes tudi na tem področju. Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljanšek : Razumljivo je, da vključujemo v sistem izobraževanja tudi glasbene šole. Zato jih ne moremo drugače obravnavati
kot druge šole. Podpiram sugestijo tovariša Cinča. Glede samega 32. člena pa
menim, da kriterijev ne moremo tako močno zaostriti, da bi postavili vse na
glavo'. Menim pa, da bi bilo prav, da zakon predvidi postopno normalizacijo
izobrazbenega sestava učiteljev. Nisem za to, da bi v tem primeru drugače
izboljševali kadrovsko situacijo, kot na drugih področjih šolstva, če smo s
takšno orientacijo zadovoljni, naj jo predlagatelj predloga zakona realizira
v ustreznem členu. Ali je potrebno, da damo še bolj natančne napotke. Ste
zadovoljni, s takšno načelno orientacijo?
Zapiram razpravo^ in dajem na glasovanje naslednji sklep.
Prvič, osnutek zakona o glasbenih šolah se sprejme.
Drugič, predlog zakona o glasbenih šolah pripravi pristojni odbor prosvetno-kulturnega zbora. Pri pripravi predloga zakona mora ta upoštevati stališča in pripombe, ki so jih dali k osnutku zakona zakonodajno-pravna komisija in pristojna odbora republiškega in prosvetno-kulturnega zbora, ter
stališča in pripombe, ki SO' bila pravkar sprejeta na. seji našega zbora.
Kdor je za takšen predlog sklepa, naj prosim glasuje. (44 poslancev dvigne
roko.) Je kdo proti? (En poslanec dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.)
Preden nadaljujemo z dnevnim redom, naj vas obvestim, da sem prejel
pismo podpredsednice republiškega zbora, ki me seznanja, da je republiški
zbor Skupščine SR Slovenije na svoji današnji 77. seji sprejel predlog
zakona o pedagoški službi z vsemi amandmaji, ki sta jih predlagala odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora in zakonodajno-pravna
komisija Skupščine SR Slovenije.
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Republiški zbor ni sprejel amandmaja prosvetno-kulturnega zbora k drugemu odstavku 7. člena in k prvemu odstavku 9. člena. Dolžan sem torej, dati
navedena člena ponovno v razpravo. Še prej pa bi prosil predstavnika predlagatelja zakona, da pojasni odločitev republiškega zbora. Prosim, besedo ima
tovarišica Ela Ulrih-Atena.
Ela Ulrih-Atena: Spoštovane poslanke in poslanci! Določilo, ki
ga je predlagal odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora glede financiranja zavoda za šolstvo, je izvedeno iz statusa zavoda, ki mu ga daje zakon.
Ta status je nesporen in je konsekventno izpeljan v vsem zakonu, tako da je
zavod za šolstvo republiški upravni in strokovni organ. Ne bi rada načenjala
razprave o takšnem statusu zavoda, ker so prav ta zbor in njegovi organi
o tem razpravljali celo leto. Večina je tako' odločitev sprejela. Tudi naš zbor,
ki se je sicer z zakasnitvijo vključil v te razprave, predvsem pa naš odbor,
sta bila spočetka deljenega mnenja. Utemeljevanje takega statusa zavoda za
šolstvo je v glavnem moč omejiti na to, da je nujno treba povečati učinkovitost pedagoške službe. To je možno' storiti predvsem s tem, da si zagotovimo
samostojnost v strokovnih odločitvah, hkrati pa zaostrimo njeno odgovornost
za odločitve. Najbrž ne bi bilo povsem pravilno tolmačenje, če bi rekli, da je
zavod za šolstvo pretežno nadzorni organ. To nikakor ni, čeprav je v razpravah
bila ta njegova funkcija čestokrat posebej apostrofirana. To pa najbrž zaradi
tega, ker je bila prav ta pomanjkljivost v preteklosti najbolj očitna.
Funkcija nadzora se pri zavodu za šolstvo kljub takemu statusu, ki ga je
z zakonom dobila, omejuje. Veliko večji poudarek je na strokovnih nalogah,
ki jih zavod opravlja v imenu najširše družbene skupnosti. Le tako si more
Skupščina SR Slovenije s tem zavodom zagotoviti nadzor nad izvajanjem družbenih vzgojnih in izobraževalnih smotrov šolskega dela.
Če se je sedaj ta služba nekako osvobodila samoupravnih okvirov, ki so
čestokrat tudi zavirali učinkovitost te službe, pa vendarle sedaj novi zakon
ne zanemarja odnosa tega zavoda do samoupravnih skupnosti na področju
izobraževanja in vzgoje. Nasprotno, ta odnos je v nekaterih členih zakona posebej poudarjen. V mislih imam še celo 10. člen zakona, ki zavezuje zavod za
šolstvo, da daje svoj program v mnenje izobraževalni skupnosti, seveda pa tudi
izvršnemu svetu, republiškemu sekretariatu za prosveto in kulturo in skupščini.
Zavod za šolstvo> je s tem zakonom zavezan, da redno pošilja svoja poročila o stanju in razmerah v šolstvu izobraževalnim skupnostim. Glede na to,
da je izobraževalnim skupnostim dana možnost spremljati delo zavoda, jim je
s tem dana tudi možnost, da javno ocenjujejo' delo zavoda, če se jim zdi, da
zavod svojega poslanstva ne opravlja, kakor mu je določeno z zakonom. Izobraževalna skupnost SRS ima tudi možnost, da prek izvršnega sveta vpliva na
program zavoda za šolstvo, da je tak, kot je po mnenju izobraževalne skupnosti v danem trenutku najbolj potreben in najbolj adekvaten glede na razmere
v šolstvu.
Nekatere določbe na prvi pogled niso konsekventno izpeljane. Na primer
pri 10. členu ni rečeno, da daje kdorkoli soglasje k programu zavoda. To se
nam ni zdelo potrebno, ker je to že rešeno z drugimi zakonskimi predpisi,
predvsem z zakonom o republiških upravnih organih. Po tem zakonu ima zavod
za šolstvo kot republiški organ prvenstveno obveznost do izvršnega sveta, ki
med drugim daje soglasje oziroma potrjuje program, potrjuje sistematizacijo,
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pravilnik in druge akte. Izvršni svet, ko bo obravnaval program zavoda, najbrž
ne bo o njem odločal povsem samostojno, marveč bo pred tem konzultiral
organe, ki delajo na področju šolstva in lahko še druge.
Iz teh razlogov menimo, da je zagotovljen tudi vpliv izobraževalne skupnosti na delo zavoda, hkrati pa tudi to, da ni smotrno, da bi bila ta služba
materialno odvisna od izobraževalne skupnosti. Naš cilj je bil službo čimbolj
osamosvojiti. Morda smo hoteli s tem preprečiti tudi to, da ne bi bila odvisna
od področja, nad katerim opravlja nadzor v imenu najširše družbene skupnosti.
No in končno glede financiranja samo še eno pripombo. Zakon določa naloge zavoda precej podrobno, kar pomeni, da pri oblikovanju njegovega programa ni možno veliko manevrirati. Za opravljanje teh nalog mora ustanovitelj zagotoviti potrebna sredstva. Po mnenju odbora za prosveto in kulturo
RZ kot predlagatelja, je v zakonu predlagana rešitev, ki jo je že sprejel republiški zbor, ko je soglasno zavrnil vaš amandma, sprejemljiva. Hvala lepa za
pozornost.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Odpiram razpravo. Besedo ima dr. Vladimir Bračič.
Dr. Vladimir Bračič: Tovariš predednik, tovarišice in tovariši
poslanci! Ponovno želim opozoriti zbor, da se izvršni svet zavezuje, da bo
upošteval vse ustrezne predloge in sugestije, ki jih bo republiška izobraževalna
skupnost dala k programu zavoda. Menim, da bo prišlo že predhodno med
zavodom in republiško izobraževalno skupnostjo do soglasja pri oblikovanju
programa, ki ga bo' potem zavod poslal republiški skupščini, izvršnemu svetu
in drugim. Menim, da je to vendarle dovolj trdna garancija, da je sprejemljiv
9. člen v predloženem besedilu. Opozoril vas bi pri tem na to, da ima izvrševalec republiškega proračuna, to je izvršni svet, celo pravico pooblastiti določeno organizacija za izvajanje določenega dela proračuna. S tem seveda nerečem, da se bo izvršni svet te pravice v tem primeru poslužil, vendar takšno
možnost ima.
Tovarišice in tovariši, apeliram ponovno, da sprejmemo 9. člen v besedilu,
kakršen je v predlogu.
Predsednik Miloš Poljanšek: In kako je glede 7. člena.
Dr. Vladimir Bračič: Z ugotovivijo zakonodajno-pravne komisije
v zvezi s 7. členom se seveda v celoti pridružujem njenemu mnenju. Kot predstavnik izvršnega sveta ne morem podpreti nesistemske rešitve, ker bi to pomenilo, da izvršni svet ruši veljaven pravni sistem. K naslednjemu amandmaju
prej nisem, dal pripombe, ker sem menil, da ni načelnega pomena. Oba zbora
naj se sporazumeta o amandmaju tovarišice Gostenčnikove, osebno pa menim,
da je sprejemljiv.
Predsednik Miloš Poljanšek: Republiški zbor ga je zavrnil.
Dr. Vladimir Bračič: Prej nisem mislil, da je tako pomembna določba. Izjavljam, da sem pripravljen v republiškem zboru v usklajevalnem
postopku amandma tov. Gostenčnikove tolmačiti in vplivati na zbor, da svojo
odločitev spremeni. Hvala.
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Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Kdo želi razpravljati?
Ker se nihče ne javi, lahko preidemo h glasovanju. Ponovno dajem na glasovanje oba amandmaja. Najprej glasujemo o amandmaju k 7. členu, ki se glasi:
»Za predsednika organizacije enote je lahko imenovan pedagoški svetovalec,
ki ima visoko ali višjo izobrazbo. Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne
roko. (36 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (6 poslancev.) Se je kdo vzdržal?
(3 poslanci.) Amandma je ponovno sprejet.
Tovarišica Kornhauser želi besedo preden glasujemo.
Dr. Aleksandra Kornhauser: Kot predlagatelj spornega amandmaja, ki ga je izglasoval tudi zbor, se ponovno oglašam samo zato, da opozorim
na iluzornost vztrajanja pri tem amandmaju. Dosedanje izkušnje so pokazale,
da nismo mogli prodreti s svojimi predlogi niti takrat, ko se je republiški zbor
skoraj na pol odločil zanje. Ker je sedaj zavrnil republiški zbor amandma
v celoti z vsemi glasovi, je ogrožen sam zakon. Tega pa vsekakor ne bi želela.
Usklajevalni postopek pomeni podaljševanje razprave, kar ni smotrno, ker smo
bistvene probleme že razčistili. Zato kot predlagatelj amandmaja smatram, da
je v tem primeru bolje odstopiti in sprejeti zakon takšen kot je, ker je vsekakor boljše kakor ga spet odložiti. Samo to je razlog, zaradi katerega odstopam
od amandmaja. Umakniti pa ga ne morem, ker ga je zbor že sprejel.
Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi
se nihče.) Dajem ponovno na glasovanje amandma k 9. členu, ki se glasi: »Sredstva za delo zavoda za šolstvo zagotavlja izobraževalna skupnost SR Slovenije
na podlagi delovnega programa zavoda.«
Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (5 poslancev dvigne
roko.) Je kdo proti? (26 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (15 poslancev.) Amandma
torej ni sprejet. Obvestili bomo tovavrišico podpredsednico republiškega zbora,
ki vodi današnjo sejo, o izidu glasovanja.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog za izdajo zakona o skupnostih in skladih za kulturne dejavnosti in o financiranju
kulturnih dejavnosti.
Predlog za izdajo zakona je dal republiški sekretar za prosveto in kulturo.
Zeli tovariš sekretar predlog tudi ustno obrazložiti?
Tomo Martelanec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Tema, ki je na dnevnem redu, v bistvu ni nova, saj so nekateri odbori
pa tudi ta zbor v zadnjih letih že nekajkrat obravnavali posamezna področja
kulturnih dejavnosti. Nov je pravzaprav le predlagani sistem, ki naj bi urejal
vprašanja, ki so že dalj časa odprta in terjajo dolgoročnejše in načrtnejše
rešitve.
Na splošno prevladuje v naši javnosti, zlasti pa med kulturnimi delavci,
prepričanje, da je stanje v kulturnih dejavnostih, v kulturi nasploh nezadovoljivo. Razlogov za tako neugodno oceno je prav gotovo več in so medsebojno
prepleteni in razmeroma precej kompleksni. Predvsem pa velja temeljna ugotovitev, da vlada neskladje med dejanskim položajem, v katerem se je znašla
kultura in med družbenim položajem, ki naj bi ga imela. Osnovni razlog za
to je v nedodelanem, nedograjenem sistemu financiranja, ki je še vedno star,
v bistvu preživel in zato postaja anahronističen. Če je, je le deloma prilagojen
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sistemu samoupravljanja. Tako nastaja protislovje. Na eni strani so delovni
ljudje v kulturnih organizacijah s samoupravnimi pravicami in več ali manj
konfrontirani z nujnostjo uvajanja načela dohodka, na drugi strani pa njihovo
poslovanje še vedno pretežno poteka po proračunsko-administrativni poti delitve sredstev. V takih okvirih seveda ni mogoče uresničevati novih odnosov.
Zato se ponekod kulturne dejavnosti ne morejo razvijati dovolj hitro, ponekod
so celo v zastoju, še več, kaže se celo nevarnost, da prevladujoči stari odnosi
silijo nazaj na administrativni proračunski sistem, kar izpodkopava tla samoupravnim odnosom in ogroža tudi nekatere dosežke in uspehe kulture. Spričo
vsega tega je trenutno1 položaj kulturnih dejavnosti in pa tudi samih kulturnih
delavcev v ospredju pozornosti. Reforma je te temeljne neskladnosti in pomanjkljivosti še posebej poudarila. Prav v luči reformnih prizadevanj dozoreva
spoznanje, da je potrebno slej ko prej vključiti vsa področja kulture v naš
samoupravni družbeni sistem. Pri tem pa je seveda nujno, da ocenimo pomen te
dejavnosti za družbo, da upoštevamo vse specifičnosti in pa posebne značilnosti
kulturnega področja in tako najdemo ustrezne rešitve, ki bodo zagotovile, da
bo kultura kot sestavni in neločljivi element družbenega dela ujela korak s
celotnim družbenim gospodarskim razvojem pri nas.
Pričujoči predlog za izdajo^ zakona o skupnostih in skladih za kulturne
dejavnosti ter o financiranju kulturne dejavnosti ima nedvomno- ambicijo, da
odpre pot prav takim rešitvam v širšem družbenem in sistemskem pogledu.
Prav zato naj bi z njim urejali dve temeljni problematiki.
Prvič, kako sistemsko financirati kulturne dejavnosti in drugič, kako oblikovati samoupravno združevanje interesov in soodločanja o vprašanjih kulturnih dejavnosti v družbeno-politični skupnosti. Temeljna zasnova novega
zakona bi bilo načelo samoupravnosti na področju kulturnih dejavnosti.
Kako si pravzaprav zamišljamo samoupravnost v okviru predložene zakonske ureditve? Samoupravnost naj bi predvsem zagotavljala to, da bi o
položaju, razmerah, o razvoju kulturnih dejavnosti odločali:
— prvič, najbolj neposredno* prizadeti, to se pravi sami kulturni delavci;
— drugič, občani in organizacije kot interesenti za kulturne dobrine in
— tretjič, ker je ta dejavnost družbenega pomena, tudi predstavniki družbene skupnosti.
Torej naj bi poslej odločali O' vseh pomembnih vprašanjih kulturnega razvoja določenega območja enakopravno vsi trije našteti dejavniki. V tem vidimo
poroštvo za smotrn in skladen razvoj kulturnih dejavnosti, saj bi tako na eni
strani bile upoštevane želje in potrebe, na drugi strani pa bi se kulturne dejavnosti razvijale v okviru treznih, stvarnih možnosti ožjega ali širšega območja. Tako postavljena samoupravna organizacija, ki bi združevala raznolike
interese v kulturi in za kulturo, bo seveda omogočala na določenem območju
tudi dolgoročnejše programiranje tako obsega kot oblik kulturnega življenja.
Programi kulturnega razvoja se bodo nujno morali gibati v okviru splošnega
družbenega razvoja in ne bodo mogli prekipevati prek roba gmotnih možnosti,
pač pa bodo lahko razpoložljiva sredstva za kulturo kar najbolj načrtno in
gospodarno usmerjali in uporabljali.
Nujno bo1 in to kaže že današnja potreba, da bi za sleherno območje
v republiki sprejeli programe razvoja kulture. Dogovoriti se pa bo potrebno
o tem, ali naj bi s temi programi zajemali kulturno življenje v okviru zgolj
občinskih meja ali pa naj bi obsegali tudi širša območja regije oziroma nekaj
podobnega.
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Republiški program pospeševanja kulturnih dejavnosti pa naj bi na temelju
lastnih izhodišč, upoštevajoč pa seveda tudi vse programe ožjih območij, predvidel na eni strani pomoč republike pri zagotavljanju temeljnih kulturnih
dobrin čim širšemu krogu občanov, na drugi strani pa naj bi podpiral najkvalitetnejše in nacionalno najbolj pomembne dejavnosti, ne glede na to, kdo je
njihov nosilec, ter hkrati načrtoval, kako predstaviti najboljše dosežke slovenske kulture v Jugoslaviji in v svetu. To pa pomeni, da s tem določamo
vlogo, ki joi naj imajo družbena sredstva na področju kulture, zlasti kar zadeva
njihovo usmerjevalno in usklajevalno funkcijo. Res pa je, da imajo pri financiranju nekaterih kulturnih dejavnosti dosti večjo vlogo sredstva iz osebne
potrošnje, to se pravi dinar neposredno iz žepa potrošnika.
Prav tako se kaže potreba, da nekatere bistvene elemente načela dohodka
in delitve po delu v prilagojeni obliki uvajamo tudi na področju kulturnih
dejavnosti. Le tako bomo lahko uveljavili tudi družbeno in ekonomsko enakopravnost tega področja, ker bomo le tako lahko odpravili še vedno prisotno
subjektivno proračunsko dodeljevanje sredstev in ker bomo le tako lahko
zagotovili tudi pravično povračilo za opravljeno delo.
Kako naj bi pravzaprav v praksi izvajali vsa ta načela? V našem predlogu
predvidevamo dve možnosti za oblikovanje ustreznega samoupravnega mehanizma, sklade oziroma skupnosti. Hkrati pa dajemo v razpravo tudi dve možnosti, obvezno ali neobvezno uvajanje ene ali druge oblike. Ze dosedanja razprava, čeprav še ni zajela najširše javnosti, se opredeljuje za obvezne skupnosti,
to se pravi za rešitve, ki jih je že uzakonila Socialistična republika Srbija.
Menim pa, da to v tem hipu ni bistveno vprašanje in naj bi se točnejše opredelitve in rešitve skušale poiskati v drugi fazi postopka; to se pravi pri oblikovanju zakonskega osnutka.
Drugo temeljno načelo, ki naj bi ga uveljavil predvideni zakon, je stabilizacija tistih sredstev, ki jih družba namenja za kulturne dejavnosti. Te stabilnosti seveda ne bi smeli pojmovati statično, ampak naj bi se sredstva za kulturo
trajno povečevala v skladu z razvojem in bogatenjem naše družbe. V ta namen
je v predlogu navedenih že nekaj možnih rešitev, omenjeni pa so tudi možni
viri, iz katerih bi se skladi za kulturo lahko neposredno napajali.
Tudi odločitev o tem vprašanju bo morala biti seveda jasnejša v nadaljnji
obravnavi. Obe načeli, tako uvajanje novega samoupravnega mehanizma kot
stabilizacija sredstev za kulturne dejavnosti, sta med seboj tesno- povezani in
ju bomo morali vzporedno reševati. Ne bo mogoče zadovoljivo vzpostavljati
novih samoupravnih struktur, če jih ne mislimo postaviti vsaj na kolikor toliko
trdno ekonomsko- bazo. Res pa je, da za postavitev tako zamišljenega samoupravnega mehanizma ni bistveno takšno ali drugačno povečanje sredstev za
kulturo. Odločitev o tem bo seveda stvar posebnega sklepa skupščine. Zato
menim, da finančna kvantifikacija ni osnovni pogoj za sprejemanje predloga
za izdajo zakona v tej prvi fazi skupščinskega postopka.
Konec koncev bo že bolje organizirana fronta za kulturo zainteresiranih
dejavnikov pomenila v določenem smislu tudi poroštvo za povečanje sredstev
za kulturne dejavnosti. Nekateri primeri na terenu nam to prav živo in nazorno
pričajo, da so dobri razvojni programi kulturnih dejavnosti tisti uspešni recept,
ki včasih premaga nezaupljivost delovnih organizacij in prispeva k temu, da
sežejo v sklade in prispevajo sredstva za kulturo.
Želel bi hkrati posvariti pred neupravičenim optimizmom, da bomo zgolj
z zakonom razrešili vse probleme in tegobe, ki nastajajo na kulturnem pod21
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ročju. Zakon, kadar bo sprejet, bo dal le okvir za reševanje vseh naštetih
vprašanj, za reševanje problemov pa bodo potrebni nenehna akcija, vsakdanji
napori in vztrajna prizadevanja. Prepričan pa sem, da bo z uresničitvijo teh
predloženih načel ta odgovorna naloga vendarle lažja.
Predlog za izdajo predvidenega zakona ne skriva nekaterih dilem, ki jih
bo potrebno* v tem letu razprav predhodno razčistiti in se o njih tudi opredeliti.
To> niso zgolj naše, slovenske dileme, ampak se z njimi srečujejo tudi v drugih
republikah. Težava je prav v tem, da s predloženo ureditvijo utiramo doslej
še neizhojena pota in da tse pravzaprav ne moremo zgledovati po izkušnjah
drugih. V bistvu in v končni konsekvenci pa gre predvsem za vprašanje, kako
so kulturne dobrine v našem nacionalnem prostoru navzoče in kako so razporejene, koliko so prisotne v življenju naših delovnih ljudi. Po ocenah našega
sekretariata ta podoba dandanes niti ni tako slaba, čeprav še ni zadovoljiva.
Ugotavljamo namreč, da vsak tretji Slovenec vendarle zaide enkrat letno v galerijo ali muzej, da je vsak sedmi Slovenec redni odjemalec knjig v knjižnicah,
da pa le vsak 13. zahaja v dramo, vsak 35. v opero in komaj vsak 50. obiskuje
koncerte.
Skratka, očitna je vendarle potreba, da temeljito ukrepamo v nadaljnji
smeri demokratizacije kulture, da omogočimo dostop do kulturnih dobrim
čim širšim slojem delovnih ljudi; skratka, da uresničimo načelo, ki ga je povsem nedvoumno poudaril tudi VI. kongres Zveze komunistov Slovenije, da
je človekova kultura bistvena prvina socialistične samoupravne družbe in njegova neločljiva sestavina. Po drugi strani pa ne gre prezreti dejstva, da občan
kot porabnik in iskalec kulturnih dobrin postaja čedalje močnejši faktor —
tudi v gmotnem pogledu — pri nadaljnjem oblikovanju razvoja vsaj nekaterih
kulturnih dejavnosti.
Podatki zgovorno pričajo, da od 3 dinarjev, ki gredo v Sloveniji za kulturo,
dva po lastni presoji in potrebi prispeva občan iz svojega žepa. Vendar pa je
njegov vpliv na usmeritev kulturnih dejavnosti še vedno v glavnem omejen
na to, ali posamično kulturno dobrino kupi ali ne. To- pa je očitno premalo,
zlasti kadar je izbira zelo borna in na ponudbo kulturnih dobrin občan ne more
neposredno vplivati.
Zato se kaže potreba, da z ustreznimi samoupravnimi organizacijskimi oblikami zagotovimo^ večji neposredni vpliv občana kot porabnika kulturnih dobrin
in tudi njegovo soodločanje o osnovni usmeritvi kulturnega razvoja.
Vse to so torej razlogi, ki govorijo v prid odločnemu reševanju sistemskih
vprašanj na področju kulture. Ustvariti moramo možnosti za to, da se kultura
notranje poveže in organizira, da se razvijajo nove pobude, da se zasnuje načrtna kulturna politika in da se potemtakem zagotovi takšna dejavnost in razvoj kulturnega področja, kakršnega naša družbena skupnost v celoti ali na
posameznih območjih zares potrebuje in tudi zmore. S tem ciljem pred očmi
dajemo zboru v obravnavo predlog za izdajo zakona o skupnostih in skladih
za kulturne dejavnosti ter o financiranju kulturnih dejavnosti. Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljanšek: Slišali ste uvodno besedo predlagatelja. Predlog za izdajo zakona sta obravnavala odbor za kulturo in zakonodajno-pravna komisija in oba sta predložila poročili. Želita poročevalca dati
še ustmeno obrazložitev? Predlog za izdajo zakona je obravnaval tudi izvršni
svet. Predsednik odbora za kulturo želi stališča odbora še ustno obrazložiti.
Prosim.
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Lojze Filipič: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke in tovariši
poslanci! Dolžan sem ustno poročati o tretji seji odbora za kulturne dejavnosti,
ker ste dobili poročili samo o prvih dveh sejah. Odbor je na zadnji seji razpravljal o prispelih odgovorih iz javne razprave. Od zadnje seje doi danes
dopoldne smo dobili še 8 odgovorov. Vsi udeleženci javne razprave so za predlog in ga podpirajo. Vsi so se opredelili za skupnosti, medtem ko konkretne
predloge dajeta samo dva. Odbor je zavrnil predlog skupščine občine LjubljanaMoste-Polje, naj bi zakon opredelil samo občinske skupnosti, ne pa tudi medobčinske. Odbor ga je zavrnil, meneč, da je ena od intencij tega zakona povezovalna. Odbor je zavrnil tudi stališče sindikata družbenih dejavnosti Slovenije,
ki je predlagal, da naj bi izračuni temeljili na narodnem dohodku, ne pa na
družbenem proizvodu. Odbor je ocenil, da je družbeni proizvod konstantnejša
in jasnejša ekonomska kategorija in je zato predlog sindikatov zavrnil. Odbor
je prav tako zavrnil tudi predlog Društva likovnih umetnikov Slovenije, ki je
bil v tem, da v kulturnih skupnostih ne bi sodelovali tako imenovani predstavniki javnosti. Odbor utemeljuje svojo zavrnitev s tem, da bi taka rešitev pomenila izolacijo kulture, kar ne bi bilo v interesu kulture same. Mnoge druge
pripombe, ki se nanašajo na zakonsko materijo, je odbor izročil predlagatelju
s prošnjo, da jih upošteva pri izdelavi osnutka zakona. Večina teh predlogov
se nanaša na materijo, ki je že vsebovana v predlogu za izdajo zakona, Vloge
le bolj poudarjajo določena vprašanja, ne predlagajo pa ničesar novega. Končno
je odbor na tej seji ponovno potrdil svoj vtis, ki je že izražen v njegovem
drugem poročilu, da je odziv z javne razprave silovito siromašen. Edino upanje,
ki nam ostane, je, da se bo tako imenovana slovenska kulturna javnost jasneje
in bolj odločno odzvala na vabila v drugi fazi. Hvala.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa za ustno dopolnitev. Kot
sem že omenil, je predlog za izdajo zakona obravnaval tudi izvršni svet in
poslal skupščini svoje mnenje, ki ste ga prav tako dobili. Predstavnika izvršnega sveta ni med nami. Tako lahko odprem razpravo o predlogu za izdajo
zakona. Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovariš Lojze Filipič.
Lojze Filipič: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke, tovariši poslanci! Kljub pozni uri vas prosim, da bi posvetili nekaj minut pozornosti.
Uporabljam pravico, da sporočim zboru nekatere svoje misli, s katerimi želim
dodatno in s širšega kulturno-političnega vidika utemeljiti predlog za izdajo
tega zakona. '
Želim govoriti o dveh stvareh, in sicer o zgodovinskem pomenu trenutka,
v katerem sprejemamo predlog za izdajo tega zakona, in drugič, zarisati želim
nekatere črte v podobi slovenske kulture in slovenskega življenja kot celote,
spet z namenom, da dodatno s širšega vidika utemeljim predlog za izdajo tega
zakona.
1. Znano je, da je v ustavi zapisano določilo, da je skupnost dolžna omogočati umetniško delo in da je hkrati dolžna omogočati, da so človeku dostopni
rezultati umetniškega dela. Zdaj se prvič v naši zgodovni dogaja, da poskušamo
sistemsko urediti, se pravi legalizirati pravico kulture do deleža pri družbenem
proizvodu, in drugič, dolžnost nacionalne skupnosti, da od družbenega proizvoda izloča delež za svoje duhovno življenje. Zakon, ki ga predlagamo, naj
bi bil svobodni dogovor svobodnih ljudi o tem, koliko bodo od gmotnih vred21«
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nosti, ki jih skupno ustvarjajo, sami sebi z zakonom, to se pravi celo s prisilo,
če bo treba, odvzeli sredstev in jih potem sami sebi vrnili, vendar tokrat
s posebnim namenom, namreč zato, da bi lahko živeli kot ljudje, ne pa da bi
le vegetirali. S tem zakonom naj bi tedaj ne le legalizirali pravico kulture do
konstantnega deleža pri družbenem proizvodu, ki ga kultura »nota bene«
soustvarja, marveč tudi legalizirali kulturo in njen položaj ter njeno funkcijo
kot enakopravno', zgodovinsko tvorno in še danes konstituantno sestavino življenja narodne skupnosti. Ne da bi se kakorkoli vdajal utvaram ali pretiranemu
optimizmu ali sploh optimizmu, da bo po izdaji tega zakona vise dobro, še
več, ne da bi se vdajal upanju, da bo postopek s tem zakonom šel gladko in
brez ovir, da bo potem vse v redu in da kultura ne bo več samo roža v gumbnici siromaka, da ne bo več privesek te družbe, da ne bo več prošnjik, ki se
neprestano plazi pred koleni tistih, ki naj dajejo, pa se mi zdi, da imam pravico
do tankega kančka optimizma. Verjamem, da bo ta zakon vendarle, vsaj če
drugega ne, vrnil kanček ustvarjalnega miru ljudem, ki so talentirani, ki lahko
ustvarjajo, da bo omogočil koncentracijo ustvarjalnih sil za nove naloge, ki
jih kultura dobiva v dvajsetem stoletju; pri tem imam predvsem v mislih
evropsko duhovno integracijo — da bo zakon nadalje prispeval k temu, da
bomo izplavali iz kriz, ki jih v kulturi in umetnosti povzročajo eksogeni dejavniki, iz kriz, ki ne izvirajo iz organskih zakonitosti kreativnih procesov in
oscilacij naravnega razvoja.
Poleg tega, kot rečeno, ne da bi seveda imel namen, da bi zarisal celotno
podobo slovenske kulture, ker bi bil vsak tak poskus apriori iluzoren, bom
le poskusil začrtati nekatere koordinate, nekatere posamezne poteze v tej
podobi, tiste, za katere sodim, da zelo glasno opozarjajo in da zelo na glas
kličejo po sistemski ureditvi tega področja javnega življenja. To je zlasti financiranje kulture. Ne bom veliko govoril o gmotnem položaju kulture; ta je znan.
Drugič, če bi iskali skupni imenovalec, križišče, na katerem se stekajo koordinate današnje situacije na Slovenskem, bi lahko rekli, da se ta skupni
imenovalec imenuje nemir, stiska, negotovost, malodušje. Iz tega rezultira j o
krize, in sicer institucionalne, vsebinske, ustvarjalne in metodološke krize, v katerih se premetavajo mnoge institucije pa tudi individualni ustvarjalci in v
katerih se predvsem premetava relacija: kultura—družba, ustvarjalec in tisti,
ki rezultate ustvarjanja sprejema.
Tretjič, hkrati smo priča procesu, ki bi ga lahko opredelili kot prestrukturiranje sil v kulturi. Priče smo visoki ustvarjalni ravni slovenske kulture,
zlasti v liriki, v likovni umetnosti, v grafiki in v dramskem gledalšču, hkrati
pa žal tudi priče totalnim polomom v nekaterih zvrsteh kulture, popolnim
ustvarjalnim krizam, tako na primer krizi slovenskega filma. Nadalje, priče
smo prihodu mladih, kritičnih, napadalnih, izzivalnih umetnikov, ki so mladi
skrajneži. Ti pojmujejo umetnost in kulturo zelo široko, kompleksno in jo
uporabljajo- kot pomagala, izrazila ali pa vsaj kot ponazorila svojega družbenopolitičnega boja, nekateri izmed njih pa celo kot direktno orožje svojega političnega boja. Mnogi mladi ljudje uporabljajo kulturo in umetnost, pesem,
risbo, razstavo, gledališko predstavo, koncert kot izraz svojega protesta zoper
strukturo družbe, s katero so konfrontirani.
Priče smo tedaj zelo ostremu, zgodovinsko še neopredeljenemu konfliktu,
ki ni samo generacijski, je pa zelo hud in ima sociološke, umetniške, kulturne
in kompleksne družbene razsežnosti. Pri tem gre po moji presoji za to, da se je
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ta generacija, ki je imela pred leti odprta vsa vrata in ki je počela vse, kar je
hotela ali ji je prišlo na misel, po reformi dobesedno znašla pred zaprtimi
vrati. Tej generaciji, ki je mislila, da bo z velikim korakom stopila v slovensko
družbo, so bila tik pred nosom zapahnjena vrata in mnogi so si pred zaprtimi
vrati razbili glavo. In sedaj je izbruhnil idejni, politični, kulturno-politični družbeni konflikt širokih razsežnosti, ki ima seveda poleg drugih vidikov, ki nas
danes ne zanimajo, deloma tudi umetniški in kulturni odraz. Deloma zaradi
tega, ker ti mladi ljudje, kot rečeno, uporabljajo- pesem, glasbo, razstavo kot
orožje svojega političnega in družbenega boja, in drugič zato, ker se seveda
sledovi tega konflikta v ostrih konturah zrcalijo v naši umetniški tvornosti.
Ko poskušam začrtati nekatere karakteristične črte naše kulturne situacije
in ko iščemo njene koordinate, bi rad decidirano povedal svoje mnenje, da
smo v tem konfliktu kot družba prestali zrelostni izpit, in sicer zrelostni izpit
na ta način, da nismo v teh spopadih segli po administrativnih sredstvih, marveč smo v tem bistveno pomembnem zgodovinskem in usodnem procesu ravnali v skladu z načeli leninske simbioze socializma in demokracije. Reševali
smo konflikt z gledišča, ki je ne samo pri nas, marveč tudi v Evropi in v svetu
danes edina možna pot v brezupni dehumanizirani perspektivi atomskega veka.
Če kje in kdaj, se je ob tej konfliktni situaciji, ki je bila za mnoge, ali pa za
obe strani boleča, — izkazalo, da smo toliko zreli, da smo znah to situacijo ne
samo obvladati, marveč da smo se znali v njej vesti leninsko1. Reagirali smo
tako, kot terja to- organsko tvorna sinteza socializma in demokracije.
Konkretno imam v mislih legalizacijo, če smem tako reči, pluralizma v
umetnosti. S tem v zvezi naj opozorim, da je slovenska umetnost predvsem
gledališka, pa tudi literarna, bila eden od pomembnih in močnih pobudnikov
in dejavnikov tega procesa že v njegovi pripravljalni fazi. Bila je med tistimi,
ki je to tvorno simbiozo socializma in demokracije včasih težko, vendarle zelo
tvorno pripravljala. •
Tretjič v času, v katerem živimo in v katerem pripravljamo sprejem tega
sistemskega zakona, smo priče ali tvorci ali pa celo žrtve procesa, ki ni samo
naš, marveč je evropski in svetovni. To je proces razantne dehumanizacije,
v katerem ljudje hlastamo po trenutku, po dnevu, kakor bi se bali jutrišnje
vojne, ne da bi se poprej znebili strahu pred včerajšnjo. V tem procesu razantne
dehumanizacije morata kultura in umetnost odigrati vsaj vlogo zavore, če smo
se spričo dejstev 20. stoletja že morah odpovedati utvari, da je razvoj zgodovine
usmerjen v humanizacijo. Zal, pa moji presoji razvoj ni usmerjen v humanizacijo, marveč v dehumanizacijo, zoper ta razkroj se človeštvo lahko zoperstavi
samo z umetnostjo in kulturo. Zaradi tega, ker nismo izolirani, ker živimo sredi
tega sveta, smo vsak dan bolj dolžni tej kategoriji družbenega življenja dati
večje možnosti, kot smo jih dajali doslej.
Četrtič, v prestrukturiranju sil, vrednositi in vrednot, ko se svet dobesedno
postavlja na glavo v procesu, ki ga povzročata znanost in elektronska revolucija, dobiva umetnost ob dosedanjih tudi nove, dodatne naloge in vloge. Te so
drugačne in nove poleg starih seveda, znotraj nacionalne strukture, še večje
in še pomembnejše navzven pa nastajajo.
Brez bojazni, ne bom vas zadrževal z opredelitvami in analizami v tej
smeri, moram pa vsaj opozoriti na nekatere endogene vidike, ki izhajajo iz te
ocene. Ne samo to, da večine teh novih, spremenjenih, razširjenih nalog naša
kultura ni prevzela, ker jih ni mogla ah ni znala, marveč, da tudi ni opravila
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mnogih starih nalog. Naj vas opozorim na to, kar vsi vemo, da na slovenskem
kulturnem zemljevidu zevajo grde, ostudne bele lise. Celi predeli so, z desettisoči
ljudi, do katerih od slovenske kulture prihajajo samo molitveniki in plaža.
Naj vas opozorim na to, da imamo na tem, z evropskega stališča gledano,
miniaturnem koščku zemlje, na tej ubogi Sloveniji, socialne kontraste, tako
ostre, tako grozljive, da bi lahko rekel, da se srečujeta na teh nekaj kvadratnih
kilometrih malone fevdalizem in supercivilizacija, prenasičnost in tako naprej.
Naj vas opozorim na to, o čemer je toliko govora, pa nič storjenega, da
nam škoduje ne le infiltracija »šunda«, zoper katerega ne znamo storiti nič,
pa čeprav nam izpodjeda človeško substanco, marveč nam škoduje tudi infiltracija zamejskih občil, kot so televizija itd., ki pa med drugim izpodjeda tudi
našo nacionalno substanco. V tej zvezi naj opozorim, da slovenski jezik niti
v času najhujšega germanizacijskega pritiska ni doživljal takega kvarjenja,
kot ga doživlja danes. Zavedam se, da me bo kdo prijel za besedo, češ da vsi
jeziki na svetu, zlasti v razvitih razmerah, doživljajo spremembe. Ne mislim
na spremembe, na primer danes v angleščini, ki so nastale zaradi nastanka
novih kategorij življenja, marveč na kvarjenje jezika, ker uvajamo vanj stvari,
ki tja ne sodijo. Pogovarjamo se v jeziku, ki je papirnat, da ne govorim o slovničnih napakah itd. Najhuje pa je, da se besedni zaklad manjša in siromasi.
To nam izpodjeda temeljno nacionalno substanco. Lahko bi še našteval, in sem
tudi nameraval, vendar vas s tem ne bi več zadrževal.
Zakon, ki ga predlagamo, naj med drugim pomaga integrirati razkosano
kulturo in ustvaritvi organsko in logično strukturo vseh občinskih, lokalnih do
vsenacionalnih kategorij kulturnega in umetniškega dela. V tej strukturi naj bo
jasno opredeljen mehanizem dopolnjevanja in obojestranskega vplivanja ob
spoznanju, da nacionalna kultura ni ne seštevek ne zmnožek tega, kar je, marveč
tvorna, toda kritična in selektivna organska sinteza vsega, kar je. V tem smislu
bi moral delovati tudi mehanizem financiranja, v katerega je treba vnesti ob
upoštevanju lokalne in vsenacionalne kulture vmesno kategorijo pokrajinskega,
medobčinskega ali po stari terminologiji deželnega financiranja.
Razen tega, naj zakon trajno podpira čeprav zdaj bolj intenzivno, zdaj
bolj tipajoče, zdaj bolj radikalno, zdaj bolj izvirno, zdaj bolj pogumno, zdaj
bolj previdno, toda vedno prisotno prizadevanje, da bi slovenska kultura ne
bila le reprodukcija življenja, marveč borbena tribuna, sodnik in razsodnik,
diagnostik družbenih slabosti, živ umetniški polivalenten, pluralističen organizem. Zajema naj vse od klasičnih, obče človeških nadčasovnih umetniških
izpovedi, ki z elementarno silo in večno veljavnostjo pretresajo tudi današnjega
človeka, prek umetniških izpovedi, iztrganih iz bolečin in radosti vsakdanjika
do bistvenih idejnih, filozofskih in moralnih resnic današnjice, izpovedane na
najvišji umetniški ravni.
Ta temeljna rdeča nit se cepi v dve smeri. Prva povezuje vsa ta prizadevanja v izvirni slovenski tvornosti, druga pa posreduje tuja dela. Sinteza obeh
smeri je jedro izpovednih vsebin sodobne slovenske kulture, vsega tistega,
kar osvešča, kar humanizira, kar odkriva vedno globlje, vedno nove resnice o
človekovi usodi v današnjem svetu, vsega tistega, kar vodi k integraciji evropskega duha, pri čemer smo že prišli dO' stopnje, ko gre za obojestranski in za
recipročni oplojevalni proces. To pomeni, da slovenska kultura tudi že daje, ne
samo sprejema, ne lovi več zamudniškega koraka za Evropo in svetom. Jasno
nam je, da v družbi resnega, iskateljskega, poglobljenega, tehtnega, nekomer-
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cialnega ustvarjanja v evropski kulturi Slovenci nimamo kaj iskati in da ne
moremo nič doseči s krajinarsko in lokalno kulturo, še manj s folkloro, ali
tako ali drugače eksotičnimi posebnostmi, marveč se moramo v disonantno
konsonanco integralne evropske duhovne situacije organsko vključiti in v njej
zaživeti kot nekaj novega, kot nekaj, česar še ni bilo, o čemer še ni bilo tehtne,
zrele umetniške izpovedi. Ta umetniška izpoved naj obravnava bistvene probleme in dileme današnjega človeka v današnjem svetu — vendar na podlagi
naših, tukajšnjih, posebnih družbenih razmer, dilem, razvojnih procesov in
karakteroloških potez ljudi, ki na tem koščku planeta bivajo. Gre za slovenska
umetniška dela, ki so ostvarjena docela iz naših problemskih vozlišč, ki pa
so hkrati prirasla na konkretno in lokalno družbeno problematiko' in ki poskušajo umetniško upodobiti ontološko in zgodovinsko situacijo' človeka v sodobni družbi. Taka dela slovenska kultura danes že premore.
Kot rečeno, želimo, da bi slovenska kultura takšnih del ustvarila še več,
in da bi hkrati naš človek živel bolj kulturno, bolj bogato, lepše in polneje.
K temu pa naj prispeva predlagani zakon.
Izjavljam, da bom glasoval za predlog in prosim vas, tovariši poslanci, da
tudi vi glasujete zanj. Hvala.
Predsednik Miloš Poljanšek: Kdo se javlja k besedi? Ah ni po
tehtnih besedah poslanca Filipiča nikogar več, ki bi želel razpravljati. Če ne,
naj zaključim razpravo z resno pripombo' in željo, naj bi naša slovenska kulturna javnost vendarle bolj aktivno sodelovala pri oblikovanju zakona in predvsem povedala, kaj meni o takšnem predlogu za izdajo zakona. Mislim namreč,
da bi vsakršna večja odsotnost javnosti škodovala, zlasti še, če zakon ne bi
upošteval želja in interesov ustvarjalne kulture in umetniške javnosti. Zaradi
tega menim, da mora predlagatelj storiti vse, da bo do1 takšnega sodelovanja in
neposredne angažiranosti naše kulturne javnosti v prihodnji fazi nujno prišlo.
Predlagam, če nihče več ne želi razpravljati, naslednji sklep:
1. Predlog za izdajo zakona o skupnostih in skladih za kulturne dejavnosti
ter o financiranju kulturnih dejavnosti se sprejme.
2. Osnutek zakona pripravi začasna komisija za izdelavo osnutka zakona
o skupnostih in skladih za kulturne dejavnosti in o financiranju kulturnih
dejavnosti, ki jo sestavljajo trije P9slanci republiškega zbora, trije poslanci
prosvetno-kultumega zbora, predstavnik izvršnega sveta, predstavnik republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, predstavnik republiškega sekretariata
za finance, predstavnik sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti, predstavnik sklada za pospeševanje in proizvodnjo in predvajanje filmov,
predstavnik sklada za pospeševanje založniške dejavnosti, predstavnik republiškega sveta Zveze kulturno-prosvetnih organizacij, predstavnik koordinacijskega
odbora umetniških društev, predstavnik republiškega odbora sindikatov delavcev družbenih dejavnosti in predstavnik republiške konference Socialistične
zveze Slovenije.
3. Začasna komisija mora pri izdelavi osnutka zakona upoštevati načela
predloga za izdajo' zakona, pripombe pristojnih odborov republiškega in prosvetno-kulturnega zbora, pripombe zakonodajno-pravne komisije, pripombe,
ki so bile izražene danes na seji zbora in še morda pripombe, ki bodo dane
v javni razpravi. Komisija mora predložiti osnutek zakona najkasneje do
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1. oktobra letošnjega leta. Kdor je za takšen predlog, naj prosim glasuje. (47.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na razpravo o glasbenem življenju na Slovenskem.
Gradivo za to točko je pripravila delovna skupina našega odbora za kulturne dejavnosti, ki ji je načeloval poslanec tovariš Vlado Golob, Zeli tovariš
Golob gradivo dopolniti?
Vlado Golob: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Dovolite mi, da
h gradivu, ki vam je bilo predloženo, povem nekaj kratkih misli.
Naša štiriletna mandatna doba poteka h koncu. V teh prostorih smo večinoma govorih o problemih šolstva in je bilo besedo o kulturi redkokdaj slišati.
Včasih smo se zoper razpravo o kulturi celo nekoliko uprli, ker smo menili,
da je osnovni problem izobraževanje. S tem, da pa je naš zbor pravkar sprejel
predlog za izdajo zakona o kulturi in da bomo razpravljali o glasbenem življenju, je na koncu nakazal pot za reševanje problemov tudi na področju
kulture.
Predloženo gradivo pomeni, če se lahko izrazim kot glasbenik, uverturo
k nekemu delu. Razprav o glasbenem življenju je bilo izredno mnogo; mnogo
je bilo tudi kritik, pripomb, nezadovoljstva, vendar je to bila premalo sistematična podlaga za reševanje problemov.
Tesno povezujem to problematiko z zakonom, ki smo ga pravkar obravnavali, ker bodo po mojem mnenju kulturne skupnosti glasbeno življene začele celovito reševati.
Gradivo je razdeljeno pravzaprav v dva dela: Prvi del so teze, ki predstavljajo skromen in pomanjkljiv poskus sistematizirati novejša izhodišča o
demokratizaciji glasbene umetnosti, o tem je govoril tovariš Lojze Filipič,
drugi del pa zadeva vplivanje naraščajoče tehnike na glasbeno življenje.
Temu dokumentu so priključene nekatere misli, kako naj bi poskušali realizirati izhodišča o glasbenem življenju in morda tudi te še niso dovolj dodelane. Te naj dopolni naša skupščina kot svojo nalogo v naslednjem sklicu,
ki naj tudi sicer poskuša z večjim uspehom reševati vprašanja na področju
kulture in posebej še na področju glasbene kulture. Hvala lepa.
Podpredsednik Aleksandra Kornhauser: Začenjam razpravo.
Prosim, kdo želi razpravljati o predloženem gradivu? Besedo ima tovariš Feldin.
Boris Feldin: Danes smo dobili tudi predloge tovariša poslanca Goloba. Vprašujem, če jih je možno vključiti v poročilo in sprejeti kot sklepe zbora.
Podpredsednik Aleksandra Kornhauser: Opomnila bi, da tega
ne bi mogli storiti zaradi tega, ker je v predlogu, ki ga je danes predložil tovariš
Golob, vrsta konkretnih zadolžitev in tudi rokov. Zato bomo morah o tem
predlogu najbrž skrbno razpravljati in ga ne moremo sprejeti, preden se ne bi
temeljito pogovorili z institucijami, katerim ta predlog nalaga obveznosti.
Tovariš predsednik se je vrnil.
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Predsednik Miloš Poljanšek: Mislim, da je predlog lahko samo
dodatek oziroma, sestavni del gradiva. Prosim, kaj menite drugi? Prosim, kdo
želi razpravljati? Ce ne, zapiram razpravo. Menim, da bi lahko sprejeli naslednje zaključke.
Zbor sprejema gradivo kot osnovo za nadaljnje delo, ki pa naj poteka kot
javna razprava. Na podlagi konzultacije z vsemi prizadetimi kulturnimi ustanovami je potrebno dopolniti gradivo in teze v obliki informacije. Menim, da
bi lahko gradivo, zlasti njegov prvi del zgostil, da bo dobilo bolj enovito, bolj
čvrsto in koncizno podobo. Tako izpopolnjeno in dodelano gradivo bi nato obravnaval odbor za kulturo, ki bi dal gradivo v širšo javno razpravo. Informacijo
o tej razpravi bi odbor skupaj s predlogi in zaključki posredoval zboru.
Se strinjate s takšnimi zaključki današnje razprave? Kdor je za, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Zaključki
današnje razprave so sprejeti.
Prehajamo na zadnjo točko dnevnega reda, za katero sodim,
da bi po svoji vsebini vendarle ne smela biti na zadnjem mestu, to je na
razpravo o uresničevanju priporočila prosvetno-kulturnega zbora o nadaljnjem
razvoju telesne kulture.
Prejeli ste gradivo, ki ga je pripravila posebna skupina poslancev našega
zbora. Naš prosvetno-kulturni zbor je 13. marca 1964 sprejel priporočilo o nadaljnem razvoju telesne kulture v Sloveniji, v aprilu 1967. leta pa še sklepe
o telesni vzgoji na vzgojno-izobraževalnih zavodih v naši republiki. Odbor
našega zbora za telesno kulturo je menil, da se tako priporočilo kot tudi sklepi
ne uresničujejo zadovoljivo. Zato je sklenil obiskati nekatere občinske skupščine
in vzgojno izobraževalne zavode v republiki, da bi ocenil vzroke za to. Obširno
informacijo, kot sem že rekel, ste prejeli danes, kot gradivo k tej zadnji točki
dnevnega reda. Zeli morda poročevalec še ustno dopolniti gradivo? Prosim.
Besedo ima predsednik odbora za telesno kulturo tovariš Jože Glonar.
Jože Glonar: Tovarišice in tovariši poslanci! Problematika v zvezi
z nadaljnjim razvojem telesne kulture v Sloveniji je zadnja točka današnjega
dnevnega reda. Gotovo ne bo dovolj časa, da bi se o tem lahko kaj več
pogovorili. Ali vprašanje naše telesne kulture ne zasluži temeljite razprave,
čeprav leta in leta ugotavljamo, da kljub doseženim uspehom telesna kultura
še vedno zaostaja za razvojem drugih družbenih področij, kakor tudi za možnostmi in potrebami družbenega razvoja v celoti. Ugotavljamo', da telesna
kultura ni dovolj množična, da prerano upada telesna zmogljivost mladine in
odraslih. Ko razpravljamo o vseljudski obrambi, ugotavljamo, da ljudje niso
vzdržljivi, na primer dolgih pohodov, 16 do 20% naše mladine ne izpolnjuje
pogojev za odsluženje vojaškega roka. Pri delu je še vedno veliko nesreč, zaradi
pomanjkanja splošne telesne vzgoje naših delavcev. Prednjačimo v Evropi po
številu ljudi, ki vsako leto utonejo. Pri šolski telesni vzgoji pa ugotavljamo,
da nam primanjkuje kvalificiran kader. Nimamo telovadnic in igrišč. Predvidoma bomo v letih 1969 do 1973 zgradili 110 novih šol, pri katerih pa bo samo
70 telovadnic. Skoraj 60 % ur nižjih razredov osnovne šole ni opravljenih.
Sistematični zdravstveni pregledi mladine na šolah niso redni in ne zajemajo
vse šoloobvezne mladine. Veliko je slabo-držnih in drugih telesnih okvar
med šolsko mladino in tudi njihova telesna zmogljivost ni zadovoljiva. Lahko
bi še marsikaj našteli.

330

Prosvetno-kulturni zbor

Prosvetno-kulturni zbor naše skupščine je v zadnjih letih obravnaval in
sprejel več dokumentov s področja telesne kulture, v letu 1964 priporočilo
nadaljnjim razvojem telesne kulture v socialistični republiki Sloveniji, v letu
1967 pa sklepe o šolski telesni vzgoji. Na podlagi obširnega gradiva o problematiki telesne vzgoje v vzgojno-izobraževalnih zavodih socialistične republike
Slovenije je odbor prosvetno-kulturnega zbora za telesno kulturo v letu 1968
razpravljal o osnutku resolucije zvezne skupščine o telesni kulturi in dal nanj
nekatere pripombe. Razprave so bile sicer temeljite. Zelo malo je bilo novih
konkretnih nalog, predvsem pa je bilo ugotovljeno', da je premalo nadzora
nad tem, kako se že sprejete naloge, in sklepi uresničujejo. V informaciji, ki
ste jo prejeli za današnjo sejo, je odbor za telesno kulturo skušal oceniti, kako
se uresničujejo skupščinski dokumenti s področja telesne kulture in kateri so
bistveni razlogi, da jih zadolženi dejavniki ne uresničujejo. Ugotovili smo, da
je naš zbor v zadnjih letih premalo zasledoval uresničevanje priporočila in
sklepov v razvoju telesne kulture. Razen našega zbora ni razpravljal o telesni
kulturi niti socialno-zdravstveni zbor, niti gospodarski zbor naše skupščine,
dasi ta vprašanja zadevajo tudi njuno' delovno področje. Člani odbora za telesno
kulturo zapuščamo' bodočim poslancem prosvetno-kulturnega zbora nekaj težkih
problemov, ki jih bodo morali čimprej rešiti. To so: konkretni program razvoja
telesne kulture v občinah in v republiki ter njihovo financiranje, ustanovitev
samostojnega organa v občinah, ki bo te probleme reševal, uresničevanje
stališč o razvoju množične telesne kulture in rast vrhunskega športa. Predvsem
pa bo moral novi odbor za telesno kulturo stalno spremljati ureničevanje
priporočila in sklepov o šolski telesni vzgoji, ker sta ta dva akta najmanj
uresničena. Šolska telesna vzgoja je osnova za vsako nadaljnje udejstvovanje
v telesni kulturi. Hvala.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala. Začenjam razpravo. Kdo želi
razpravljati, tovariš Feldin.
Boris Feldin: Opozoril bi samo na to, ne da bi očital, da bi morala
informacija o telesni kulturi nekatere probleme bolj objektivno osvetliti. V
Ravnah imamo 3 telovadnice in 17 šol. Od teh šol so štiri centralne in vsaka
uporablja telovadnico, 13 šol pa je podružničnih z 20 do 50 otrok. Za te šole
verjetno tudi v največjem blagostanju ne bomo gradili telovadnic. Tako bo
verjetno ostalo tudi v bodoče. Zato, ko ocenjujemo potrebe po telovadnicah,
moramo upoštevati zlasti število otrok, da se ne bi po nepotrebnem razburjali.
Tudi število oddelkov na eno telovadnico ne pove mnogo. Na primer, telovadnica v Prevaljah je nova in je za osnovno šolo velika. Sola pa ima dva oddelka,
moškega in ženskega, vsak pa nima po 15 učencev. Mislim, da ta telovadnica
ni pretirano zasedena.
Drugi problem pri šolski telesni vzgoji so normativi.
Normative za gradnjo telovadnic bi bilo treba dopolniti. Učni načrt namreč
obvezuje šolo, da nauči otroke osnove plavanja. Za učenje plavanja niso povsod
podani pogoji. Zato bi morali tudi pri šolah predvideti bazene.
Enkrat sem že omenil, da bi čimprej prišli do enakih normativov za
ocenjevanje šolske telesne vzgoje. To je sedaj zelo neenotno in prihaja do
absurdov. Nekje dobi učenec že za golo dviganje nog oceno pet, drugje pa
že za precej težke vaje oceno tri. Glede ocenjevanja bi se morali hitro zediniti
in priporočam, da bi to bila ena od prioritetnih nalog. Hvala,
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Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Dalje prosim, še kdo
želi razpravljati? (Nihče.) Če ne, vas opozarjam na stališča na 10. strani, ki
sem jih zase oštevilčil, stališč je šest. Menim, da je prav, da naš zbor ta stališča
sprejme. Z njimi bi seznanili naše šole in občinske skupčine. Ali menite, da bi
bilo prav, da jih pred glasovanjem prečitam? (Ni potrebno.) Kdor je za, naj
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.)
Tako smo izčrpali dnevni red in zaključujem 54. sejo prosvetno-kulturnega
zbora Skupščine SR Slovenije.
Marija Faganeli: Spoštovani tovariš predsednik! Ob koncu mandatne dobe se vam želimo poslanci tega zbora iskreno zahvaliti za vsa vaša
prizadevanja predvsem pa za vašo izredno osebno zavzetost za to delo,, za
vašo doslednost in vztrajnost, ki ste jo pokazali pri reševanju vprašanj s področja kulture in prosvete. Morda zmeraj niste našli pri nas tiste podpore, kot
ste si jo želeli, vendar verjemite, da smo vsak po svojih močeh vendarle skušali
prispevati drobec k skupnim naporom.
Se enkrat prisrčna vam hvala za vse, kar ste storili v tem času za napredek kulture in prosvete na Slovenskem.
Naslednja zahvala velja tovarišici podpredsednici dr. Kornhauserjevi, ki
je s svojo veliko delovno vnemo želela priti stvarem do dna in potem sistematično izgrajevati rešitve. Iskrena hvala.
Poslanci tega zbora bi se radi najlepše zahvalili tudi strokovnim delavcem,
tovarišici Sonji Ledinekovi, tovarišu Komarju in tovarišici stenografki. Vsi
smo prepričani, da je velikokrat naše delo bilo omogočeno prav s tem, da so
nam ti strokovni delavci z veliko požrtvovalnostjo in tudi z zelo veliko osebno
odgovornostjo omogočili pregled nad delovanjem tega področja. Iskrena hvala.
Predsednik Miloš Poljanšek: Ker se v resnici steka delo našega
sedanjega sklica, dovolite samo nekaj prav kratkih misli.
Najprej iskrena hvala za izredno- pozornost in sem malo v zadregi. Kar
zadeva naše delo, sem prepričan, da lahko prej kot ne, odgovorimo, da smo
lahko zadovoljni z delom. Ne rečem, da ni ostalo še veliko vprašanj odprtih,
na katere nismo znali odgovoriti in ki jih puščamo kot dediščino našega dela
vsem tistim, ki se bodo za nami znašli v tem prosvetnem-kulturnem zboru.
Vendar pa menim, da se je nekaj le vendarle premaknilo in sicer predvsem to,
da naš zbor nekoliko manj podrejeno tretiraj o, kadar gre za stališča prosvete
in kulture, in da se je uveljavil po ne mali vaši zaslugi, ki ste tako zavzeto
branili potrebo tudi teh dejavnosti v naši družbi. Prispevali ste k temu, da
so se te dejavnosti začele drugače upoštevati in drugače vključevati v celotni
kompleks našega družbenega življenja.
Da ne govorim o težavah, na katere sem sam naletel. Tudi nisem prepričan, da bodo te težave v prihodnjem sklicu odpravljene. Mislim namreč,
na zapostavljanje nekaterih področij, kar je tudi posledica strukture zbora in
njegovega programa. Ni slučajna današnja izpoved enega redkih predstavnikov
kulture v našem zboru. Kljub pozni uri je globoko in iskreno prizadeto povedal, zaključni kredo, da je kultura področje, ki ga bo treba v prihodnjem
sklicu veliko bolj resno in veliko bolj temeljito obravnavati kot doslej.
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Dalje, tudi znanost, celoten kompleks visokega in višjega šolstva so področja, katerim bo moral novi zbor posvetiti večjo pozornost, kot smo to uspeli
mi. No, vse to pa je tisto, kar nam ni šlo povsem od rok. Resno se pa bojim,
da ne bo šlo tudi v novem sklicu, ker poznam, kakšna je kandidacijska struktura. Prav zaradi tega, če že žrtvujemo ponovno štiriletno obdobje, bo treba
storiti vse, da bi sestav zbora ustrezal, da bo problematiki, nalogam in potrebam naše slovenske skupnosti. Toliko, kar zadeva problematiko našega zbora.
Nekateri od vas ostajate, morda celo ostajam v tem zboru tudi v prihodnje.
Želim, da bo prav takšna in še večja zavzetost prisotna za našo stvar tudi
v naslednjem obdobju. Vsem tistim, ki pa poteče poslanski mandat, pa želim
v strokovnem delu in v osebnem življenju čim več zadovoljstva in še novih
uspehov!
(Seja je bila zaključena ob 18.40.)

Ilif^SddlAKIO.-ZPHfcTvM^OBi

46. seja
(4. aprila 1969)
Predsedoval: dr. Vinko Mozetič,
predsednik socialno-zdravstvenega zbora
Začetek seje ob 9.10.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 46. sejo< socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije.
Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Milan Loštrk, dr. Milan Istenič,
dr. Dušan Mis, Ivanka Strmole, Srečko Rot, Bruna Razmovska in Alojz Frangež. Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Na sejo zbora so bili vabljeni: izvršni svet Skupščine SR Slovenije, komisija Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV, Milan Kristan, predsednik komisije za izvajanje sanacije kliničnih bolnic v Ljubljani, Radoslav
Jonak, predsednik delovne podskupine za proučitev sistema invalidskega zavarovanja; republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo; republiški
sekretariat za delo; republiški sekretariat za prosveto in kulturo; republiški
sekretariat za finance; stalna konferenca za rehabilitacijo invalidnih oseb v
Sloveniji; zavod SR Slovenije za rehabilitacijo invalidov; rebupliški zavod za
zaposlovanje; gospodarska zbornica SR Slovenije, republiška skupnost socialnega zavarovanja delavcev; republiška skupnost zdravstvenega zavarovanja
kmetov; republiški zavod za socialno zavarovanje, republiški svet zveze sindikatov Slovenije, glavni odbor Zveze borcev NOV Slovenije; republiški zdravstveni center; slovensko' zdravniško društvo in klinične bolnice Ljubljana.
Goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi.
Preden preidemo na sklepanje o predloženem dnevnem redu, mi dovolite,
da vas seznanim, da je nuklearni inštitut Jožefa Štefana v dogovoru s Skupščino SR Slovenije izdelal preizkusno elektronsko napravo za štetje glasov,
ki naj bi zborom, ki imajo seje v tej dvorani, olajšala seštevanje, glasov pri
glasovanju. Ta naprava je poskusno nameščena v tej dvorani in bi jo danes
pri glasovanju že lahko uporabili.
Naprava, ki jo vidite na predsedniški mizi, je hiter digitalni elektronski
računalnik, ki sešteva oddane glasove. Razen na skrajni levi in skrajni desni
strani poslanskih klopi so vsa ostala mesta, to SO' srednje tri vrste, opremljena
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s posebnimi tipkami, ki so pritrjene na spodnji rob vrhnje plošče klopi na.
desni strani vsakega sedeža. Kadar je naprava aktivirana, je na moj poziv
mogoče poleg glasovanja z dviganjem rok zaradi kontrole seštevka oddanih
glasov hkrati pritisniti tudi na tipko seštevalne naprave, ki v delcu sekunde
sešteje oddane glasove.
Naj vas ob tem opozorim, da kljub uporabi seštevalne naprave ostaja kot
temeljno glasovanje še vedno glasovanje z dviganjem rok, kot je to določeno
po poslovniku. Elektronska seštevalna naprava služi samo za hitro seštevanje
oddanih glasov in za ugotavljanje rezultatov. To torej pomeni, da vsakdo,
kdor glasuje, najprej dvigne roko in šele nato ah pa hkrati s tem pritisne na
tipko seštevalne naprave zaradi registracije oddanega glasu.
Prav tako pojasnjujem, da je registriranje oddanega glasu s pomočjo
seštevalne naprave samo* enkratno, kar pomeni, da mora poslanec med enim
glasovanjem oddati samo en glas in sicer ga odda pri prvem pritisku na
tipko. Nadaljnjega aktiviranja tipke naprava ne registrira. Da bi bila uporaba
seštevalne naprave vsakemu dovolj nazorna, bom za poskus odredil, da ugotovimo kvorum. Najprej bi prosil poslance, da bi se tako razporedili, da imajo
vsak svojo tipko na razpolago'. Zato prosim poslance, ki sede v skrajnem desnem
in levem krilu sedežev, da se presedejo na sedeže notranjih treh vrst klopi.
Prosim sekretarja zbora, da aktivira seštevalno napravo, poslance pa prosim,
da pritisnejo na tipko, ki jo imajo na desni strani sedeža.
Ugotavljam, da je prisotnih 49 poslancev in da je s tem zbor sklepčen.
Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika, 45. seje zbora;
2. poslanska vprašanja;
3. izvajanje stališč Skupščine SR Slovenije o rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov;
4. izvajanje sklepov Skupščine SR Slovenije o ukrepih za izpopolnitev
sistema družbene skrbi za predvojne revolucionarje in borce NOV;
5. predlog odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevki za graditev stanovanj za udeležence NOV;
6. poročilo o sanaciji kliničnih bolnic v Ljubljani;
7. stanje in potrebe po posteljnih kapacitetah za tuberkulozo in pljučne
bolezni v SR Sloveniji;
8. problematika 8 % republiškega prispevka od kmetijstva kot vira financiranja zdravstvenega zavarovanja kmetov.
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? Ima kdo kakšen spreminjevalni
predlog ali dopolnilni predlog? (Ne.) Ugotavljam, da je dnevni red sprejet.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 45. seje zbora. Zapisnik ste prejeli 25. 3. 1969. Ima morda kdo kakšno
pripombo k zapisniku? (Ne.) Ugotavljam, da je zapisnik odobren.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska
vprašanja.
Na prejšnji seji zbora je poslanec dr. Adolf Drolc postavil republiškemu
sekretariatu za delo naslednje vprašanje. »Ali namerava republiški sekretariat
za delo v skladu s predpisi o skrajšanju delovnega časa podati podrobnejšo
obrazložitev, iz kakšnega vzroka ni pristal na skrajšanje delovnega časa na
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delovnih mestih pri rentgenskih aparatih na pet ur dnevno. Poslanec je prosil
za pismeni odgovor.
Republiški sekretar za delo je na prejšnji seji predlagal, naj bi informacijo,
ki bo dala odgovor na to vprašanje, poslali vsem poslancem zbora. Po seji
zbora je republiški sekretar za delo predložil skupščini informacijo o skrajšanju delovnega časa v zdravstvenih zavodih. To informacijo ste prejeli 25. 3.
1969, z njo je dan tudi odgovor na poslansko vprašanje dr. Adolfa Drolca.
Zeli dr. Adolf Drolc postaviti še dopolnilno vprašanje? (Ne.)
Na vprašanje poslanca dr. Sama Pečarja, postavljeno na prejšnji seji zbora,
bo odgovorila tovarišica Majda Gaspari, republiški sekretar za zdravstvo in
socialno varstvo.
Majda Gaspari: Poslanec socialno-zdravstvenega zbora tovariš dr.
Samo Pečar je zastavil naslednje vprašanje: »Ali in kaj je bilo doslej pri nas
organizirano že storjeno, da se omeji kajenje in kaj bi bilo mogoče storiti?«
Dajem naslednji odgovor.
2e v letih 1964 in 1965 je bilo v našem zdravstvenem periodičnem tisku
objavljenih več študij o vzročni zvezi med kajenjem in pljučnim rakom. Junija
1965 pa je kancerološka sekcija organizirala posvetovanje o možnostih omejevanja kajenja cigaret kot o preventivnem ukrepu proti boleznim, ki jih le-to
pogojuje.
Zvezni fond za financiranje znanstvenih dejavnosti je prispeval sredstva
za študijo »epidemiologija raka na pljučih v Sloveniji in možnosti prevencije
s pomočjo ukrepov proti kajenju cigaret«. Nosilec te naloge je bil onkološki
inštitut v Ljubljani. Podteme te naloge »ekonomski aspekti kajenja oziroma
omejevanje kajenja« je obdelal inštitut za ekonomske raziskave, »motivi kajenja pri mladini« inštitut za sociologijo in filozofijo ter »zdravstveno-vzgojni
program boja proti kajenju pri mladini« zavod za zdravstveno varstvo SR
Slovenije. Studija je bila dokončana lansko leto in predložena v obravnavo
financerju študije.
Tako razpolagamo v naši republiki s primerno znanstveno analizo različnih
aspektov kajenja. Znano je, da so v nekaterih državah na primer v Italiji,
v Veliki Britaniji in ZDA, posegli tudi po pravnih ukrepih, kot je prepoved
reklamiranja cigaret, obveznost opozorila na cigaretnih škatlicah, da je kajenje
zdravju škodljivo in podobno. To bi kazalo po posvetih strokovnjakov v naši
republiki določiti tudi v naši republiki. Kot pa je znano, velikega učinka s temi
ukrepi niso zaznali. Zato' menim, oziroma menijo tudi naši strokovnjaki, da
bo treba naša prizadevanja usmeriti predvsem na zdravstveno vzgojno delo
in to zlasti pri mladini. Osnove za to so izdelane in je sedaj treba izdelati
predvsem program za čim širšo- popularizacijo strokovnih dognanj. V sodelovanju s strokovnimi institucijami pa bomo kljub temu pripravili tudi predlog
pravnih ukrepov, ki naj bi jih sprejela republiška skupščina.
Presednik dr. Vinko Mozetič: Hvala lepa. Zeli poslanec postaviti
še dopolnilno vprašanje? (Ne.) Želi še kdo postaviti poslansko- vprašanje? Besedo ima dr. Mitja Mrgole.
Dr. Mitja Mrgole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Nameravam postaviti dve poslanski vprašanji, ki pa sta med seboj tesno
povezani.
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Del zobozdravstvenega potrošnega materiala je vezan izključno na uvoz,
tako na primer specialni cement za mostičke in jekleni svedri. Slednjih ni
bilo moč dobiti že skoraj leto dni. Vemo, da ena ambulanta porabi mesečno
poprečno do 80 takih svedrov. Pomanjkanje tega materiala resno ogroža delo
zobozdravstvenih delavcev in resno vpliva na zdravje občanov. Postavljam
vprašanje: »Kje so vzroki za pomanjkanje tega materiala in kaj je bilo storjeno', da se vzroki odpravijo, posebno še, ker tako stanje traja že dalj časa?
Za uvoz medicinskih aparatov, opreme in nadomestnih delov je potrebno
po sedanjih carinskih predpisih dobiti soglasje zveznih organov zaradi zaščite
domače industrije. Praksa je pokazala, da se vprašanja soglasja rešujejo togo
in celo nelogično. Kot primer navajam, da je naša bolnišnica želela uvoziti
aspirator določene zmogljivosti, kar pa je zaradi tega predpisa nemogoče. Podobne aspiratorje, vendar brez določenih kvalitet, ki pa so znatno dražji, izdelujemo doma. Postopek v zvezi s soglasjem traja tudi do 4 in več mesecev,
kar zelo> ovira delo v zdravstvenih ustanovah. Mnenja sem, da tak način reševanja ni v skladu z reformo, posebno še, ko poznamo finančno stanje v skladih
zdravstvenega zavarovanja. Postavljam vprašanje: »Če ni mogoče medicinske
opreme izvzeti iz omenjenih predpisov, ali obstoja možnost, da se dajanje
soglasja prenese od zveznih na republiške organe, da bi bilo reševanje bolj
življenjsko in hitro?«
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Odgovor bo dan na naslednji seji.
Zeli še kdo postaviti vprašanje? (Ne.) Ker ni novih vprašanj, zaključujem
2. točko dnevnega reda,
Prehajamo na 3. točko dnevnega r e d a, to je na izvajanje stališč
Skupščine SR Slovenije o rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste 23. 1. 1969 prejeli informacijo
o izvajanju stališč Skupščine SR Slovenije o rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov, ki jo je po naročilu skupščine izdelala stalna konferenca za rehabilitacijo invalidnih oseb v Sloveniji ter ugotovitve in predloge sekretariata
stalne konference za rehabilitacijo invalidnih oseb v Sloveniji. Nadalje ste dne
25. 3. 1969 prejeli informacijo o bazenskih centrih za rehabilitacijo invalidov
v Sloveniji, informacijo o problematiki zaposlovanja invalidnih oseb, ki jo je
predložil republiški sekretariat za delo, in informacijo o usposabljanju otrok
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju iz kmečkih družin, ki jo je predložil republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo. S sklicem za
današnjo sejo pa ste prejeli še poročilo odbora za invalidsko varstvo in invalidsko-poko j ninsko zavarovanje.
Uvodni ekspoze bo imel tovariš Pavle Boje, predsednik stalne konference
za rehabilitacijo invalidnih oseb v Sloveniji.
Pavle Boje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Te
dni je minilo 6 let, odkar je slovenska skupščina sprejela resolucijo o rehabilitaciji invalidov v Sloveniji in s tem postavila temelje organizirani družbeni
skrbi za usposobitev in vključitev invalidov v normalno delo in življenje.
V tem obdobju je najvišji predstavniški organ intenzivno spremljal in
usmerjal razvoj rehabilitacije. Od sprejetja resolucije marca 1963 je socialnozdravstveni zbor dvakrat obravnaval rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov,
zaradi izredne aktualnosti pa je to problematiko obravnaval tudi gospodarski
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zbor. Da bi lahko skupščina stalno spremljala to zahtevno problematiko, je
socialno-zdravstveni zbor ustanovil začasni odbor za rehabilitacijo, kasneje pa
stalni odbor za invalidsko varstvo in invalidskko-poko j ninsko zavarovanje. To
problematiko pa obravnavajo tudi odbori drugih zborov. Tudi današnja obravnava dokazuje zavzetost skupščine, ki je v svojem okvirnem programu predvidela informacijo o izvajanju stališč slovenske skupščine o rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov od 1. 1. 1963 do 30. 12. 1967. To nalogo je prevzela od
skupščine stalna konferenca za' rehabilitacijo^ invalidnih oseb v Sloveniji.
Da bi dobila čimbolj popolen pregled o izvajanju stališč, je stalna konferenca podrobno anketirala vse organe in organizacije, ki so neposredno ali
posredno opravljah naloge v zvezi s sprejetimi skupščinskimi stališči. Izredno
veliko število odgovorov na vprašalnike kaže na veliko zavzetost organov in
organizacij pri izvajanju te pomembne družbene dejavnosti. K tako zbranemu
in obsežnemu gradivu so enako zavzeto in kritično prispevali svoje odgovore
skupščina in izvršni svet, republiški upravni organi in organizacije, občine in
gospodarske organizacije. Od 39 republiških organov in organizacij ni odgovorila samo ena organizacija, od 60 občin prav tako ni odgovorila ena občina,
od 167 gospodarskih organizacij iz vzorca pa ni odgovorilo le 10 organizacij.
Sprejete odgovore je stalna konferenca ocenila in ob uporabi enotne metode
ugotovila, kako so se uresničevala; skupščinska stališča o rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Nastak> je gradivo, ki nam daje pregled nad rešenimi,
zlasti pa nerešenimi problemi.
Preden bom pojasnil glavne ugotovitve in predloge, želim na kratko ponoviti nekaj misli, ki so bile izražene v obrazložitvi ob sprejetju resolucije
marca 1963. Posebej bi rad poudaril, da je bila resolucija sprejeta v času obširnih razprav ob sprejetju ustave leta 1963. Zato ni slučajno, da je duh razprav ob sprejemanju ustave prevzel vsebino resolucije in jasno določal smer
naših prizadevanj.
Dotedanji razvoj samoupravljanja in komunalnega sistema in postopno
prenašanje državne oblasti na samoupravne organe sta vse bolj preraščala v
temelj novih socialističnih odnosov med ljudmi. Ustava iz 1963 je sprejela
načelo, da je delo osnovno merilo, ki določa posamezniku in kolektivu položaj
v naši družbi. Pri tem pa je treba posebej poskrbeti — kakor poudarja ustava
— za državljane, ki niso popolnoma zmožni za delo, ki zaradi fizičnih ali duševnih hib in motenj ne morejo1 sami dovolj uspešno reševati svojih problemov.
Odvisni so od pomoči družbe ter tako pomoč tudi pričakujejo. Družba pa naj
invalidom ne pomaga samo gmotno, temveč naj skrbi za to, da se po svoji
delovni zmožnosti usposobijo' za delo in ustrezno zaposlijo ter vključijo v delo.
Invalidom je ustvarjena možnost, da lahko uveljavijo svojo pravico do
dela in si s tem zagotovijo svoj enakopraven položaj v družbi. V tem načelu
je izražen globok socialistični humanizem, ki vse bolj prerašča v ekonomsko
potrebo. Od zdravja in razvoja posameznika in njegovih sposobnosti je odvisen napredek cele družbe. Ob takem pojmovanju postaja tudi rehabilitacija
invalidov in njihova zaposlitev družbeno in ekonomsko utemeljena investicija
in prinaša trajnejše rešitve ter zagotavlja obstoj in primerno življenje telesno
ali umsko prizadetim državljanom.
V obdobju, ko so se oblikovala načela ustave, je bila sklicana v decembru
1962 prva republiška konferenca o rehabilitaciji invalidov v Sloveniji, ki je
ustanovila stalno konferenco za rehabilitacijo invalidov v Sloveniji. Konferenca
je najširša organizirana oblika pomoči invalidom, ki naj mobilizira vse druž22
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bene faktorje za pomoč invalidom v smislu navedenih sodobnih načel rehabilitacije invalidov.
Prva konferenca je potrdila dotedanje dosežke rehabilitacije, zlasti v medicinski rehabilitaciji, izobraževanju in usposabljanju za delo prizadetih ljudi,
hkrati pa ugotovila, da še vedno prevladuje zlasti socialno gmotna zaščita invalidov v obliki upokojevanja in socialnih podpor. Rehabilitacija invalidov
pa je v svojem bistvu enoten proces medicinske, poklicne in socialne rehabilitacije. Ta proces pomeni povezano delo na različnih področjih — šolstvo,
zdravstvo, socialno varstvo, socialno zavarovanje, zaposlovanje itd. Izhodišče
vse dejavnosti naj bi bile potrebe prizadetih državljanov. Zato naj bi posamezne službe svojo organizacijo in metode dela prilagodile potrebam teh
državljanov. Konferenca je bila začetek široko organizirane akcije za uspešrnejše usposabljanje in zaposlovanje vseh invalidov. Poudarila je, da je rehabilitacija družbena potreba, ki je neločljiva od nalog delovnih organizacij in
občin. Konferenca je jasno postavila načelo, da si sodobne rehabilitacije ni
mogoče zamisliti brez odločilnega in neposrednega sodelovanja gospodarskih
organizacij. Konferenca je tudi poudarila potrebo po strokovnem delu pri rehabilitaciji invalidov, torej po usposobitvi takih strokovnih služb, ki bodo
invalide usposabljale za sodobne proizvajalce.
Uresničevanje naporov vseh faktorjev v rehabilitaciji invalidov v 6-letnem
obdobju so razvidni iz gradiva, ki ga imate pred seboj. Stalna konferenca je
sistematično' pripravila gradivo o stanju, ukrepih in rezultatih v rehabilitaciji.
Tako' je lahko^ slovenska skupščina maja 1964 poleg že omenjene resolucije
sprejela stališča o> rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, oktobra 1965 pa
sklepe o rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Z izvajanjem teh skupščinskih
aktov vas seznanja informacija, katere glavne ugotovitve in predloge vam
želim posredovati.
Slovenska skupščina je v omenjenih treh skupščinskih aktih navedla vrsto
akcijskih nalog za rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. Te so vsebovane
v številnih stališčih. Najpomembnejša pa so v naslednjih temeljnih načelih:
1. V načelu integralnosti, ki pravi, da je rehabilitacija sestavni del celotne
družbene dejavnosti, in da je zaposlovanje invalidov v rednih delovnih razmerjih osnova za njihovo^ vključevanje v življenje, kot enakopravnih proizvajalcev in upravljavcev.
2. V načelu celovitosti, ki zlasti poudarja, da mora biti zdravstveno in
poklicno usposabljanje, vključno zaposlitev invalida, neprekinjen in enovit proces. Prav zato> pa je treba organizirati rehabilitacijske centre kot strokovne
operativne zavode, ki naj skrbijo za učinkovito integriranje vseh strokovnjakov
v proces rehabilitacije ter zaposlovanje invalidov.
3. V načelu ekonomičnosti, ki obravnava materialno problematiko invalidskega varstva in probleme, ki nastajajo pri tem. Tak problem je neprimerna
politika upokojevanja, ki dodatno obremenjuje narodni dohodek ter veča število
neproduktivnega prebivalstva. Zato rehabilitacije invalidov ne smemo obravnavati samo kot človekoljubno, marveč kot organizirano družbeno dejavnost
oziroma kot ekonomsko nujnost.
4. V načelu preventive, ki obvezuje vse delovne organizacije, da morajo
posvetiti vso skrb ohranitvi telesnega in duševnega zdravja občanov.
Rezultati izvajanja načel, ki izhajajo iz skupščinskih aktov, potrjujejo,
da so jih vsi pristojni dejavniki v praksi sprejeli kot temelj za usmerjanje
in razvoj rehabilitacije in zaposlovanja invalidov na Slovenskem.
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Danes lahko trdimo, da je postalo prizadevanje za pravilen in uspešen
razvoj rehabilitacije sestavni del naše celotne družbene dejavnosti, tako strokovnih služb, upravnih organov, organizacij, zvez in združenj, občin in gospodarskih organizacij. Ukrepi gospodarskih organizacij so pokazali v tem obdobju relativno' dobro rezultate, predvsem pri zaposlovanju invalidov.
V vseh gospodarskih podjetij, ki zaposlujejo nad 125 ljudi, je v obdobju
1962—1967 močno napredovalo' zaposlovanje invalidov s priznanim, pravnim
statusom. Status invalida imajo delovni invalidi II. in III. kategorije, vojaški
vojni invalidi, vojaški mirovni invalidi in kategorizirana mladina. Leta 1962
je bilo 5082, leta 1967 pa se je to število postopoma povečalo na 7929 zaposlenih invalidov, porast je torej izražen z indeksom 156.
Število zaposlenih invalidov s priznanim pravnim statusom se je predvsem
povečalo zaradi celotne politike rehabilitacije in zaposlovanja invadilov, zlasti
prizadevanj gospodarskih organizacij, da bi v normalnih razmerah zaposlile
čimveč invalidov. Pri tem lahko ugotovimo, da so gospodarske organizacije
sprejele večino' invalidov s priznanim pravnim statusom, poleg tega pa tudi
nad 1000 invalidov in za delo manj zmožnih ljudi, ki so jih prej zaposlovale
invalidske delavnice. V letu 1962 je bilo invalinskih delavnic 23 z nad 2000
zaposlenimi, trenutno jih je ostalo le 8 z nekaj nad 400 zaposlenimi.
.Ob takem relativno1 intenzivnem zaposlovanju invalidov je bilo junija
1965 še vedno 1240 nezaposlenih invalidov, decembra 1967 pa že 2068 nezaposlenih invalidov. Se posebne težave pa so bile in so še z zaposlovanjem za
delo manj zmožnih ljudi ter za kategorizirane fizično in umsko prizadete
mladine. Po razpoložljivih podatkih je bilo leta 1962 v gospodarskih organizacijah 4311, že leta 1967 pa na 5701 za delo- manj zmožna oseba. Ti podatki
kažejo, da je število za delo manj zmožnih oseb v primerjavi z invalidi, ki
imajo priznan pravni status, izredno veliko. Težavnost tega problema pa je
v tem, da gospodarske organizacije same ob uporabi neenotnih kriterijev
uvrščajo' delavce v kategorijo manj zmožnih. Po uveljavitvi resolucije beležimo
sicer manjše naraščanje števila za delo manj zmožnih v primerjavi v naraščanjem števila zaposlenih invalidov s priznanim pravnim statusom, vendar
velja to le za industrijo, medtem ko je število za delo manj zmožnih oseb
v trgovini in obrti izredno poraslo.
Dek> na domu kljub ugodnim gospodarskim pokazateljem in smotrnosti
te preizkušene oblike zaposlovanja invalidov močno upada in sicer zaradi
togih, pomanjkljivih predpisov, pa tudi zaradi tega, ker se delovne organizacije ter pristojne službe in organi premalo zanimajo za to obliko zaposlovanja. Kljub pozitivnim rezultatom o zaposlitvi invalidov v gospodarskih organizacijah pa podatki kažejo, da bi se lahko izognili mnogim pomanjkljivostim,
če bi-se kadrovsko-socialne službe intenzivneje in načrtneje ukvarjale tudi
s problemi rehabilitacije in zaposlovanja invalidov. To velja zlasti za obravnavano kategorijo »za delo manj zmožnih delavcev« in za, uvajanje dela na
domu za invalide.
Načelo celovitosti rehabilitacijskega procesa so sprejele vse pristojne službe.
Ustvarjeni so bili osnovni kadrovski, organizacijski in gmotni pogoji, vendar
načela v praksi ne izvajamo v celoti, kar kaže na to, da bo treba proučiti zlasti
vidike organizacije in financiranja rehabilitacije ter zaposlovanja invalidov
in to področje ustrezno urediti.
Posamezna področja rehabilitacije so se v tem obdobju razvijala in so
poglobila svoje delo. Tako npr. medicinska rehabilitacija, kjer so doseženi
22*
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pomembni uspehi pri vzgoji kadrov, uvajanju sodobnih metod rehabilitacije
in teamskem delu. Medicinska rehabilitacija se je uspešno izvajala za vrsto
invalidnosti, ki so v preteklosti veljala kot neozdravljivo.
Kategorizacija otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju je postala družbena obveza v vsem njenem pomenu. Posebno šolstvo je v tem času
napredovalo tako glede pridobivanja novih zmogljivosti kot tudi kvaliteto habilitacije. V tem obdobju je bilo v posebno šolstvo zlasti za slepe, gluhe in
telesno prizadete investiranih nad 18 milijonov N dinarjev in s tem pridobljeno nad 14 000 m2 novih uporabnih površin. Še vedno pa je pomanjkljiva
mreža posebnih osnovnih šol za duševno prizadete otroke, saj 40 % občin
nima posebnih osnovnih šol za kategorizirane duševno prizadete otroke. Zaradi tega se polovica duševno nezadostno' razvitih otrok ne more ustrezno
izobraževati. Financiranje posebnega šolstva je neenotno. V nekaterih zavodih
posebnega šolstva, ki sprejemajo gojence z območja vse Slovenije, financira
vzgojo in šolanje republiška izobraževalna skupnost, medtem ko' posebne
osnovne šole v celoti financirajo občine. Temu načinu financiranja pa zlasti
niso kos gospodarsko manj razvite občine. Menimo, da bi morale občine plačevati stroške osnovnega šolanja za vse kategorizirane otroke, izdatke, ki presegajo stroške osnovnega šolanja, pa naj plačuje republiška izobraževalna
skupnost.
Ko je ljudska skupščina 18. 3. 1963 sprejela resolucijo o rehabilitaciji
invalidov, so v Sloveniji obstajale invalidske delavnice, ki so zaposlovale invalide in za delo manj sposobne ljudi, v manjši meri pa tudi zdrave ljudi. Toda
zaradi objektivnih razlogov niso mogle izvajati nalog rehabilitacije invalidov,
saj niso imele osnovnih materialnih pogojev za sodobno usposabljanje in zar
poslovanje invalidov. Razen tega pa so se tako invalidi, ob navadno neprimernih pogojih dela, koncentrirali, kar nasprotuje rehabilitacijskim načelom,
naj se invalidi usposabljajo in zaposlujejo v normalnem okolju. Vedno bolje
je naraščala potreba po takih strokovnih institucijah, ki bi bile organizacijsko
in kadrovsko sposobne s sodobnimi strokovnimi metodami rehabilitirati invalide, da bi se lahko vključevali v normalno delo in življenje. V ta namen so
predvideli gradnjo bazenskih centrov za rehabilitacijo invalidov v Celju, Kopru,
Ljubljani in Mariboru. O načrtih gradnje- je maja 1964 razpravljala slovenska
skupščina na skupni seji socialno-zdravstvenega in gospodarskega zbora in
sprejela ustrezne sklepe.
Na temelju teh sklepov in stališč je bila tudi v družbenem načrtu Slovenije za leto 1964 in 1965 predvidena izgradnja bazenskih centrov za rehabilitacijo invalidov, ki naj bi na zaokroženih območjih naše republike poštah
središče za uspobal janje prizadetih državljanov ne glede na stopnjo in vrsto
invalidnosti. Centri naj bi postopoma prevzeli celotno skrb za vse invalide.
Od evidence in kategorizacije do čimprejšnje vključitve v proces kompleksne
rehabilitacije z ugotavljanjem preostalih psihofizičnih možnosti, poklicnim
usmerjanjem, delovnim treningom, poklicno rehabilitacijo, organizacijo zaposlitve in načrtnim spremljanjem rezultatov celotnega rehabilitacijskega procesa
ter počutja invalidov na delovnem mestu.
S sredstvi republiškega zavoda za socialno zavarovanje in komunalnih zavodov za socialno zavarovanje, republiškega in komunalnih zavodov za zaposlovanje delavcev, občin in invalidskih delavnic so že nastali rehabilitacijski
centri v Celju, Kopru in Mariboru (ki je v izgradnji) kot strokovne operativne institucije, ki pa — zaradi materialnih in organizacijskih pomanjkljivosti
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ter drugih nerešenih vprašanj, predvsem pa zato, ker so za nekatere funkcije
še vedno pristojne posamezne službe — v celoti še ne opravljajo svojih funkcij.
Ugotavljamo, da na primer strokovni del pripravljalnega postopka v zvezi
z ugotavljanjem preostale delazmožnosti za delovne invalide, ki ga izvaja služba
socialnega zavarovanja, doslej še ni bil prenesen na bazenske centre za poklicno rehabilitacijo' invalidov. Služba socialnega zavarovanja je sicer proučila
in ugotovila strokovne in organizacijske možnosti za prenos dela pripravljalnega postopka na bazenske centre za poklicno rehabilitacijo, vendar so se pri
tem pojavile materialne, kadrovske, organizacijske in operativne težave in
je bilo treba prenos odložiti. Toda centri morajo sprejeti naloge, da se lahko
v konkretni praksi hitreje razvijajo.
Načelo ekonomičnosti rehabilitacije invalidov je sprejela večina gospodarskih organizacij, zavodov za poklicno rehabilitacijo in socialno zavarovanje,
toda socialno zavarovanje ovira izvajanje tega načela. Temeljni zakon o invalidskem zavarovanju v 1. členu zagotavlja zavarovancem-invalidom pravico do
usposabljanja in zaposlovanja, vendar jim pravice do usposabljanja in zaposlovanja bistveno omejuje glede na njihovo< starost in glede na kategorijo delovnega mesta. Izvajanje gospodarske reforme zmanjšuje v gospodarskih organizacijah možnosti za zaposlovanje invalidov, izračuni pa kažejo, da je rehabilitacija smotrna in ekonomsko upravičena tako za socialno zavarovanje kot za
nacionalno ekonomiko. Po orientacijskim izračunu celjskega zavoda za rehabilitacijo, ki se nanaša na 83 invalidov, ki jih je v letu 1965 usposobil in zaposlil ta zavod na celjskem območju, se investicije za poklicno rehabilitacijo
povrnejo socialnemu zavarovanju približno v dveh letih in 3 mesecih. Do podobnih zaključkov so prišli tudi v tujini, npr. v centru za poklicno rehabilitacijo invalidov v Heidelbergu v Nemčiji. Ta izračun so naredili na rezultatih
spremljanja 4000 rehabilitiranih invalidov. Podobne izračune zasledimo tudi v
drugih industrijskih državah.
Poklicna rehabilitacija, ki so jo imele v načrtu gospodarske organizacije
in jo tudi izvajale, da bi tako pospeševale hitro in čimbolj normalno rast invalidov v gospodarstvu, pa žal v sedanjem obdobju postopoma upada. Odstotek
poklicno rehabilitiranih invalidov v primerjavi s skupnim številom invalidov
s priznanim pravnim statusom v podjetjih iz vzorca gospodarskih organizacij
kaže, da je bilo leta 1962 od 2723 invalidov poklicno rehabilitiranih 118 ah
4,3 % invalidov, leta 1967 pa od 4208 invalidov le 137 ali 3,3 % invalidov. To
trditev dopolnjujem tudi s podatki socialnega zavarovanja o številu odobrenih
poklicnih rehabilitacij. Leta 1963 je bilo odobrenih 286 ali 4,9 %, leta 1967 pa
267 ali 3,1 % poklicnih rehabilitacij. Ta odstotek, ki kaže močno upadanje, se
nanaša na poklicno rehabilitacijo samo delovnih invalidov druge in tretje
kategorije.
Ob navajanju teh problemov pa je potrebno razmišljati o izdatkih socialnega zavarovanja za invalidsko varstvo, ki so znašali samo za invlidske pokojnine prve kategorije v letu 1967 nad 180 milijonov N din. Prepričani smo,
da je ob tem 8 milijonov N din za rehabilitacijo in za nadomestila osebnega
dohodka invalidov daleč premalo in da ni odrćiz niti naših možnosti niti naših
potreb ter ekonomičnega gospodarjenja s sredstvi. Preventivnim zdravstvenim
in tehničnim ukrepom ter preventivi nasploh sicer posvečamo večjo pozornost
kot v preteklosti, vendar lahko ugotovimo, da bi temeljita in vsestranska obravnava tega problema zahtevala posebno informacijo. Iz sprejetega gradiva
smo lahko ugotovili, da se na delovna mesta sprejema delavce tudi brez teme-
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ljitejšega zdravstvenega in ostalih pregledov. To ima za posledico, da se marsikdo od na novo sprejetih delavcev invalidizira, ker se ob sprejemu na delo
ni dovolj upoštevala njegova fizična in psihična sposobnost za opravljanje dela.
Iz podatkov je razvidno, da so se na tem področju angažirale strokovne službe
zdravstva, prosvete in kulture ter socialnega zavarovanja, toda žal čestokrat
premalo učinkovito. Uspešnejši bi morali biti ukrepi za preprečevanje in omejevanje bolezni, ki povzročajo invalidnost, za razvoj mreže preventivnega zdravstvenega varstva otrok, za izboljševanje travmatološke službe in drugih. Pomembnejše rezultate bi lahko dosegle tudi gospodarske organizacije in republiški zavod za socialno zavarovanje, ki so sicer s povečanimi sredstvi za
preventivo omogočili boljše varstvo pri delu. Toda dejstvo, da je letni prirastek
invalidov vsako leto večji, narekuje še doslednejše ukrepe preventivnega
varstva.
Tovarišice in tovariši poslanci!
Dovolite mi, da se posebej dotaknem dela zavoda SR Slovenije za rehabilitacijo invalidov v Sloveniji, ki naj bi bil najkvalitetnejša strokovna institucija
na področju rehabilitacije. Zavod SR Slovenije za rehabilitacijo invalidov je
poleg nalog iz ustanovitvene odločbe dobil na podlagi resolucije ljudske skupščine vrsto novih nalog, ki jih v glavnem uspešno izvaja. Izpopolnil in razširil
je medicinsko rehabilitacijo z novimi metodami in jo obogatil s timskim delom.
Zavod je zagotovil sodelovanje medicinskih in tehničnih strokovnjakov ter s
primernimi organizacijskimi in strokovnimi ukrepi uspešno razrešuje probleme proizvodnje in aplikacije ortopedskih pripomočkov. Ostalo pa je nerešeno
vprašanje, kako bolje uposabljati in specializirati medicinske in tehnične
kadre, ki sodelujejo1 v postopku proizvodnje in aplikacije ortopedskih pripomočkov. V Jugoslaviji tudi nimamo predpisov o minimalnih medicinskih in
tehničnih pogojih, ki so potrebni za prozvodnjo in aplikacijo ortopedskih pripomočkov. Zavod je na temelju začetnih študijsko-analitičnih .nalog s področja
rehabilitacije organiziral obsežno raziskovalno deto, ki obravnava najaktualnejša medicinska, tehnična in sociološka vprašanja v procesu rehabilitacije
invalida. V raziskovalni program je vključil 33 znanstvenih in strokovnih institucij z več kot 150 strokovnjaki. Prav tako je zavod v tem obdobju postal
učna baza medicinske fakultete in nekaterih visokih in višjih šol, ki vzgajajo
kadre za rehabilitacijo invalidov.
Z vsemi temi ugotovitvami, navedenimi v informaciji, je soglašal odbor za
invalidsko varstvo in invalidsko-pokojninsko zavarovanje tega zbora. V razpravah v tem odboru pa je bilo poudarjeno, da zavod ni opravil svojih nalog
na področju poklicne rehabilitacije. Poudarjeno je bilo, da bi poklicno rehabilitacijo nujno moral usmerjati strokovni vrh v merilu republike, ki naj bi
koordiniral delo na tem področju ter strokovno pomagal bazenskim centrom za
rehabilitacijo in drugim organizacijam, ki se ukvarjajo s poklicno rehabilitacijo. Odbor je zato menil, naj stalna konferenca to vprašanje prouči in predlaga rešitve. Stalna konferenca bo to vprašanje proučila v okviru programa
svoje druge konference ter v pripravah osnutka zakona o organizaciji in financiranju rehabilitacije. Po ugotovitvah, kako so v naši republiki izvajali skupščinska stališča, bi rad še v nekaj besedah prikazal delo stalne konference
in navedel ocene republiških organov in organizacij o njenem delu. Prepričan
pa sem, da bo njeno delo in nalogo ocenil tudi ta zbor.
Stalna konferenca je v tem obdobju skrbela zlasti za izvajanje naslednjih
nalog: obravnavala je poenotenje dela organov in služb ter vplivala nanj;
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obravnavala je elaborate o delu invalidskih komisij in o prenosu pripravljalnega postopka strokovnega dela na bazenske centre; obravnavala je problematiko o izvajanju kategorizacije, koordinirala je materialne naložbe v gradnjo
rehabilitacijskih institucij,. sodelovala je pri proučevanju programa razvoja
tehnične ortopedije; koordinirala je izdelavo programa za raziskovalno delo
o rehabilitacijski dejavnosti; pripravila je 18 informacij o problemih rehabilitacije in zaposlovanja invalidov, pripravila je ustanovitev medobčinskih stalnih
konferenc v Mariboru, Celju in Ljubljani; skupno z medobčinskimi stalnimi
konferencami je sodelovala pri izdelavi programov za razvoj mreže bazenskih
centrov in sprožila obravnavanje problematike o rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov v tisku, radiu in na televiziji.
Stalna konferenca je kot družbeno koordinativni organ pomemben pobudnik razvoja rehabilitacijske dejavnosti v Sloveniji. Republiški organi in organizacije so njeno delo ocenili zadovoljivo. Učinkovitost stalne konference pa
bi bila lahko še večja, če bi njeni člani enotno pojmovali pomen rehabilitacije
in če bi dosledneje izvajali sklepe, ki so jih sprejeli organi stalne konference.
Sekretariat stalne konference že dalj časa pripravlja 2. konferenco o rehabilitaciji invalidov v Sloveniji, ki bo pomenila temeljit pregled prizadevanj
o rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov v Sloveeniji. Konferenca bo sprejela
program za nadaljnje delo, pri čemer bo še zlasti upoštevala ugotovitve in
predloge s posvetovanja duševno nerazvitih mladih in odraslih ljudi v Sloveniji,
ki ga je organizirala skupno z društvom za pomoč duševno nezadostno razvitih ljudi v Sloveniji. Kategorija duševno prizadetih je izmed vseh kategorij
prizadetih najštevilnejša in ji do nedavnega ni bilo posvečeno dovolj pozornosti.
Zato so njeni problemi tembolj pereči in ni slučaj, da programirajo tako v
okviru stalne konference kot v okviru drugih organizacij stalne akcije, ki naj
bi nadoknadile zamujeno. Druga konferenca bo potrdila in sprejela program
razvoja rehabilitacije za to področje ter ga tudi predložila skupščini v obravnavo. Predloge druge konference bo stalna konferenca posredovala ljudski
skupščini.
Na podlagi razprav v okviru sekretariata stalne konference in skupščinskih
odborov lahko ugotovimo, da je dosedanji razvoj na področju rehabilitacije in
zaposlovanja invalidov osnova za nove kvalitativne premike v smeri ureditve
in utrditve organizacije in financiranja rehabilitacije ter v primerne stimulativne ureditve zaposlovanja invalidov. Predlagam, naj ta zbor sprejme ukrepe,
navedene v informaciji. Menim pa, da so nujni še naslednji ukrepi:
1. Pri pristojnih zveznih organih je treba vztrajati, da ustrezni del zvezne
zakonodaje o rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov čimprej preide v pristojnost republik, saj je ugotovljeno, da zvezna zakonodaja ne nudi ustrezne
pravne osnove stopnji razvitosti rehabilitacije v Sloveniji. Prav zato je tudi
škodljivo in nesprejemljivo razdrobljeno reševanje te problematike s temeljnimi
zveznimi predpisi, kar velja za predvideni zakon o invalidskih delavnicah, ki
naj bi nadomestil sedanji pravilnik o invalidskih delavnicah ter uredbo o rehabilitaciji otrok zavarovancev, ki naj bi jo nadomestil zvezni zakon.
2. Poskrbeti je treba, da bodo sprejeti republiški predpisi: — zakon o organizaciji in financiranju rehabilitacije, ki bi uredil status bazenskih centrov
in invalidskih delavnic ter določil organizacijo in vire financiranja;
— zakon o zaposlovanju vseh kategorij invalidov, ki naj bi obvezoval,
hkrati pa tudi spodbujal delovne organizacije k zaposlovanju invalidov v
delovnih organizacijah ali na domu.
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Zakonska ureditev teh problemov je nujna, ker z resolucijami ni več mogoče reševati tega perečega družbenega problema. S predlaganimi predpisi in
drugimi predlogi, o katerih bo razpravljal vaš zbor, naj bi spodbudil vse
dejavnike v rehabilitaciji k novim uspehom v tej pomembni družbeni dejavnosti.
Pravilnost take usmeritve potrjuje tudi resolucija o socialističnem razvoju
v Jugoslaviji na temeljih samoupravljanja in nalog Zveze komunistov, sprejeta
na 9. kongresu Zveze komunistov Jugoslavije, ki navaja: invalidsko zavarovanje
je treba vnaprej razvijati tako, da se bo invalidnost zmanjševala in to s preventivnimi ukrepi, rehabilitacijo invalidov in njihovim vključevanjem v delovni
postopek, kar pa je edino merilo in zagotovilo, da so enakopravni soustvarjalci
naše družbe.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo?
Besedo ima dr. Štefan Gruškovnjak.
Dr. Štefan Gruškovnjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
poslanci!
Spregovoril bi nekaj besed o- usposobljenosti zdravstvene službe pri odkrivanju duševno nerazvitih predšolskih in šolskih otrok. Kljub zakonskim
predpisom o evidenci, kategorizaciji in rehabilitaciji duševno in telesno prizadetih otrok in mladine nam zadeva ne gre najbolj izpod rok. Evidenca te
mladine je pomanjkljiva ali celo slaba. Kategorizacija je odvisna od pičlo odmerjenih finančnih sredstev občinskih skupščin in še ta sredstva neracionalno
izkoriščamo. Zaradi pomanjkanja določenih kadrov na perefiriji Slovenije,
le-te dobimo iz večjih centrov in ti kadri zaradi nizko postavljenih republiških
normativov s svojimi izvršenimi storitvami in kilometrinami izčrpajo denarni
fond, namenjen za kategorizacijo. Socialna služba, organizirana pri občinski
skupščini, ni v stanju sistematično' evidentirati duševno nerazvitih, niti izvajati
ali analizirati kategorizacijo, kaj šele rehabilitacijo. Zato menim, da je potrebno
vse naše otroke, ne glede na poreklo1, ne samo evidentirati in kategorizirati,
ampak tudi rehabilitirati. Evidenco in kategorizacijo duševno' in telesno prizadete mladine je treba prenesti v zdravstvene domove in to nalogo poveriti
službi otroškega varstva ter patronažni službi. Sedanji zdravstveni domovi,
kolikor to narekujejo potrebe, naj formirajo lastno ekipo strokovnih delavcev
iz psihologa, logopeda, psihiatra, socialnega delavca in drugih v okviru službe
zdravstvenega varstva otrok. Te ekipe bi bile sposobne obravnavati tudi probleme vzgojne ogroženosti, zanemarjenosti in mladinskega prestopništva ter
opravljati svetovalno delo s starši prizadetih otrok.
Glede predloga o vzorčni raziskavi o številu otrok z motnjami v telesnem
in duševnem razvoju bi želel seznaniti ta forum, da smo v Pomurju lani izvedli
s posebnim anketnim listom popis populacije od 3. do 19. leta starosti. Predšolske otroko so nam popisale patronažne sestre vsaka na svojem terenu, kar
opravljajo še naprej, šolsko populacijo pa so nam popisali šolniki. V naslednji
fazi pa želimo popisano populacijo strokovno obdelati po kategorizacij ski komisiji. Najprej bomo obdelali predšolsko populacijo. Ker je Pomurje izrazito
kmečki predel, bi bilo umestno, da bi tudi v nekem industrijskem bazenu
napravih isti popis. Tako bi dobili za Slovenijo zaželene normative za realno
ocenitev populacije otrok motenih v razvoju v Sloveniji.
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Predsednik dr. V i n k o Mozetič: Besedo ima tovarišica Tilka Kren.
Tilka Kren: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ne
bi se oglasila, pa so me besede iz Pomurja spodbudile.
V Mariboru že več let zapovrstjo sistematično pregledujemo vse otroke ob
vstopu v šolo. To je »-široko rešeto« in vsako leto ponovno ugotavljamo, da je
duševno prizadetih otrok pri nas prav toliko, kot povsod drugod po svetu —
2,5 do 3 %. To je odgovor na pobudo tovariša in bi predlagala sodelovanje
s Pomurjem. Služba v Mariboru namreč ugotavlja, da imajo prav na nerazvitih
območjih še najmanje organizirano tovrsto službo, saj dostikrat nimajo' niti
komisije za kategorizacijo in tudi drugih komisij. Podpiram predlog predgovornika, naj bi delo komisij za kategorizacijo prevzele redne ustanove. Dosedanja
praksa honorarnih komisij za kategorizacijo ni zadovoljila niti strokovno niti
časovno. Ostalih pomanjkljivosti ne bi navajala. Te komisije so bile razmeroma
drage. Menim pa, da ni nujno, da bi to delo prevzele le zdravstvene ustanove,
bi lahko tudi bazenski center za rehabilitacijo invalidov, ki ima ta strokovni
team, vzgojna svetovalnica, center za socialno dek» itd. Strinjam se s tem, da
bi kategorizacijo izvajale stalne službe, ne pa honorarni sodelavci.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš
dr. Adolf Drolc.
Dr. Adolf Drolc: V referatu tovariša Bojca je bilo omenjeno, da se
dograditev bazenskega centra v Mariboru približuje svojemu kraju. Center bi
lahko začel z delom že letos, vendar pa na ta začetek gledamo s skrbjo. Razumljivo je, da bodo storitve v centru dražje, kot je bilo dosedanje delo pri raznih
organih in zavodih, zato pa bo bolj kvalitetno in bolj strokovno, ker bo na
razpolago potrebna oprema in kadri. Urediti pa bo treba financiranje. Vprašanje financiranja poklicne rehabilitacije in zaposlovanja delovnih invalidov
v sedanjim sistemu ni ustrezno rešeno. Medtem, ko se neposredno iz sklada
invalidsko-pokojninskega zavarovanja krijejo stroški za invalidske pokojnine
in invalidnine, se stroški za poklicno rehabilitacijo in oskrbnino, to je za zaposlovanje in nadomestila delovnim invalidom financirajo prek sklada zdravstvenega zavarovanja. Skupščna republiške skupnosti socialnega zavarovanja
delavcev s svojim sklepom na podlagi 117. člena temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja določi višino povračila, ki pripada
komunalnim skupnostim na račun sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja
kot povračilo skladu zdravstvenega zavarovanja za stroške poklicne rehabilitacije in zaposlovanja delovnih invalidov. Vendar so ta povračila zajemala samo
stroške v zvezi z izplačilom denarnih dajatev in še to ne v celoti, celotni stroški
za izvajanje službe pa bremenijo sklad zdravstvenega zavarovanja. V komunalni skupnosti Maribor ugotavljamo, da so za preteklo leto znašala povračila
s strani invalidsko-pokojninskega sklada 3 519 472 dinarjev, stroški za denarne
dajatve pa 3 641 387, to se pravi 121 915 din več kot dohodki. Razlika je bila
pokrita s strani sklada zdravstvenega zavarovanja, sočasno pa je sklad zdravstvenega zavarovanja prek povračila za delo zavodu pokril stroške za delavce,
ki so zaposleni na odseku za rehabilitacijo v višini 320 000 din. Lahko pričakujemo, da se bodo stroški za izvajanje službe zaposlovanja in rehabilitacije
s prenosom na bazenske centre še povečali. Zato je treba v primeru, da bo ta
prenos izvršen že letos, centru zagotoviti sredstva za zaposlovanje iz sklada
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invalidsko-pokojninskega zavarovanja, ker sklad zdravstvenega zavarovanja
iz svojih že itak skromnih sredstev ne more pokriti niti vseh potreb zdravstvenih zavodov.
V bodočem sistemu invalidsko-pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja
je treba postaviti financiranje invalidsko-pokojninskekga zavarovanja na pravo
mesto. Dvojni način financiranja invalidskega zavarovanja se je izkazal kot
nepravilen in neučinkovit. Celotno materijo invalidskega zavarovanja naj obravnava temeljni zakon o invalidskem zavarovanju. Enoten pa naj bo tudi za
vse oblike invalidskega varstva sistem financiranja, ne glede na to, ali gre za
invalidske pokojnine, ali za poklicno rehabilitacijo.
Res je, da so tudi skladi zdravstvenega zavarovanja zainteresirani, da se
invalid čimprej usposobi za delo, vendar bi moral biti predvsem sklad invalidsko-pokojninskega zavarovanja zainteresiran, da ne pošiljamo v pokoj
mladih ljudi, ki bi se lahko s poklicno rehabilitacijo usposobili za ustrezno
delo. S tem bi čuvali predvsem sklad invalidsko-pokojninskega zavarovanja in
preprečili nadaljnje naglo naraščanje invalidskih upokojencev. Jasno pa je treba
določiti tudi to, da stroški v zvezi z zaposlovanjem in rehabilitacijo ne nastajajo
samo zaradi izplačil z zakonom predvidenih denarnih dajatev, temveč tudi v
zvezi z izvajanjem te službe. Teze za sistem invalidsko-pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja predvidevajo, da bi v bodoče sklad invalidskega zavarovanja odstopil del teh sredstev skladu zdravstvenega zavarovanja in da bi
komunalne skupnosti financirale celotno rehabilitacijo in zaposlovanje delovnih
invalidov. Takšna ureditev ne ustreza, ker v bistvu podpira dosedanji dvotimi
sistem financiranja invalidskega zavarovanja, ki se je že sedaj izkazal za neustreznega. Zato menim, da je najbolj smotrno, da se vse pravice po zakonu
o invalidskem zavarovanju priznavajo na račun enotnega sklada, to je invalidsko-pokojninskega zavarovanja in da ta sklad krije tudi vse stroške, ki nastajajo
v zvezi z izvajanjem poklicne rehabilitacije, to je tudi stroške poslovanja bodočih bazenskih centrov.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima poslanka Justina Zenkovič.
Justina Zenkovič: S predpisi o invalidskem zavarovanju bi morali
zagotoviti pravico do poklicne rehabilitacije tudi otrokom vojaških vojnih invalidov in sicer v breme zdravljenja vojaških vojnih invalidov. Ti otroci so v
primerjavi z otroci zavarovancev zapostavljeni, ker te pravice nimajo in je
njihova rehabilitacija odvisna od proračunskih sredstev, ki pa vedno za >te
potrebe niso na razpolago. Prav tako bi morali zagotoviti pravico do resocializacije oziroma do vzgoje osebnostno in vedenjsko motenim trokom pod enakimi pogoji.
Socialnim službam občinskih skupščin se očita, da take osebnostne in vedenjske motene otroke prepozno odkrivajo in da jih pošiljajo v vzgojne zavode
šele takrat, ko v bistvu prevzgoja ni več možna. Temu pa ni tako. Osebnostno
in vedenjsko motene otroke se pravočasno odkriva, vendar v občinskih proračunih ni na razpolago dovolj finančnih sredstev, da bi lahko tem otrokom
zagotovili prevzgojo v primernih socialnih zavodih takrat, ko je prevzgoja
še možna. Tako lahko pošiljajo motene otroke v ustrezne zavode le tiste občine,
ki imajo na razpolago' dovolj proračunskih sredstev. Manj razvite občine, ki pa
ne zagotavljajo sredstev za to, pa takšne primere obravnavajo tako, da se število
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problemov tako nakopiči, da se mladoletniki obravnavajo šele, ko so dopolnili
14 let starosti in jih sodišče obsodi na oddajo v vzgojni zavod. Kajti takrat pa
občinska skupščina ne odloča o plačilu sredstev oziroma oskrbnih stroškov.
Kar zadeva kategorizacijo, se ne bi popolnoma strinjala s predgovornikom,
naj bi kategorizacijo prevzeli zdravstveni domovi. Ugotavljamo, da so> osnovne
šole, predvsem pa posebne osnovne šole opravile pionirsko delo na tem področju. Mnogo1 primerov je bilo odkritih predvsem v času šolanja, torej se otroci,
moteni v duševnem in telesnem razvoju, odkrivajo šele v 7., 8. in 9. letu starosti, ko je habilitacija v večini primerov že prepozna. Zal pa svoje funkcije —
ne vem, če bom pravilno povedala — ni opravila preventivna zdravstvena
služba, da bi te primere pravočasno odkrivala, da bi otroke že v predšolski
dobi kategorizirali in jim pravočasno^ zagotovili habilitacijo. Zato menim, naj
bi kategorizacijo izvajale tiste službe, katerim so občinske skupščine zagotovile
ustrezne kadre. Znano mi je, da je občinska skupščina Ljutomer štipendirala
psihologa in socialnega delavca za delo v posebni šoli in da ima ta šola strokovni
team, ki bi lahko prevzel kategorizacijo1. Skratka, kategorizacijo naj izvajajo
tiste institucije, ki imajo ustrezen strokovni kadar, to so lahko posebne osnovne
šole oziroma centri za socialno delo-, ne pa samo zdravstvena služba.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovarišica Nada Majcen, namestnik republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno
varstvo.
Nada Majcen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Imam samo dva konkretna predloga glede sklepov, navedenih v zelo natančnem in dokumentiranem poročilu odbora za invalidsko varstvo in invalidsko-pokojninsko zavarovanje o obravnavi rehabilitacije in zaposlovanja invalidov. Menim, da so ti predlogi zelo konkretni in so osnova za rešitev številnih
vprašanj, ki se nanašajo na kategorizacijo in evidenco otrok, kot tudi na rehabilitacijo sploh.
Strinjam se z večino sklepov, ki so zajeti v zadnjem delu poročila. Menim,
da je treba korigirati le dva izmed teh sklepov. Predlagam, da bi korigirali
četrti in peti sklep, ki sta omenjena na 6. strani tega poročila, in sicer zaradi
tega, ker taka kot sta sedaj formulirana, ju ni možno izvesti. Habilitacijo, o kateri govori 4. sklep, smo sistemsko uredili z zakonom o usposabljanju otrok
in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki ga je sprejela
skupščina lani in z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ga je prav tako
sprejela lani. To se pravi, da tega ne moremo na novo sistemsko urejati, kot
to terja ta člen. Menim, da je bilo pri tem mišljeno, da je treba zagotoviti
habilitacijo vsem otrokom pod enakimi pogoji ne glede na to, ali gre za otroke
zavarovancev-delavcev ali za otroke iz kmečkih družin, kar sedaj onemogoča
zvezna uredba o rehabilitaciji otrok zavarovancev. Uredba tudi določa zelo
stroge pogoje za pridobitev pravice do rehabilitacije. Zaradi tega bi bilo treba
doseči omilitev teh pogojev, da bi večje število otrok pridobilo pravico do rehabilitacije. Torej gre predvsem za ti dve osnovni stvari, ki jih lahko rešimo
samo s spremembo uredbe. Zato predlagam, ker gre za področje zvezne zakonodaje, da bi ta sklep formulirali v tem smislu, da se bodo Skupščina SR Slovenije ter vsi pristojni organi in organizacije zavzeli za to, da se v okviru
razprav o bodoči sistemski ureditvi invalidskega zavarovanja doseže prenos
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pravnega urejanja vseh vprašanj rehabilitacije na republike. Tako bi dobili
možnost, da vsebino uredbe o poklicni rehabilitaciji otrok vnesemo bodisi v
bodoči zakon o organizaciji in financiranju rehabilitacije ali v poseben republiški predpis.
Glede tretje točke prve alinee, ki nalaga republiškemu sekretariatu za
zdravstvo in socialno varstvo, naj čimprej sprejme pravilnik o kategorizaciji
otrok, motenih v duševnem in telesnem razvoju, moram povedati, da to ni
možno. Pravilnik o kategorizaciji in evidenci otrok je sprejet na osnovi zveznega splošnega zakona o šolstvu in je torej zaenkrat zvezni pravilnik. Na izdelavi republiškega pravilnika naš sekretariat že lep čas dela in je v bistvu že
izdelan. Do konca junija letos bomo dah ta predlog že v razpravo. Menim, da
bi bilo pravilno, da se ta alinea glasi, da sekretariat čimprej izdela predlog
pravilnika. Ko bo' preneseno pravno- urejanje rehabilitacije na republiko, se
moramo vsi zavzeti za to, da bodo republike imele tudi pravico za izdajo pravilnika o kategorizaciji.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli poročevalec odbora povedati
svoje mnenje k predlaganim spremembam?
Nikolaj Sabjan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Pravkar ste slišali dve pripombi glede sklepov. Naj povem, da smo o eni izmed
teh govorili tudi na seji odbora. Poudarili smo, da bi morali stremeti za tem,
da v bližnji bodočnosti dosežemo prenos določenih kompetenc od federacije na
republiko.
V imenu odbora predlagam, da sprejmemo pripombi tov. Maj cnove glede
4. in 3. alinee 5. točke sklepa in da v ostalem v celoti podprete sklepe odbora.
Pri pripravi zakonskega predloga bo treba upoštevati pripombe in predloge,
ki so bili dani v razpravi.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ker se
nihče več ne javi k besedi, zaključujem razpravo.
Današnja razprava je opozorila na vrsto problemov, ki se pojavljajo na
področju rehabilitacije in zaposlovanja invalidov. Glede teh problemov in njihovega reševanja je naš odbor zavzel stališča in predlagal konkretne ukrepe,
ki so navedeni v tem poročilu. Ti ukrepi naj bi pripomogli k hitrejšemu reševanju problemov na tem področju. Večje premike pa lahko pričakujemo po
izpopolnitvi sistema invalidskega zavarovanja, zadevni predlogi delovne skupine
so že v javni razpravi. Predlagam, da zbor sprejme sklepe, ki jih je predlagal
odbor za invalidsko varstvo in invalidsko-pokojninsko zavarovanje v zadnjem
delu svojega pismenega poročila, s pripombami tov. Majcnove.
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlagane sklepe, naj prosim dvigne
roko in ko se bo prižgala zelena luč, pritisnete na tipko. Ugotavljam, da je za
predlagane sklepe glasovalo 48 poslancev. Kdor je proti sklepom, naj prosim
dvigne roko in ko se bo prižgala rdeča luč, naj pritisne na tipko. (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor sprejel predlagane sklepe.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na izvajanje sklepov
Skupščine SR Slovenije o ukrepih za izpopolnitev sistema družbene skrbi za
predvojne revolucionarje in borce NOV.
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Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli poročilo o realizaciji
sklepov Skupščine SR Slovenije o ukrepih za izpopolnitev sistema družbene
skrbi za predvojne revolucionarje in borce NOV, ki ga je pripravil republiški
sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, skupščini pa ga je predložil izvršni svet.
Zeli predlagatelj to poročilo še ustno obrazložiti? (Ne želi.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) To se pravi, da smo z informacijo zadovoljni.
Ker se nihče ne javi k razpravi, zaključujem razpravo. Na podlagi predloženega
poročila lahko ugotovimo, da so bih doslej realizirani vsi bistveni sklepi skupščine — nekateri sicer z zamudo — ki so bili sprejeti marca 1968. Odprto je
ostalo le vprašanje zakona o republiških priznavalninah oziroma zakona o
družbeni materialni pomoči zaslužnim občanom. Ta predpis je bil sicer pripravljen, toda spričo dilem, ki so se pojavile pri njegovem oblikovanju, doslej
še ni mogel biti sprejet. Prizadevanja na področju družbene skrbi za predvojne
revolucionarje in borce NOV kažejo, da je doslej repubhka vlagala maksimalne
napore, da se to področje sistemsko uredi na trajnejši osnovi v skladu z materialnimi možnostmi republike. V prihodnje bo treba predvsem izpopolnjevati
obstoječi sistem. Rešiti bo treba vprašanje borčevskega dodatka za primorske
borce, ki so stopili v NOV pred 13. 10. 1943, urediti vprašanje cenzusov za
pridobitev pravice do invalidskega dodatka ter se pri federaciji zavzeti za nadaljnje usklajevanje invalidnin osebnih vojaških vojnih invalidov z naraščanjem osebnih dohodkov delavcev in z naraščanjem življenjske ravni.
Ce se zbor strinja s takimi ugotovitvami, zaključujem to točko dnevnega
reda in prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevki za graditev
stanovanj za udeležence NOV.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste dne 24. 3. 1969 prejeli predlog
citiranega odloka, dne 2. 4. 1969 poročilo zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, amandma izvršnega sveta ter dodatno poročilo komisije za
vprašanja borcev NOV. Danes ste prejeli še obvestilo izvršnega sveta o umiku
amandmaja k 4. točki predloga odloka.
Želi predstavnik komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev
NOV predlog odloka še ustno obrazložiti? (Da.) Besedo ima tovariš Vlado Črne.
Vlado Crne: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Pred
seboj imate predlog odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih
iz prispevkov za graditev stanovanj za udeležence NOV. Predlog odloka predlaga skupščini komisija za vprašanja borcev na osnovi določila zakona o prispevku za gradnjo stanovanj za udeležence NOV, ki v 3. členu določa, da se
bodo sredstva začela uporabljati, ko bodo urejeni način in pogoji za njihovo
uporabo. S sprejemom zakona je prav tako sprejet sklep skupščine, ki jo zavezuje, da bo te predpise sprejela najkasneje do konca novembra 1968. Ker
smo s sprejemom teh predpisov v precejšnjem zaostanku in je poleg poslanskega vprašanja skupščini posredovano tudi večje število urgenc občinskih
skupščin, bom poskušal v svoji obrazložitvi podati tudi vzroke, zakaj je prišlo
do zakasnitve in zakaj ti predpisi niso bih pravočasno sprejeti.
Iz prvotnega predloga zakona o prispevku za gradnjo stanovanj za udeležence NOV so, glede na pripombe, da je evidenca nerešenih stanovanjskih
vprašanj udeležencev NOV 2000 pomanjkljiva in da je število najbrž večje,

350

Socialno-zdravstveni zbor

izpadle določbe, ki so urejale način in pogoje za uporabo sredstev. Prav zato
je bil obenem z zakonom sprejet tudi sklep, da bodo predlogi ustreznih predpisov pripravljeni šele, ko bodo ugotovljene dejanske stanovanjske potrebe
udeležencev NOV s tem, da se bodo revidirali in dopolnili obstoječi spiski
udeležencev NOV, ki nimajo rešenega stanovanjskega vprašanja.
Takoj po skupščinskih počitnicah je bil pripravljen program za izvedbo
celotne akcije, v katerem so bili določeni tudi nosilci posameznih panog. Republiški odbor Zveze združenj borcev, ki je bil zadolžen za pripravo kriterijev,
po katerih udeleženci narodnoosvobodilne vojne pridobijo pravico, da se jim
reši stanovanjski problem, je ta predlog kriterijev tudi pripravil. Da bi s tem
akcija normalno tekla, je komisija na svoji seji obravnavala predlog kriterijev
in jih z manjšimi spremembami sprejela, razširila pa je na tej seji listo upravičencev tudi na kmete-borce, ker je menila, da ne bi smele obstojati razlike
med zaposlenimi borci in borci-kmeti.
Komisija je bila mnenja, da je potrebno vzporedno s pripravo predpisov
izpopolniti tudi evidenco udeležencev NOV — upravičencev do- rešitve stanovanjskega vprašanja na osnovi enotnih kriterijev in po enotnem navodilu. S
tem v zvezi je bil v oktobru in novembru 1968 izvršen popis vseh udeležencev
NOV, ki so kdajkoli in pred katerim koli forumom postavljali svoj stanovanjski
problem. Pripomoček občinskim komisijam in občinskim odborom Zveze združenj borcev pri popisu so bili enotni kriteriji, po katerih udeleženci NOV
pridobijo pravico, da se jim reši njihov stanovanjski problem, anketni list,
to je popisna pola vsakega udeleženca NOV, ki nima rešenega stanovanjskega
vprašanja, in točkovalni list, po katerem so komisije pri popisu ugotavljale
prednostni vrstni red glede na stanovanjske razmere udeleženca in na njegovo
zdravstveno in socialno stanje. Po posameznih občinah so bili v tem času
organizirani tudi posveti s predstavniki občinskih komisij za vprašanja borcev
in občinskih odborov Zveze združenj borcev, na katerih so bila razčiščena
nekatera nejasna vprašanja. Čeprav je bil za popis na razpolago le mesec
dni, je bil vestno in prizadevno izvršen, saj so pri tem sodelovali poleg predstavnikov občinskih skupščin in občinskih organizacij Zveze združenj borcev
tudi gradbeni strokovnjaki gradbenih in stanovanjskih podjetij.
Preden je bil seznam udeležencev, ki potrebujejo- stanovanje, odposlan,
je bila že v sami občini izvršena prva selekcija. Pri tej selekciji je večje število borcev, ki po teh kriterijih niso bili upravičeni do rešitve stanovanjskega
vprašanja, odpadlo. Ko je bil popis zaključen in izvedene tudi vse potrebne
primerjave, je bila skupna seja odbora izvršnega sveta za socialno politiko in
komunalna vprašanja, predsedstva Zveze združenj borcev Slovenije ter komisije za vprašanja borcev pri Skupščini SR Slovenije. Ugotovljeno je bilo,
da se je število udeležencev NOV, vključno- s kmeti-borci, ki nimajo reše-nega stanovanjskega vprašanja, povečalo od prvotno ugotovljenih 2000 na
14 000 ter se je zaradi tega razlika med predvidenimi in potrebnimi sredstvi
znatno povečala. Ocenjuje se namreč, da bo z zakonom o prispevku za gradnjo
stanovanj za borce zbranih do konca leta 1969, do tedaj velja zakon, 120 000 000
N din, medtem ko znašajo na osnovi izkazanih potreb v popisu, preračunane
v sredstva, 435 milijonov.
Iz tega jasno izhaja, da je sredstev premalo in da je zato potrebno najti
najbolj ustrezen način delitve sredstev, da se v celoti zadosti z zakonom postavljenemu cilju. Absolutno večino udeležencev skupne seje je zagovarjalo
stališče, da je z zakonom določena akcija solidarna v tem smislu, da se rešuje
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stanovanjski problem udeležencev NOV enako, ne glede na to, kje živi. To je
en način uporabe in delitve sredstev, ki se v celoti podredi temu cilju. Glede
na razne možnosti delitve sredstev je komisija v sestavi Mirka Zlatnarja,
kot predstavnika komisije za vprašanja borcev, Borisa Vadnjala, kot predstavnika izvršnega sveta — odbora za socialno politiko in komunalna vprašanja in Julija Beltrama, kot predstavnika republiškega odbora Zveze združenj
borcev NOV, izbrala med petimi variantami najbolj ustrezno.
Variante, ki jih je komisija imela na razpolago, so bile naslednje:
1. naj bi se zbiralo v sklad občine 60, 70 ali celo 80 % sredstev in samo
40, 30 ali 20% naj bi se odvajalo v centralni sklad;
2. ali naj se število borcev NOV, ki nimajo rešenega stanovanja, ugotavlja
na osnovi evidence 2000 primerov;
3. ali naj se upošteva za delitev sredstev v popisu ugotovljena potreba
samo po najemnih stanovanjih, teh je namreč 2562;
4. ali naj se pri delitvi sredstev upoštevajo vse potrebe, ki so izkane v
popisu, to je potrebna sredstva za nakup najemnih stanovanj, za eventualno
gradnjo lastne hiše ah lastnega stanovanja in pa sredstva, potrebna posameznikom za adaptacijo oziroma rekonstrukcijo lastne hiše;
5. ali naj se upošteva samo v popisu ugotovljena sredstva za najemna
stanovanja in za adaptacijo.
Na osnovi pripravljenega gradiva in izračunov vseh petih variant se jq
skupna komisija odločila za varianto', kjer naj se upošteva pri delitvi ugotovljene potrebe po sredstvih za nakup najemnih stanovanja in za adaptacijo,
s čimer bodo v vsaki občini pokrite izkazane potrebe po teh dveh elementih
v višini 35 %. Torej v vsaki občini se pokrivajo izkazane potrebe v višini 35 %.
Komisija za vprašanja borcev je na svoji seji 24. 2. 1969 obravnavala delovni osnutek odloka, kot. tudi vse možne variante delitve sredstev. Soglasno
je bilo ugotovljeno, da so izhodišča, ki jih vsebuje osnutek odloka, v skladu
z že sprejetim sklepom skupščine v mesecu marcu, ki govori o tem, naj se
nerešeni stanovanjski problemi borcev rešijo najkasneje v 3 letih. Komisija je
osnutek odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev z manjšimi korekturami sprejela, sprejela pa je tudi sklep, da se pošlje vsem občinskim skupščinam in organizacijam Zveze združenj borcev v mnenje. Komisija je prejela
mnenje od 52 občin. Na vsebinski del odloka ni bilo bistvenih pripomb. Od
52 občin jih 15 navaja, da sicer soglašajo z odlokom, da pa najbrž, zaradi pomanjkanja sredstev glede na izkazane potrebe v popisu, ne bodo sposobne
rešiti vseh primerov. Delovne organizacije namreč zaradi težavnega ekonomskega položaja ne bodo mogle že vnaprej odvajati sredstev za rešitev tega
vprašanja. Mnenja občinskih skupščin vsebuje najbolj laskave izraze, priznanja in pohvale predlagateljev, pa tudi zelo odločen protest, ki ga je komisiji
posredovala občinska skupščina in občinski odbor Zveze borcev NOV Maribor.
Na razširjeni seji komisije za vprašanja borcev, ki je bila 19. marca in ki so
ji prisostvovali tudi povabljeni predstavniki 10 slovenskih občin, od teh je bilo
5 takšnih, ki so odlok v celoti podpirale, 5 pa, ki je posredovalo svoja mnenja,
je bilo po obrazložitvi in po obravnavi vsake pripombe posebej ugotovljeno
naslednje:
— da osnutek odloka zagotavlja realno in pomembno materialno podlago,
da se končno rešijo stanovanjski problemi vseh borcev glede na to, da se vsa
sredstva razdelijo občinam, ki samostojno z njimi gospodarijo;
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— da se s sistemskim načinom razdelitve sredstev zagotavlja solidarnost
rešitve stanovanjskega vprašanja borcev, ker se pri razdelitvi upošteva stanovanjski problem borca ne glede na to, kje živi;
— da se pri razdelitvi upošteva samo tiste borce, ki potrebujejo najemna
stanovanja in borce, ki bi s skromnimi sredstvi želeli lastno stanovanje ali
lastno hišo primerno urediti;
— da se glede na ugotovljeno število borcev, ki nimajo rešenega stanovanjskega vprašanja, se sleherni občini dodeli 35 % od potreb, ki jih je izkazala
v popisu v mesecu oktobru in novembru lani;
— da se' z razdelitvijo v večji meri prelivajo sredstva iz močnejših v
ekonomsko šibkejše občine, ki bodo zaradi ekonomsko slabše situacije in velikega števila nerešenih stanovanjskih primerov borcev tudi v prihodnje imele
manjše možnosti za njihovo' rešitev;
— in, da je to zadnja organizirana akcija republike, ki rešuje stanovanjsko problematiko borcev.
Prav iz teh razlogov menim, da je protest občinske skupščine in občinskega
odbora Zveze združenj borcev Maribor nerazumljiv. V pismu, ki je bilo dostavljeno Skupščini SR Slovenije in komisiji za vprašanja borcev pri skupščini,
je navedeno, da v celoti podpirajo akcijo solidarnosti, vendar da se pri tem
zavzemajo za enako solidarnost. V odgovoru na to stališče naj povem mnenje
komisije, da je solidarnost v tem, da se stanovanjski problem borca rešuje ne
glede na to, kje živi in da je enaka solidarnost v tem, da se v vsaki občihi1
pokrivajo potrebe v višini 35 %.
Na zadnji seji republiškega zbora je bil zboru predložen tudi amandma
izvršnega sveta. Z amandmajem izvršnega sveta k predlogu odloka, naj bi
se stanovanjski problemi po občinah reševali glede na višini sredstev zelo
različno. Le z minimalnim procentom bi lahko pokrile svoje potrebe občine,
kjer je največ stanovanjskih problemov, ali pa bi bilo obratno. Naj navedem
primer, da bi občina Metlika z upoštevanjem amandmaja izvršnega sveta pokrila potrebe le v višini 2,9 %, občina Ravne na Koroškem pa četo 70 % v
popisu izkazanih potreb. Po tem sistemu bi bile pokrite npr. v občini Ptuj'
in Murska Sobota že s 50 % lastnih sredstev vse njihove potrebe, tako- da bi
sredstva, ki bi jih občine eventualno prejele, bile že presežek sredstev nad
izkazanimi potrebami. Izvršni svet je z današnjim obvestilom skupščini svoj
amandma umaknil.
Naj poskušam polemizirati z obrazložitvijo umika amandmaja, ki ga je
predlagal izvršni svet. Izvršni svet navaja v svoji obrazložitvi, da ima določene
pomisleke o pravilnosti ključa za razdelitev sredstev in da je komisija za
vprašanja borcev izvršila popis pomanjkljivo. Ce se izraža tak sum, potem
ga izražamo vsem občinskim komisijam za vprašanja borcev in vsem občinskim
odborom zveze združenj borcev, ker je ta popis izvršen v občinah, ne pa v
republiki. Sistem, ki ga predlaga izvršni svet, bi najbrž povzročil stanje, ki
je zelo naklonjeno predlogu občinske skupščine in občinskega odbora Zveze
združenj borcev Maribor, ki pa je bil na omenjeni seji komisije, ki so ji prisostvovali tudi predstavniki občin, soglasno zavrnjen.
Na koncu naj še povem, da komisija v celoti sprejema pripombe zakonodajno-pravne komisije, ki ugotavlja, da je predloženo besedilo- z gledišča njegove pravne obdelave slabo pripravljeno ter ni dovolj jasno in v skladu z
že uveljavljeno zakonodajno terminologijo. Predlagam, da obravnavate tudi
naknadno sprejete amandmaje komisije za vprašanja borcev in sicer, da se
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v peti vrsti za besedo »stanovanjske« črta beseda »lahko« in na koncu besedila
postavi piko. Doda se stavek: »Odplačilna doba posojila ne more biti daljša
kot 30 let, obrestna mera pa ne manjša od 1 %.« Prav tako predlagam v imenu
komisije, da se zadnji odstavek pete točke črta.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: V skladu s poslovnikom Skupščine
SR Slovenije je bil predlog odloka poslan izvršnemu svetu. Želi predstavnik
izvršnega sveta še ustno obrazložiti stališče izvršnega sveta do predlaganega
odloka? Besedo ima tovarišica Zora Tomič.
Zora Tomič: Ker je predsednik komisije za vprašanja borcev naše
skupščine že obrazložil mnenje izvršnega sveta, ga ni treba meni. Ne nameravam z njim nadalje polemizirati, ker je vse, kar sodimo, že napisano v pismu,
ki ste ga danes zjutraj prejeli.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Pričenjam razpravo. Besedo ima poslanec Jože Oblak.
Jože Oblak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Občinski odbor Zveze združenj borcev NOV in občinska skupščina v Idriji sta
me obvestila, da v celoti podpirata predlog odloka, kot ga je predlagala skupščinska komisija za vprašanja borcev NOV. Zato bom glasoval za predloženi
odlok. Vendar sem dolžan povedati še drugo stvar, namreč, da bivši borci
močno negodujejo spričo zavlačevanja pri sprejemanju tega odloka. Pravijo,
da jim je to nerazumljivo' spričo dejstva, da je marsikateri zakonski predpis
ta skupščina sprejela po skrajšanem postopku, s sprejetjem tega odloka, ki
je izredno pomemben in ga toplo podpirajo, pa se zavlačuje. Zaradi tega zahtevajo, da se pospeši sprejem tega odloka, ker bo dejansko pomagal rešiti
izredno kritično vprašanje. Po drugi strani podpirajo zahtevo-, da se ta, sredstva,
ki se zbirajo na posebnem računu pri službi družbenega knjigovodstva, takoj
razdelijo občinam, ostala sredstva pa po dotekanju, da bi lahko občine čimprej
začele uspešno reševati to problematiko. Poudarjam, da bom zaradi omenjenih
stališč občinskega odbora Zveze združenj borcev NOV v Idriji in občinske
skupščine glasoval za predlog odloka, kot ga je predlagala komisija za vprašanja borcev.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? Besedo ima poslanec Štefan Sreš.
Štefan Sreš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Menim, da je potrebno prav resno razmisliti o tem, ko sprejemamo ta odlok, ker
je ključ za razdelitev sredstev v višini 12 milijard sestavni del tega odloka.
Zoper sam odlok nimam pripomb, ker se strinjam, da je potrebno stanovanjsko vprašanje borcev rešiti. Vendar menim, da predlagatelj ni dejansko ugotovil, kakšne in kje so te potrebe. Poročevalec komisije je pojasnil, da so- se
odločili za varianto, ki upošteva potrebo po najemnih stanovanjih in adaptacijah. Menim, da so se za to varianto verjetno odločili iz kakšnega posebnega
vzroka. Iz materiala, ki smo ga dobili, izhaja, da v Ljubljani izkazujejo potrebe
po najemnih stanovanjih in adaptacijah in šo jih tako prikazali, da dobi Ljubljana svoj denar. Nekdo zahteva najemno stanovanje, drugi pa se je odločil
za gradnjo in bo še sam nekaj prispeval. Menim, da gre za enak problem; en
23
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in drugi borec sta brez stanovanja oziroma brez primernega stanovanja. Ko
smo se odločali za to, kaj vzamemo za kriterij, bi se nedvomno morali odločiti
za to, da vzamemo- za kriterij celotne potrebe, ki so bile ugotovljene s popisom
in temu primemo prilagodimo tudi ključ.
Menim, da je neresno stališče, da bogata območja ne bodo pomagala nerazvitim območjem, kot smo čitali v časopisih. Dejansko ta ključ za razdelitev
to mnenje podpira, saj nerazvita območja dajo ogromna sredstva tudi za razvita območja. Navajam samo primer občine Murska Sobota. Od 230 milijonov,
ki jih ta občina v tem času zbere v ta sklad — po narodnem dohodku je občina
na 56. mestu, to se pravi med nerazvitimi — dobi za potrebe, ki jih je izkazala
po popisu oktobra lani, samo 30 milijonov starih dinarjev. To pomeni, da ta
nerazvita občina pomaga ekonomsko razvitim občinam z 200 milijoni.
Menim, da je nemogoče stališče, da razviti ne bomo pomagali nerazvitim.
Če je nekdo ključ za Prekmurje in Mursko Soboto oziroma za Pomurje v
celoti gradil na tem, da v Prekmurju ni bilo partizanov, potem je pozabil, da
je bila migracija po vojni in da so se v Prekmurje in v Pomurje preselili borci,
ki so se borili po- vseh krajih Jugoslavije in Slovenije in da nikoli nismo postavljali vprašanja, ker ni naš, mu stanovanja ne damo. Ce bi ugotovili še to,
koliko je ta nerazvita občina dala sredstev za stanovanja borcev, bi ugotovili,
da dejansko nimamo velikih problemov, vendar je to zasluga vodstva občine,
ki je od leta 1945 dalje reševalo stanovanjska vprašanja borcev.
V tej zvezi hočem poudariti še naslednje. S tem odlokom in s tem ključem
dejansko nagrajujemo tiste, ki so 20 oziroma 23 let zanemarjali stanovanjska
vprašanja borcev. Popolnoma se strinjam s stališčem, da moramo biti solidarni
pri reševanju problemov naših udeležencev NOV. Vendar menim, da zaradi
tega, ker so nekatera območja zanemarila ta vprašanja, ni nobenega opravičila,
da jim damo še nagrado in jim pustimo ta sredstva, da tudi v bodoče z njimi
razpolagajo. Menim, da bi morali o teh vprašanjih še razpravljati in navedena
dejstva upoštevati, da rešimo vprašanje, stanovanja tistih borcev, ki ga potrebujejo, ne glede na to ali živijo v Murski Soboti, Novem mestu ali Gorici.
Torej s temi sredstvi moramo solidarno reševati ta vprašanja, sredstva pa naj
ostanejo last tistega, na čigar območju so se zbrala. Kolikokrat smo- v tej
dvorani slišali, da Pomurje dobiva iz sklada zdravstvenega pozavarovanja
200 milijonov več, ker zdravstveno- oskrbuje ljudi, ki se potem zaposlijo na
bogatejših območjih ter da je to nepravilno in nesprejemljivo. Danes pa nas
nič ne boli, ko- odločamo- o tem, da to nerazvito območje daje 200 milijonov
— to je precejšen delež narodnega dohodka — enostavno kot darilo tistemu,
ki je zanemarjal reševanje stanovanjskega vprašanja borcev. Zaradi tega menim, da danes ne bi mogli odločati o odloku. Sem za to, da se to vprašanje
reši, vendar danes ne bi mogel glasovati za ta predlog tudi glede na dejstvo,
ker smo včeraj dobili ene podatke, danes pa druge. Gre pa za, zelo tehtno
vprašanje, ki terja temeljit premislek in šele potem se bomo lahko odločili.
Zaradi tega predlagam, da danes o predlogu odloka ne bi glasovah, da pa ga
skupščina sprejme še v tej mandatni dobi.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? Besedo ima
poslanec Jože Nered.
Jože Nered: Zanima me samo eno vprašanje, zakaj se posebej obravnavajo sredstva za kmete-borce v znesku 300 mio S din. Menim, da bi morala
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biti tudi ta sredstva približno enako obravnavana kot sredstva, o katerih se
sedaj pogovarjamo in ki se zbirajo' na podlagi sprejetega zakona. Sedanja delitev teh sredstev, to je v odnosu 50 % : 50 %, torej da polovico prispevajo
občine, polovico pa ta klad, v marsikateri občini zelo ostro postavlja vprašanje
porabe teh sredstev. V marsikateri mali občini, predvsem pa v kmetijskih
občinah, se postavlja vprašanje, kako dobiti 10 ali 20 milijonov, da bi s tem
še iz tega sklada — 300 milijonov — dobili enako vsoto. Zato menim, da v
obrazložitvi, ki jo je dal tovariš Crne, kot predstavnik te komisije, manjka
prav obrazložitev glede teh sredstev. Ali so ta sredstva izločena? Iz obrazložitve izhaja, da je med 14 000 borci, katerih stanovanjsko vprašanje je treba
rešiti, približno 7000 kmetov. Omenjenih 300 milijonov naj torej tudi prispeva
k tej rešitvi. Popolnoma se strinjam z mnenjem tovariša Sreša, ki je dejal,
da so dejansko nagrajene tiste občine, ki dosedaj niso dale ali pa zelo malo
sredstev za reševanje stanovanjskih problemov borcev. Menim, da je v bistvu
že sestavni del našega sistema, da tisti, ki nikoli nič ne da, na koncu zmeraj
dosti dobi. Verjetno nismo zainteresirani na takem načinu reševanja. Za svojo
trditev bi lahko naštel vrsto primerov. Zato menim, da bi bilo treba ta problem
tudi s tega aspekta analizirati in ugotoviti, kakšna je ta situacija po posameznih
občinah. Zame je zelo razumljivo, da so ekonomsko zelo šibke občinq, kjer
je tudi veliko število- udeležencev NOV, na tak ali drugačen način našle nekaj
sredstev in tekom teh 20 let rešile stanovanjsko vprašanje številnih borcev.
Sedaj, ko pa se zbirajo prilično velika sredstva za razreševanje tega problema,
pa v občinah, kjer so ta vprašanja rešena, dejansko pri popisu nismo imeli
kaj popisati. Gro teh problemov, ki so bili pred 15 leti izredno aktualni, smo
namreč rešili in nas takrat ni noben videl, ker ni nihče zbiral teh sredstev
na tak način. Torej sedaj pa dejansko nimamo ne ene ne druge možnosti več.
Zato menim, da bi bilo treba o predlagani rešitvi še razmišljati in jo verjetno
tudi dopolniti.
Moram pa poudariti, da mi je odlok mnogo bolj simpatičen sedaj, ko je
izvršni svet umaknil svoj amanda. Ne vem, kaj bi lahko- tiste občine, ki nimajo
velikega števila zaposlenih, kjer praktično ni stanovanjskega prispevka, z nekaj tisočaki naredile. V tem primeru pa dejansko gre za izredno veliko solidarnost in menim, da potezo izvršnega sveta, da je tak amandma umaknil,
lahko samo pozdravimo.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? Besedo ima
poslanec Slavko Osredkar.
Slavko Osredkar: Menim, da lahko ugotovimo, da je odločitev,
da se enkrat reši stanovanjski problem borcev in na ta način tudi odstrani
moralni očitek, da družba 23 let po vojni še ni rešila tega problema in te svoje
moralne obveznosti do borcev NOV, pravilna. Ne dvomim, da obstaja v Sloveniji okoli 14 000 stanovanjskih problemov borcev NOV, vendar menim, da
so ti problemi različni. Sprašujem se, če za vseh 14 000 borcev, ki smo jih
zajeli z anketo, lahko sprejmemo očitke, da družba 23 let po vojni še ni rešila
njihovih stanovanjskih problemov. Osebno menim, da stanovanjski problem
borcev nikdar ne bomo rešili za vselej. Stanovanjski problem borcev se lahko
večkrat pojavlja tako-, kot se po 20 letih pojavljajo stanovanjski problemi, ki
so že bili rešeni in se danes pojavljajo zaradi ne vem kakšnih sprememb, na
primer družinskih itd. Sprašujem se, če tudi za probleme, ki so se npr. pojavili
23»
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šele lansko leto ali letos in so danes že evidentirani, družba lahko sprejme,
moralni očitek, da nismo izpolnili moralne obveznosti do borcev NOV. Menim,
da je ta očitek nekoliko krivičen do tistih občin, ki so že 23 let po vojni z vso
prizadevnostjo reševale stanovanjski problem borcev, pa ga niso mogle v celoti rešiti, ker se zaradi sprememb, na primer družinskih, pojavljajo novi
stanovanjski problemi in se bodo pojavljali tudi po letu 1970, čeprav smo
rekli, da bomo s tem odlokom za vselej rešili stanovanjski problem borcev.
Upam se trditi, da je med 14 000 evidentiranimi borci nekaj silno perečih
primerov, za katere nas je lahko sram, da 23 let po vojni še nismo rešili njihovega stanovanjskega problema. Imamo borce, ki še vedno stanujejo v kleteh,
v vlažnih stanovanjih, skratka v neprimernih stanovanjih. Med 14 000 borci
pa so tudi taki, katerih stanovanjski problem je bil že rešen, pa imajo danes
npr. zaradi družinskih sprememb nove probleme. Torej tudi take probleme
imamo evidentirane. Dalje imamo primere, da borec stanuje v relativno' dobrem
stanovanju, pa si zaradi večjega standarda itd. želi boljše stanovanje. Menim,
da je tudi to problem, vsaj za borca. Sprašujem se pa, če je to družbeni problem, oziroma če je to tak problem, katerega lahko enačimo s tistim, ki ga
po 23 letih še vedno nismo rešili, npr. problem kletnih stanovanj. Zaradi tega
dvomim v realnost ocene 14 000 stanovanjskih problemov, ki naj jih resimo
s predvidenimi 12 milijard S din. Menim, da ta sredstva tudi ne bodo zadoščala
za rešitev 14 000 stanovanjskih problemov in da bo treba izvesti določeno
selekcijo. Nimam pa nič proti temu, da bi rešili vse probleme, pa čeprav tudi
neznatne, če bi imeli dovolj sredstev, v kar pa dvomim. Sedaj imamo evidentiranih 14 000 stanovanjskih problemov. Poudarjam, da so to stanovanjski
problemi v precej širokem pomenu, gotovo v širšem kot je bilo predvideno.
Domnevam, da smo pri popisu različno tolmačili, kaj je stanovanjski problem.
Ponekod so popisali kot stanovanjski problem tudi tisto skupino borcev, ki
v bistvu želi boljše stanovanje, nekateri pa so bili bolj strogi, ker imajo več
takih borcev, ki dejansko slabo stanujejo. Zaradi tega menim, da je ključ delitve sredstev po posameznih občinah najbrž nekoliko nepravilen. Predvsem ise
strinjam z ugotovitvijo tovariša Sreša in tovariša Nereda, da je v tej delitvi
premalo upoštevano dosedanje prizadevanje posameznih občin. Tovariš Nered
je poudaril, da imamo občine, ki so si ves čas po vojni zelo prizadevale, da
bi rešile stanovanjske probleme borcev, imamo pa tudi take občine, ki so te
probleme manj prizadevno reševale. Rekel bi samo, upam da ne bo izzvenelo
lokalistično, da je železarna Jesenice do zdaj rešila okrog 400 stanovanjskih
problemov borcev. Menim, da je tO1 številka, na podlagi katere lahko damo
dobro oceno o prizadevanju tega delovnega kolektiva. Vendar je na Jesenicah
še vedno okrog 100 nerešenih stanovanjskih problemov borcev. Taka prizadevanja najbrž lahko ugotavljamo tudi glede drugih občin. Glede na situacijo,
v kakšni so Jesenice danes, ni pričakovati, da bi s 120 milijoni, kolikor jih
bomo dobili, lahko rešili vse pereče stanovanjske probleme borcev.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo razpravljati? Besedo
ima tovariš Vlado Črne.
Vlado Crne: Tovarišice in tovariši poslanci! Poskušal bom odgovoriti
poslancem, ki so> razpravljali. 2e od vsega začetka, ko smo pripravljali predlog zakona in predlog odloka, smo zavzeli stališče, da bo nujno treba prelivati
sredstva, če hočemo reševati stanovanjske probleme borcev. Nismo vam pred-
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očili, kakšna sredstva se prelivajo, ker je to nepotrebno, če se držimo tega
načela. Menim, pa, da ni res, da sedaj ekonomsko šibkejše občine pomagajo
reševati stanovanjske probleme borcev, ki živijo v ekonomsko močnejših
občinah.
V glavnem — poudarjam — odlivajo največ sredstev največja mesta v
Sloveniji, Ljubljana, ki je na prvem mestu z zneskom nad 1 milijardo, drugo
mesto ima Maribor kot drugo največje mesto, ki odliva ca. 850 milijonov, na
3. mestu je Celje s ca. 300 milijonov in 4. mesto ima Kranj — 80 milijonov.
Vendar pa te občine pomagajo nekaterim občinam znotraj njihove regije pri
reševanju stanovanjskega vprašanja borcev, ker imajo večje število primerov
in so te občine tudi ekonomsko šibkejše. Torej se ne preliYajo sredstva samo
na primorsko, dolenjsko, zasavsko in notranjsko regijo, temveč se prelivajo
tudi znotraj mariborske, celjske, ljubljanske in kranjske regije.
Ne bi se mogel strinjati z mnenjem, da so občine, ki danes prikazujejo
več primerov, slabo« gospodarile. Menim, da je jasno, da so v Metliki, ki je
v težavni ekonomski situaciji in ima skromen gospodarski potencial, verjetno
prav zaradi tega lahko rešili le nekaj stanovanjskih problemov borcev. Isto
velja za Črnomelj in vse dolenjske občine, najbrž pa tudi za primorske občine.
Vprašanje je bilo, ali so v spisku tudi taki borci, ki si želijo izboljšati
stanovanjski standard. Že uvodoma sem rekel, da smo prav namerno izločali
iz kombinacije tiste, ki želijo graditi lastno hišo ali si kupiti lastno stanovanje.
Moramo stremeti za tem, da s temi sredstvi povečamo stanovanjski prostor,
ne pa da borcu ali kakršnemukoli drugemu, ki si želi izboljšati svoj stanovanjski standard, damo možnost, da si zgradi lastno hišo. Ob dejstvu, da vsaka
, občina dobi sredstva za kritje 35% svojih potreb, bo občina primorana, da
bo zelo selektivno dodeljevala stanovanja tistim borcem, ki so najbolj potrebni.
V marsikateri občini bodo številni borci, katerih problem je prikazan v popisu, izpadli, oziroma bo njih problem občina reševala v daljši dobi, če bo zato
imela možnost in pogoje. Možnosti in pogoje pa bodo občine imele s tem, da
osnujejo poseben sklad, da se sredstva, ki jih bodo dajale interesentom, kot
kredit, stekajo nazaj v ta sklad in da bodo tudi v naprej skušale mobilizirati
druge možne vire financiranja — sredstva delovnih organizacij, stanovanjskih
podjetij in drugih zavodov.
Prej sem pozabil povedati, da smo se, glede na to, da je republiški zbor
odložil sklepanje o> tem predlogu, sestali s predstavniki republiškega odbora
Zveze združenj borcev. ZZB NOV je že na letni konferenci sprejela sklep,
da se stanovanjski sklad pri republiškem odboru Zveze združenj borcev do
konca leta 1969 ukine, da se vsi krediti iz tega sklada prenesejo na občine,
kamor naj se stekajo tudi anuitete, tako da je tudi tu določen vir dohodkov*
za nadaljnjo^ rešitev tega vprašanja. Z njimi smo se prav tako dogovorili, da
število občin, ki jim bo' dal republiški odbor Zveze združenj borcev dotacijo
oziroma posojilo iz sredstev, ki jih ta odbor dobi za rešitev stanovanjskega
vprašanja kmetov-borcev, skrčijo in da poskušajo rešiti tiste občine, ki imajo
velik podeželski teritorij, tako da malo ublažimo dejstvo, da je občina prikrajšana zaradi tega, ker ima manj primerov podnajemnih stanovanj in več
primerov kmetov in drugih, ki želijo« adaptirati lastno hišo.
Kriteriji so bili prav za vse občine enotni. Vprašanje pa je, če so se jih
povsod enotno in strogo držali. Poudarjam, da bodo morali izločiti 70 % interesentov, ker je na razpolago samo 30 % sredstev. Izmed 70 % prosilcev bodo
verjetno v kasnejšem obdobju prišli na vrsto tudi tisti borci, ki sicer že imajo
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stanovanja, pa je premajhno glede na povečanje družine itd. Skratka, možnosti
za nadaljnje reševanje stanovanjskih problemov borcev bodo. Strinjam, se tudi
s predgovornikom, da bo prišel čas, ko bodo borci intenzivneje umirali, ker so
že precej stari in bo teh problemov vse manj.
Predsednik
Pečavar.

dr. Vinko

Mozetič:

Besedo ima poslanec dr. Albin

Dr. Albin Pečavar: Tovarišice in tovariši poslanci!
Glede na deljena mnenja menim, da bi bilo le dobro, da si predočimo, kaj
bi pomenilo odlaganje ali pa prehitro sprejemanje tega odloka. Problem, ki
ga poskušamo rešiti s tem odlokom, je že zelo dolgo časa prisoten na terenu.
Dejstvo namreč je, da je sedanja disperzija bivših borcev neenakomerna oziroma ni v skladu z gospodarskim potencialom tistega okolja, kjer živijo. Največ problemov je prav v teh perifernih, siromašnih občinah, kjer živi ogromno
število članov zveze borcev in sicer od 30—35 % celotnega prebivalstva. V gospodarsko močnejših centrih je ta procent manjši. Prav na osnovi tega dejstva
je že zveza borcev ocenila, da, kljub temu, če bi predlagani odlok sprejeli, bodo
nekatere občine lahko rešile samo minimalni procent problemov, drugim pa
bodo sredstva ostajala. Ugovor, da posamezne občine dosedaj niso zadovoljivo
reševale teh problemov, je razumljivo prav spričo dejstva, da imajo visok %
borcev in premalo denarja.
Končno bi še poudaril, da menim, da ne bi bilo umestno, če bi odložili
sklepanje o odloku, če se je skupnost že odločila, da bo solidarno rešila ta
problem. Zadevni apeli obstajajo že vrsto let ne samo glede vprašanja stanovanj, ampak tudi glede vprašanja priznavalnin, šolanja otrok padlih borcev
in še ostalih problemov borcev. Strinjam se, da bi ta debata, ko na eni strani
poudarjamo solidarnost, na drugi strani pa so prisotne lokalistične težnje,
odpadla, če bi imeli dovolj sredstev za rešitev vseh problemov. V tem primeru
bi lahko tudi republiški odbor zveze borcev po istem kriteriju delil sredstva.
Kajti možno je, kot je že bilo poudarjeno, da so bila navodila enotna, da pa
so posamezne občinske skupščine te kriterije nekoliko spreminjale. Kot je
razvidno iz predloga odloka sredstva, zadostujejo samo za kritje 35 % potreb.
Zato še enkrat predlagam, da odločanja ne odložimo. Ta sredstva bo potrebno
oplemeniti delno s prispevki občinskih skupščin. Pri tem pa je treba upoštevati,
da so občinske skupščine že zdaj v težavah za svoj redni proračun in da bi
lahko sredstva, ki bi jih dobile, vložile v banke in bi na tej osnovi v prihodnjem letu dobile kredit in tako povečale vsoto.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo razpravljati? Besedo
ima poslanec dr. Ciril Kumelj.
Dr. Ciril Kumelj: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! V zvezi z
razpravo imam eno vprašanje. Imam pripombo h ključu. Menim, da je bilo
v razpravi dovolj jasno povedano, da izgleda, da resnično ne gre samo za reševanje osnovnih stanovanjskih problemov naših borcev, ampak tudi za kaj
drugega, za zboljšanje standarda. Nisem matematik, ampak čudno se mi zdi,
da po predlaganem ključu dobijo ljubljanske občine za 979 nerešenih problemov 21,03 %, vse dolenjske občine skupaj pa za 3046 nerešenih problemov
le 11,86 % vseh sredstev. Zato postavljam vprašanje, kako je to mogoče.
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Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? Besedo ima
Vlado Črne.
Vlado Črne: To vprašanje je bilo postavljeno tudi že na naših sejah
v komisiji, izraža pa se tudi v protestu, ki ga je skupščini poslal {Maribor.
To je odvisno od strukture prosilcev. Zakaj dobi Ljubljana sorazmerno več
sredstev ob manjšem številu primerov? Za to, ker je v Ljubljani —- zdi se
mi — več kot 74 % izkazanih potreb po najemnih stanovanjih, ki se lahko
samo kupijo. Cena za najemno stanovanje je izračunana na osnovi poprečne
cene na območju, kjer se stanovanje kupuje. Ljubljana ima samo 24 % primerov, ko bi podeželjski borci radi svoje hiše adaptirali. V Mariboru je ta
struktura drugačna. 50 % sredstev je potrebnih za nakup najemnih stanovanj,
50 % sredstev pa za adaptacije. Za dvosobno najemno stanovanje znaša poprečna cena na tem območju od 8 do 10 milijonov, za adaptacijo pa le do
3 milijone. Zato nastopajo tudi takšne razlike.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se
nihče.) Če ne, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje.
Najprej moramo glasovati o predlogu poslanca Štefana Sreša, da se glasovanje o predlogu odloži, vendar da se še v sedanjem sklicu omogoči sprejem
tega odloka. Prosim poslance, ki so za predlog poslanca Štefana Sreša, da
dvignejo roko in pritisnejo na gumb glasovalne naprave. (31 poslancev dvigne
roko.) Prosim poslance, ki so proti predlogu Štefana Sreša, da dvignejo roko.
(15 poslancev dvigne roko.) Prosim poslancev, ki so se vzdržali, da dvignejo
roko in pritisnejo na gumb glasovalne naprave. (2 poslanca dvigneta roko.)
Ugotavljam, da je predlog poslanca Štefana Sreša sprejet in s tem menim,
da odpade glasovanje o samem odloku.
Sedaj bi moral odrediti odmor, vendar opozarjam, da je prav sedaj polurni odmor uslužbencev skupščine. Zato predlagam, da obravnavamo še eno
točko in imamo odmor kasneje. Odrejam samo 5 minut odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 11,30 in se je nadaljevala ob 11.45.)
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na poročilo o sanaciji kliničnih bolnic v Ljubljani.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste 28. 3. 1969 prejeli poročilo
kliničnih bolnic v Ljubljani o redni sanaciji in o zaposlovanju v letu 1968,
poročilo komisije za izvajanje sanacije kliničnih bolnic Ljubljana ter poročilo
odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje našega zbora. Uvodni ekspoze
k tej točki dnevnega reda bo dala tovarišica Zora Tomič, član izvršnega sveta.
Zora Tomič: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
poslanci. O sanaciji kliničnih bolnic ste temeljito razpravljali pred 10 meseci
na vaši 38. seji dne 24. maja 1968. Takrat ste ocenili, da je način sanacije,
kot ga je predložil izvršni svet, sprejemljiv in ustrezen, republiškemu in
organizacij sko-političnemu zboru ste predlagali, naj sprejmeta predlog odloka
o najetju kredita za sanacijo deficita kliničnih bolnic v Ljubljani za leto 1967.
V tem zboru so bila že nekajkrat postavljena vprašanja v zvezi s sanacijo
kliničnih bolnic, na katera ste žal dobili le nepopolne in splošne odgovore.

360

Socialno-zdravstveni zbor

Danes pa prihajamo pred vas s poročilom komisije za nadzor nad izvajanjem
sanacije kliničnih bolnic, ki jo je v juniju preteklega leta imenoval izvršni
svet z nalogo, da nadzoruje izpolnjevanje sanacijske pogodbe, sklenjene med
kliničnimi bolnicami in izvršnim svetom, prav tako imate obsežno poročilo
kliničnih bolnic o redni sanaciji in poslovanju v letu 1968.
Izvršni svet je ves čas spremljal potek sanacije, tako po komisiji za nadzor, ki mu je poročala 23. 12. 1968 po 9-mesečnem periodičnem obračunu, kot
tudi po republiškem sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo in z neposrednimi stiki s samoupravnimi in strokovnimi organi kliničnih bolnic. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na svoji 60. seji dne 25. marca obravnaval poročilo komisije za nadzor nad izvajanjem sanacije ter ga v načelu
sprejel tako splošne ugotovitve, kot tudi ugotovitve glede problemov, ki spremljajo izvajanje pogodbe o sanaciji. Strinjal se je z oceno rezultatov sanacije,
čeprav v nekaterih točkah sanacijska pogodba ni bila dosledno uresničena in
to glede bruto mase osebnih dohodkov, ki se je v primerjavi z letom 1967
sicer povečala za 3,6 %, kar pa ne pomeni povečanja neto mase za osebni dohodek, ki se je zmanjšala za 1,9 %. Povečanje bruto mase OD je posledica
uveljavljanja sanacijske pogodbe šele v drugi polovici leta in povišanja družbenih dajatev prispevkov iz osebnih dohodkov kar za 14,8 %. Nadalje je bila
sanacijska pogodba kršena glede materialnih stroškov — ki so za 4,5 % višji
kot v letu 1967, so pa v skladu z objektivnim porastom cen na tržišču — ^n
glede sanacijskega načrta, ki bi ga morale sprejeti klinične bolnice.
2al smo takrat, ko smo postavili to zahtevo glede sanacijskega načrta,
pozabili, da s sanacijo delovnih organizacij na področju družbenih služb nimamo izkušenj, da na področju zdravstva še nimamo izdelanega dohodkovnega sistema, da so v kliničnih bolnicah nujni nekateri ukrepi, ki naj bi zavrli
novo kopičenje deficita v letu 1968, — saj je bila polletna izguba že skoraj
800 mil. S din, — da pogodbe za leto 1968 še niso bile sklenjene in da je delo
prevzel nov strokovni team. Zato je bil v taki situaciji upravičen kratkoročen
program sanacijskih ukrepov, kar pa ne pomeni, da smo se odrekli sanacijskemu programu, ki pomeni dolgoročni koncept dela kliničnih bolnic in njihovo funkcijo v celotni organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji. Ta
naloga pa ni enostavna. Ustvarjeni so osnovni pogoji, da bomo tudi to nalogo
lahko uresničili.
Izvršni svet je mnenja, da poteka sanacija kliničnih bolnic v redu in da
smo z rezultati lahko zadovoljni. Taki rezultati so brez dvoma plod prizadevanj
kolektiva kliničnih bolnic, samoupravnih in strokovnih organov, naporov za
zboljšanje poslovanja, organizacije in strokovnosti, kot tudi urejenih odnosov
med komunalno skupnostjo Ljubljana in kliničnimi bolnicami ter razumevanja komunalne skupnosti Ljubljana za. vrednotenje dela kliničnih bolnic. Na
svoji seji izvršni svet ni mogel sprejeti dokončnih stališč o nadaljnjem poteku
sanacije oziroma odločitev glede predlogov komisije za nadzor nad sanacijo,
ker klinične bolnice do takrat s komunalno skupnostjo Ljubljana še niso sklenile pogodbe za leto 1969 in ni bilo znano, kako bo plačano prek delovnega
programa za leto 1968 opravljeno delo, kar se je kazalo v izgubi kliničnih
bolnic iz leta 1968 v znesku 3 597 403 din. Klinične bolnice so po seji izvršnega
sveta konec marca 1969 sklenile pogodbo s komunalno skupnostjo Ljubljana,
ki jim zagotavlja plačito prek programa opravljenega dela v letu 1968 v višini
2 700 000 dinarjev, razliko pa bodo pokrile klinične bolnice z boljšim gospodarjenjem, to je z nadaljnjim izvajanjem sanacijskih ukrepov v letu 1969.
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Prav tako zagotavlja pogodba kliničnim bolnicam že 43 % plačila po storitvah,
finančno kritje delovnega programa za leto 1969 in prevzem vseh rizikov, prekoračitev programa po skladu zdravstvenega zavarovanja. Zaradi tega izvršni
svet meni, da je treba sanacijski režim prilagoditi novim razmeram v kliničnih
bolnicah in komunalni skupnosti. Kliničnim bolnicam je treba olajšati nadaljnje izvajanje sanacije, zlasti pa postopno modernizacijo in izboljševanje
kvalitete zdravstvenih uslug. Skratka, zagotoviti je treba normalnejše pogoje
za poslovanje tudi s tem, da se spremenijo pogoji za odplačila sanacijskih kreditov za kritje izgube iz leta 1967 in to takole:
1. sanacijska kredita za obratna sredstva v višini 1 300 000 din in 2 697 782
dinarjev se naj podaljšata na 5 let, s tem da zapadeta oba prva obroka 10. 4.
in 10. 7. v letu 1969;
2. sanacijski kredit v višini 7 milijonov dinarjev se podaljša na 8 let, s
tem da zapade prvi obrok v plačilo 10. 10. 1970;
3. vsi trije krediti se odplačujejo v letnih obrokih tako, da so roki zapadlosti razporejeni prek celega leta oziroma 10. 4., 10. 7. in 10. 10., to je po
vsakokratnem, periodičnem obračunu.
Prognoze za nadaljnje izvajanje sanacije in poslovanje kliničnih bolnic
v letu 1969 so torej ugodne. Zato* menimo, da je potrebno spremeniti le nekatere
določbe sanacijske pogodbe, zadržati pa komisijo za nadzor nad izvajanjem
sanacije, dokler nam praksa ne potrdi naših prognoz.
V imenu izvršnega sveta predlagam, da tudi vi sprejmete poročilo komisije in odobrite ukrepe, ki jih namerava sprejeti izvršni svet za dokončno
likvidacijo tega problema.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Hvala lepa. Zeli poročevalec odbora še ustno dopolniti poročilo odbora? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi
besedo? Besedo ima poslanec Dolfe Vojsk.
Dolfe Vojsk: Slišali ste že, kaj smo na eni prejšnjih sej sklenili
glede poteka sanacije. Poskušal bom biti nekoliko dosleden v tem,, kar smo
takrat rekli, oziroma kar smo govorili o principih oblikovanja dohodka na
področju zdravstva v Sloveniji v zadnjih 5—6 letih. Ne glede na to, kako sedaj
ocenjujemo sanacijo kliničnih bolnic, pri čemer moramo' pozitivno oceniti velike spremembe, ki so v kliničnih bolnicah nastale, ne smemo izgubiti z vida
celote, to se pravi, kakšne reperkusije bodo nastale oziroma kam gremo po
tej poti v celotnem zdravstvenem varstvu oziroma v oblikovanju sredstev.
Spomnite se vsakoletnih žolčnih razprav in polemik med posameznimi
zbori, zlasti med našim zborom in ostalimi zbori, ko je bilo govora o oblikovanju sredstev oziroma o stopnji prispevka za zdravstveno zavarovanje. Takrat so nas drugi zbori in izvršni svet prepričevali, da imamo velike apetite
po sredstvih in da se obnašamo popolnoma cehovsko. Na podlagi poročila
o sanaciji lahko zaključim, če bi na podoben način izvedli sanacijo celotnega
zdravstvenega potenciala, ki ga imamo v Sloveniji, potem bi bile prispevne
stopnje, ki smo jih imeli v Sloveniji v zadnjih 15 letih, mnogo višje. Opozoril
bi vas pri tem na končni finančni efekt, ki so ga v letu 1968 dosegle klinične
bolnice. Kljub temu, da smo se v osnovnih izhodiščih vedno zavzemali za to,
da mora biti porast sredstev za zdravstveno varstvo pogojen z rastjo narodnega
dohodka oziroma s produktivnostjo nasploh, smo seveda morah pričakovati,
da bo ta porast za zdravstvo, če hočemo sanirati klinične bolnice, večji od po-
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prečne rasti na drugih področjih. Sedaj imamo to številko pred, seboj. Kot
vidite iz poročila, so dohodki porasli. Ti dohodki ne izvirajo samo iz enega
leta, ampak je uspelo kliničnim bolnicam iztirjati nekatere dohodke iz preteklih let. Poudarjam, da so v enem letu. dohodki narasli za okrog 1,3 milijarde
S din, to se pravi za 22,1 %.
Program, ki je baje odobren za leto 1969, predvideva v primerjavi z letom
1967 porast sredstev od 6,7 milijarde na 8,351 milijarde oziroma za 38 % v dveh
letih. Ne da bi zmanjševal same napore kliničnih bolnic, se mi ob tem postavlja neko drugo vprašanje. Ko bo nova skupščina ob koncu leta sprejemala
nove prispevne stopnje za leto 1970, ali bomo takrat zopet po drugem tiru
ugotavljali, da se morajo sredstva za zdravstveno varstvo gibati v mejah porasta narodnega dohodka? Ce ni možna druga solucija — predvsem gospodarski zbor je namreč na takšnem stališču striktno stal, potem se postavlja drugo
vprašanje, kateri so drugi možni viri oziroma kaj ukiniti na področju zdravstvenega varstva.
To pomeni vsaj za območje ljubljanske komunalne skupnosti, pa tudi za
ostale, ukinjanje nekaterih drugih dejavnosti oziroma skrčevanje njihovega
obsega. Da ne omenim še drugega problema, ki bi ga morali pri tem upoštevati,
to je izgradnja nove ljubljanske bolnice oziroma kliničnega centra. Hočem
reči samo to, da smo v razpravah dokaj oziroma popolnoma nedosledni.
Ko sprejemamo splošne principe, imamo druge kriterije kot takrat, ko
rešujemo posamezno problematiko. Takšnega načina dela, kot mi je znano, se
je poslužila tudi arbitraža v Sloveniji, ki je iz tega vzroka praviloma tudi
odobravala vse zahtevke posameznih zdravstvenih institucij, ne glede na to,
kako so bila izbalansirana sredstva v posameznih skladih. Zato je razumljivo,
da so nastajali deficiti v posameznih skladih, sicer res manjši, kot v preteklosti,
vendar nastajali so tudi na ljubljanskem območju.
Menim, da je ena izmed napak, ki ni stvar kliničnih bolnic, temveč slovenska napaka in sicer da nimamo programa celotne sanacije zdravstvene
službe v Sloveniji ter da nimamo razmejitve med posameznimi dejavnostmi.
Ce bodo poslanci tako agilni, da bodo zahtevali, da skupščina na enak način
obravnava sanacijo zdravstvenih institucij na njihovem volilnem območju, potem se ne bomo mogli držati realnih prispevnih stopenj za potrebe zdravstvenega varstva.
Manjkajo nam določeni kriteriji za oceno, ali je to, kar se predlaga v
poročilu, umestno ali ne. Eno je gotovo, da je nova uprava kliničnih bolnic
v pogledu sanacijskih ukrepov brez dvoma naredila ogromno v poduk celotni
zdravstveni službi. Če se spomnite, kadarkoli se je kdo upal toliko pregrešiti,
da je spregovoril o kliničnem centru in o tem, da bi se dalo kaj drugače ukrepati, se do takrat ni dalo. Predloženi podatki, ki jim verjamem, so dokaz, da
se da v vsaki instituciji spreminjati, da ni nobena tako dovršena, kot naj bi
bila oziroma k čemer naj bi težili. Naj vas opozorim samo na nekatere podatke, da je bilo v drugem polletju za 102 000 ur manj dopolnilnega dela, kar
pomeni spremenjeno število zaposlenih, da so praktično s tem zmanjšali 95
zaposlenih, se je stalno trdilo, da se tudi za enega ne da.
Nadalje bi opozoril, da so zmanjšali število zaposlenih za 76, kar pomeni,
da so v enem polletju pri številu 2143 uspeli zmanjšati število zaposlenih za
171 ali za 8 %. Ne bom navajal še drugih podatkov, samo to pomeni, da bi
se še marsikaj dalo narediti ne samo v kliničnih bolnicah, ampak tudi drugje,
če bi dejansko imeli »dostikrat opevana merila«, da bi lahko ocenjevali dejav-
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nost zdravstvene službe. Na žalost jih nimamo in menim, da je to največja
hiba delovanja dosedanjega samoupravnega mehanizma s skupščino vred v
zadnjih 6 letih. Kdorkoli je aktivno sodeloval v raznih razpravah, se mora
spomniti, da so bile že pred 6 leti postavljene pismene zahteve po kriterijih,
prej pa že tudi ustne.
V zvezi s sanacijo se mi postavlja vprašanje, kako bomo v prihodnrjijh
letih odplačevali sanacijske kredite. Menim, da ni druge rešitve, kot je nakazana v samih materialih. Vendar se moramo ob tem zavedati, ne glede na
to ali bodo klinične bolnice hitreje ali počasneje prešle na sistem dohodka,
da bodo stroški v merilu republike ne samo zaradi kliničnih bolnic, ampak
tudi sicer naraščali. Osnovno vprašan j,e je torej, kako bomo ta problem v Sloveniji, da ne rečemo v Jugoslaviji, reševali. Praktično smo vso izgubo prenesli,
razen majhnega dela iz 1968, na leto 1969 oziroma na prihodnja leta. Zaradi
vkalkuliranja preostanka kreditov za pokritje objektivne izgube v ceno> storitev, kot se predlaga, bodo stroški zdravljenja silno narasli.
Zato je nujno potrebno — kar smo že večkart opozorili in ni samo stvar
kliničnih bolnic — izvesti ločitev hospitalne od klinične dejavnosti, da bi lahko
urediti tudi financiranje. Seveda se s tem izdatki ne bodo nič zmanjšali, temveč bodo razmerja med posameznimi dejavnostmi in regijami bolj čista, kot
so sedaj.
Menim, da se verjetno v sedanji fazi ne zavedamo dovolj posledic takšnega načina sanacije — čeprav ne vidim drugačnih rešitev — za nadaljnjo
fazo, takrat, ko bo začel funkcionirati klinični center in bodo jasno stroški
hitro porastli na tem področju. Menim, da bi do takrat morali razmejiti klinično od hospitalne dejavnosti na ljubljanskem območju.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Želi še kdo besedo? (Ne.) Če se
nihče ne javi k besedi, zaključujem razpravo.
Ugotavljam, da se zbor v glavnem strinja z ugotovitvami, stališči in predlogi, izraženimi v poročilu odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje.
Lahko le še podčrtam ugotovitev, da zbor pozitivno ocenjuje dosežene premike glede organizacije dela in racionalizacije poslovanja v kliničnih bolnicah.
Zbor ponovno opozarja, da je treba čimprej izvesti kategorizacijo in verifikacijo
bolnišnic ter izoblikovati sistem dohodka v zdravstvu, kar bo prispevalo k
hitrejšemu reševanju problemov tako v kliničnih bolnicah kot v zdravstveni
službi sploh. V današnji razpravi je bilo tudi opozorjeno, da je pri finančni
sanaciji kliničnih bolnic treba imeti pred očmi tudi bodoče posledice obremenitve sklada zdravstvenega zavarovanja. Se zbor strinja s takimi zaključki? Ce
se strinja, zaključujem to točko dnevnega reda in odrejam polurni odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 12.10 in se je nadaljevala ob 13. uri.)
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na stanje in potrebe po posteljnih kapacitetah za tuberkulozo in pljučne bolezni v SR Sloveniji.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli zadevno informacijo
republiškega zdravstvenega centra ter poročilo odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje.
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Želi predstavnik republiškega zdravstvenega centra še ustno obrazložiti
predloženo informacijo? (Ne želi.) Želi morda poročevalec odbora za zdravstvo
in zdravstveno zavarovanje še ustno dopolniti poročilo odbora? (Ne želi.) Pričenjam razpravo. Besedo ima poslanec dr. Marjan Komar.
Dr. Marjan Komar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci !
Pred nami je akt republiškega zdravstvenega centra, v katerem je jasno'
začrtana organizacija in tudi strokovna dejavnost pnevmo-f fiziološke hospitalne
službe, dosedaj še razdeljene med samostojne specialne bolnišnice in pljučne
oddelke pri splošnih bolnicah. Oblikovala se je dokončno strokovno utemeljena
ugotovitev, naj se pljučni bolniki zdravijo le na pljučnih oddelkih pri splošnih bolnicah. Zaradi sprememb v obolevnosti, to je po starostnih obdobjih,,
potreb po zajetju vseh pljučnih bolnikih obolenj na enem oddelku, kot tudi
zaradi sodobnih diagnostičnih in terapevtskih posegov, ko več ne zadostuje
za popolno obdelavo bolnika specialist ene vrste, temveč teamsko delo večjega
števila strokovnjakov, ni več iz strokovnega oziroma tudi organizacijskega vidika upravičen obstoj samostojnih pnevmo-ftizioloških ustanov. Rešitve v tem
smislu so se z večjimi ali manjšimi napori našle za specialni bolnišnici Pohorski dvor in Topolščica, le za Sežano se kljub številnim posvetom na vseh
mogočih nivojih še do pred kratkim ni našlo zadovoljive rešitve, ki bi zadovoljevala tudi kolektiv. V aktu republiškega zdravstvenega centra sta dve varianti. Prva varianta predvideva, da se popolnoma spremeni dejavnost bolnišnice, bolnišnica naj postane socialno-zdravstvena institucija. Ta varianta ni
nobeno naključje, temveč neka rezultanta vseh silnic, katere so delovale tekom dolgih let. Ko se ni moglo najti nobene pametne rešitve med tako
imenovano samostojno bolnišnico' in z integracijo s koprsko ali goriško bolnišnico, se je moralo pristopiti k rešitvi, katera bi zagotovila neko dejavnost,
to je socialno-zdravstveno. Druga varianta predvideva integracijo s koprsko
bolnišnico. Del posteljnih kapacitet bi imel vlogo pljučnega oddelka koprske
bolnišnice, s preostalimi posteljami pa bi razpolagala koprska bolnišnica
skladno s svojimi potrebami. O tej varianti je tudi bilo veliko' govora. Kolikor
sem informiran, — če sem pravilno — se je že našla rešitev. Sežana se bo
integrirala s koprsko bolnišnico, del kapacitet bo namenjenih za pljučni oddelek za Primorsko, ostale kapacitete pa bodo na razpolago za ostale dejavnosti.
Veliko je bilo pripomb, kako da se na Primorskem hoče ukiniti vse postelje za zdravljenje pljučnih bolnikov. Kajti pred 10 leti je imela Primorska
še nad 400 postelj za zdravljenje bolnikov s pljučnim obolenjem in zato je
bil morda koncept o popolnem ukinjanju vseh postelj za pljučne bolnike na
Primorskem v sedanjem položaju neumesten. Kljub temu pa imam pomislek
glede števila postelj, ki je razvidno iz akta republiškega zdravstvenega centra.
Normativ 0,5 postelje na 1000 prebivalcev za zdravljenje pljučnih bolnikov je
za Slovenijo namreč realen, posebno še, če je pljučni oddelek lokacijsko zelo
približan ostalim oddelkom in se tedaj bolniki, ki so oboleli na pljučih in
imajo tudi druga obolenja, kot je v poročilu republiškega zdravstvenega centra
nakazano, zdravijo na tem oddelku.
Pri sežanski bolnišnici kot pljučnem oddelku, razpeti med koprskim in
pa goriškim internim oddelkom, pa je ta normativ verjetno previsok in bo to
treba upoštevati pri notranji razdelitvi posteljnega fonda bolnišnice po integraciji s koprsko bolnišnico. Prepričan sem, da je integracija sežanske bol-
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nišnice s koprsko bolnišnico verjetno najustreznejša rešitev, tako s strokovnega
kot tudi s političnega pogleda. Kolektiv sežanske bolnišnice bi bil pa na ta
način rešen negotovosti in večnih skrbi za ohranitev res kvalitetnega objekta,
hkrati pa bi taka rešitev tudi pomirila prebivalstvo Primorske glede nadaljnje
usode bolnice.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Ce se
strinjate, zaključujem to točko dnevnega reda in prehajamo na 8. točko
dnevnega reda, to je na problematiko 8% republiškega prispevka od
kmetijstva kot vira financiranja zdravstvenega zavarovanja kmetov.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli informacijo, ki sta jo
skupščini predložila republiški sekretariat za finance in republiški sekretariat
za delo ter poročilo odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje.
Želita predlagatelja informacijo še ustno dopolniti? (Ne.) Zeli poročevalec
odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje še ustno dopolniti poročilo
odbora? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Štefan Sreš.
Štefan Sreš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ze
od leta 1965, ko je bil v pripravi zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov,
s katerim smo na področju tega zavarovanja uredili vprašanje samoupravljanja, je bil prisoten v razpravah osnovni problem, kako zagotoviti skladom
zdravstvenega zavarovanja kmetov potrebna sredstva. Stališča so bila deljena
že takrat. Eni so zastopali mnenje, da je potrebno določiti status kmeta glede
na njegovo ekonomsko moč in zavarovati samo tiste kmete, ki po svoji ekonomski moči zmorejo prispevke za zdravstveno zavarovanje. Drugi so zastopali
stališče, da je potrebno obdržati nespremenjen krog zavarovanih oseb in skladom zdravstvenega zavarovanja kmetov zagotoviti sofinanciranje.
Dovolite, da bi v tej razpravi opozoril na nekatera stališča, predloge in
mnenja, ki so se v razpravah vse od leta 1965 dalje izoblikovala. V poročilu
začasnega odbora za proučitev problematike zdravstvenega zavarovanja kmetijskih proizvajalcev z dne 16. 6. 1965 zasledimo ugotovitev (citiram): »Mnenja
o tem, kakšen naj bo v bodoče krog kmetijskih zavarovancev, so bila na terenu
deljena«. Nekateri so menili, naj bi bil krog zavarovancev tudi v bodoče isti
kot doslej, drugi pa so menili, da bi se moral krog zavarovancev zožiti. Po
mnenju slednjih bi bilo treba iz kmečkega zavarovanja izločiti vse tiste kmete,
ki jim dohodek iz kmetijstva ni glavni vir za preživljanje ter določiti minimum
katastrskega dohodka, na osnovi katerega bi se določil tudi krog zavarovanih oseb.
Ta ugotovitev je bila podana v začasnem odboru, ki je proučeval problematiko zdravstvenega zavarovanja, že leta 1965. V istem poročilu zasledimo
tudi opozorilo v zvezi z vprašanjem financiranja zdravstvenega zavarovanja
kmetov (citiram): »-Prevladuje mnenje, da v naši republiki glede na starostno
in socialno strukturo kmečkega prebivalstva in njihovo gospodarsko moč ni
mogoče dosledno uveljaviti načela samofinanciranja kmečkega zavarovanja,
ki ga je uvedel zvezni temeljni zakon zdravstvenega zavarovanja kmetov.«
Ta ugotovitev je bila podana že v letu 1965. Kljub vsem utemeljenim pripombam pa je v letu 1965 bil sprejet zakon, ki je uveljavil načelo samofinanciranja, kot je to določil zvezni temeljni zakon. Krog zavarovanih oseb je ostal
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nespremenjen, kar pomeni, da so v sistemu zdravstvenega zavarovanja kmetov
lahko zavarovani vsi, ki se v kakršnikoli obliki ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ne glede na njihovo ekonomsko moč. Z uveljavitvijo- sistema samofinanciranja pa je med kmetijskimi proizvajalci nastal novi problem, to je
problem ekonomske neenakosti med kmeti-delavci in kmeti-zavarovanci.
Na ta problem je opozoril začasni odbor za zdravstveno zavarovanje kmetov
v letu 1967, ko je bil v razpravi novi zakon zdravstvenega zavarovanja kmetov. Na ta problem pa so opozarjali po vsaki razpravi tudi samoupravni organi
zdravstvenega zavarovanja kmetov. Problem ekonomske neenakosti med kmetijskimi proizvajalci je začasni odbor na svoji seji dne 6. 12. 1967 ocenil takole
(citiram):
»Kmet-delavec, zlasti tisti, ki ima večje dohodke od kmetijske dejavnosti,
je sedaj v ekonomsko privilegiranem položaju tako v primerjavi s kmetomzavarovancem kot tudi delavcem-zavarovancem. Kmet-delavec plača le prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, medtem ko kmet-zavarovanec plača še prispevek za zdravstveno zavarovanje.« Prispevek za zdravstveno
zavarovanje kmetov je v letih 1966 in 1967 znašal 16 % katastrskega dohodka,
kar je pomenilo, da je za toliko bil kmet-delavec, ki je izvrševal kmetijsko
dejavnost pod enakimi pogoji kot kmet-zavarovanec, v boljšem ekonomskem
položaju. Ob razpravah za sprejem novega zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov v letu 1967 so torej zopet bili prisotni problemi glede opredelitve
statusa kmeta in določitve kriterija za določanje statusa kmeta v zvezi z
zdravstvenim zavarovanjem kot tudi problem ekonomske neenakosti med
kmeti-zavarovanci in kmeti-delavci.
Ze na prvi seji začasnega odbora našega zbora za zdravstveno zavarovanje
kmetov je bilo sprejeto' naslednje stališče (citiram): »Sedanji krog zavarovancev se ne sme zožiti, zato ni sprejemljiva rešitev, da se določi premoženjski
cenzus, ki bi imel za posledico izključitev večjega števila sedanjih zavarovancev
iz zdravstvenega zavarovanja kmetov. Ne bi smeli namreč uvajati polega zavarovancev-delavcev in zavarovancev-kmetov še novih kategorij zavarovancev.
Realizacija tega stališča pa zahteva, da zdravstveno' zavarovanje kmetov ne
financirajo samo kmetje-zavarovanci, temveč tudi drugi sofinancerji. Prispevek
za zdravstveno zavarovanje kmetov naj bi plačali vsi lastniki kmečke zemlje
ne glede na to, kje so zavarovani, to je v določenem odstotku od katastrskega
dohodka. Ker temeljni zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov ne omogoča
uvedbo takega prispevka za polproletarce, je treba od njih ta prispevek pobrati v obliki davka.«
V bistvu enaka je tudi obrazložitev predlagatelja zakona (citiram):
»Družbenopolitično pa bi bilo popolnoma zgrešeno, če bi razmerja med
zdravstvenim zavarovanjem kmetov sanirali na ta način, da bi se krog kmetovzavarovancev omejil samo na kmete, katerih dohodek bi presegal določeni
premoženjski cenzus. Taka ureditev bi vnesla med kmečko prebivalstvo politično nevzdržno difirenciacijo na revne in bogate, skrb za zdravje ekonomsko
šibkih kmetov pa bi prepustili neurejenosti in splošnemu socialnemu varstvu.«
Vse to navajam iz razlogov, da opozorim na dejanski karakter 8 % republiškega prispevka za zdravstveno zavarovanje kmetov, za katerega smo se
ob sprejemanju zakona v letu 1967 odločili kot edino možno obliko vsaj delnega zajemanja sredstev iz katastrskega dohodka od tistih lastnikov kmetijskih
zemljišč, ki sami ali njihovi družinski člani niso zavarovani po zakonu, o-
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zdravstvenem zavarovanju kmetov. To so tudi edini sofinancerji skladov
zdravstvenega zavarovanja kmetov. Edini cilj uvedbe republiškega prispevka
za zdravstveno zavarovanje kmetov je bil v tem, da se vsaj delno odpravi
ekonomska neenakost med kmeti-delavci in kmeti-zavarovanci ter da se vsaj
delno zajamejo za zdravstveno zavarovanje sredstva širše družbene skupnosti
kot sistem sofinanciranja. Tak karakter temu prispevku je dal tudi predlagatelj zakona v obrazložitvi. Citiram:
»Predlog zakona to družbeno intervencijo uveljavlja po metodi, ki ima
formalno sicer fiskalni videz, dejansko pa jo gradi na stališču, naj bodo kmetijska zemljišča v načelu enako finančno obremenjena, naj ne bodo kmetjedelavci v ekonomsko boljšem položaju kot zavarovanci kmečkega zavarovanja.
Družbena intervencija po predlogu zakona zato ne zmanjšuje sedanjih realiziranih obveznosti kmetov-zavarovancev do skladov. Spričo tega je utemeljeno,
da bi v sklade zdravstvenega zavarovanja z 8 % republiškim prispevkom od
katastrskega dohodka dotekal del dohodka, ki ga z izkoriščevanjem svojega
kmetijskega zemljišča, torej s kmetijsko dejavnostjo dosegajo kmetje-delavci.
Z uvedba tega prispevka se namreč ne obremenjuje gospodarstvo, temveč se
samo deloma zajema dohodke kmetov-delavcev.« Taka je bila obrazložitev karakterja tega prispevka, o katerem smo razpravljali leta 1967.
Menim, da so sestavljalci predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks na prej
navedena dejstva pozabili. Dejstvo je, da smo del prispevka za zdravstveno
zavarovanje kmetov-zavarovancev zavestno spremenili v republiški prispevek
samo iz razlogov, ker v nasprotnem primeru zaradi določb temeljnega zakona
o zdravstvenem zavarovanju ni bilo mogoče predpisati prispevkov kmetomdelavcem. Zaradi tega v celoti podpiram stališče in mnenje odbora, da tega
prispevka ni mogoče enačiti z davkom, temveč ga je potrebno obravnavati
enako kot prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov — kar v bistvu dejansko je tudi — ter prepustiti komunalnim skupnostim zdravstvenega zavarovanja kmetov in občinskim skupščinam, da same z medsebojnimi sporazumi
določajo višino povračila stroškov odmere, evidentiranja in izterjave. Predlagam, da zbor sprejme predlog, da Skupščine SR Slovenije da avtentično
razlago drugega odstavka 6. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks, ki je bil objavljen v Uradnem listu SRS št. 40/68.
Iz vsega navedenega namreč lahko ugotovimo, da 8-odstotnega republiškega
prispevka za zdravstveno zavarovanje kmetov — tako ga citiramo tudi v vseh
uradnih aktih, obrazcih, odločbah — ki je bil predpisan na osnovi 5. točke
11. člena zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov, ni mogoče šteti med
dohodke republike, saj se je republika tega dohodka odpovedala v korist skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov že z zakonom o zdravstvenem zavarovanju kmetov, to je še preden je bil ta predpisan. Ta zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in
taks pa določa, da republika od svojih dohodkov daje 10 % davčnim upravam.
Menim, da bi v tem smislu avtentična razlaga zakona najhitreje rešila problem,
ki je nastal v zvezi z 8 % prispevkom za zdravstveno zavarovanje kmetov.
V zvezi s sofinanciranjem zdravstvenega zavarovanja kmetov nas zanima
tudi finančni rezultat tega sofinanciranja. Iz informacije o 8 % republiškem
prispevku od kmetijstva, ki se odvaja v sklade zdravstvenega zavarovanja
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kmetov in ki smo jo dobili za današnjo sejo, lahko ugotovimo, da je finančni
rezultat sofinanciranja približno 5 milijonov din, to je 500 milijonov S din,
tudi če predhodno odštejemo sredstva za občinske davčne uprave, ki jim pripadajo v višini 10 % od pobranega prispevka in sredstva, ki se iz tega prispevka
odvajajo za Skopje. Po mnenju predlagateljev informacije se ta sredstva zberejo v taki višini za sklade zdravstvenega zavarovanja kmetov, kot je to bilo
predvideno ob sprejemanju zakona v letu 1967. To naj bi pomenilo, da se je
sofinanciranje skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov v predvideni višini
tudi uresničilo'.
Dovolite, da v zvezi s predloženimi podatki povem svoje mnenje, ker
namreč nisem mogel verjeti tem podatkom. Iz materiala, s katerim, razpolagam,
pa lahko ugotovim, da izračuni v informaciji o 8 % republiškem prispevku,
ki sta jo predložila našemu ziboru republiški sekretariat za finance in republiški
sekretariat za delo, niso povsem točni.
Na strani 3 informacij je navedeno, da celotna masa katastrskega dohodka kmetov-delavcev in kmetov-zavarovancev na območju SR Slovenije
znaša 352,6 milijona din. Iz poročila o odmeri prispevka od osebnih dohodkov
od kmetijske dejavnosti iz leta 1968 pa lahko ugotovim, da celotna masa
katastrskega dohodka kmetov-delavcev in kmetov-zavarovancev res znaša
352,6 milijona din, da pa znaša osnova za predpis 8 % republiškega prispevka
le 318,0 milijonov dinarjev, 8% prispevek da znesek, ki je v informaciji prikazan za višino tega prispevka, saj je 34,6 milijona din katastrskega dohodka,
ki je oproščen plačila 8 % republiškega prispevka. To je poročilo, ki ga je dal
sekretariat za finance na dolgi poli, ki jo imam pred seboj. In ti podatki se
docela ujemajo tudi s to pola.
Na 3. strani informacije srno prav tako seznanjeni s tem, da znaša celotna masa dohodka iz gozda samo kmetov-delavcev 27,3 milijona din, iz
poročila o odmeri prispevka iz osebnega dohodka, ki sem ga citiral prej, pa
lahko ugotovim, da znaša 27,3 milijona celotni dohodek iz gozda, to je dohodek
delavcev-kmetov in dohodek kmetov-zavarovancev. Ker nikjer drugje v tem
poročilu ne moremo najti dohodka iz gozda, ki.bi moral biti prav tako obremenjen z 8 % prispevkom, zaradi tega sumim, da smo celotni dohodek iz gozda,
v želji da prikažemo čim večji finančni rezultat sofinanciranja, pripisali kmetom-delavcem in to tudi tistega, ki ga posedujejo kmetje-zavarovanci. Glede
na navedeno lahko ugotovimo, da je celotna masa katastrskega dohodka iz
gozda, od katere se plačuje 8 % republiški prispevek, to je katastrskega dohodka od nezgodnih površin in gozda skupaj 345,4 milijona dinarjev. 8% prispevek nam da rezultat 20,7 milijona din. Če zdaj upoštevamo še podatek,
da je celotna masa katastrskega dohodka od gozdnih in negozdnih površin
kmetov-zavarovancev 276,1 milijona in od tega odštejemo osnovo za predpis
8 % prispevka, ugotovimo, da kmetje-delavci plačajo 8% prispevek od zneska
69,3 milijona din, ker nas namreč katastrski dohodek, ki je tega prispevka
oproščen, pri tem izračunu prav nič ne zanima, ker od njega ne dobimo niti
dinarja sredstev. 8 % prispevek pa da 5,5 milijona dinarjev, to se pravi za
200 milijonov manj kot pa je prikazano v informaciji.
Ce sedaj upoštevamo 100 % izterjavo, bi to pomenilo, da nam kmetjedelavci prispevajo z 8 % prispevkom 5,5 milijona ali 550 starih milijonov. Ce
upoštevamo sedaj 10 % prispevek za davčno upravo znaša to 274 milijonov in
2 % prispevek za Skopje, kar znaša 54 milijonov, ugotovimo, da bi bil finančni
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rezultat sofinanciranja s strani kmetov-delavcev brez davčnih obremenitev in
Skopja samo 232 milijonov S din. To< pa pomeni, da je dejansko sofinanciranje
celo za 50% manjše, kot smo ga predvidevali ob uvedbi tega prispevka. Dobili
pa smo sofinancerje za občinske davčne uprave, o katerih takrat nismo govorili in sofinancerje za Skopje, o katerem prav tako nismo govorili.
In še eni kategoriji smo zmanjšali obveznosti, in sicer tistim kmetomzavarovancem, katerih dohodek je oproščen 8 % prispevka. Tudi to sem skušal
ugotoviti iz materiala sekretariata za finance po grobih izračunih s tem, da
predvidevam, da je ves dohodek iz gozda iz kolone 9 za kategorije, ki so oproščene 8 % prispevka, tudi dohodek iz gozda kmetov-zavarovancev. V tem primeru smo- oprostili kmete-zavarovance za nadaljnjih 116 milijonov dinarjev
prispevka, ker ne plačajo 8 % prispevka in se nam pokaže, da je ob ;100 %
izterjavi dejanski finančni rezultat sofinanciranja zdravstvenega zavarovanja
kmetov približno 100 do 115 milijonov dinarjev. Menim pa, da to niti malo
ne zadovoljuje naših pričakovanj, ki smo jih imeli takrat, ko smo kmečkemu
zavarovanju hoteli zagotoviti vsaj delno sofinanciranje glede na socialni položaj našega kmeta.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima Nande Vode, predsednik izvršnega odbora skupščine republiške skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov.
Nande Vode: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Dovolite mi, da v kratkih besedah orišem položaj skladov, v kakršnem
smo se znašli v tej situaciji. Odločitev sekretariata za finance o plačevanju
stroškov za delo davčnih uprav pri občinskih skupščinah je hudo prizadelo
sklade zdravstvenega zavarovanja kmetov. Dosedaj so davčne uprave skupno
z odmerjanjem prispevkov od kmetijske dohodnine odmerjale in izterjevale
tudi prispevke za zdravstveno zavarovanje kmetov ter 8 % republiški prispevek od katastrskega dohodka, ki pa je bil v celoti odveden v sklade zdravstvenega zavarovanja kmetov. Zaradi tehnike dela — v obliki skupnega predpisovanja in plačevanja prispevkov — davčne uprave nimajo ločenih podatkov
npr. za plačilo 8 % republiškega prispevka, iz katerih bi bik> moč ugotoviti
višino vplačanih zneskov ločeno za kmete-zavarovance in za kmete-delavce kot
sofinancerje. To je tisto, o čemer je pred menoj govoril že poslanec Sreš, ki
je moral sam izračunavati, vsaj približno, koliko to sofinanciranje dejansko
tudi znaša. Za ta dela davčnih uprav v vsej Sloveniji so morale komunalne
skupnosti v preteklem letu plačati 1 591 000 din ali pa 2,5 % nasproti skupnim
izdatkom, ki jih imajo komunalne skupnosti. Komunalni zavodi pa so prejeli
v preteklem letu za svoje delo •— za izvajanje-tega zavarovanja skupaj 1 322 000
ali 2,1 % nasproti skupnim izdatkom. V delu, ki ga opravljajo, zavodi, je zapopadena tudi vsa organizacija zdravstvenega zavarovanja, vključno evidenca
finančnega poslovanja skladov. Vse komunalne skupnosti so v svojih finančnih
načrtih za leto 1969 planirale za delo davčnih uprav nekoliko več sredstev
kot lani in sicer skupno 1 832 000, za izvajanje zavarovanja s strani komunalnih zavodov pa 1 395 000 din. Komunalne skupnosti kmetov so predvidevale,
da bodo davčne uprave tudi v letošnjem letu v celoti odvajale skladom vsa
zbrana sredstva iz 8 % republiškega prispevka, kot določa to zakon o dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks.
24
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Ce predvidevamo, da bo v letu 1969 zbranih iz 8 % republiškega prispevka
25 milijonov, bo potem o-dtegnjeno skladom 2,5 mio din, to je 10 % za plačilo
stroškov davčnim upravam. Ze samo to dejstvo pomeni, da se bodo primanjkljaji v skladih zdravstvenega zavarovanja kmetov povečali za to vsoto, ker
teh stroškov finančni načrti ne predvidevajo. Poleg tega pa tako visoko povečanje stroškov za upravno režijo davčnih uprav ni v skladu z obsegom opravljanja tega dela. To povečanje pomeni nad 150 % povišanje stroškov davčnih
uprav za odmero in izterjavo prispevkov za zdravstveno zavarovanje kmetov.
Razumljivo je, da se s tako enostransko odločitvijo samoupravni organi
zdravstvenega zavarovanja kmetov ne morejo strinjati, saj takšno povišanje
še zdaleka ni v skladu s finančno zmogljivostjo skladov, niti z opravljenim
delom davčnih uprav. Vsi skladi zdravstvenega zavarovanja kmetov v Sloveniji so v letu 1968 zaključili finančno poslovanje s primanjkljajem 3 046 000
din, upoštevajoč nepokrite stare primanjkljaje v višini 8 759 000 pa s primanjkljajem 11 805 000 din, kar se v celoti prenaša na leto 1969. Mnenja sem, da
predpisani sistem sofinanciranja ne ustreza, ker zaradi visokih odpisov in
oprostitev ter predvidenih visokih stroškov davčnih uprav ni več efikasen. Ne
bi hotel še enkrat razlagati to, kar je pred menoj že povedal tovariš Sreš.
Nujno je, da se s spremembo zakona spremeni način obremenjevanja kmetovzavarovancev in da se določi bolj gotove oblike pomoči tistim zavarovancemkmetom, ki sami niso zmožni plačila prispevkov. K svoji obrazložitvi o delu
davčnih uprav v zvezi z izterjavo prispevkov bi še posebej poudaril, da zakon
o zdravstvenem zavarovanju kmetov posredno vpliva na večjo izterjavo vseh
prispevkov, torej tudi ostalih davkov kmetov-zavarovancev, ker le-ti ne morejo uveljavljati pravic do zdravstvenega varstva, če niso plačali za preteklo
leto vseh predpisanih davčnih obveznosti. Menim, da imajo- že iz tega razloga
davčne uprave manj dela v zvezi z izterjavo prispevkov, kar bi se moralo
odražati v nižjih stroških, ne pa nasprotno, kot je to primer sedaj.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo razpravljati? Ima predstavnik sekretariata za finance kakšno pripombo? Besedo ima tovariš Marjan
Ekart.
Marjan Ekart: V zvezi z dosedanjo razpravo bi povedal predvsem
naslednje:
Dejansko ne gre za nek ukrep republiškega sekretariata za finance. V
tisku sem opazil, da se je to imenovalo celo ukrep službe SDK. Gre za
realizacijo načela, ki je bilo sprejeto v zakonu o organizaciji davčne službei
julija lani. Za razliko od dosedanje ureditve v sistemu financiranja davčne
službe je bilo sprejeto načelo, da davčno službo — namesto občinske skupščine, ki jo je doslej sama financirala — financira v sorazmerju z dohodki,
ki jih ta služba zanjo doseže, tudi republika. Problem, ki ga danes obravnavamo, je torej verjetno nastal takrat, ko se je sprejemal zakon, to je v juliju
lani. Opozoril bi, da je bila naloga republiškega sekretariata za finance, ko
je pripravljal predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks, le v tem, da načelo-, ki ga je zakon
sprejel v juliju lani, kvantificira. Podatki o tem so v informaciji. Drugo pa je
vprašanje, ali se oporeka tem podatkom. Iz te informacije izhaja, da je republika udeležena na dohodkih, ki jih pobirajo občinske davčne upravei, z
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20 % in da bi pomenilo sorazmerno pokrivanje stroškov občinskih davčnih
uprav 10 % od tega, kar davčne uprave odmerijo in poberejo za republiko.
Popolnoma soglašam s tem, kar pravi tovariš Sreš, da je bil ta prispevek spejet z namenom, da se mu da poseben karakter. Verjetno pa je težko pristati
na to, da zdaj, ko je uveden v obliki 8 % republiškega prispevka, rečemo,
da to ni republiški prispevek, ampak prispevek za zdravstveno zavarovanje.
In če je bil takrat ta prispevek sprejet v obliki republiškega prispevka, potem
bi morali že takrat opozoriti — ne vem, ali je bilo ali ne, da bo ta prispevek
tako kot vsak drug prispevek podlegel tistim dajatvam oziroma olajšavam,
katerim podlegajo prispevki. Pri odmeri 8 % republiškega prispevka se — kot
ste dosedaj ugotavljali — prav tako upoštevajo enake olajšave, kot se upo^
števajo za plačevanje občinskega prispevka, prav tako je treba plačevati prispevek za Skopje, kot od ostalih prispevkov. Želim povedati, da vmesnih
oblik med tema dvema oblikoma prispevkov ni. Kolikor se želi temu prispevku
dati specifičen značaj — vaš zbor je tega mnenja — v tem primeru paj jel
potrebno to vprašanje proučiti in tudi sistemsko tako urediti. Naš sekretariat,
ki je izdelal informacijo, ki ste jo dobili, je izrazil pripravljenost, da sodeluje
pri proučevanju, na kakšen način bi se ta prispevek sistemsko tako uredil,
da bi mu lahko tudi formalno dali tak značaj, kot je bilo mišljeno, ko je bil
ta zakon sprejet.
Moram pa opozoriti na koncu tudi na to, da republika prav tako kot za
zdravstveno zavarovanje odstopa republiški prispevek vodnemu skladu in se
bo verjetno tudi tam pojavil podoben problem.
Opravičujem se, ker nisem v stanju, da bi sedaj tovarišu Srešu do> potankosti odgovoril na številke, ki jih je navajal. Po preverkah, ko sem jih
lahko v tem času naredil, lahko rečem, da vztrajamo na številkah, ki so bile
dane. Kolikor se zbor z njimi ne zadovoljuje, predlagam, da to vprašanje
razčistimo.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Želi še kdo besedo? (Nihče.) Ce ne,
zaključujem razpravo.
Moram opozoriti zbor, da mora odločiti o dveh predlogih:
1. o predlogu poslanca Sreša, da naj skupščina izda avtentično tolmačenje
drugega odstavka 6. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
uvedbi in stopnjah prispevkov, davkov in taks in
2. o predlogu odbora za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, da: naj bi
izvršni svet Skupščine SR Slovenije skupščini čimprej predložil predloge za
spremembe oziroma dopolnitve ustreznih zakonov, da bi specifičnost 8 % republiškega prispevka od kmetijstva prišla v polni meri do izraza in da bi bila
sredstva tega prispevka v celoti namenjena skladom zdravstvenega zavarovanja kmetov.
To sta dva predloga, ki se po mojem mnenju ne izključujeta. Avtentična
razlaga nam po eni strani lahko omogoči hitrejšo rešitev, dočim je drugi predlog nekoliko dolgoročnejši. Zato prosim zbor, da se o obeh predlogih izjavi.
Vsak predlog bom dal posebej na glasovanje.
Prosim poslance, ki so za predlog tovariša Sreša — če mislite, da ga je
potrebno ponoviti, da ponovim — da dvignejo roko in pritisnejo na gumb.
ko se bo prižgala zelena luč. Za predlog je glasovalo 48 poslancev in ugotav24»
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ljam, da je predlog sprejet. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Predlog je torej v celoti osvojen.
Na glasovanje dajem predlog odbora, ki sem ga že tudi povedal. Prosim
poslance, ki so za ta predlog, da dvignejo roko in pritisnejo na gumb, ko se
bo prižgala zelena luč. Za predlog je glasovalo 40 poslancev. Prosim poslance,
ki so proti temu predlogu, da dvignejo roko in pritisnejo na gumb glasovalne
naprave. (Nihče.) Tiste poslance, ki so se vzdržali prosim, da dvignejo roko
in pritisnejo na gumb glasovalne naprave. (Glasovanja se je vzdržalo 8 poslancev.) Ugotavljam, da je tudi predlog odbora sprejet.
Dnevni red današnje seje je s tem izčrpan. Obveščam vas, da je predvidena
še ena seja zbora, ki bo verjetno skupaj z ostalimi zbori.
Nena Luzar: Tovariš predsednik! Ker smo mislili, da je danes zadnja
seja zbora, smo menili, da je prav, da vam rečemo nekaj besed v slovo.
Dovolite, da se vam ob izteku vašega poslanskega mandata in vaše funkcije
kot predsednika zbora v imenu vseh poslank in poslancev zahvalim za uspešno
vodenje zbora.
Dve leti dejavnosti našega zbora, poglobljenost in zavzetost pri reševanju
nalog in problemov s področja, ki sodi v naš zbor, so v nemajhni meri zasluga
vaše prizadevnosti, da se čimprej in čimbolje rešijo vsa tista vprašanja, ki
zavirajo napredek zdravstvenega in. socialnega varstva. Čeprav je čas, ki smo
ga preživeli skupaj kot poslanci, le drobec življenja vsakega posameznika,
sem prepričana, da ga ne bomo pozabili in da se bomo kdaj pa kdaj spomenili
na dni, ko smo skupaj razpravljali, predlagali, priporočali in sklepali.
Dovolite, da vam v spomin na ta čas in na poslance zbora, ki ste ga vodili,
izročim skromno darilo z željo, da bi bilo- vaše delo tudi vnaprej uspešno in
da bi vam bilo- tudi v osebno- zadovoljstvo. (Ploskanje.)
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Moram reči, da ,sem presenečen in to veselo. Ne vem, če gre le meni
zasluga, da je bil ta zbor pri svojem delu uspešen. Že na začetku svojega mandata sem v razgovoru z vami in novinarji dejal, da brez vašega sodelovanja
tudi predsednik ne more svojega dela uspešno opravljati.
Ko sem sprejel ta položaj, sem se zavedal, da je to težavna naloga, ne
samo za mene, temveč tudi za vas, ki ste morali velikokrat odločati o- dokaj
težkih stvareh, saj je izvajanje reforme ter jedo številne ukrepe prav za zdravstvo in socialno varstvo. To seveda niso bila lahka vprašanja, predvsem ko
se je odločalo o materialnih sredstvih. Hotel sem izkoristiti to priliko, — ne
vem, ali jo bom imel še na prihodnjem zasedanju, saj je predvidena samo
skupna seja — da se vam iskreno zahvalim za sodelovanje.
Nimam namena ocenjevati dela v preteklih dveh letih. To bo storila skupščina, ko bo še ta mesec obravnavala poročilo o delu v preteklem obdobju,
predvsem pa bodo storili to občani oziroma naša javnost. Lahko pa rečem, da
smo po svojih močeh prispevali k uveljavljanju skupščinskega sistema in k
razreševanju problemov, ki so se pojavljali na našem delovnem področju. Zavedamo se, da pred nami stoje še velike in odgovorne naloge, zlasti pri sistemskem urejanju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pri uvajanju načela dohodka, pri nadaljnji
graditvi samoupravnih odnosov itd. Prepričan sem, da bomo vsi skupaj, eni
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kot ponovno izvoljeni poslanci, drugi pa kot družbeni delavci na terenu, tudi
v prihodnje zastavili vse svoje sile za nadaljnji razvoj na področju zdravstva,
socialnega zavarovanja in socialnega varstva kot integralnega dela našega celotnega družbenoekonomskega razvoja. V teh prizadevanjih vam želim obilo
uspehov.
Ob tej priliki bi se rad zahvalil tudi vsem tistim, ki so prispevali k delu
našega zbora, tako predstavnikom izvršnega sveta, republiškim upravnim
organom, predvsem sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo' ter sekretariatu za delo, samoupravnim skupnostim, zdravstvenim centrom, sindikatom,
SZDL ter drugim organom, organizacijam in strokovnim društvom.
Ob koncu naj izrazim še željo, da bi se v čim večjem številu udeležili
našega poslovilnega srečanja na Otočcu.
Še enkrat prav prisrčna hvala za vašo pozornost, ki bi morala ravno tako
veljati vam vsem, kot je meni!
(Seja je bila zaključena ob 13.50.)
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47. seja
(24. aprila 1969)
Predsedoval: dr. Vinko Mozetič,
predsednik socialno-zdravstvenega zbora
Začetek seje ob 8.40.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Tovarišice in tovariši poslanci! Začenjam 47. sejo socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije.
Svojo odsotnost je opravičil poslanec dr. Dušan Mis. Zaradi ugotovitve
kvoruma prosim poslance, če bi se preselili na sredino dvorane in pritisnili na
tipke. Ugotavljam, da je na seji navzočih 42 poslancev. Zbor je torej sklepčen.
Na današnjo sejo zbora so bili vabljeni izvršni svet Skupščine SR Slovenije, republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, tovariš Vlado
Crne, predsednik komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV
in glavni odbor Zveze združenj borcev NOV Slovenije. Goste pozdravljam in
jih vabim, da sodelujejo v razpravi.
Današnja seja je bila sklicana zgolj zaradi obravnave in sklepanja o predlogu odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom
za graditev stanovanj za udeležence NOV. Na prejšnji seji smo namreč odložili
sklepanje o predlogu tega odloka, poudarili pa smo, da je treba omogočiti
sprejem odloka še v sedanjem sklicu skupščine. Zato je ta točka dnevnega
reda poleg odobritve zapisnika predlagana za današnjo sejo.
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Mitje Mrgoleta, postavljeno na prejšnji
seji zbora, bo poslancu pismeno posredovan.
Za sejo zbora predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 46. seje zbora;
2. predlog odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV.
Se zbor strinja s predlaganim dnevnim redom? (Da.) Ugotavljam, da je
dnevni red sprejet.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 46. seje zbora. Zapisnik ste prejeli hkrati s sklicem za to sejo. Ima morda
kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Ne.) Ugotavljam, da je zapisnik odobren.
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Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom za graditev
stanovanj za udeležence NOV.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste 24. marca 1969 prejeli predlog
omenjenega odloka, 2. aprila dodatno poročilo komisije za vprašanja borcev
NOV z dne 1. 4. 1969 ter poročilo zakonodajno-pravne komisije. S sklicem za
to sejo pa ste prejeli prilogo k odloku »Ključ za delitev sredstev«, dodatno
poročilo komisije za vprašanja borcev NOV z dne 10. 4. 1969, ter obvestilo
predsednika republiškega zbora, da je zbor ta predlog sprejel v predloženem
besedilu, vključno z amandmaji zakonodaj no-pravne komisije ter dodatnimi
predlogi, ki jih je dal predlagatelj odloka.
Želi predstavnik komisije za vprašanja borcev NOV ponovno obrazložiti
predlog odloka oziroma predlagane spremembe in dopolnitve? (Ne.) 2eli predstavnik izvršnega sveta ponovno obrazložiti stališče izvršnega sveta do- predloga odloka? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Ce se nihče ne javi k besedi, zaključujem razpravo.
Preden preidemo na glasovanje o predloženih amandmajih zakonodaj nopravne komisije, ki so bih deloma dopolnjeni z amandmaji predlagatelja, moram obvestiti zbor, da se zakonodajno-pravna komisija strinja z amandmaji
predlagatelja k III. in V. točki prečiščenega besedila predloga odloka.
Amandmaji zakonodajno-pravne komisije in predlagatelja so tedaj usklajeni. Zato predlagam, da o amandmajih zakonodajno-pravne komisije, ki so
v njenem poročilu oblikovani kot prečiščeno besedilo tega odloka, o amandmajih predlagatelja k III. in V. točki prečiščenega besedila odloka, ki so razvidni iz dodatnega poročila predlagatelja z dne 1. 4. 1969 ter o> predlogu
ključa za delitev sredstev z dne 10. 4. 1969 glasujemo skupno, s tem pa hkrati
glasujemo tudi za deloma dopolnjeno prečiščeno besedilo predloga odloka v
celoti. Se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.)
Prosim, kdor je za tak predlog odloka, naj prosim dvigne roko. Ugotavljam,
da je za predlog odloka glasovalo 44 poslancev. Kdor je proti predlogu, naj
prosim dvigne roko. (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlog odloka sprejet in to v enakem besedilu, kot ga
je sprejel tudi republiški zbor.
Dnevni red današnje seje je s tem izčrpan, zato zaključujem 47. sejo zbora.
Skupna seja vseh zborov Skupščine SR Slovenije se bo začela ob 9.30 v
veliki dvorani.
(Seja je bila zaključena ob 8.50.)
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60. seja
(11. aprila 1969)
Predsedovala: Vera Kolarič,
predsednik organizacij sko-političnega zbora
Začetek seje ob 9.15.
Predsednik Vera Kolarič: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam
60. sejo organizacij sko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije.
Odsotnost z današnje seje so opravičili poslanci: Vida Tomšič, Stane Nunčič in Brane Vipotnik.
Mislim pa, da je prav, da ugotovimo kvorum. Prosila bi vse poslance, da
pritisnejo na tipko, seštevalne naprave, ko se bo prižgala zelena luč. Navzočih
je 50 poslancev in ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 59. seje zbora;
2. poslanska vprašanja;
3. predlog resolucije o temeljih zakonodajne politike republike;
4. predlog zakona o sodnih taksah;
5. predlog zakona o upravnih taksah;
6. predlog odloka o odplačilu brezobrestnega posojila republiškemu zavodu za zaposlovanje Ljubljana;
7. predlog odloka o finančnem programu za financiranje obnovitve stavbe
Arhiva Slovenije v Ljubljani;
8. predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje druge etape
graditve dvojezične osnovne šole v Lendavi;
9. predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje adaptacije
stavbe italijanske osnovne šole in gimnazije ter dograditve telovadnice za
potrebe italijanskih šol v Kopru;
10. predlog odloka o načrtu statističnih raziskovanj v SR Sloveniji za
leto 1969.
Vprašam, ali ima kdo kakšen dopolnilni ali spreminjevalni predlog k
dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.) Če ne, menim, da je predlagani dnevni
red sprejet.
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Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 59. seje zbora. Zeli kdo predlagati kakšne spremembe ali dopolnitve k
zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ce ne, potem ugotavljam, da je zapisnik 59. seje
zbora sprejet.
Prehajam na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja.
Na zadnji seji zbora je poslanec dr. Vanek Šiftar postavil dve poslanski
vprašanji. S prvim je vprašal, zakaj še ni predložen osnutek zakona, ki bi
urejal status učencev v gospodarstvu, drugo vprašanje pa je v zvezi z zadnjimi
ustavnimi amandmaji, konkretno, kako ravnati v zvezi s XIII. amandmajem,
ki govori o volitvah v organe upravljanja v delovnih organizacijah.
Prvo vprašanje sem posredovala izvršnemu svetu, drugo pa zakonodajnopravni komisiji Skupščine SR Slovenije. Prosim predstavnika izvršnega sveta,
da odgovori na prvo vprašanje. Besedo' ima tovariš Viktor Repič.
Viktor Repič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci!
Kot sem obveščen, je na vprašanje poslanca dr. Vaneka Šiftarja že odgovoril
predstavnik izvršnega sveta na prejšnji seji. Šlo je le še za to, da se odgovor
objavi tudi v časopisju.
Dr. Vanek Šiftar: To je bil samo delni odgovor.
Viktor Repič: Ta bo objavljen v časopisju.
Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Janko
Cesnik, predsednik zakonodajno-pravne komisije.
Janko Česnik: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci!
Poslanec dr. Vanek Šiftar je postavil na 59. seji organizacijsko-političnega
zbora Skupščine SR Slovenije vprašanje, ali se pripravlja kakšno pojasnilo
delovnim organizacijam, kako ravnati sedaj v zvezi s XIII. amandmajem, ki
smo ga sprejeli k ustavi SR Slovenije v zvezi z veljavnimi predpisi o volitvah
v organe upravljanja v delovnih organizacijah.
Po XV. ustavnem amandmaju k zvezni ustavi uresničevanju samoupravljanja delovni- ljudje v delovni organizaciji kot celoti in organizacijah združenega
dela v njeni sestavi določajo vprašanja, o katerih odločajo neposredno in
poverjajo določene funkcije upravljanja delavskemu svetu, določene izvršilne
funkcije pa njemu odgovornim kolegijskim in individualnim organom, ki jih
voli delavski svet. Po drugem odstavku tega amandmaja pa delovni ljudje v
delovni organizaciji določajo organ upravljanja v delovni organizaciji in organizaciji združenega dela v njenem sestavu in njihovo delovno področje in čas,
za katerega se volijo ter pogoje in način za njihovo izvolitev oziroma razrešitev. To pomeni, da se z ustavo sedaj določa vsaki delovni organizaciji samo
obvezen obstoj delavskega sveta in njemu odgovornih kolektivnih in individualnih izvršilnih organov. Vse druge določbe, ki jih je prej imela ustava,, tako
glede trajanja mandata članov delavskega sveta in tudi upravnega odbora,
omejitve ponovne izvolitve, načina volitev direktorja in funkcij drugih organov
delovne organizacije, razen delavskega sveta, prenehajo veljati. Čeprav se s
sprejemom ustavnega amandmaja lahko sprejme stališče, da so smiselno ne-
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hale veljati vse zakonske določbe, ki so v nasprotju s tem amandmajem, je
zvezna skupščina, zaradi pravne jasnosti, sprejela zakon o prenehanju veljavnosti določb zveznih zakonov, s katerim je urejala vprašanja, na katera se
nanaša ustavni amandma XV. objavljen v Uradnem listu SFRJ 13/69. S tem
zakonom prenehajo Veljati izrecno naštete določbe temeljnega zakona o
volitvah delavskih svetov in drugih organov upravljanja v delovnih organizacijah in druge določbe zveznih zakonov, ki se nanašajo na ta vprašanja, ne
prenehajo veljati določbe zakonov, ki se nanašajo na udeležbo predstavnikov
interesiranih občanov, delovnih organizacij in delovnih skupnosti in tudi ne
določbe o posebnem načinu imenovanja in razrešitve in nekatere druge določbe
glede individualnega izvršilnega organa delovnih organizacij posebnega družbenega pomena.
Ta vprašanja se sedaj v delovni organizaciji ureja s statutom oziroma
sedaj začasno, do konca tega leta, tudi s sklepi delavskega sveta po postopku,
ki je predpisan za sprejem splošnih aktov delovne organizacije. Če ta vprašanja niso določena v splošnem aktu delovne organizacije, se do volitev, najdalj
pa do konca tega leta, uporabljajo predpisi, ki so v veljavi na dan uveljavitve
tega zakona z omejitvijo, da sedaj sestavljajo razpisno komisijo za imenovanje
in razrešitev individualnega izvršilnega organa delovne organizacije samo tisti
člani, ki jih izvoli delavski svet.
Republiški zakon o volitvah delavskih svetov in drugih organov upravljanja v delovnih organizacijah, objavljen v Uradnem listu SRS 14/65, ki velja
za območje republike, nima takih določb, ki bi bila v direktnem nasprotju z
ustavnim amandmajem in ureja poleg nekaterih organizacijskih norm in rokov
za vsakoletno izvedbo volitev podroben postopek pri volitvah, to je način volitev. Način, kako se volijo' organi upravljanja delovne organizacije po drugem
odstavku XIII. amandmaja k ustavi SR Slovenije, določajo delovni ljudje v
delovnih organizacijah, torej je to materija, ki naj jo v bodoče ureja statut.
Na podlagi ustavnega amandmaja XIII in zveznega zakona si lahko delovne organizacije določijo tak ali drugačen način volitev avtonomno, v reviziji
republiške zakonodaje bo za to večina določb tega zakona morala odpasti.
Določbe o teh vprašanjih vsebujejo tudi republiški zakon o knjižnicah,
zakon o muzejih, zakon o zdravstvenem varstvu in organizaciji zdravstvene
službe, zakon o zdravstvenih zavodih, zakon o poklicih in bivališčih, zakon
o varstvu kulturnih spomenikov in drugi predpisi. Ker gre za važnejše določbe,
kjer naj se z usklajevanjem omogoči tudi dopolnjevanje inštitutov delovnih
organizacij, bi morala s sprejetjem predpisov imeti prioriteto v postopku za
revizijo celotne republiške zakonodaje, ki se dosedaj že začenja.
Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Tovariš poslanec, vprašam
te, ali vztrajaš, da je tudi ta odgovor objavljen v dnevnem časopisju?
Dr. Vanek Šiftar: Da, ker je toliko napačnih informacij in je treba
dati pojasnilo, da ne bi vsak komentiral teh določb po svoje.
Predsednik Vera Kolarič: 7. aprila mi je poslanec Ferdo Šepetavc
pismeno dostavil še poslansko vprašanje v zvezi z izdajo zakona o vinu. Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije sem prosila, da kljub kratkemu roku odgovori
poslancu na postavljeno vprašanje na današnji seji, ker, kot vemo, je danes
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zadnja zborova seja. Prosim predstavnika izvršnega sveta Lojzeta Komela,
pomočnika republiškega sekretarja za gospodarstvo za odgovor. Prosim.
Lojze Komel: Tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš poslanec Ferdo
Sepetavc sprašuje naslednje: Ali republika že pripravlja republiški zakon o vinu,
kdaj se predvideva, da bo ta zakon sprejet in v koliko je izvršnemu svetu
znano, če zvezna skupščina pripravlja nov temeljni zakon o vinu. Glede na
to, da so vsa vprašanja med seboj povezana, dajemo nanje skupni naslednji
odgovor:
Prvi zvezni zakon o vinu, ki je bil izdelan leta 1957, je bil v letu 1965
le formalno usklajen z ustavo in postal temeljni zakon o vinu. 2e takrat se je
pokazalo, da je zakon pomanjkljiv, ker ne upošteva strukturnih sprememb,
ki so nastale v proizvodnji vina na domačem in tujem tržišču. Republiški
sekretariat za gospodarstvo je že leta 1965 začel s proučevanjem zveznih predpisov o vinu in pripravil predloge za spremembo oziroma izdelavo novega
zveznega zakona. Te pripombe je že nekajkrat posredoval zveznemu sekretariatu za gospodarstvo v Beogradu. Dogovorno z njimi je republiški sekretariat za gospodarstvo lani tudi imenoval svoja predstavnika v zvezno komisijo,
ki naj bi pripravila nov temeljni zakon o vinu. Zvezni sekretariat za gopodarstvo je imel v svojem delovnem programu za leto 1968 tudi pripravo novega
temeljnega zakona o vinu, vendar se komisija za izdelavo novega temeljnega
zakona o vinu doslej niti enkrat ni sestala niti niso znani razlogi, zakaj zvezni
sekretariat za gospodarstvo ne začne s tem delom. Znano pa je, da se v federaciji zaradi uskladitve zakonodaje z novimi amandmaji k ustavi pripravlja
celotna revizija zveznih predpisov. Republiški sekretariat za gospodarstvo pa
vzporedno s tem že pripravlja teze za republiški zakon o vinu, vendar bo
možno dokončno besedilo republiškega zakona izdelati šele po sprejetju novega zveznega zakona. Pričakujemo namreč, da bo v zvezi sprejet splošni
zakon, namesto dosedanjega temeljnega.
Predsednik Vera Kolarič : Hvala lepa. Tovariš poslanec, še kakšno
dodatno vprašanje? Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? Besedo ima
poslanec Zdenko Roter.
Zdenko Roter: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci!
Moje vprašanje glasi takole: Ta zbor je na 58. seji 17. februarja tega leta
sprejel sklep, da naj bi bila ustavna komisija razširjena in izpopolnjena v metodah dela ter tudi v bodoče delovala in proučevala vsa tista vprašanja, na
račun katerih so bile izrečene kritične pripombe. Zanima me, kakšno usodo
je doživel ta sklep zbora, ki je bil sprejet soglasno?
Predsednik Vera Kolarič: Tovariš poslanec, poskušala bom sama
odgovoriti na to vprašanje. Sklep je bil posredovan predsedniku Skupščine
SR Slovenije, ki je obenem tudi predsednik ustavne komisije in menim, da bo
skupščina v novem sestavu morala ta sklep upoštevati in ga tudi realizirati.
Ali je tovariš poslanec s tem pojasnilom zadovoljen? (Da.) Zeli še kdo postaviti
poslansko vprašanje? (Ne.)
Če ne, prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na predlog
resolucije o temeljih zakonodajne politike republike, ki ga je predložila zako-
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no-dajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. O zakonodajni politiki republike je naš zbor razpravljal, kot veste, že na prejšnji seji, ter je tedaj tudi
sprejel sklep, da je treba pripraviti in predložiti predlog resolucije o temeljih
zakonodajne politike republike še v tem sestavu. Zeli morda predstavnik
zakonodajno-pravne komisije predlog resolucije še ustno obrazložiti? (Da.)
Prosim, besedo ima predsednik zakonodajno-pravne komisije Janko- Cesnik.
Janko Česnik: Tovarišica; predsednica, tovarišice in tovariši poslanci!
Osnutek resolucije o. temeljih zakonodajne politike republike je bil v februarju
in marcu t. 1. obravnavan v vseh zborih skupščine SR Slovenje hkrati s tezami
za razpravo o zakonodajni politiki republike in ilustrativnim prikazom pravne
ureditve po posameznih področjih republiške zakonodaje. Pred obravnavo v
zborih so vse gradivo obravnavali njihovi odbori. Omenjeno- gradivo je bilo
pred tem poslano v obravnavo tudi republiškim vodstvom družbeno-političnih
organizacij, republiški gospodarski zbornici, vsem samoupravnim interesnim
skupnostim na ravni republike in občinskim skupščinam. Prav tako je bilo to
gradivo posredovano' pomembnejšim pravnim institucijam v republiki. Osnutek
resolucije z ostalim gradivom je na svoji seji obravnavalo- tudi predsedstvo
Skupščine SR Slovenije in izvršni svet. Na ta način je bila v predloženem
gradivu, še posebej pa v osnutku resolucije dosežena široka izmenjava stališč
in zbrane številne pripombe in predlogi. Čeprav naj bi predložene teze služile
predvsem kot gradivo- za razpravljanje o bodoči zakonodajni politiki republike,
prikazani v osnutku resolucije, je vendarle poleg splošne podpore bilo izraženih
tudi nekaj mnenj in pripomb k tezam samim. V teh pripombah je bilo čutiti
predvsem zavzemanje za še večjo doslednost v odpravljanju pomanjkljivosti,
npr. glede značaja zakonodaje- in spl-ošnih pomanjkljivosti pravnega sistema,
glede normativne funkcije občine in glede formiranja ter delovanja samoupravnih interesnih skupnosti.
Ker se teze- ne -sprejemajo- kot poseben akt, temveč je njihova vloga
vsebinsko in formalno že izčrpana z njihovo obravnavo, komisija prvotnih
predloženih tez glede nadaljnjih pripomb ni posebej dopolnjevala, temveč je
izražena mnenja in pripombe upoštevala ob ustreznih delih besedila resolucije,
ki temelji na posameznih odstavkih tez. Komisija je na seji dne 3. aprila
proučila vse dane pripombe, mnenja in predloge ter pripravila besedilo- predloga resolucije, ki je pred vami. Ne da bi v podrobnostih analiziral vsako
pripombo posebej, bom poskušal na kratko in čimbolj pregledno prikazati
razliko med besedilom prvotnega osnutka in sedanjim predlogom.
V prvem poglavju je poleg nekaterih manjših redakcijskih izboljšav pomembnejša sprememba besedila v drugi točki, kjer smo zlasti na predlog
ustavnega sodišča dopolnili zadnji stavek osnutka s še določnejšo- opredelitvijo
negativnega vpliva ugotovljenega stanja v zakonodaji na stabilnost pravnega
sistema in na pravno varnost občanov ter organizacij, poleg tega pa še bolj
določno označili tudi neustreznost zvezne zakonodaje na področju temeljnih
in splošnih zakonov.
V drugem poglavju so upoštevane pripombe glede vrstnega reda posameznih tam navedenih splošnih ciljev, hkrati pa so bile opravljene izboljšave
besedila tudi v zvezi z danimi pripombami. Tako je med drugim ustreženo
večim pripombam, naj resolucija ne govori o čimbolj doslednem uresničevanju
načela ustavnosti in zakonitosti, temveč mora zahtevati dosledno uresničevanje
teh načel.
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Pri obravnavanju osnutka je več odborov izrazilo pripombo, v zvezi s 4.
alineo, ki je govorila o zagotavljanju pogojev za uresničevanje z ustavo določenih pravic in dolžnosti občin, da bi morala biti ta misel bolj konkretizirana,
konkretnega predloga v tej smeri pa ni bilo. Komisija je v zvezi s to pripombo
skušala bolj konkretizirati posamezna načela zakonodajne politike v razmerju
do občin, ker je vsebina 2. točke 3. poglavja, ni pa mogla v smislu pripombe
spremeniti besedila v 2. poglavju, ker to ne bi ustrezalo konceptu predloženega
akta, ki v drugem poglavju podaja najprej splošne cilje, h katerim teži bodoča
zakonodajna politika republike. Pod vplivom številnih in najrazličnejših pripomb in predlogov je največ sprememb doživelo- 3. poglavje. V predlogu je
dana, glede na pomen, ustreznejša razvrstitev splošnih načel zakonodajne politike iz prve točke. Posamezna načela so izpopolnjena in podrobno precizirana,
glede na izražene pripombe in predloge. V obravnavanju osnutka resolucije
je bilo zlasti dosti mnenj in predlogov v zvezi z načelom, ki se nanaša na
sprejemanje zakona po skrajšanem ali hitrem postopku. Razprava je še poudarila aktualnost tega načela in je zdaj v predlogu resolucije ta formulacija
še bolj precizna. Komisija pa ob določilih Veljavnega poslovnika seveda ni
mogla slediti skrajnim stališčem, namreč, da se uporaba skrajšanega ali hitrega
postopka načelno popolnoma prepove.
Precizneje je formulirano- tudi načelo- glede učinkovanja zakonskih določb
za nazaj, na novo pa so dodana načela, ki se nanašajo na uresničevanje
ustavnih načel o enakih pravicah in obveznostih občanov na temeljite j še urejanje prehodnega režima v primerih, ko zakonodaja uvaja nove oziroma spreminja- obstoječe sistemske rešitve ali spreminja organizacijo in delo- dejavnosti
posebnega družbenega pomena in na jasnost končnih določb, s katerimi se
razveljavljajo prejšnji predpisi.
V drugi točki tega poglavja, v kateri so postavljena načela zakonodajne
politike v razmerju do občin, je izhodišče izpopolnjeno v tem smislu, naj republiški predpisi pospešujejo nadaljnji razvoj samoupravljanja ne le v občini,
temveč tudi v krajevni skupnosti.
Glede na pripombe, da bi bilo treba odnos zakonodaje do normativne
funkcije občine bolj konkretizirati ter na smiselno enake že prej omenjene
pripombe k 2. poglavju osnutka resolucije, je komisija, kolikor je bilo mogoče,
izpopolnila besedilo alinee, ki določneje, vendar še vedno načelno in okvirno
opredeljuje normativno- dejavnost občinske skupščine. Povsem podrobna opredelitev normativne dejavnosti občine na posameznih področjih in po posameznih
zadevah je lahko le stvar posebne študije in ne sodi v resolucijo, ki naj v tej
zvezi predvsem začrta politične smernice in načela za bodočo zakonodajno
dejavnost.
V 4. točki istega poglavja, ki obravnava razmerje do samoupravnih interesnih skupnosti in glede na pripombe, je močneje poudarjeno, da je oblikovanje samoupravnih interesnih skupnostih prvenstveno stvar samoupravnega
dogovarjanja, funkcija zakonske intervencije na tem področju pa je omejena
na najmanjšo možno mero.
V četrtem poglavju je dopolnjeno besedilo prve točke tako, -da v okviru
sodelovanja med Skupščino SR Slovenije in z občinskimi skupščinami poudarja
pomembno vlogo z nedavnimi ustavnimi amandmaji predvidenega zasedanja
delegatov občin v Skupščini SR Slovenije.
To so na kratko bistvene spremembe in dopolnitve v primerjavi s prvotnim osnutkom resolucije. Zakonodajno-pravna komisija je tako v celoti in vsaj
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smiselno upoštevala skoraj vise pripombe, dane k osnutku resolucije. Ze prej
sem sproti navedel nekatere pripombe, ki jih komisija ni mogla upoštevati,
ne zaradi tega, ker ne bi bile v celoti utemeljene, temveč predvsem zato,
ker ne sodijo v koncept predlaganega akta. Komisija tudi ni mogla sprejeti nekaterih pripomb terminološkega značaja in je glede delovne organizacije
in delovne skupnosti obdržala ustaljene ustavno-pravne termine, ki vsebini
in namenu resolucije po našem mnenju še najbolj ustrezajo.
Tovarišice in tovariši poslanci! Kljub vsem dosedanjim razpravam, spremembam in dopolnitvam menim, da predlagani akt še ni povsem popoln in
toliko urejen, da ne bi bili možni nadaljnji predlogi za njegovo* izboljšanje.
V današnji razpravi bo dragocen vsak vaš predlog, ki naj pripomore k temu,
da bodo načela naše bodoče zakonodajne politike v končnem aktu čim bolje
izražena in jasno začrtana. Hvala.
Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa! Predlog resolucije je obravnaval tudi naš odbor za splošna vprašanja družbeno-političnega sistema. Pismeno poročilo odbora ste prejeli danes na klopi. Za svojega poročevalca je
odbor določil predsednico tega odbora poslanko Vido Rudolf. Ali želi morda
besedo? Prosim.
Vida Rudolf: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši'poslanci!
Zdi se mi, da je vendarle ob suhem poročilu, ki smo vam ga danes predložili
na poslanske klopi, prav ob resoluciji o temeljih zakonodajne politike naše
republike vredno spregovoriti nekaj v zvezi z odnosom človek in zakon, nekaj
kar bo morda bolj razumljivo in bo bolj pojasnilo tudi vlogo našega zbora
v odnosu do zakonodajne politike, nekaj kar bo morda pravno manj jasno,
kar bo pa morda človeško bolj razumljivo. Gre namreč za to, da je naš odbor
o vprašanjih, o katerih govori tudi naša današnja resolucija, v vsej svoji dobi
obstoja mnogo razpravljal. Razpravljal je o tej razpetosti človeka med zakonom
in življenjem, razpravljali smo o tem, kako naj bi se pravzaprav obrnila skupščina s svojo zakonodajno politiko' neposredno k človeku, vendar ne v tistem
smislu, kot mi je šaljivo nekdo v našem odboru dejal, v renesančnem smislu,
čeprav je res ta obmjenost k človeku od renesanse dalje karakteristična za
razvoj družbe. Gre za obrnjenost k človeku v samoupravnem smislu, ko nimamo pred seboj imaginarnega človeka, ampak ko govorimo o občanu, o njegovem položaju v skupnosti, v delovni organizaciji, v občini, v republiški skupnosti, v federaciji. Zdi se nam zato, da je ta resolucija v veliki meri povzetek
želja in prikaz usmerjenosti te skupščine k problemu človeka in urejanja
odnosov med ljudmi na vseh nivojih in da v tem smislu, kot usmerjenost,
lahko potrdi tiste etične temelje za delo skupščine in poslancev, ki so rasli
v zadnjem obdobju tudi v tej hiši.
Gre namreč za to, da se bomo morali odločiti v naprej tudi kot občani, ko
ne bomo več predstavniki v tej hiši, da se bomo borili za pravilno razumevanje
in vrednotenje načel in stališč, ki so v tej resoluciji morda sicer v bolj suho
pravniško razumljivem jeziku napisane, ki pa pomenijo vendarle žlahtne prvine
samouprave. Pri tem mislim na to, da resolucija jasno govori, da je temelj
zakonodajne politike Slovenije svobodna dejavnost občanov in njihovih organizacij, da je treba imeti pravo mero pri urejanju družbenih odnosov tudi
v zakonodajnem sistemu, da je treba pri tem upoštevati samoupravne elemente,
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ki ne prenesejo več togega zakonodajnega urejanja, da resolucija izhaja iz
zaupanja občana in v manjše in večje skupnosti, v katerih se združuje, da
resolucija želi, da zakonodajna politika izhaja iz stvarnosti, da naj se odnosi
urejajo tako, da jih bo glede na možnosti lahko prevzemati in spreminjati
v materialno silo in končno, da bo lahko vsak občan sprejel zakon za, svoj
zakon. Zdi se mi potrebno omeniti tiste misli, ki jih štejem za etično pomembne, to je tiste misli, ki so navedene v tretjem poglavju, da je treba
izhajati v vsej zakonodajni politiki iz enakih pravic in obveznosti občana in
da se mora vsa zakonodajna politika vsaj odslej naprej obrniti v jutrišnji
dan, da mora biti del načrtovanja razvoja naše družbe, da bomo čim manj
zakonov sprejemali kazuistično in da bo čim manj zakonov, ki so v bistvu
s svojo usmerjenostjo obrnjeni nazaj. In prav gotovo je v tem smislu pomembna
tista misel resolucije, v kateri pravimo, da bi bil potreben, kadar gre za
uveljavitev čisto novih predpisov, prehoden režim. S tem je namreč upoštevana
tudi psihološka utemeljenost, kako postopno vendarle zakone materializirati,
kako vendarle napraviti iz zakonov tisto sredstvo, s katerim družba ureja odnose
med ljudmi, s katerim družba žlahtni svoje etične temelje. In končno, mi dozvolite, da povem še eno misel, ki je seveda nismo mogli zapisati, ki pa upam,
da dovolj jasno veje iz resolucije in upam, da jo kot podtekst resolucije razumemo. Gre namreč za to, da bo morala naša zakonodajna politika biti jasna
in dostopna slehernemu človeku in da bo morala upoštevati tudi določene sociološke ugotovitve, ki jih danes zavračamo, ker menimo, da se zakoni urejajo
predvsem pravnoformalno, pri tem pa nimamo dovolj izdelanega tistega jezika,
ki mu strokovnjaki pravniki pravite samoupravni pravni jezik in ko nas moti
sleherni izraz, ki bi sicer točneje opredeljeval odnos do nečesa, kar je novo
in zato v našem jeziku nesprejemljivo. Tako naj bi resolucija tudi bogatila
slovenski jezik v tem smislu, da bo za vsako besedo stal jasen pojem, da ne
bodo besede zakona samo besede, ki jih poznajo ustvarjalci, oblikovalci tega
zakona, četudi so predstavniki širšega kroga občanov, torej celotne naše skupnosti, ampak, da ga bodo razumeli ljudje tako polno, da bo »beseda meso postala«. In dovolite mi, da bo ta beseda tudi lepa slovenska beseda, za katero
bodimo odgovorni tudi tisti, ki predstavljamo občane v tejle hiši in ki smo
dolžni pred bodočimi generacijami svoje misli oviti v jasne, prave in lepe
slovenske besede, tudi zaradi našega odnosa do jezika, ki nas tudi kot narod
konstituira.
V tem smislu seveda sprejemam resolucijo ne samo v imenu odbora kot
poročevalka, ampak tudi osebno izredno toplo, zagreto in želim, da bi misli
te resolucije postale ne samo usmerjenost naprej, ampak da bi ta resolucija
postala od besed materializirano' dejanje, ker vsi vemo, da lahko ideja postane
materialna sila šele takrat, ko jo prevzemajo množice. Upam, da bodo naše
množice in naši občani ob delu nove skupščine začutili, da je resolucija, ki
smo jo še mi sprejeli, še v večji meri postala dejanje.
Predsednik Vera Kolarič: Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? Če
ne želi nihče razpravljati, prehajam na glasovanje. Prosim, kdor je za ta
predlog, naj dvigne roko in pritisne na tipko seštevalne naprave, ko se bo
prižgala zelena luč. (48) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor sprejel predlog resolucije
o temeljih zakonodajne politike republike.
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Prehajam na 4. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o sodnih taksah, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Izvršni svet je za svojega predstavnika določil člana izvršnega sveta tovariša Viktorja Repiča. Zeli morda besedo? (Ne želi.) Besedo ima tovarig
dr. Viktor Damjan, sekretar republiškega sekretariata za pravosodje in občo
upravo.
Dr. Viktor Damjan: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši
poislanci! Glede na to, da je materija, vsebovana v teh dveh zakonih, to jes
v zakonu o> upravnih taksah in v zakonu o sodnih taksah,, zelo podobna iji
ima nekatere osnovne elemente skupne, bi prosil tovarišico predsednico, če bi
lahko dal skupno obrazložitev za oba zakona. (Predsednik Vera Kolarič:
Mislim, da se lahko strinjamo, da poslušamo' obrazložitev k obema zakonoma.
Prosim.)
Republiška skupščina se je v resoluciji o družbenoekonomskih izhodiščih
za oblikovanje dohodkov in kritje potreb splošne porabe zavzela za to, da se
urejanje sodnih in upravnih taks v celoti prepusti republiki in občinam,. V
skladu s to zahtevo sta bila novelirana temeljni zakon o sodnih taksah in
temeljni zakon o upravnih taksah.
Z uveljavitvijo teh sprememb imajo republike in občine možnost same
predpisovati višino sodnih in upravnih taks, glede sodnih taks pa tudi samostojno odločati, za katere postopke, vloge in dejanja naj se sodna taksa uvede.
Na osnovi teh sprememb sta bila izdelana predloga zakona o sodnih taksah
in zakona o upravnih taksah. V predlogu zakona o sodnih taksah je bilo povzeto določilo temeljnega zakona o sodnih taksah, da se republiške sodne takse
plačujejo o taksnih vrednotnicah enotne izdaje ali pa v gotovini. Predlagatelj
zakona sprejema k 2. členu spremembo, ki jo je predlagala zakonodajnopravna komisija, to je, da se v gotovini plačujejo sodne takse takrat, kadar
mora plačati taksni zavezanec za vlogo, sodno odločboi ali dejanje večjo takso
kot 200 din, kakor to tudi določa 5. člen temeljnega zakona o sodnih taksah.
Republika po predlogu zakona o sodnih taksah še naprej odstopa občinam
negotovinske sodne takse, to je takse, ki jih je treba plačati v taksnih vrednotnicah.
S temeljnim zakonom o sodnih taksah je republikam dano pooblastilo, da
za občine, za katere posluje eno' skupno občinsko sodišče, predpišejo, kako naj
se med te občine deli občinske gotovinske takse. Po sedaj veljavnem republiškem zakonu o sodnih taksah je sicer določeno, da se naj dohodke od občinskih
sodnih taks, ki se plačujejo v gotovini, deli med te občine v takem razmerju,
v kakršnem posamezne občine prispevajo k financiranju občinskega sodišča.
Vsaki občini pripadajo dohodki od sodnih taks, ki se dosežejo s prodajo taksnih
vrednotnic enotne izdaje na področju občine. Ker občani in druge stranke
kupujejo največ taksnih vrednotnic na sedežih sodišč, dobivajo občine na sedežih sodišč največ dohodkov od sodnih taks, občine izven sodeža sodišča, teh
je 18, ki pa morajo prav tako' financirati skupno občinsko sodišče, pa zelo
malo. Glede na to je zakon določil, naj se vsi dohodki od sodnih taks občin,
ki financirajo skupno sodišče, delijo med občine po ključu, kakor financirajo
skupno sodišče. Taka rešitev je utemeljena, kajti stranke vseh občin na področju istega občinskega sodišča s kupovanjem taksnih vrednotnic na sedežu
sodišča pripomorejo občini na sedežu sodišča do tako visokih dohodkov od
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sodnih taks. Ker republika še naprej odstopa občinam svoje dohodke iz sodnih
taks, ki jih je treba plačati v vrednotnicah pri sodiščih, ki jih financira
republika, je pravično, da se ti dohodki delijo med občine po istem ključu,
kakor ga sporazumno postavijo občine za financiranje skupnega občinskega
sodišča in da se ti dohodki od sodnih taks tako posredno usmerijo v pokrivanje
izdatkov sodišča.
Sprejemam spremembo' k 4. členu, ki jo predlaga zakonodaj no-pravna komisija Skupščine SR Slovenije z utemeljitvijo, da v primeru občinskih sodnih
taks ne bo možno uporabiti amandma XVI k ustavi Socialistične republike
Slovenije, ker ne gre za položaj, v katerem je delovnim ljudem ali delovnim
organizacijam ogrožen enakopraven položaj. Besedilo 4. člena podpira tendenco
občinskih skupščin, ki soglašajo' s tem, da naj bodo sodne takse enotne v vseh
občinah v republiki, in da naj se občinskim skupščinam olajša položaj tako,
da ne bi vsaka občina posebej sprejemala celotno taksno< tarifo, za, katero so
vse občine sporazumne, da naj bo enotna. To enotnost podpira tudi izvršni
svet Skupščine Socialistične republike Slovenije. Takšna sprememba ohranja
ustavnopravni položaj občine in tudi sledi intencijam predlagatelja zakona v
tem smislu, da občinskim skupščinam omogoča neposredno uporabo enotne
taksne tarife, če tako odloči občinska skupščina. Predlagatelj sprejema predlog
zakonodajno-pravne komisije, da se v celoti črta besedilo' 12. člena predloga
zakona, ker ni v skladu s temeljnim zakonom o sodnih taksah. Sprememba
bi bila sicer nujno potrebna, da ne bi sodišča še naprej izterjevala tako nizkih
zneskov neplačanih sodnih taks, to je znesek do 1 dinarja, ko znašajo že poštni
stroški za opomin 1,35 din. Predloženi osnutek taksne tarife, ki ga je izdelala
posebna komisija, povečuje taksne osnove za znesek taksne tarife v skladu
s povečanjem indeksa cen, poprečnih mesečnih osebnih dohodkov in življenjskih
stroškov s koeficientom 2 do 2,5, za nekatere zadeve, na primer pri kazenskih
zadevah na zasebne tožbe pa z mnogo večjim koeficientom.
Predlog zakona nadalje upošteva v tarifi načelo, da je treba primerno
zvišati in valorizirati takse v tistih zadevah, ki niso povsem odvisne od volje
strank in ki jih stranke morajo urejevati samo pri sodiščih, kot npr. statusne
zadeve, razveze zakonov, ugotavljanje očetovstva ipd., da pa je treba občutno
povečati takse v tistih zadevah, ki so odvisne izključno samo od volje strank,
na primer: zasebne tožbe zaradi žalitve, kar lahko stranke urejajo tudi izven
sodišča, na poravnalnih svetih ipd. Kljub temu se taksna tarifa drži načela,
da občani ne smejo biti ovirani pri uveljavljanju svojih pravic po sodni poti.
Močno so povečane takse v nepravdnih zadevah zaradi motenja posesti, ureditev meja, v kazenskem postopku na zasebno tožbo zaradi žalitev in klevet,
in podobno.
Nimamo na razpolago dovolj elementov za zanesljiv izračun, za koliko se
bodo povečali v absolutnem znesku dohodki iz sodnih taks. Po približni oceni
in pri enakem pripadu zadev, kakor je bil pri sodiščih v letu 1968, pa je
sklepati, da se bodo povečali dohodki iz naslova sodnih taks v republiki
približno za 50 %, pri občinah pa približno za 100 %, to je od 14 milijonov
na 28 milijonov dinarjev in sicer zaradi tega, ker je mnogo več zadev, od
katerih se pobirajo sodne takse, v pristojnosti občinskih sodišč, npr. številni
nepravdni postopki, kazenske zadeve na zasebno tožbo, zemljiškoknjižne zadeve
in podobno, kakor pa pri drugih sodiščih splošne pristojnosti.
Predlog zakona postavlja gospodarske organizacije z ostalimi zavezanci v
enakopraven položaj, kakor je po sedaj veljavnem temeljnem zakonu O' sodnih
25
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taksah, to pa predvsem zaradi tega, ker v glavnem uvajamo samo valorizacijo
sodnih taks. Sistema samega, ki ga ureja temeljni zakon o sodnih taksah, pa
ne spreminjamo-. Zato ne gre, da bi postavljali za gospodarstvo v gospodarskih
sporih izjeme. V glavnem uveljavljajo gospodarske organizacije svoje zahtevke
s plačilnimi nalogi pri okrožnih gospodarskih sodiščih. Število vloženih plačilnih
nalogov pa je padlo v primerjavi z letom 1967 za 23 %, vse to deloma zaradi
kliringa in akcepta ter drugih instrumentov gospodarske reforme.
Ne glede na to pa že sedanja taksna tarifa dopušča za plačilne naloge
plačilo le polovico takse iz tarifne številke 1, prav tako tudi za izvršbe, kar
povzemamo v predlogu zakona. 2e to je omilitev za uveljavljanje zahtevkov
gospodarstva pri sodiščih.
Glede upravnih taks predlagatelj sprejema spremembe, ki jih predlaga
glede 2. člena zakona o upravnih taksah zakonodajno-pravna komisija, enako
soglaša tudi, da zakon prične veljati ostmi dan po objavi. Ne strinja pa se s predlogom za spremembo besedila opombe k tarifni številki 37, to je na strani
18 predloga.
Predložena tarifa upravnih taks je pripravljena v sodelovanju, z republiškimi organi, usklajena s predlogi tarif drugih republik, zlasti z republiko
Hrvatsko in zvezno taksno tarifo, glede istovrstnih taksnih predmetov pa tudi
s tarifo zakona o sodnih taksah. Glede na možnost, da se občinske skupščine
odločijo za neposredno uporabo tarife tega zakona, so v tarifo, poleg republiških
upravnih taks, vključeni tudi taksni predmeti, za katere se plačujejo samo
občinske upravne takse. Ko smo se odločili o višini upravnih taks, so nas
vodili naslednji kriteriji:
— da se višina taks približa dejanskim stroškom v zvezi z izvedbo določenega postopka;
— da višina takse ne sme biti takšna, da bi občane odvračala od uveljavljanja njihovih pravic pred upravnimi organi;
— da je potrebno povečanje tistih upravnih taks, ki so bile doslej nesorazmerno nizke;
— da morajo takse postati izdatnejši vir sredstev za splošno potrošnjo in
— da je potrebno kljub samostojnemu urejanju po republikah in občinah
doseči maksimalno' uskladitev upravnih taks. V poprečju predlagana tarifa za
upravne takse predstavlja tudi 100 % povečanje sedanjih tarif.
Glede na to, da so1 pri pripravi obeh zakonov neposredno sodelovale tudi
občinske skupščine in da v dosedanji razpravi ni bilo pripomb na stališče, da
je potrebno v okviru republike to problematiko enotno reševati, lahko upravičeno pričakujemo, da bo tako stališče občin tudi uveljavljeno v njihovih
odlokih. Občinske skupščine so dohodke iz naslova sodnih in upravnih taks
v letošnjem letu predvidele v višini, ki že vključuje predlagano povečanje sodnih taks, zato so zainteresirane, da se oba zakonska predloga čimprej sprejmeta.
Zato v imenu izvršnega sveta predlagam, da ta zbor oba zakonska predloga
sprejme. Hvala lepa.
Predsednik Vera Kolarič: Izvršni svet tudi predlaga, da Skupščina
SR Slovenije obravnava predloženi zakon po skrajšanem postopku in ne glede
na roke, kot jih naš poslovnik terja. Zato bi morali o tem glasovati in prosim,
kdor je za to, da se obravnava predloženi zakon po skrajšanem postopku in
ne glede na roke, da pritisne na tipko seštevalne naprave. (43 poslancev.) Je
kdo proti? (5 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.)
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Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor z večirw> glasov sprejel
predlog izvršnega sveta, da se predlog obravnava po skrajšanem postopku in
ne glede na roke.
Zakonski predlog je obravnaval odbor za družbenoekonomski sistem in
proračun našega zbora. Naš odbor je predlagal k zakonskemu osnutku spremembe, ki so razvidne iz poročila tega odbora in ki ste ga prejeli z gradivom
za današnjo sejo. Zeli poročevalec tovariš Milan Berden besedo? (Ne.)
Zakonski predlog je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija. Poročilo ste prav tako prejeli. Zeli predstavnik komisije besedo? (Ne.) Zakonodajnopravna komisija je sprejela spremembe, in sicer k 2., 4. in 12. členu. Prosim
poročevalca odbora, da se o njih izjavi. (Sprejema.) Pričenjam razpravo. Zeli
kdo razpravljati? Prosim, besedo ima poslanec Mirko Zlender.
Mirko Zlender: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci! Ne bom razpravljal v tej smeri, da ne bi sprejeli zakona o sodnih
taksah," želel pa bi opozoriti na vprašanje, za katerega se mi zdi, da je globoko
načelno in ki bi ga bilo treba rešiti, verjetno« ne na nivoju naše skupščine1, pač
pa na nivoju zvezne skupščine. Poglejmo nekoliko nazaj. V letu 1960 je bil
sprejet zakon O1 sodnih taksah, ki je dejansko postavil dve omejitvi, postavil
je princip, da določi vsaka republika in vsaka občina svoje sodne takse z omejitvijo višine in pa z omejitvijo taksnega predmeta. Z novim zakonom so te
omejitve odpadle, ostala pa je pravica, da vsaka občina in vsaka republika
določi svoje sodne takse, s tem, da lahko sedaj določijo občine tudi drugačne
taksne predmete, tako kot je to v zveznem oziroma v republiškem zakonu. Od
leta. 1960, ko je bil ta zakon v veljavi, vem iz prakse, da niti ena občina
v Jugoslaviji ni sprejela drugačne taksne tarife, kot je bila določena v zveznem
zakonu. Zastavlja se mi vprašanje, ali je ta samostojnost občin formalno sploh
umestna ali ne.
Če gre življenje v drugo smer, se vprašam, zakaj smo morali izdati v Jugoslaviji kakih 500 občinskih odlokov, ki so v bistvu prevzeli zvezno taksno
tarifo, zakaj smo morali izdati toliko drugih občinskih predpisov, ki so v bistvu
vsi povzeli določbe zveznega zakona. V predpripravah ža republiški zakon je
bilo na občinah diskutirano o tem in je ponovno jasno prišlo do> izraza, da se
občine strinjajo s tem, da ostanejo sodne takse vsaj na območju republike
enotne. Postavlja se vprašanje, čemu ta formalizem, da morajo občinske skupščine izdati toliko odlokov, da dobi pravno veljavo odločba občinske skupščine
o vpeljavi sodnih taks na svojem območju. Mislim, da je tu življenje jasno
šlo za tem, da se zajamči pravna varnost občanov in pravna varnost gospodarskih organizacij, ki se pač morajo obračati na sodišče. Jaz si ne morem praktično predstavljati učinkovite pravne službe delovne organizacije, če bi morala
imeti, in to se teoretično lahko zgodi po teh naših izhodiščih, 500 občinskih
odlokov iz vse Jugoslavije in gledati, kakšno taksno tarifo je vsaka občinska
skupščina za svoje sodišče predpisala.
Ta zakon tudi ni do konca izpeljan. Tovariši, zastavlja se vprašanje v zvezi
s tem, kar je rekel tovariš Damjan, da imamo v Sloveniji nekaj sodišč, ki
delajo za več občin. Kaj se bo zgodilo, če bodo občine na območju enega
sodišča predpisale različne takse? Kdo bo potem reševal ta problem? Jaz samo
opozarjam na to in če govorimo večkrat o racionalnosti, tovariši, če govorimo
večkrat o tem, kaj je pristojnost in kaj racionalna pristojnost posamezne
družbeno-politične skupnosti, potem si upam trditi, da vprašanje sodnih taks
25*

388

Organizacijsko-politični zbor

ne more omejevati občinske skupščine zato, ker je bila logika v občini močnejša, kot pa predpis, ki določa, da lahko vsaka občina določa sama svoje takse.
Imam pač tak principialen pomislek zoper to, čeprav sprejemam razloge, ki
jih ima zakonodajno-pravna komisija, ker je pač izhodišče zveznega zakona
takšno, mislim pa, da. lahko na to anomalijo tudi s tega mesta opozorilni.
Hvala lepa!
Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? (Ne javi
se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo^ in prehajamo na glasovanje. Ker
ni bilo v razpravi nobenih novih predlogov, predlagam, da glasujemo o amandmaju zakonodajno-pravne komisije skupno, in sicer k 2., 4. in 12. členu. Kdor
je za te amandmaje, naj prosim pritisne na tipko seštevalne naprave. (Večina
poslancev glasuje za.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel amandmaje k 2., 4. in
12. členu in sicer s 46 glasovi za, proti nihče in tremi vzdržanimi glasovi.
Dajem na glasovanje amandmaje odbora, in sicer k tarifni številki 1, 2,
29 in 30. Kdor je za te amandmaje, naj prosim dvigne roko*. (Večina poslancev
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci.)
Ugotavljam, da je naš zbor sprejel amandmaje odbora k tarifni številki
1, 2, 29 in 30 s 46 glasovi za, proti nihče in štirimi vzdržanimi glasovi.
Prehajam na glasovanje o zakonskem predlogu v celoti s sprejetimi amadmaji, tako zakonodaj no-pravne komisije, kot tudi našega odbora. Kdor je za
predlog zakona o sodnih taksah, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev
dvigne roko.) Je kdo pro'ti? (Nihče.) Se je kdo> vzdržal? (5 poslancev.)
Ugotavljam, da je naš zbor sprejel predlog zakona o sodnih taksah, i,h
sicer je za zakon glasovalo> 46 poslancev, proti nihče, vzdržak> pa se jih je
pet poslancev.
Prehajam na .5. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona
o upravnih taksah.
Skupščini SR Slovenije ga je predložil izvršni svet. Obrazložitev k predloženemu zakonu smo slišali že pri prejšnji točki dnevnega reda. Izvršni svet
prav ftako predlaga, da Skupščina SR Slovenije obravnava ta zakonski predlog
po skrajšanem postopku kot zakonski predlog in ne glede na roke, kot to naš
poslovnik terja. Kdor je za to, naj prosim dvigne roko. (40 poslancev.) Je kdo
proti? (2 poslanca.) Se je kdo- vzdržal? (7 poslancev.)
Ugotavljam, da je naš zbor sprejel predlog izvršnega sveta, da se ta
zakonski predlog obravnava po skrajšanem postopku in ne glede na roke, pri
čemer je zanj glasovalo 40 poslancev, pro'ti 2 poslanca, sedem poslancev pa
se je glasovanja vzdržalo.
Zakonski predlog je obravnaval odbor za družbenoekonomski sistem in
proračun našega zbora, ki predlaga k temu zakonskemu predlogu spremembe.
Te spremembe so sicer razvidne iz poročila, vendar pa vprašam poročevalca,
tovariša Milana Berdena, če želi besedo? (Da.)
Milan Berden: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor je svoje poročilo
dal v pismeni obliki in ob tej priliki samo opozarjam, da odbor umika predlog
za spremembo besedila k opombi k tarifni številki 37 in se v celoti strinja
s pripombami in ugotovitvami zakonodajno-pravne komisije.
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Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Zakonski predlog je obravnavala zakonodajno-pravna komisija. Zeli predstavnik komisije besedo? (Ne.)
Republiški zbor je na 77. seji 10. 4. 1969 sprejel k predlaganemu besedilu
amandmaje pristojnih odborov in zakonodajno-pravne komisije. Zbor ni sprejel
amandmaja odbora za družbenoekonomski sistem in proračun organizacijskopolitičnega zbora k tarifni številki 37, in sicer, da se zadnji dve vrstici, ki se
glasita: »-vsakega uslužbenca, ki sodeluje pri tehničnem pregledu« črtata, za
besedico »ura« pa postavi pika.
Naš odbor se je že izjavil o predlaganem amandmaju.
Tudi predstavnik izvršnega sveta se je izjavil o vseh predlaganih spremembah in pričenjam razpravo. Prosim, želi kdo razpravljati? (Ne.) Ce nihče,
potem prehajamo na glasovanje.
Najprej bomo glasovali o amandmajih zakonodajno-pravne komisije. Ponovno predlagam, da glasujemo^ o- obeh amandmajih skupaj, in sicer k 2. in
7. členu. Kdor je za ta amandma, naj dvigne roko-. (47 poslanceVj.)) Je kdo
proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je naš zbor sprejel amandmaje zakonodajno-pravne komisije k 2. in 7. členu.
Sedaj bomo glasovali o amandmajih odbora za družbenoekonomski sistem
in proračun našega zbora. Odbor je dal predloge za spremembo k 7. členu in
k tarifni številki 6, dočim je umaknil predlog, ki ga je imel k 37. tarifni
številki.
Prosim, kdor je za predlog amandmaja odbora, naj dvigne roko in pritisne
na tipko. (43 poslancev.) Hvala. Je kdo pro'ti? (Nihče.) Se je kdo1 vzdržal?
(6 poslancev.)
Ugotavljam, da je naš zbor sprejel amandmaje, tako kot jih je predlagal
naš odbor, in sicer je glasovalo za 43 poslancev, proti nihče, 6 poslancev pa
se je glasovanja vzdržalo.
Tovariši, zdaj moramo še glasovati o zakonskem predlogu v celoti skupaj
s sprejetimi amandmaji tako zakonodajno-pravne komisije, kot našega odbora
in prosim, kdor je za zakonski predlog v celoti, da dvigne roko. (45 poslancev.)
Hvala. Je kdo proti? (1 poslanec.) Se kdo vzdržuje? (4 poslanci.)
Ugoftavljam, da je naš zbor sprejel predlog zakona o upravnih taksah,
in sicer je zanj glasovalo 45 poslancev, proti 1 poslanec, vzdržali pa so se
4 poslanci.
Tovarišice in tovariši poslanci, odrejam polurni odmor.
(Seja je bil prekinjena ob 10.30 in se je nadaljevala ob 11.05.)
Predsednik Vera Kolarič: Tovarišice in tovariši poslanci! Nadaljujemo s sejo in prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na predlog
odloka o odplačilu brezobrestnega posojila republiškemu zavodu za zaposlovanje
Ljubljana.
Skupščini je ta predlog odloka predložil izvršni svet. Za predstavnika je
izvršni svet določil tovariša Viktorja Repiča. Zeli morda besedo? (Ne.)
Predlog odloka je obravnaval odbor za družbenoekonomski sistem in proračun našega zbora. Pismeno poročilo odbora ste prejeli, za poročevalca je
odbor določil inž. Ludvika Malija. Zeli morda besedo? (Ne.)
Predlog odloka je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija. Pismeno
poročilo komisije ste prav tako prejeli. Komisija je k predlogu odloka pred-
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lagala spremembe in dopolnitve. Tudi te so razvidne iz poročila komisije, ki
ste ga dobili, in sicer k 1., 2., 3. in 5. točki. Želi morda predstavnik komisije
še ustno obrazložiti svoje predloge? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, dajem na glasovanje amandmaje zakonodajno-pravne komisije in sicer k 1., 2., 3. in 5. (točki
predloga odloka. Kdor je za te amandmaje, naj dvigne roko. (47 poslancev.)
Je kdo proti? (Nihče.) Kdo se je vzdržal? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je naš zbor sprejel amandmaje zakonodajno-pravne komisije k 1., 2., 3. in 5. točki predloga odloka, in sicer je zanje glasovalo 47 poslancev, proti nihče, 3 poslanci pa so se glasovanje vzdržali.
Prehajam na glasovanje o predlogu odloka v celoti z vsemi sprejetimi
amandmaji zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za predlog odloka, naj dvigne
roko. (48 poslancev.) Kdo je proti? (Nihče.) Kdo se vzdržuje? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor sprejel predlog odloka o
odplačilu brezobrestnega posojila republiškemu zavodu za zaposlovanje Ljubljana, in sicer je zanj glasovalo 48 poslancev, proti nihče, vzdržala pa sta se
dva poslanca.
Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o finančnem programu za financiranje obnovitve stavbe Arhiva Slovenije v
Ljubljani.
Tudi ta odlok je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. Vprašam
predstavnika tovariša Viktorja Repiča, če želi besedo (Ne.)
Predlog odloka je obravnaval odbor za družbenoekonomski sistem in proračun našega zbora, katerega pismeno poročilo s'te prejeli. Zeli morda poročevalec odbora inž. Mali besedo? (Ne.) Tudi zakonodajno-pravna komisija je
obravnavala ta odlok in je predlagala spremembo k 6. točki, ki je razvidna iz
poročila. Želi morda predstavnik komisije besedo? (Ne.) Pričenjam razpravo.
Želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Če nihče, prehajam na glasovanje, in sicer moramo najprej glasovati
o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 6. točki predloga odloka. Kdor
je za amandma, naj dvigne roko. (48 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je naš zbor sprejel amandma zakonodajno-pravne komisije k 6. točki predloga odloka. Zanj je glasovalo 48 poslancev, proti nihče,
en poslanec pa se je glasovanja vzdržal.
Prehajam na glasovanje o predlogu odloka v celoti z že sprejetim amandmajem zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za, naj prosim dvigne roko.
(46 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je naš zbor sprejel predlog odloka o finančnem programu
za financiranje obnovitve stavbe Arhiva Slovenije v Ljubljani. Zanj je glasovalo 46 poslancev, proti nihče, 3 poslanci pa so se glasovanja vzdržali.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, tojena predlog odloka o
finančnem programu za sofinanciranje druge etape graditve dvojezične osnovne
šole v Lendavi, ki ga je Skupščini SR Slovenije prav tako predložil izvršni svet.
Vprašam predstavnika izvršnega sveta, če želi morda predlog še ustno
obrazložiti? (Ne.) Hvala. Predlog je obravnaval tudi naš odbor za družbenoekonomski sistem in proračun. Ali želi morda poročevalec inž. Ludvik Mali
besedo? (Ne.) Hvala. Tudi zakonodajno-pravna komisija je obravnavala pred-
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log odloka in ste njeno poročilo prejeli. Komisija je k predlogu odloka predlagala spremembe 1. in 5. točke, ki so vidne iz poročila. Zeli kdo besedo? (Ne.)
Ce nihče, prehajam na glasovanje o amandmajih zakonodajno-pravne komisije
k 1. in 5. točki predloga odloka. Kdor je za, naj dvigne roko. (47 poslancev.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo> vzdržal? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je naš zbor sprejel amandmaja zakonodajno-pravne komisije k 1. in 5. točki predloga odloka. Zanju je glasovalo 47 poslancev, proti
nihče, en poslanec pa se je glasovanja vzdržal.
Prehajam na glasovanje o predlogu odloka v celoti z že sprejetimi amandmaji zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za, naj dvigne roko. (47 poslancev.)
Kdo je proti? (1 poslanec.) Kdo se vzdržuje? (Nihče.)
Ugotavljam, da je naš zbor sprejel predlog odloka o finančnem programu
za sofinanciranje druge etape graditve dvojezične osnovne šole v Lendavi.
Zanj je glasovalo 47 poslancev, proti 1 poslanec, vzdržal pa se ni nihče.
Prehajam na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o finančnem programu za sofinanciranje adaptacije stavbe italijanske osnovne
šole in gimnazije ter dograditve telovadnice za potrebe italijanskih šol v Kopru,
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Zeli predstavnik izvršnega sveta besedo? (Ne.) Hvala.
Predlog odloka je obravnaval tudi odbor za družbenoekonomski sistem
in proračun. Pismeno poročilo ste dobili. Zeli poročevalec odbora inž. Mali
besedo? (Ne,) Hvala.
Zakonodajno-pravna komisija je prav tako obravnavala predlog odloka.
Pismeno poročilo ste prejeli. Komisija predlaga spremembe k predlogu odloka,
in sicer k 1. in 6. točki. Spremembe so razvidne iz poročila, ki ste ga prejeli.
Pričenjam razpravo, želi kdo besedo? (Nihče.) Ce nihče, prehajam na glasovanje in sicer dajem na glasovanje amandma zakonodajno-pravne komisije k
1. in k 6. točki. Kdor je za, naj dvigne roko. (46 poslancev.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je naš zbor sprejel oba amandmaja zakonodajno-pravne
komisije, in sicer k 1. in k 6. točki. Zanj je glasovalo 46 poslancev.
Prehajamo na glasovanje o predlogu odloka v celoti z že sprejetima amandmajema zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za predlog odloka, naj dvigne
roko. (44 poslancev.) Je kdo' proti? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor sprejel predlog odloka o
finančnem programu za sofinanciranje adaptacije stavbe italijanske osnovne
šole in gimnazije ter dograditev telovadnice za potrebe italijanskih šol v Kopru.
Zanj je glasovalo 44 poslancev, proti 2, en poslanec pa se je glasovanje vzdržal.
Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka
o načrtu statističnih raziskovanj v SR Sloveniji za leto 1969, ki ga je Skupščini
SR Slovenije predložil izvršni svet.
Zeli predstavnik izvršnega sveta besedo? (Ne želi.)
Predlog odloka je obravnaval odbor za vprašanja javne uprave in splošne
varnosti našega zbora. Pismeno poročilo ste dobili, želi poročevalec odbora
tovariš Ivan Ran besedo? (Ne želi.)
Tudi ta odlok je obravnavala zakonodajno-pravna komisija, katere pismeno
poročilo ste dobili. Komisija je k predlogu odloka predlagala spremembo k
4. točki, ki je razvidna iz poročila te komisije.
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Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ce nihče,
prehajamo na glasovanje, in sicer dajem na glasovanje najprej amandma zakonodajno-pravne komisije k 4. točki predloga odloka. Kdor je za, naj prosim
dvigne roko. (45 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je naš zbor sprejel amandma zakonodajno-pravne komisije
k 4. točki predloga odloka in sicer je zanj glasovalo 45 poslancev, proti so bili
3 poslanci, vzdržal se ni nihče.
Prehajam na glasovanje o predlogu odloka v celoti s sprejetim amandmajem zakonodajno-pravne komisije. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne
roko. (47 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor sprejel predlog odloka o
načrtu statističnih raziskovanj v SR Sloveniji za leto 1969. Zanj je glasovalo
47 poslancev, 1 poslanec je bil proti, vzdržal se ni nihče.
Tovarišice in tovariši poslanci! Dnevni red današnje seje je s tem izčrpan.
Iztekla pa se je tudi delovna doba šestih let našega zbora. Ob tej priliki, ko
končujemo naše delo, mislim, da je prav, če se na kratko ozremo na prehojeno
pot, za katero upam, da je bila uspešna, čeprav ne vedno z rožicami postlana,
pa mi zaradi tega dovolite, da spregovorim nekaj besed o delu in vlogi, ki jo
je imel organizacijsko-politični zbor od sprejema ustave v letu 1963 pa do uveljavitve zadnjih ustavnih amandmajev.
Organizacijsko-politični zbor se je v svoji strukturi in v svoji vlogi nedvomno razlikoval od ostalih zborov delovnih skupnosti naše skupščine. Medtem ko so drugi zbori delovnih skupnosti skrbeli za reševanje vprašanj s povsem določenega interesnega področja in so bili torej predstavniki določenih
družbenih področij, pa je bil organizacijsko-politični zbor tisti, ki je skrbel za
to, da se kar najbolj uveljavi načelo, po katerem naj bodo delovni ljudje in
občani v največji možni meri neposredno udeleženi pri usmerjanju družbenega
razvoja, pri izvrševanje oblasti in pri odločanju o drugih družbenih zadevah.
Organizacijsko-politični zbor je tako dobil svojo vsebino prav v predstavljanju
vseh delovnih ljudi, za odločanje o zadevah, ki so skupne vsem delovnim
ljudem in ne samo določeni skupini zaposlenih občanov.
Skladno s tako vlogo našega zbpra so bile opredeljene tudi naloge in pristojnosti zbora, ki je kot drugi dom obravnaval in razreševal vsa vprašanja,
ki zadevajo sistem samoupravljanja v delovnih in drugih samoupravnih organizacijah in družbeno-političnih skupnostih. Tako je samo delo našega zbora
dejansko prešlo prvotno zamišljeni koncept, po katerem naj bi zbor obravnaval
le pravice človeka in občana, državno upravo in pravosodje, saj je uveljavil
dejansko princip reševanja interesov vseh zaposlenih ljudi. Značilno in čestokrat tudi odločilno za način in metode dela zbora je bilo dejstvo, da organizacijsko-politični zbor ni imel na voljo takih republiških organov, ki bi po
svoji dejavnosti povsem pokrivali pristojnosti zbora. Pri tem sicer ne mislim
na primere, ko je šlo za pripravo zakonskih predlogov in drugih predpisov,
temveč smo to predvsem čutili takrat, kadar je šlo za obravnavanje vprašanj
s področja družbeno-političnega sistema.
Prav zaradi take specifične vloge organizacijsko-političnega zbora si je
moral zbor v svojem delu največkrat sam utirati pot, iskati svojstvene načine in metode dela in prav v tem vidim bistveno in poglavitno vlogo, ki jo
je zbor nedvomno odigral v naporih za uveljavitev samoupravnega sistema,
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v katerem naj bi v največji možni meri omogočal vplivanje na odločitve, tako
na ravni republike, kot tudi občine in delovne organizacije.
Za delo našega zbora sta bili posebno pomembni dve dejstvi: Prvo pomembno dejstvo je v tem, da se je zbor v svojem delu opiral predvsem na
poslance, ki so bili aktivno vključeni bodisi v proizvodnih delovnih organizacijah, bodisi v družbeno-političnih organizacijah. Drugo pomembno dejstvo
pa je v tem, da je zbor tesno sodeloval predvsem z občinskimi skupščinami,
z družbeno-političnimi organizacijami, predvsem Socialistično zvezo delovnega
ljudstva Slovenije, z delovnimi organizacijami in strokovnimi ter znanstvenoraziskovalnimi ustanovami. To široko področje dejavnosti zbora je seveda zahtevalo tudi ustrezno organizacijsko obliko delovnih teles. Prav zaradi tega
je imel naš zbor, če izvzamem republiški zbor, največje število odborov poleg
tega, da smo se posluževali še drugih oblik, kot so začasni odbori, delovne
skupine poslancev, neposredna posvetovanja in razgovori na terenu in podobno.
Konkretnih nalog in vprašanj, ki se jih je zbor v času svojega obstoja
loteval ter številna tudi rešil, je prćveč, da bi jih utegnila vse našteti. 'Nedvomno pa je bila osrednja naloga zbora krepitev in izpopolnjevanje družbenopolitičnega sistema, v katerem naj komuna postane temeljna oblika združevanja delovnih ljudi pri reševanju njihovih skupnih problemov na določenem
območju. Zbor se je nenehno zavzemal, da se delovnemu človeku zagotovi sodelovanje pri razreševanju tistih problemov, ki jih komune rešujejo v medsebojnem sodelovanju na območju regije, republike in federacije. Zbor je z
razpravo o komunalnem sistemu nakazal vrsto problemov in rešitev ter se
zavezal sprejeti dokument o položaju in nalogah občine ter o nadaljnjem razvoju samoupravnih odnosov v občini. Kljub temu, da ta dokument še ni toliko
dozorel, da bi ga zbor lahko sprejel in to nalogo v celoti realiziral, pa je že
sama priprava osnutka dokumenta prispevala k jasnejšim pogledom na reševanje te problematike, kar se je še posebej odrazilo v sprejetih ustavnih
amandmajih. V zvezi s tem bi omenila tudi gradiva za razpravo o referendumu
in o zboru volivcev, ki so že pripravljena in so bila obravnavana v našijh
odborih, ter gradiva o krajevni skupnosti in v samoupravljanju v delovnih
organizacijah posebnega družbenega pomena, ki sta pa še v pripravi.
Obširno področje zborovega dela je predstavljala proračunska politika kot
del širše zastavljene naloge financiranja družbeno-političnih skupnosti. Na
področju proračunske politike so se ob vsakokratni proračunski razpravi in
ob obravnavanju zaključnega računa postavljale zahteve po ugotovitvi vseh
obveznosti republike ter po določitvi načel, na katerih naj proračunska potrošnja temelji. Tak sklep je organizacij sko-politični zbor tudi sprejel in po
svoji vsebini ne posega samo v proračunsko tehniko, temveč je dejansko določil politiko trošenja republiških sredstev v skladu s programi dela. Na podlagi
sprejetih sklepov o proračunski politiki je bil v preteklem letu predložen
skupščini tudi dokument o družbenoekonomskih izhodiščih za sestavo proračuna
in spremljajoče predpise za lete> 1969.
Posebno pozornost je zbor posvečal tudi vlogi, položaju in organizaciji javne
uprave. Zahteva po opredelitvi funkcij, ki jih ima na sedanji stopnji razvoja
družbenega samoupravljanja uprava, je bila v 6-letnem obdobju zbora večkrat
postavljena. Zbor je prav na predzadnji seji obravnaval poročilo, ki ga je pripravila posebna komisija izvršnega sveta, ustanovljena v ta namen. Kompleksnost te naloge zahteva še nadaljnje proučevanje in zato zbor konkretnih rešitev še ni mogel sprejeti. Tudi na področju inšpekcijskih služb je več perečih

394

Organizacijsko-polltični zbor

problemov. V sodelovanju z inštitutom za javno upravo in delovna razmerja
pravne fakultete v Ljubljani je bilo pripravljeno obširno gradivo, na podlagi
katerega sta pristojna odbora našega in republiškega zbora predlagala izdajo
zakona o organizaciji inšpekcijskih služb v SR Sloveniji in tako že prišla do
nekaterih konkretnih predlogov.
Izmed pomembnih vprašanj, ki jih je zbor obravnaval, naj omenim le
še urejanje delovnih razmerij, kjer smo prav tako tesno sodelovali z ustreznimi strokovnimi in znanstvenimi institucijami ter posredovali naša stališča
in mnenja tudi zvezni skupščini; dalje, varstvo pred elementarnimi in drugimi
hudimi nesrečami in prometno varnost ter s tem v zvezi ustrezne zakonske
predpise; vlogo krajevnih skupnosti v komunalnem sistemu; poravnalne svete;
medobčinsko sodelovanje in nekatere družbeno negativne pojave. Glede vseh
teh vprašanj je zbor sprejel stališča, sklepe ali priporočila ter tudi spremljal
njih realizacijo, kar je razvidno iz poročila o delu Skupščine SR Slovenije,
katerega ste vsi prejeli.
Ko govorim o konkretnih nalogah, ki jih je zbor opravljal, se mi zdi pomembno opozoriti na dejstvo, da vse te naloge niso predstavljale nekega akademskega razpravljanja o posameznih vprašanjih, ki ne bi bila povezana z
realnim življenjem, temveč prav nasprotno, vse naše naloge so izhajale iz
potreb in želja tistih, ki so bili zanje najbolj zainteresirani. Prav na podlagi
razgovorov in posvetovanj z občinami, družbeno-političnimi organizacijami in
samoupravnimi skupnostmi sta nastala programska osnova za delo Skupščine
SR Slovenije in okvirni program dela organizacijsko-političnega zbora. Menim,
da je bila to edino pravilna pot za načrtovanje dela zbora, ki jo bo morala
pri svojem delu upoštevati tudi bodoča skupščina.
Naloge, ki jih je naš zbor opravil, pa tudi vloga in struktura zbora so
nujno in vse bolj dajali zboru obeležje splošnega zbora in ga tako približevale
republiškemu zboru. Prav zaradi tega smo često prihajali v položaj, da smo
ugotavljali dejansko dupliranje dela, včasih pa tudi nejasnosti glede pristojnosti posameznih vprašanj. Tak način dela pa je bil kljub temu nujen, ker smo
dosledno upoštevati dvodomni skupščinski sistem, čeprav je postajalo vse bolj
jasno, da bodo v prihodnosti potrebne spremembe. Zadnje ustavne spremembe
so to vprašanje rešile. Ne bom ponavljala razmišljanj, dilem in mnenj, ki so
nam vsem znana in ki so prišla do izraza v ustavni razpravi, nesporno pa je
bilo, da organizacijsko-politični zbor v taki obliki in taki vlogi ni več potreben.
Zagotoviti je bilo treba le kontinuirano reševanje tistih vprašanj, ki jih je
zbor doslej reševal in pri tem zagotoviti tesno sodelovanje vseh zainteresiranih
činiteljev s skupščinskimi telesi, se pravi predvsem z občinskimi skupščinami,
za katerese so temeljna vprašanja družbeno-političnega sistema nedvomno
življenjskega pomena. Prav zaradi tega smo uvedli novo institucijo zasedanja
delegatov občin v Skupščini SR Slovenije, ki bo zagotavljala potrebno sodelovanje občin s skupščino pri obravnavanju vseh tistih temeljnih vprašanj,
ki so v ustavnih amandmajih našteta, po drugi strani pa uvajamo, kot novo
institucijo enotni zbor delovnih skupnosti, ki bo prevzel tista sistemska vprašanja, za katera so zainteresirani vsi zbori delovnih skupnosti in ki so doslej
večinoma spadala v področje dela našega zbora.
Tovarišice in tovariši poslanci! Tako se je normalno in logično iztekla
življenjska doba našega zbora, ki prehaja s tem, kot smo včeraj brali v časopisu, v zgodovino. Mislim, da lahko upravičeno rečem, da je bila ta doba
učinkovita in plodna, da je naš zbor odgovorno in z visoko stopnjo zavesti
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opravljal in opravil svoje delo v nadaljnji izgradnji našega samoupravnega
sistema. Zaradi tega lahko z mirno vestjo, pa tudi s ponosom gledamo na naše
delo z zavestjo, da. smo ga dobro opravili.
Preden končam, mi dovolite, da se vsem vam, tovarišice in tovariši poslanci, iskreno zahvalim za vašo odgovorno in prizadevno sodelovanje v našem
zboru, v odborih našega zbora in drugih delovnih telesih v naši skupščini, saj
so uspehi, o katerih sem govorila, dejansko vaši uspehi.
Želim vam, da bi se tudi v vašem bodočem delu, vsak na svojem področju,
tako uspešno zavzemali za napredek naše družbe. Seveda se moram zahvaliti
tudi izvršnemu svetu in republiškim upravnim organom, s katerimi smo tesno
sodelovali, za njihovo konstruktivno in večkrat potrpežljivo delo v našem zboru.
Prav tako pa sem dolžna zahvalo vsem tistim družbeno-političnim organizacijam, samoupravnim skupnostim, strokovnim in znanstvenim institucijam in
delovnim organizacijam, ki jih zaradi številnosti vseh ne morem našteti, a so
se vedno odzvali naši prošnji za pomoč in sodelovanje pri razreševanju prenekaterih vprašanj s področja njihovega dela, ki jih je zbor obravnaval.
Končno pa se moram seveda še posebej zahvaliti vsem tistim spremljevalcem
dela našega zbora, ki sicer niso sedeli v poslanskih klopeh, so pa bili vedno
navzoči pri delu našega zbora in naših odborov, to je predstavnikom sedme
sile, se pravi novinarjem, reporterjem in poročevalcem, ki so s svojim stvarnim, objektivnim, pravočasnim in konstruktivnim obveščanjem naše javnosti
prav tako doprinesli velik delež k uspešnemu delu našega zbora. Iskrena hvala
prav vsem.
Vida Rudolf: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci!
Kaj poreko o delu našem in o nas zanamci, ne vemo —
a mi drug drugemu utegnemo še danes v roke seči
in kot sodelavci — prijatelji si reči
samo prisrčen, topel hvala!
In zdaj ne vem, če res bom znala,
povedati vam, predsednica naša,
besedo res pravo izbrati priznanja,
ki v domu visokem naj danes odzvanja
z zvokom blagim, kot jo izrekamo sicer le našim dragim.
Dve leti ste varno seje vse vodila,
in s humanizmom svojim z nami vred se za
socializem in za tak sistem življenja našega borila,
v katerem bo vsak človek lahko odkril svoje vrline
in jih za skupnost polno uresničil,
da v družbi naši slovenski
nakopičimo tudi duhovne dobrine,
da ideal zanamcem bo ostal,
ko vsak od nas nekoč premine!
Bila ste drag tovariš nam ter svetovalec
in res le prvi med enakimi — samoupravljalec.
Spoštljivo ste prisluhnila vsem mislim,
ki v skupščini so nam iz ust privrele,
nihče ob vas ostal ni sam, četudi so ideje njegove
kdaj čas in prostor slovenski prehitele.
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Da skupščina je najvišja samoupravna oblika
ste z delom svojim potrdila.
Spoštljiv odnos do drugih mnenj
ostane naj vaša odlika,
tudi če se boste kot nacije izbranka
in zbora narodov poslanka
še v naprej za enakopravnost in bratstvo
v hiši federacije borila.
Nekdanje čase bil je običaj,
da knezom so najljubše dragotine
dajali s sabo, ko so šli v krajine druge.
Mi vam na pot dajemo, kar nam je vsem najdražje:
ponos slovenski, delovni polet, hvaležnost
in ljubezen do človeka, tovarištvo' in ustvarjalnost,
vse druge misli in vsa lepa čustva,
skratka: vse naše vrline.
Prosimo vas, povežite v svoje najlepše spomine
vse nas, ki v klopeh smo poslanskih
iskreno in prizadeto s predstavniško pravico
domišljali si žlahtni svet zavzeto,
da vsak dan manj razpet
bo med krivico in resnico —
v imenu vseh želi si ob slovesu poslanski psevdo vaš poet.
Zdenko Roter: Tovarišica predsednica, dovoli, da se ti v imenu vseh
poslancev zahvalim za tvoje požrtvovalno in demokratično vodenje našega
zbora, v katerem je prišla tvoja humanost do polnega izraza in da ti izročim
tole skromno darilo v spomin na tvoje poslance. (Dolgotrajno ploskanje.)
Predsednik Vera Kolarič: Še enkrat, tovarišice in tovariši, vsem,
prav vsem, iskrena hvala.
(Seja je bila zaključena ob 11.45.)
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SKUPKE SEJE

6. seja
(24. aprila 1969)
Predsedoval: Sergej Kraigher,
predsednik Skupščine SR Slovenije
Začetek seje ob 9.40.
Predsednik Sergej Kraigher: Tovarišiee in tovariši poslanci! Pričenjam 6. skupno sejo vseh zborov Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklical
na podlagi 324. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Za današnjo sejo so opravičili svojo odsotnost poslanci republiškega zbora:
Benjamin Božiček, inž. Marko Bule, Stane Kavčič in Boris Vadnjal; iz gospodarskega zbora: Nada. Beltram, Karel Koren, Tone Rotar, Nada MartelancKajfež, Mara Pelc-Čeferin in Maks Mauer; iz prosvetno-kulturnega zbora:
Slavko Belak, Milan jFilipčič, in Janez Karlin; iz socialno-zdravstvenega zbora:
dr. Milan Istenič in dr. Dušan Mis; iz organizacijsko-političnega zbora pa
Stane Dolenc, Janez Hočevar in Mirko Zlender.
Ugotavljam, da je navzoča večina poslancev vsakega posameznega zbora
in da je skupna seja sklepčna.
Prejeli ste poročilo o delu Skupščine SR Slovenije z dvema prilogama.
Pismeno poročilo želim osvetliti z navajanjem, nekaterih vprašanj, katerih
razreševanje naj prispeva k boljšemu spoznavanju in ocenjevanju dejavnosti,
ki jo je skupščina opravljala v preteklih letih, in k učinkovitejšemu uveljavljanju skupščinskega sistema v prihodnje. Razen tega je treba v zvezi s sprejetimi ustavnimi amandmaji, s katerimi se spreminja struktura skupščine in
na novo določa način njene organizacije, sprejeti tiste najnujnejše predpise,
ki bodo omogočili, da bodo novoizvoljeni poslanci v novi skupščini lahko takoj
pričeli z delom. Skupna komisija vseh zborov Skupščine SR Slovenije za spremembe in dopolnitve poslovnika Skupščine SR Slovenije je pripravila predlog
odloka, s katerim naj se omogoči konstituiranje same skupščine in začetek
njenega dela. Vse druge spremembe in dopolnitve poslovnika na podlagi ustavnih amandmajev pa bo morala sprejeti skupščina v novi sestavi.
Glede na to predlagam za današnjo sejo dnevni red, kot vam je bil sporočen s sklicem seje, in sicer:
1. odobritev zapisnika 5. skupne seje vseh zborov Skupščine SR Slovenije;
2. poročilo predsednika Skupščine SR Slovenije o delu skupščine;
3. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika Skupščine
SR Slovenije.
Ima kdo kakšne pripombe k predlaganemu dnevnemu redu? (Ne.) Ker ni
pripomb, ugotavljam, da je dnevni red sprejet.
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Prehajamo na. 1. to čko dnevnega reda.
Zapisnik 5. skupne seje ste prejeli skupaj s sklicem. Ima kdo kakšno
pripombo k zapisniku? (Ne.) Ker ni pripomb, ugotavljam, da je zapisnik
odobren.
Prehajam na 2. točko dnevnega reda.
Tovarišice in tovariši! V letošnjem aprilu poteka 6 let, odkar smo sprejeli
novo zvezno in republiško ustavo. Danes, po šestih letih razvoja in uresničevanja načel ustave, lahko rečemo, da predstavlja sprejetje nove ustave 1963.
leta mejnik v razvoju vseh narodov Jugoslavije in tudi našega naroda. Narodi
Jugoslavije so v ustavi 1963. leta uzakonili družbeno samoupravljanje in samoupravljanje delovnih ljudi v delovnih organizacijah kot neodtujljivo pravico, postavili temelje sistemu neposredne demokracije v družbenoekonomskih
in političnih odnosih ter na take osnove postavili nadaljnjo izgradnjo svoje
socialistične skupnosti, uresničevanje solidarnosti delovnih ljudi, svobode in
neodvisnosti ter bratstva in enotnosti narodov Jugoslavije in združevanje lastnih stremljenj z naprednimi težnjami človeštva.
V poročilu o delu skupščine v preteklem 6-letnem razdobju, ki ga je predsedstvo predložilo skupščini, so povzete osnovne ocene in najvažnejše izkušnje
tega obdobja. Poročilo se ne spušča v prikaz sprememb v celotnem družbenem razvoju tega časa,, v katerih se izraža tudi uresničevanje politike, ki jo je
oblikovala skupščina. Vendar se iz prikazane kontinuitete njenega dela v treh
dveletnih razdobjih dosedanjega sistema rotacije jasno vidi, kako se je sistem
družbenega samoupravljanja in neposredne demokracije ob reševanju tekočih
problemov in nalog našega hitrega družbenega in gospodarskega razvoja uveljavljal v vsaki od teh dob s svojimi zakonitostmi in poglabljal v vsaki naslednji dobi v primerjavi s prejšnjo.
Če je bilo v letih 1963—1965 za razvoj sistema in za zakonodajno delp
značilno* predvsem usklajevanje zakonov z novo ustavo, so sklepi VIII. kongresa
Zveze komunistov Jugoslavije v 1964. letu ustvarili politične pogoje za gospodarsko in družbeno reformo ter za končni politični obračun z etatizmom in
birokratskim unitarizmom. Razdobje od 1965.—1967. leta je potekalo predvsem v naporih, da se cilji in načela reforme ter njeni ukrepi spremenijo
v osnovni smoter in prakso vseh delovnih ljudi ter njihovih delovnih, družbenopolitičnih in družbenih organizacij.
Vedno globlje in širše uveljavljanje načel ustave in reforme je omogočilo
politični obračun s silami unitarizma in birokratskega etatizma na brionskem
plenumu centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije. Ta zmaga se je
še bolj utrdila z ustavnimi amandmaji 1967. leta ter z reorganizacijo Zveze
komunistov — to je z njeno ločitvijo od države in s spreminjanjem v vodilno
in idejno družbeno-politično organizirano silo, ki deluje v sistemu družbenega
samoupravljanja in neposredne demokracije. V letih 1967—1969, se pravi >v
času, ki ga pravkar zaključujemo, je prišlo z vse intenzivnejšim delovanjem
reforme in v osnovi uspešnim uresničevanjem njenih nalog do pomembne
stabilizacije v gospodarstvu, do kvalitetnih premikov v proizvodnji, do ponovnega povečanja proizvodnje na teh osnovah, investicij in izvoza, do prvih pomembnejših rezultatov v urejanju družbenih služb na novih reformnih osnovah
in do prvih premikov v njihovem bolj usklajenem vključevanju v procesdružbene reprodukcije. Z vedno globljim učinkovanjem ukrepov reforme pa
so se začele vse bolj jasno kazati tudi slabe točke v našem gospodarstvu in
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gospodarskem sistemu ter neusklajenosti v procesu družbene reprodukcije.
Z vse večjim uveljavljanjem načela delitve po rezultatih dela na podlagi zakona
dohodka so začela vse močneje delovati in neposredneje prihajati, do izraza
vsa za našo družbo in njen razvoj značilna notranja protislovja. S tem je postal
očiten vedno večji pomen družbenega planiranja, sporazumevanja in dogovarjanja vseh nosilcev družbenega in gospodarskega razvoja kot načina spoznavanja in obvladovanja naši družbi lastnih zakonitosti ter reševanja njenih
protislovij, in kot sredstva, s katerim se izgrajuje socialistična družba kot
asociacija svobodnih proizvajalcev.
Razvoj na podlagi reforme pa je postavljal in postavlja vsak dan pred
trde preizkušnje tudi vse institucije našega samoupravnega družbeno-političnega sistema in neposredne demokracije. Leto 1967 vsebinsko pomeni začetek
doslednejšega uresničevanja ustavnih načel glede pravic in odgovornosti republik ter vloge federacije in spreminjanje odnosov in pristojnosti med zvezno
in republiškimi skupščinami. Hkrati s temi spremembami pa prihaja do protislovnih, čeprav po svoji družbeni vsebini enotnih procesov. Z ene strani se
uveljavljajo tendence in zahteve po ustreznem integriranju samoupravnih in
drugih nosilcev družbenega in gospodarskega razvoja in za temu primerno
krepitev republiških predstavniških, politično izvršnih, upravnih in samoupravnih organov in institucij, pa tudi vodstev družbeno-političnih organizacij,
da bi bilo republiki omogočeno uspešno opravljanje njene vloge in uveljavljanje
neposredne j še odgovornosti za neokrnjenost njenega položaja in pravic in za
dosego ciljev nadaljnjega družbenega razvoja. Z druge strani pa se z vedno
večjo intenzivnostjo uveljavljajo- tendence in zahteve po vse širši in močnejši
materialni bazi tako delovnih organizacij kot občin in krajevnih skupnosti.
Pri tem se zahteva tako usklajevanje odnosov med republiko, občinami in
samoupravnimi skupnostmi, da se bodo zadeve, ki se v interesu občanov i<n
delovnih organizacij in njihove enakopravnosti lahko bolje in učinkoviteje
urejajo v občinah, krajevnih skupnostih in delovnih organizacijah, ter z njihovim medsebojnim sodelovanjem, v resnici tam in na tak način lahko tudi
reševale.
Ob takem razvoju in tendencah lahko računamo, da je naš družbenopolitični in še posebej skupščinski sistem — kljub slabostim, ki smo jih ugotavljali predvsem v diskusiji o ustavnih amandmajih in skušali z njimi tudi
premagati — v osnovi uspešno prestal vse preizkušnje, si zagotovil zaupanje
naših delovnih ljudi ter tako prispeval k svoji afirmaciji in k afirmaciji
samoupravljanja tudi v mednarodnem merilu. Skupščina je s svojim delom
bistveno vplivala na tak tok procesov. Vztrajala je pri doslednem uveljavljanju
načel reforme ter pri takih ukrepih, spremembah in izpopolnjevanju sistema,
ki po njenih ocenah in stališčih lahko največ k temu prispevajo.
Dosežena razvojna stopnja samoupravljanja in delovanja reforme, ostreje
izražena protislovja in nasprotja v družbenem razvoju ter njihova družbenoekonomska in politična vsebina so ustvarile in ustvarjajo pogoje za jasnejše
opredeljevanje nalog v programski osnovi skupščine in programih dela njenih
teles in organov, pa tudi družbeno-političnih organizacij in samoupravnih
institucij. Zato poročilo o delu skupščine zlasti z navajanjem odprtih vprašanj
in nerešenih protislovij odpira tudi perspektive za delo skupščine v novi
sestavi.
Končno sta v tem času tudi VI. kongres Zveze komunistov Slovenije in
IX. kongres Zveze komunistov Jugoslavije s kritičnim pretresom naše celotne
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družbene in politične prakse in s svojimi sklepi dala za, naslednje obdobj&
zanesljivo politično orientacijo1 in trdno politično osnovo za hitrejše reševanje
družbenih protislovij in utrjevanje vsega, od česar je odvisen naš samoupravni
socialistični družbeni razvoj.
Ce ob poročilu o delu skupščine povzamemo svoja prizadevanja in delo
v tem najvišjem samoupravnem in predstavniškem organu naše republike; ko
smo v komisijah, odborih in s skupščinskih govornic postavljali naloge in
vprašanja ter vsak na svoj način prispevali k njihovemu reševanju, ko smo
se zavzemali za razna, včasih tudi zelo nasprotujoča si stališča in ko smo
končno po sporih in sporazumevanjih sklepali in odločali ter včasih z veliko,
včasih pa tudi s pičlo večino sprejemali in zavračali predloge skupšinskih
aktov in amandmajev, vendar vedno enotni v živi zavzetosti za učinkovito
reševanje perečih nalog našega družbenega razvoja in za utrjevanje samoupravljanja, menim, da lahko z vso1 odgovornostjo pa tudi s ponosom ugotovimo naslednje:
Kljub vsem slabostim v našem delu in nedograjenosti našega družbenopolitičnega in gospodarskega sistema se tudi z našim delom, združenim z delom
milijonov delovnih ljudi v raznih oblikah združenega dela in občanov uresničuje in razvija postopoma, toda nezadržno, socialistična samoupravna družba
— sposobna, da v jeku nagle industrializacije in hitrih sprememb v načinu
in pogojih življenja milijonskih množic ukinja odtujevanje človeka od pogojev
ter rezultatov njegovega dela in da ustvarja vse bolj ugodne možnosti za
njegovo neposredno aktivnost v družbenem življenju in za razvijane njegove
osebnosti. Delovni človek, občan, ne stoji pri nas brez moči nasproti ogromni
koncentraciji sodobne tehnike, znanja ter politične in vojaške moči, nasproti
samovolji, političnemu voluntarizmu in monopolu političnih strank in drugih
centrov moči sodobne industrijske družbe ter vsemoči birokratske države in
njenega aparata. Kljub zaostajanju marksistične misli za bogastvom sodobnih
dogajanj v zmagovitem, čeprav zapletenem in mučnem pohodu socializma
v sodobnem svetu lahko ugotovimo, da uresničujemo v našem družbenem
razvoju osnovne postavke znanstvenega socializma, da. utrjujemo in razvijamo
družbeni položaj delovnega človeka kot samoupravljalca in da se rezultati
tega vidijo tudi v stalnem izboljševanju njegovih pogojev življenja, dela in
razvoja.
Neposredna demokracija, s katero smo zmagovali v času narodnoosvobodilne vojne in v času obnove in ki nam je bila kot cilj pred očmi tudi v času
intenzivne industrializacije, ko smo morali centralizirati sredstva in krepiti
moč in vlogo državnega aparata — se ponovno uveljavlja kot osnova našega
družbenega in političnega življenja. To se kaže v vse večji vlogi organizacij
socialistične zveze delovnega ljudstva. To je dajalo in daje svoj pečat tudi
političnim dogajanjem v zvezi z zadnjimi volitvami, ob kandidiranju, ob samih
volitvah in njihovih rezultatih. Program Zveze komunistov Jugoslavije, sprejet
na VII. kongresu, postaja v razvoju sistema samoupravljanja in neposredne
demokracije praksa milijonskih množic in se tako najbolj prepričljivo in neizpodbitno potrjuje. Mislim, da je prav, če s to ugotovitvijo tudi v najvišjem
predstavniškem organu našega naroda in naše republike počastimo petdeseto
obletnico ustanovitve Komunistične partije in Zveze komunistov. Mislim, da
je prav to treba poudariti tudi zato, ker se v našem družbenem življenju
pojavljajo samozadovoljni filistri, ki jim je malodane vsak razvoj prehiter in
vsaka sprememba odveč, kakor tudi prakticisti, ki so jim osnovno merilo za

6. seja

401

njihovo politično ravnanje trenutna politična razpoloženja, in trenutni odnosi
sil, program Zveze komunistov in načela ustave pa malo realne vizije dvomljive praktične vrednosti.
V današnjih mednarodnih odnosih so samoupravljanje in sistem neposredne
demokracije v Jugoslaviji ter sistem odnosov med narodi in narodnostmi, ki
se na teh temeljih razvijajo, tisto objektivno dano družbenoekonomsko in
politično dejstvo, s katerim Jugoslavija, taka kot je, s svojim obstojem in
razvojem najbolj vpliva na sodoben svet in njegov razvoj. To seveda Ikrepi
njen ugled v svetu in naš mednarodni položaj. Uveljavljanje in poglabljanje
samoupravljanja in neposredne demokracije predstavlja osnovo notranje politične enotnosti Jugoslavije in neusahljiv vir energije v izpolnjevanju nalog
našega hitrega gospodarskega in družbenega vzpona in naše narodnoobrambne
moči. To je postalo še posebno pomembno prav v zadnjih letih razvoja mednarodnih političnih odnosov, ko se super sile pojavljajo kot stalna grožnja neodvisnosti majhnih narodov in držav. Dogodki na Češkoslovaškem med drugim
dokazujejo, da tudi visoka stopnja razvitosti demokratične tradicije in kakršnakoli spontanost demokratičnega gibanja, četudi ob relativni organiziranosti
delavskega razreda, nikomur sami zase ne jamčijo nacionalne svobode in neodvisnosti, lastne poti v družbenem razvoju in svobodno urejanje mednarodnih
odnosov, če se obenem ta ne opira na družbenoekonomske in politične odnose
v družbi, katerim je izhodišče interes delovnega človeka v združenem delu in
če se ne opira na ustrezno organizacijo naprednih političnih subjektivnih sil
in delovnih množic.
Naša skupščina je glede vseh odločilnih dogodkov v mednarodnih odnosih
v zadnjih letih dala polno podporo zunanji politiki Socialistične federativne
republike Jugoslavije. Iz poročila o delu skupščine se vidijo osnovne usmerjenosti in oblike zunanjepolitične dejavnosti skupščine; zato ne mislim, o tem
posebej govoriti. Želim pa posebej poudariti, da smo se zavedali in se zavedamo pomena našega dela in naše odgovornosti za položaj in razvoj Slovencev v zamejstvu. Zato- se je s temi vprašanji še prav posebej bavila tudi
komisija za vprašanja mednarodnih odnosov. Nova vloga zbora narodov pri
kreiranju zunanje politike in kontroli njenega izvajanja bo v bodoče omogočala
republiki še aktivnejšo vlogo, pa tudi neposrednejšo odgovornost pri postavljanju in reševanju vseh vprašanj razvijanja mednarodnih odnosov in našega
položaja v svetu.
Tovarišice in tovariši! Poročilo o delu Skupščine SR Slovenije dovolj podrobno in jasno podaja delo skupščine v razvoju našega družbenega življenja
kot tudi funkcioniranje skupščine, kot najvišjega organa družbenega samoupravljanja in najvišjega organa oblasti. Da bi bilo bolj aktualno, daje poudarek
delu in izkušnjam skupščine v zadnjih dveh letih. Poročilo navaja v vsakem
poglavju odprta vprašanja in tako nakazuje naloge, ki jih prevzema nova
skupščina.
Skupščina je pred kratkim obsežno razpravljala in končno tudi sprejela
resolucijo^ o temeljih zakonodajne politike, ki se dotika tudi nekaterih bistvenih
problemov s področja urejanja družbeno-političnih odnosov. Prikaz dela posameznih zborov in s tem tudi osnovnih vprašanj, ki so se reševala in ki so
ostala odprta na posameznih področjih družbenega dela, so dali tudi predsedniki zborov na nedavnih tiskovnih konferencah. Razpolagamo tudi s poročilom delegacije naše republike v zveznem zboru —■ zboru narodov Zvezne
skupščine. Omeniti moram še dve gradivi, ki dopolnjujeta analizo dela skup26
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ščine in osnovne izkušnje preteklih let: poročilo o delu kluba poslancev Socialistične republike Slovenije ter gradivo skupne komisije vseh zborov za
spremembe in dopolnitve poslovnika v zvezi z ustavnimi amandmaji.
Poleg pregleda in analize našega dela in izkušenj zadnjih let je bil cilj
in smisel vseh v ta gradiva vloženih naporov tudi v tem, da olajšamo' novoizvoljenim poslancem seznanjanje z osnovnimi problemi našega družbenega
razvoja, našega skupščinskega sistema in organizacije dela ter tako prispevamo
k zagotavljanju potrebne kontinuitete v delu skupščine. V tem je verjetno
predvsem pomen in praktični smisel omenjenih gradiv. Kontinuiteto' v delu
skupščine poleg tega brez dvoma jamčijo tudi tisti poslanci sedanje skupščine,
ki so na poslednjih volitvah bili ponovno izvoljeni. Od 400 poslancev v vseh
zborih dosedanje skupščine je bilo po dobljenih podatkih, na primer v republiški zbor izvoljenih 45 poslancev, to je polovica republiškega zbora novega
sklica. Na včerajšnjih volitvah poslancev zborov delovnih skupnosti pa je med
195 poslanci ponovno izvoljenih 56 dosedanjih poslancev ali nekaj več kot ena
četrtina.
To tudi meni omogoča, da z istim namenom poudarim samo nekaj nalog,
ki lahko vplivajo na večjo učinkovitost delovanja skupščine v celotnem našem
družbeno-političnem sistemu.
Struktura naše družbe postaja z njenim razvojem vse bolj komplicirana
in odnosi v njej vse bolj zapleteni, interesi, ki sicer temeljijo na skupnih
osnovah, pa vedno bolj diferencirani. Ce hočemo v pogojih nadaljnjega razvoja
neposredne demokracije — to je vse večjega podružbljanja politike i:n prenašanja odločitev o vprašanju razvoja posameznih družbenih dejavnosti ah
družbe kot celote na neposredne nosilce družbenega in gospodarskega razvoja,
na njihove samoupravne skupnosti in družbene organizacije ter na njihove
delegate v našem skupščinskem sistemu — učinkovito1 reševati vprašanja in
protislovja njenega razvoja, bomo morali hitreje odpravljati nekatere slabosti,
za katere smo že sedaj občutili, da otežkočajo uspešnejše izpolnjevanje funkcij
skupščine v našem družbeno-političnem sistemu in v družbenem razvoju.
Naš skupščinski sistem in delo skupščinskih teles in organov moramo izpopolnjevati v tem smislu, da bo vse bolj odprt nasproti družbeni bazi in
osnovnim nosilcem našega družbenega razvoja. Stalno si moramo prizadevati,
da bodo v splošnem političnem zboru in še posebej v zborih delovnih skupnosti
prišli čimbolj avtentično do> izraza različni interesi, ki se uveljavljajo v naši
družbeni bazi in družbenem razvoju in se v njej konfrontira jo, da se čimprej
prično analizirati družbenoekonomske in politične osnove in tendence ter
družbeno-politične posledice teh tendenc, da bi se ugotovil skupen družbeni
interes in najustreznejše oblike in metode njegovega uveljavljanja. Pri tem
bodo morali zbori in odbori z večjo načrtnostjo kot doslej in še v večji meri
vključevati v svoje dek» delegacije zainteresiranih dejavnosti in grupacij delovnih ljudi in občanov, ki lahko bistveno prispevajo k ugotavljanju avtentičnih
interesov in teženj ter k ustreznejšim rešitvam. To še prav posebej velja spričo
dejstva, da se bodo ugotovljene slabosti v dosedanji strukturi skupščine in
njenih teles v novi skupščini lahko popravile samo v relativno omejenem
obsegu. Pri tem bodo morali politično' izvršni in upravni organi, pa tudi delovna telesa skupščine in družbeno-politične organizacije v še večji meri kot
doslej, proučevati že prve signale o prizadetih interesih in možnih konfliktih,
tudi če trenutno ne bi naleteli na posebno razumevanje in odmev v javnosti
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ali v sami skupščini in začeti potrebno družbeno in politično aktivnost za
razčiščevanje spornih problemov.
Sklepi VI. kongresa Zveze komunistov Slovenije in IX. kongresa Zveze
komunistov Jugoslavije, kakor tudi kongresna gradiva, predstavljajo dobro
osnovo za politično* orientacijo- poslancev v osnovnih vprašanjih našega družbeno-političnega razvoja v celoti in v najvažnejših področjih našega družbenega
življenja. Pomembno oporo za delo poslancev in skupščinskih teles predstavljajo tudi programske osnove zvezne in republiške konference, kakor tudi
mnogih občinskih organizacij Socialistične zveze delovnega ljudstva, ki so bile
sprejete kot sestavni del volilnega procesa. Lahko rečemo, da še nikoli doslej
niso imeli poslanci in odborniki s strani Zveze komunistov in Socialistične
zveze tako široko zastavljene in izdelane politične osnove za svoje delo, pri
kateri sta bih doseženi potrebno politično soglasje in enotnost. To jim lahko
služi kot čvrsta orientacija za enotna politična izhodišča ali pa kot orientacija
za njihovo izdelavo, kakor tudi za samostojno akcijo v skladu s specifičnostmi
njihovega področja in konkretnimi oblikami, v katerih se za njih in za skupščino postavljajo dani problemi. S tem se brez dvoma odpravlja ena od občutnih
vrzeli v delovanju skupščinskega in celotnega družbeno-političnega sistema, posebno zadnjih let, in ustvarjajo pogoji za njegovo uspešnejše delovanje. Seveda
pa je ostalo na vseh področjih še mno-go odprtih in neproučenih vprašanj
z mnogimi različnimi stališči glede njihovega reševanja. Tako stoji še naprej,
ne samo pred predsedstvom skupščine in izvršnim svetom, ampak pred vsemi
delovnimi telesi in organi skupščine naloga, da že pri izdelavi predloga za
sprejetje nekega akta, še prav posebno pa v diskusiji o osnutku akta, pravočasno opravijo konfrontacijo in usklajevanje različnih stališč in političnih izhodišč z ustreznim angažiranjem vseh prizadetih družbeno-političnih organizacij. Prav gotovo pa bodo tudi obratno družbeno-politične organizacije, njihova
vodstva ali delovna telesa postavljala svoje zahteve pred skupščino- in njene
organe. Ta izhodišča in načelne odločitve morajo dobiti končno potrditev, ali
so družbeno osnovane in sprejemljive v danih konkretnih odnosih med nosilci
različnih interesov, ob danem poznavanju problemov in upoštevanju konsekvenc
predlaganih rešitev, z odločitvami poslancev in odbornikov v skupščini. S tem
se v ničemer ne zmanjšuje njihova samostojnost in odgovornost, ampak se
ustvarjajo samo večje možnosti za temeljitejšo obravnavo v skupščini in boljšo
družbeno in politično kvalificiranost sprejetih odločitev.
Ze sedaj postavljajo tako zahtevo člani delegacije naše republike v zveznem
zboru — zboru narodov kot pogoj za bolj kvalificirano in samostojnejšo- orientacijo delegacije in vsakega njenega člana v delu zbora in ob različnih stališčih
in predlogih, s katerimi se srečuje, kakor tudi za njihovo aktivnejšo vlogo
v Sloveniji, v republiški skupščini in v družbeno-političnih organizacijah v
tolmačenju politike zibora narodov, kakor tudi svojega dela in svojih stališč.
Nova vloga zbora narodov v zvezni skupščini in neposrednejša odgovornost,
ki jo s tem delegacije republik in republike prevzemajo- za politiko zbora
narodov in -delo zvezne skupščine, še bolj potrjuje upravičenost takih zahtev.
S tem se bo bistveno olajšalo tudi delo poslancev drugih zborov, posebno
družben-o-političnega zbora. Podobne zahteve se postavljajo- tudi v delu republiške skupščine. Tako prakso smo v preteklih letih že začeli uvajati in smo
jo tudi preizkusili pri reševanju vrste vprašanj, vendar še vedno premaloproučeno in sistematično. To velja posebno za področje razvoja in izpopolnjevanja družbenoekonomskega in političnega sistema.
26*
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Iz poročila o delu skupščine je razvidno, da se v delo skupščine in njenih
organov vedno bolj vključujejo znanstveni inštituti in strokovne institucije
ter posamezni strokovni in znanstveni delavci. Vsekakor pa bo morala skupščina s skupnimi napori to delo še naprej razvijati in usposabljati inštitute in
druge znanstvene in strokovne ustanove, da bodo uspešno spremljali naš
družbeni in gospodarski razvoj ter s svojimi dognanji in predlogi za razne
možne rešitve postavljenih problemov učinkovito prispevali k bolj kvalificiranim in proučenim odločitvam.
Ob tej priložnosti želim opozoriti samo na dve odprti vprašanji, o katerih
govori tudi poročilo.
V programski osnovi za delo Skupščine Socialistične republike Slovenije
smo zapisali, da je treba delovnemu človeku zagotoviti v delovnih organizacijah tak položaj, da bo vsak delovni človek neposredno zainteresiran, da po
svojem znanju in sposobnosti sodeluje pri reševanju vseh problemov delovne
organizacije. Z normativne strani ustvarjajo potrebne pogoje za uveljavljanje
takega položaja in vloge delovnega človeka rešitve, ki jih vsebuje zvezni zakon
o ugotavljanju in delitvi dohodka. Pri njih so intenzivno sodelovali tudi ustrezni
organi naše skupščine in naše republike. Tu gre predvsem za ugotavljanje
dohodka in njegovo- delitev po delovnih enotah, postavljenih s statuti podjetij
in na način, ki ga predpišejo v skladu z zakonom samo delovne organizacije
v svojih aktih. Tu gre za sistem družbenega dogovarjanja, ki mora zagotoviti
delitev dohodka in oblikovanje osebnih dohodkov v skladu z rezultati gospodarjenja in produktivnostjo dela ter z zahtevami razvoja delovnih organizacij.
Realizacija tega zakona in zadev, ki jih morajo delovne organizacije urediti
s statuti, in rešitev problemov, ki jih morajo urediti republiški organi, je ena
od prvih in najpomembnejiših nalog v utrjevanju in razvoju samoupravljanja.
Reševanje te naloge pa je nemogoče, dokler se ne zlomi odpor rutinskega in
tehnokratskega podcenjevanja uveljavljanja delavcev v delovnih enotah kot
samoupravljalcev, ter tendenc, da se jih obdrži v položaju mezdnega delavca,
kateremu pa se sicer prepuščajo- nekatere pravice pri odločanju o osebnih
dohodkih in delovnih razmerjih, in podobno. Izkušnje s prekinitvami dela in
stavkami nam pa nasprotno- kažejo, da je reševanje prav teh problemov pogoj
za stabilnost dela in razvoj delovnih organizacij ter za uspešno širjenje integracijskih procesov. Z druge strani pa je brez uveljavljanja odnosov, ki jih
zahteva zakon o ugotavljanju in delitvi dohodka, nemogoče tudi na samoupravljanju ustrezen način določiti pri delitvi dohodka odnos med delom, potrebnim
za reprodukcijo in povečevanje delovnih sposobnosti, znanja ter stopnje izobrazbe in kulture delovnih ljudi, ter dobičkom podjetij oziroma potrebnimi
poslovnimi skladi delovnih organizacij. Brez tega pa je v pogojih družbenega
samoupravljanja nemogoče obvladati zakonitosti, ki vladajo v medsebojni odvisnosti obeh ekonomskih kategorij, vsebovanih v dohodku in v dinamiki njegovega ustvarjanja. Brez tega mora biti tudi proces integracije in medsebojnega
sodelovanja na trajnejših dolgoročnejših osnovah med raznimi delovnimi organizacijami, interesno povezanimi v procesu družbene reprodukcije, ter gospodarskimi in tako imenovanimi negospodarskimi uslužnostnimi dejavnostmi v
usklajen proces družbene reprodukcije težak, počasen in nujno povezan z mnogimi konilikti. Tu ne gre torej več niti za kakšno voluntaristično vizijo aso^
ciacije proizvajalcev niti za štihijno dozorevanje samoupravnih odnosov. Ti
procesi so realnost in resnična potreba našega družbenega razvoja, zagotovijo
pa se lahko samo z zavestno aktivnostjo prav tistih nosilcev družbene repro-
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dukcije, v katerih ravnanju in poslovni aktivnosti se ob zadovoljevanju njihovih
interesov uveljavljajo zakonitosti blagovne proizvodnje. Tu pripada posebna
vloga zborom delovnih skupnosti, ki jih ne more na sedanji stopnji razvoja
nadomestiti nobena druga institucija; z njihovim neposrednim vplivanjem na
potek sklepanja sporazumov in odgovorov kakor tudi na. priprave in izdelavo
kriterijev za sklepanje sporazumov in dogovorov, ki bodo prilagojeni specifičnostim vsake dejavnosti in za njo značilnim oblikam uveljavljanja dohodkovnih odnosov.
Poleg tega problema želim ob tej priložnosti samo opozoriti na koncept
dolgoročnega družbenoekonomskega razvoja republike, katerega izdelavo je
izvršni svet s posebnimi pogodbami zaupal inštitutu za ekonomska raziskovanja. Predsedstvo je o problematiki izdelave tega koncepta razpravljalo dvakrat, o predhodnih gradivih pa so razpravljali tudi že pristojni skupščinski
odbori. Kot ste bih že obveščeni, žal ni bilo moč izpolniti pričakovanja, da
bi zbori že v tem sklicu razpravljali o dosedanjem delu za pripravo koncepta,
stališčih in problemih, ki se pri tem pojavljajo. V skupščini smo se zavzemali
za to, da gospodarske in druge delovne organizacije in občine oziroma regije
tudi same zastavijo' to deloi. To' bo' služilo kot podlaga za usklajevanje stališč,
ki izhajajo iz globalnih analiz, in bo> olajšalo nadaljnjo1 fazo dela pri izdelavi
dolgoročnega programa. Brez dvoma bi razprava o osnovnih problemih in o
družbeno-političnih ter ekonomsko političnih aspektih izdelave tega koncepta že
v prvih mesecih obstoja nove skupščine pomenilo zelo dober in racionalen
začetek njenega dela, samim izdelovalcem pa dragoceno pomoč pri izvedbi
njihove izredno odgovorne haloge.
Tovarišice in tovariši! Dovolite mi, da se ob tej priložnosti v zvezi z delom
poslancev zadržim še pri nekaterih problemih obveščanja poslancev in njihove
povezave z volivci. V tem pogledu smo' v preteklem razdobju naredili precejšen
korak naprej. Izkušnje pa kažejo1, da postaja za obveščenost poslancev vse
večjega pomena določena selekcija informacij. Potrebne so take informacije,
ki bodo upoštevale specifično' vlogo' in naloge poslanca v republiški skupščini,
poslanca v zvezni skupščini, poslanca splošno političnega zbora ali poslanca
v zborih delovnih skupnosti. V dosedanjem razdobju je bil poudarek na splošnih
informacijah, ne da bi pri tem v zadostni meri računali s specifičnimi potrebami poslancev, kot se tudi ni v zadostni meri izvajala določba poslovnika,
po kateri je treba iz obsežnejših gradiv za poslance prirejati informacije v
ustrezni obliki. Obveščenost poslancev ni pomembna le zatoi, da bodo' ti imeli
splošno predstavo o gibanjih v družbi in gospodarstvu ter na posameznih
področjih družbenega življenja. Tekoče obveščanje naj poslancem omogoči tudi
preverjanje, ali, koliko in kako se stališča skupščine ustvarjalno vključujejo
v dejavnost delovnih organizacij, samoupravnih skupnosti, gospodarske zbornice, vodstev družbeno-političnih organizacij in tako> dalje. Tako obveščanje smo
dosedaj pogrešali.
Potrebna bo tudi večja informiranost o stališčih, zavzetih v ustreznih
organih v federaciji in v drugih republikah, o pomembnih družbenih in gospodarskih pojavih in vprašanjih v družbenem in političnem razvoju in življenju pri nas in drugod v federaciji. To bo še prav posebej pomembno za,
novo- vlogo' zbora narodov ter za delo1 naše delegacije.
Seveda gre tu vedno za obojestranski odnos. Ni dovolj, da. je le poslanec
informiran o. problemih družbene baze in da te probleme prenaša v skupščino,
katere član je. Iz lastne izkušnje vemo, da mora poslanec, če hoče nastopati
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kot delegat volivcev, ki je v stalni delovni povezavi s samoupravno organiziranimi volivci, ki pozna izoblikovane interese v njihovih samoupravnih orgar
nizacijah in jim na takih osnovah za svoje delo tudi odgovarja, obravnavati
skupaj z delovnimi ljudmi in občani ter vsemi zainteresiranimi dejavniki pereča
vprašanja, še preden pridejo na dnevni red v skupščino'. Kasneje pa mora
v svoji volilni enoti pojasnjevati svoja stališča in predloge ter sprejeto skupščinsko politiko in odločitve ter na ustrezen način za izvajanje te politike
angažirati delovne ljudi in občane, ustrezne delovne organizacije, odbornike
in občinske skupščine ter ustrezne samoupravne skupnosti, družbeno-politične
in družbene organizacije.
Dosedanja praksa je pokazala, da je racionalna povezava poslancev z njihovo volilno bazo pogoj, da se naš delegatski in skupščinski sistem še bolj
popolno uveljavita. Iskanje bolj funkcionalne povezave poslanca z njegovo
družbeno bazo pomeni predvsem iskanje rešitev, ki bodo zagotovile, da se poslanec uveljavi v republiški in zvezni skupščini kot delegat samoupravne
družbene strukture in v njej izoblikovanih interesov, in obratno, da z aktivnostjo v svoji družbeni in samoupravni bazi vpliva na izvajanje politike skupščine in jo tolmači obenem s stališči, za katera se je zavzemal in ki jih je
sprejel.
Za tako obojestransko vplivanje bo koristno, če se bodo v občinskih
skupščinah obravnavala ustrezna vprašanja skupaj z republiškimi oziroma
zveznimi poslanci. To velja tudi za skupne obravnave problemov v republiški
skupščini s člani delegacije v zboru narodov. Gre torej za iskanje ustreznejših
oblik, v katerih se bo lahko uveljavljal sistem delegacije v občini, republiki
in federaciji, kar bo olajšalo kristaliziranje in uveljavljanje skupnega nacionalnega političnega družbenega interesa.
Selekcija informacij in oblik povezave glede na naloge, ki jih rešujeta
skupščina in zbor, kateremu poslanec pripada, lahko prispeva tudi k temu,
da se bodo poslanci in predstavniški organi lažje odrekli odločanju o tistih
zadevah, ki se po njihovi družbeni, politični in strokovni vsebini bolje rešujejo
v neposredni samoupravi, v delovnih organizacijah, v samoupravnih skupnostih
in družbenih organizacijah oziroma občinah.
Pri reševanju vseh teh vprašanj imajo poleg skupščin družbeno-političnih
skupnosti veliko odgovornost družbeno-politične organizacije, predvsem socialistična zveza in sindikati. V dosedanji praksi je posebno socialistična zveza
že storila določene napore za boljšo povezanost poslancev z njihovo družbeno
bazo. Ob večji angažiranosti teh organizacij bodo poslanci prek republiške in
zvezne skupščine in prek kluba poslancev, v katerem so z dosedanjim delom
za to postavljeni vsi potrebni temelji, lahko opravljali svoje naloge v skladu
s potrebami družbenega razvoja in z zaupanjem ter pričakovanjem volivcev.
Na koncu želim poudariti vlogo in odgovornost tiska in drugih sredstev
informacij v informiranju javnosti in volivcev o delu skupščine in poslancev.
Mislim, da lahko ugotovimo, da je v poročanju o delu skupščine narejen
občuten napredek ne samo v informacijah o skupščinskem delu, ampak tudi
v komentiranju tega dela ter družbenega in političnega dogajanja, povezanega
s sklepi in politiko skupščine. Naj ob tej priložnosti izrazim željo-, da bi napredek na tem področju bil tudi v bodoče tako intenziven, kar je še zlasti
potrebno glede obveščanja naše javnosti o delu delegacije v zboru narodov
in poslancev zvezne skupščine.
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Dovolite mi nadalje, da dam posebno priznanje za delo in pomoč našim
strokovnim sodelavcem in delovni skupnosti naše republiške skupščine, ki je
brez bistvenega povečanja svojega števila obvladala mnogo intenzivnejše in
širše delo skupščine in vseh njenih teles.
Tovarišice in tovariši! Naj se končno zahvalim tudi vam vsem za sodelovanje in zavzetost pri izpolnjevanju nalog, ki so bile postavljene pred skupščino pri reševanju problemov našega družbenega razvoja. Na ta način ste še
posebej utrdili ugled in vpliv naše skupščine ter prispevali k poglabljanju zaupanja delovnih ljudi in vseh občanov v funkcijo, ki jo opravlja skupščina
v družbenem in političnem življenju v Sloveniji in Jugoslaviji. (Ploskanje.)
Ima kdo kakšne pripombe ali želi kdo besedo? (Ne želi.) Ker ni pripomb
in nihče ne želi govoriti, zaključujem tudi to točko dnevnega reda.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije,
ki ga je predložila skupna komisija vseh zborov za spremembe in dopolnitve
poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije, ste prejeli skupaj s
sklicem.
Skupna komisija je dala k predlogu odloka tudi pismeno obrazložitev.
Predlog odloka je obravnavala zakonodajno-pravna komisija in dala pismeno poročilo, ki ste ga danes dobili na mizah. Ali želi predstavnik skupne
komisije dati še ustno obrazložitev? (Da.) Besedo ima tovariš Brilej.
Dr. Jože Brilej: Tovarišice in tovariši poslanci! Nova repubiška skupščina, katere poslanci so bili izvoljeni na volitvah v tem mesecu, bo morala
reševati izredno pomembne naloge: to izhaja tudi iz gradiva, ki ste ga prejeli
za drugo- točko današnje seje in iz pravkaršnjega ekspozeja predsednika skupščine k tej točki.
Učinkovito reševanje teh nalog terja tudi ustrezno organizacijo dela skupščine, njenih komisij, odborov in drugih delovnih teles; vse to pa se mora
odraziti tudi v določbah poslovnika skupščine in njenih zborov.
Sedanji skupščinski poslovnik je bil sprejet decembra 1967, poslovniki
zborov pa junija 1968. V poročilu o delu skupščine je bila ocenjena pozitivna
vloga poslovnika skupščine in njegov vpliv na boljšo organiziranost dela naše
republiške skupščine, zlasti pa še na krepitev oblik in vsebine sodelovanja
republiške skupščine z zvezno skupščino in občinskimi skupščinami. Zvezni
ustavni amandmaji, sprejeti konec lanskega leta, in republiški ustavni amandmaji, sprejeti januarja letos, prinašajo nove kvalitetne spremembe, med drugim
v odnosih republiške skupščine do zvezne skupščine kot tudi do občinskih
skupščin in postavljajo republiko v nov položaj do zveze in občine do republike.
To pa je le en vidik sprememb in dopolnitev, s katerimi je potrebno1 uskladiti
določbe poslovnika. Zmanjšano število poslancev republiške skupščine, odprava
organizacijsko-političnega zbora, uvedba enotnega zbora delovnih skupnosti, zasedanje delegatov občin v skupščini, usklajevanje spornih vprašanj med zborom, ki sicer za reševanje določenega vprašanja ni pristojen in pristojnima
zboroma, razmejitev pristojnosti med zbori republiške skupščine zlasti pa še
z enotnim zborom, odprava dosedanjega načina volitev polovice poslancev vsaki
dve leti, odprava dosedanjih določb o sestavi, nalogah in načinu dela komisij,
odborov in drugih teles skupščine in njenih zborov — vse to spreminjevalno
vpliva na metode dela ni terja spremembe in dopolnitve sedanjih poslovnikov.
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Poleg teg.a pa tudi sedanje izkušnje pri izvajanju poslovnika kažejo* na potrebo
po nekaterih spremembah. Okrepljena vloga funkcionalnih samoupravnih skupnosti terja dopolnitev oblik in vsebine sodelovanja skupščine s temi skupnostmi
in z delovnimi organizacijami. Delo odborov bo treba v večji meri povezati
z bazo, iz katere izhajajo, z delovnimi organizacijami. Proučiti je treba možnosti za morebitno združitev ali drugačno organizacijo posameznih teles
skupščine.
Skupna komisija vseh zborov Skupščine SR Slovenije za spremembo in
dopolnitev poslovnika Skupščine SR Slovenije je že na prvi seji, dne 6. marca,
razpravljala o celotnem spektru problemov, ki jih je treba urediti v poslovniku
v zvezi z ustavnimi amandmaji in izkušnjami dosedanje prakse. Pri tem se je
postavilo vprašanje, kako daleč naj komisija v sedanji sestavi pri svojih predlogih gre in, ali naj skupščina v sedanji sestavi že sprejema odločitve o vprašanjih, ki jih je treba urediti.
Na podlagi zbranega gradiva je skupna komisija vseh zborov skupščine za
spremembo in dopolnitev poslovnika na drugi seji, dne 15. aprila, sprejela
stališče, da je sicer treba v najbližji prihodnosti uskladiti poslovnike skupščine in njenih zborov z ustavnimi amandmaji, da pa je nedvomno pravica
poslancev, izvoljenih za naslednjo mandatno dobo, da sami organizirajo svoje
delo. Zato se je komisija odločila predlagati skupščini v dosedanji sestavi, da
sprejme le tiste nujno' potrebne spremembe in dopolnitve, s katerimi se bo
omogočilo novi skupščini, da se konstituira in prične z delom, O vseh drugih
spremembah in dopolnitvah, ki so sicer nujne za redno delo nove skupščine,
pa naj novo- izvoljeni poslanci odločajo sami.
Zato predlaga skupna komisija vseh zborov predlog odloka o spremembah
in dopolnitvah poslovnika skupščine, ki ureja potek prve seje zborov in prve
skupne seje vseh zborov, verifikacijo mandatov, izvolitev predsednika in podpredsednikov skupščine ter predsednikov in podpredsednikov zborov.
Za današnjo sejo vseh zborov ste prejeli gradivo o osnovnih problemih, ki
jih bo treba urediti v poslovniku v zvezi z izvedbo ustavnih amandmajev. Komisija bo to gradivo predložila'novo izvoljeni komisiji za poslovnik kot delovno
osnovo- za njeno- delo-. Osnovni problemi zajemajo predvsem, problematiko
pristojnosti, organizacije in dela enotnega zbora delovnih skupnosti, sklicevanja
in dela zasedanja delegatov občin ter organizacijsko strukturo1 skupščinskih
teles. V gradivu so povzete dosedanje izkušnje in nekateri novi pristopi, zlasti
glede učinkovite in racionalne organizacije dela. Nedvomno bo- novi komisiji
za poslovnik v veliko pomoč tudi poročilo o delu skupščine, ki daje analizo
dosedanjega dela in organizacijskih oblik.
Odlok, ki ga je komisija predlagala v sprejem skupščini in je danes na
dnevnem redu, naj torej omogoči novo izvoljeni skupščini, da se konstituira
in prične z delom. Za razliko od dosedanjega stanja, ko se je vsaki dve leti
izmenjala polovica poslancev, so bili sedaj vsi poslanci vseh zborov izvoljeni
na novo in se bodo zaradi tega morali vsi zbori in skupščina kot celota, na
novo konstituirati. Predlog odloka rešuje vprašanje, kdo- skliče prve seje in
kdo jih vodi do izvolitve predsednikov, govori o ustanovitvi verifikacijske
komisije in določa dnevni red prve seje zborov ter prve skupne seje vseh
zborov. Zaradi odprave organizacijsko^političnega zbora je bilo potrebno- spremeniti tudi določbe o skupščinski komisiji za volitve in imenovanja. Na prvi
seji bo republiški zbor izvolil tudi predsednika in člane izvršnega sveta. Da
se zagotovi z ustavnimi amandmaji dana pravica zborom delovnih skupnosti,

6. seja

409

da sodelujejo tudi v zadevah iz pristojnosti republiškega zbora, vsebuje predlog
odloka tudi določbe o sodelovanju zborov delovnih skupnosti pri volitvah in
imenovanjih. Republiški zbor začne predloge za volitve in imenovanja obravnavati šele, ko dobi mnenje zborov delovnih skupnosti.
Predlog odloka, ki je pred vami, je obravnavala tudi zakonodajno-pravna
komisija. Ta se je strinjala s stališči, iz katerih predlog odloka izhaja, in
s stališči, na katerih temelji. K besedilu odloka je komisija predlagala nekaj
sprememb, ki nekatere določbe tega predloga bolje precizirajo in zboljšujejo
njihovo besedilo. Skupna komisija za poslovnik sprejema predloge zakonodajnopravne komisije.
V imenu skupne komisije vseh zborov Skupščine SR Slovenije za spremembo in dopolnitev poslovnika skupščine predlagam, da skupna seja vseh
zborov Skupščine SR Slovenije sprejme predlog odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika Skupščine SR Slovenije skupaj s spremembami, ki jih
predlaga zakonodaj no-pravna komisija.
Predsednik Sergej Kraigher: Ali želi predstavnik zakonodaj nopravne komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Ali želi kdo razpravljati? (Ne
javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, lahko glasujemo.
Kdor je za predloženi odlok s spremembami in dopolnitvami po predlogu
zakonodajno-pravne komisije, s katerim se strinja tudi predlagatelj, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Ugotavljam, da je predlog odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika Socialistične republike Slovenije soglasno sprejet. Prosim.
Dr. Joža Vilfan: Tovariš predsednik! To pot nimam po poslovniku
pravice prositi za besedo- in čeprav ne bom tako natančen v spoštovanju poslovnika, pa upam, da bom zaradi tega še bolj prizadet in bolj prizadeven,
kajti za besedo nisem prosil v svojem osebnem imenu, temveč po- dogovoru
s tovariši predsedniki vseh zborov naše skupščine. Sporazumeli smo- se, prepričani, da s tem soglašajo vsi člani naše skupščine, da na koncu, preden postaviš zadnjo piko na tem zasedanju, rečem nekoliko besed. Seveda govorim
s posebnim poudarkom v imenu tistih tovarišic in tovarišev, ki se s to sejo
poslavljamo od slovenske skupščine, od te meni in gotovo- nam vsem takopriljubljene dvorane.
Toda preden bi prišel na to svojo nalogo, glede katere čutim, da sem jo
dobil od vas vseh, tovariši in tovarišice, dovolite, da se v vašem imenu predvsem pridružim besedam tovariša predsednika, s katerimi se je on zahvalil
vsemu strokovnemu in administrativnemu osebju naše skupščine. Vsak od nas
ve, pod kakšnimi, včasih težkimi pogoji so te tovarišice in tovariši morali
delati; saj ni bik> redko, da smo šele tedaj, ko smo prišli v dvorano-, našli na
svojih klopeh nove in nove dokumente, katere so te tovarišice in tovariši morali
ponoči ali zgodaj, pred uradnimi urami pripravljati. Vsi smo' se naučili ceniti
veliko strokovno sposobnost in veliko prizadevnost za delo, ki smo jo- videli
tudi pri naših strokovnih sodelavcih. Vem, tovarišice in tovariši, da govorim
v imenu vas vseh, če se v tem pogledu pridružim tovarišu predsedniku in
izrečem vsem našim strokovnim sodelavcem, bodisi v odborih, bodisi v sami
administraciji našo prisrčno in globoko zahvalo.
Sedaj pa, tovariš predsednik, prehajam na drugi in težji del svoje naloge;
težji zaradi tega, ker ne vem, ali bom našel ustrezne izraze, take namreč,
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kakršne bi moral najti, če bi hotel izpolniti to svojo nalogo. Imam se zahvaliti
tebi, tovariš predsednik, za tvoje vodstvo, za tvoje delo v dveh letih tega sklica.
Mislim, da ravnam najbolj pravično in najbolje, če se vprašam, kaj našo skupščino v dveh letih karakterizira kot institucijo, če mislim na posamezne stvarne
odločitve in njeno splošno orientacij©!, katero si ti danes v svojem ekspozeju
tako poglobljeno in odgovorno prikazal. Če torej mislim na samo institucijo,
menim, da našo skupščino' v teh dveh letih karakterizirajo- in ji dajejo pečat
tri stvari: programska osnova, poslovnik in poročilo, ki smo ga danes obravnavali. Mi vemo, da programske osnove brez Sergeja Kraigherja ne bi bilo;
vemo, da poslovnika, takega kakršen je bil, brez Sergeja Kraigherja ne bi bilo
in vemo, da poročila, kakršno je pred nami, brez Sergeja Kraigherja ne bi
bilo. Vsak od nas, tovariši in tovarišice, je sodeloval, je prispeval; vsak od
nas, mislim, da ima to srečno zavest, da je pomagal, da je bila taka programska
osnova, da je bil tak poslovnik in je bilo tako poročilo; mislim pa, da se moramo
vsi zavedati tega, da bi brez našega predsednika vsega tega ne bilo. Ne mislim
pri tem samo na neizprosnost, in če meni, kot dolgoletnemu tovarišu, dovoli
malo bolj kolegialni ton, ne mislim samo na tisto »kraigherjansko>« zagrizenost,
s katero nas je gnal, da smo prek vseh časovnih stisk in prek vseh ovir,
včasih tudi neadekvatnega razumevanja nalog, prišli do tega, da smo izpolnili
naloge, temveč gre predvsem in zlasti za samo pojmovanje koncepta. Prav ti,
tovariš predsednik, si dal poln smisel vsemu temu delu s tem, da si insistiral
na pomenu načrtovanja dela, se pravi na programski osnovi, da si insistiral
na tem, da se organiziramo, in pripravimo' za izvajanje programske osnove, se
pravi na poslovniku, in si insistiral, da potem soočimo rezultate dela in jih
pogledamo v luči naše programske osnove same. Korenina tega koncepta je
tisto, kar dela iz človeka človeka in kar bo družbo napravilo res človeško.
Marx je v znanem pasusu v prvi knjigi Kapitala znal na tako lep način
povedati, v čem je posebnost človeškega dela. Primerjal je čebele s človekom.
Pravi: »Čebela s tako natančnostjo in s tako enakomernostjo producira celice
satja, kakor da bi poznala matematične in fizikalne zakone in se po načrtu po
njih ravnala. Čebela seveda ne ve, kaj dela in kaj bo naredila. Človek pa vedno
ima to posebnost, da v svoji glavi nosi predstavo tega, kar bo naredil, kar bo
skušal ustvariti. Samo človek, morda manj natančno in morda manj enakomerno v svojem delu, gradi na ta način z načrtom v svoji glavi. In to je tisto,
kar človeka ločuje od vsega ostalega sveta, tudi organskega, in ga nad ta
svet dviguje.« Morda lahko rečemo, da gre ves proces počlovečenja človeka
tako, da se ta posebnost človeka razvija in poglablja, in morda lahko rečemo-,
da socializem v določenem smislu ni nič drugega, kot proces preraščanja te
sposobnosti človeka posameznika v sposobnost celotne družbe. Na neki način
so vsi ideali socializma ali neposredno vsebovani v taki možnosti predvidevanja, v takem hotenju doseči predvideno in v odločnosti, da se uresničujejo
zastavljeni cilji na podlagi stalnega ocenjevanja opravljenega dela, ali pa so
vsaj do človeških možnosti pogojeni. Prav zato, tovariš predsednik, lahko rečemo, da potem tvoj napor za to, da bi naša skupščina imela svojo programsko
osnovo, da bi imela tak poslovnik, ki gre že daleč prek reševanja samo proceduralnih vprašanj, in da bi imeli tako poročilo, kakršnega imamo, ni dal
samo pečata delu naše skupščine, temveč predstavlja tudi velik prispevek
razvoju naše družbe naprej v socializem, naše slovenske družbe in celotnega
jugoslovanskega socializma.
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Dragi tovariš predsednik! Ko se ti zahvaljujemo za vodstvo skupščine v
teh dveh letih, imamo občutek, da si potrdil status revolucionarja, človeka,
ki ve, kako se mora za svoj ideal neprestano boriti z inercijo, ne popuščati
pred predsodki, ne popuščati predvsem pred sprejemanjem tega, kar je že bilo.
Zavedamo se, da si s tem sebi naložil samo novo breme, kajti ko se bo zbrala
prihodnja skupščina in ko bo, tako smo vsi prepričani, tebe spet izbrala za
predsednika, boš moral s še višje ravni nadaljevati to delo za razvijanje socialistične družbe.
Zahvaljujemo se ti, dragi tovariš predsednik, in ti želimo vse najboljše,
.mnogo zdravja in mnogo potrpežljivosti — pa tudi humorja! (Ploskanje.)
Predsednik Sergej Kraigher: Tovarišice in tovariši, kljub temu, da
sem danes že precej govoril, se moram ponovno zahvaliti za izraze zaupanja
in priznanja, posebej pa še tovarišu Vilfanu, ki se je v tem smislu še posebej
potrudil. Mislim, da so vsi ti izrazi priznanja predvsem izraz dejstva, da smo
si drug drugemu pomagali, tako poslanci tega zbora in te skupščine ter vsakega
zbora posebej, kakor tudi predsedniki odborov, člani posameznih odborov in
člani predsedstva v svojem medsebojnem sodelovanju. Mislim, da je taka medsebojna pomoč in sposobnost, da se drug od drugega učimo, možna v tistih
sredinah in telesih, ki izhajajo iz skupnih idejnih osnov in si postavljajo tudi
skupne cilje, katere skupno uresničujejo. Mislim, da je bila prav to najbolj
dragocena lastnost tega zbora in te skupščine v preteklem razdobju.
Hkrati ko se vam zahvaljujem, vam vsem še enkrat želim največje uspehe
v našem bodočem delu in prizadevanjih, veliko osebne sreče in zadovoljstva,
vsem pa tudi veliko humorja, kakor ga je tovariš Vilfan pravkar zaželel meni.
Za zaključek pa vas vabim na kratko tovariško srečanje v avli.
(Seja je bila zaključena ob 10.45.)

PRILOGE
vIvlvMvH.

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
Milan Kristan,
poslanec republiškega zbora
Na podlagi 23. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije prosim, da izvršni
svet Skupščine SR Slovenije odgovori na naslednje vprašanje:
Ali je izvršni svet Skupščine SR Slovenije izoblikoval stalen način dogovarjanja z izvršnim svetom SR Hrvatske in s predstavniki sosednjih pokrajin
Avstrije in Italije glede vzdrževanja in modernizacije cestnega omrežja in drugih gospodarskih vprašanj, ki so v skupnem interesu posameznih republik in
dežel.
V zadnjem času so bili objavljeni v dnevnih časopisih različni koncepti o
cestnih povezavah med temi deželami, kar vzbuja vtis nedognanosti in ima
lahko za posledico lokalistično obravnavanje in osvajanje idejnih konceptov,
predvsem tudi zato, ker se ti razgovori vodijo med predstavniki mest.
Dne 24. in 25. februarja je bila na obisku na Reki tržaška delegacija, ki
jo je vodil tržaški župan Spacini, ki je razpravljala s predstavniki OS Reka
o cestni povezavi Rekai—Trst. Znana so na primer tudi nasprotja v interesih
glede cestnih povezav Postojna—Reka in Rupa—Reka in glede nekaterih drugih cest.
Stališče sistemov električne vleke, locirane v Zagrebu, kar bi pomenilo
edino racionalno rešitev, pri predstavnikih ZTP Zagreb ni bilo sprejeto. Znano'
je, da vztrajajo na lokaciji v Dobovi.
Vsi omenjeni in podobni problemi narekujejo, da bi bilo koristno oblikovati
mešane skupine, ki naj bi o svojih dognanjih in predlogih obveščale prizadeta
izvršna sveta (Hrvatske in Slovenije) in eventualno tudi vlade sosednjih dežel
v zamejstvu.
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Marija I v k o v i č ,
poslanka republiškega zbora
Na podlagi konkretnih zahtev zborov volivcev v Ihanu, Mengšu, Loki,
Trzinu in Homcu in razprave na skupščini občine Domžale postavljam republiškemu sekretarju za gospodarstvo' naslednje poslansko vprašanje:
— Ali lahko posredujete opis strukture cene električne energije in strukture cene bencina, in sicer od proizvodne do maloprodajne cene?
Janez Hribar,
poslanec republiškega zbora
Spomenik žrtvam, fašističnega nasilja v Gradcu, postavljen z jugoslovanskimi sredstvi, v zadnjemi času propada. Na to je opozoril predstavnika skupščine občine Maribor graški župan. Škoda, po oceni graške komisije, znaša
240 000 šilingov. Za popravilo spomenika je pripravljen Gradec nositi polovico
stroškov, polovico- stroškov po njihovem predlogu pa naj prispeva mesto Maribor, oziroma Jugoslavija.
Prosim izvršni svet, da mi odgovori na naslednje vprašanje:
— kdo bo zagotovil sredstva za obnovo spomenika žrtvam fašističnega
nasilja v Gradcu?
Ivan Kreft,
poslanec republiškega zbora
Vljudno prosim, da posredujete izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije
naslednje poslansko vprašanje:
»Ali izvršni svet SR Slovenije lahko potrdi točnost podatka, iz katerega
izhaja, da so se v lanskem letu povečale v Jugoslaviji investicije za 26,2 %,
v Sloveniji pa za 22 %? Čeprav je vložila SR Slovenija poleg zveznega deleža
kar 99,5 % svojih lastnih sredstev, ni dosegla jugoslovanskega poprečja, medtem ko sta ga prekoračili Srbija za 6,8 %, Bosna in Hercegovina pa za 14,8,
kar je omogočila federacija s svojim prispevkom, ki je znašal v Srbiji 38,7 %,
v Bosni in Hercegovini pa 32 % od celotnega zveznega investicijskega zneska.«
Franc Gorenc,
poslanec republiškega zbora
Na podlagi 24. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije postavljam izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednja vprašanja:
Stojimo ponovno pred vprašanjem, katere elektrarne naj gradimo- za pokrivanje primanjkljaja potem, ko bo velika termoelektrarna v Šoštanju dograjena, to je po letu 1971.
Znano je, da bo prihodnja elektrarna za pokrivanje osnovne energije prav
gotovo nuklearna elektrarna, ne glede na to pa so potrebne elektrarne za
dopolnjevanje nuklearne elektrarne, med njimi tudi hidroelektrarne.
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O gradnji elektrarn na Savi govorimo že nekaj let in jih uvrščamo med
najekonomičnejše glede specifičnih stroškov za instalirani kilovat in glede na
ceno za kilovatno uro. Nadvse ugodna je tudi doba izgradnje, saj je možno)
pričeti več stopenj hkrati ali pa graditi postopoma eno za drugo z razmeroma
malimi letnimi finančnimi sredstvi.
V perspektivni energetski bilanci same hidroelektrarne ne rešujejo energetske situacije zaradi spreminjajočega vodostaja rek, kar je že dolgo znano,
vendar proizvajajo te elektrarne nujno potrebno energijo za pokrivanje konic
obremenitve in njihova nizka cena proizvedene energije izboljšuje ekonomski
položaj celotnega gospodarstva.
Ker je gradnja verige elektrarn na Savi od Litije do Krškega predvidena
v vseh dosedanjih energetskih bilancah in tudi v najnovejšem osnutku programa razvoja energetike SR Slovenije do leta 1980, ker proizvaja ta veriga
skoraj eno milijardo kWh in ima moč okrog 200 MW — me zanima:
— zakaj se do danes še ni. pričelo z nobeno stopnjo na Savi, saj je zadnja
elektrarna Medvode bila dograjena že leta 1945,
i
— kdaj se bo pričela naslednja elektrarna graditi na Savi in
— kakšna je cena za kWh posameznih vrst elektrarn, to je termo in
hidroelektrarn, upoštevaje pri tem investicijske stroške gradnje in življenjsko^
dobo obratovanja.
Znano mi je tudi, da so zastali vsi projekti za gradnjo hidroelektrarn, ker
se jim ne posveča več dovolj pozornosti in ker ni dovolj sredstev za študije
in raziskave, namenjeno' tem objektom.
Elektrogospodarska podjetja oročajo' obvezno po zakonu vsa. sredstva za
izgradnjo novih objektov v banko, vendar smatram, da bi moralo ostali del
teh sredstev namensko tudi za študije in raziskave.
Elektrogospodarska podjetja zaradi tega ne morejo financirati iz preostalih
lastnih sredstev razmeroma dragih projektov.
— Zanima me, kako in ali je sploh rešeno financiranje izdelave študij,
raziskav in projektov, posebno tudi za elektrarne na reki Savi.
Ivan Arzenšek,
poslanec gospodarskega zbora
Temeljni zakon o graditvi železnic in o prometu ter varnosti na železnicah
(Ur. 1. SFRJ, št. 9/65 z dne 3. 3. 1965) določa:
— vi. odstavku 2. člena: Določbe tega člena zakona se nanašajo na železnice, na katerih se opravlja prevoz potnikov in blaga za splošne potrebe. ..
— v 2. odstavku 2. čjena,: Dokler ne bodo izdelani ustrezni predpisi v
republikah, se nanašajo- določbe tega zakona tudi na železnice, po katerih se
opravlja prevoz samo za posamezne gospodarske organizacije s področja inrdustrije ter kmetijstva in gozdarstva oziroma za druge imetnike pravice uporabe na takih železnicah (industrijska železnica).
V železarni Jesenice, kot je znano, se postopoma razrvija že skozi desetletja graditev in rekonstrukcija železniških prog (ozki in normalni tir), železniških naprav in objektov, kar pa ni vedno potekalo v skladu z določili citiranega temeljnega zakona. Pogoji za organizacijo' železniškega prometa v železarni na normalnih in ozkih tirih ter v zvezi s tem možnoisti za uveljavljanje
splošnih in posebnih ukrepov za varnost železniškega prometa so taki, da mora
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železarna Jesenice glede na specifične pogoje delno odstopati od izvršilnih
predpisov jugoslovanskih železnic.
Železarna Jesenice bo do konca naslednjega meseca izdelala lastni pravilnik
o opravljanju železniške službe na industrijskih tirih, ki bodo regulirah odstopanja od nekaterih določb, ki jih vsebujejo predpisi jugoslovanskih železnic.
V zvezi s tem prosim izvršni svet Skupščine SR Slovenije za odgovor na
naslednja vprašanja:
1. Ali je že izdelan predlog republiškega zakona o graditvi industrijskih
železnic in o prometu ter varnosti na industrijskih železnicah?
2. Če predlog tega zakona še ni pripravljen, kdaj bo oziroma kaj je bilo
v tej smeri že pod vzeto?
3. Kdaj bo zakon predvidoma sprejet?
Martin Gobec,
poslanec gospodarskega zbora
Glede na sklepe in priporočila v zvezi z nekaterimi problemi kmetijstva
v Sloveniji, sprejetimi na seji republiškega in gospodarskega zbora dne 19. novembra 1968, ki so navedeni v petem odstavku 4. točke stališč, postavljam
izvršnemu svetu naslednje poslansko vprašanje:
— Ali so storjeni potrebni ukrepi za pričetek odobravanja posojil iz sredstev bivšega republiškega investicijskega sklada za potrebe hitrejšega razvijanja sadjarstva, vinogradništva in pridelovanja vrtnin.
Če niso, zakaj niso, če so, kakšni bodo pogoji za najemanje posojil pri
obnovi sadovnjakov, jagodičevja in vinogradov za kmetijske organizacije in
njihove kooperante ter kdaj bo mogoče posojila najemati.
Pri nas je nerazvito območje in imamo za obnovo okoli 1300 ha vinogradov,
500 ha sadovnjakov in 250 ha črnega ribeza.
Ker je to na območju občine Šmarje pri Jelšah osnovno vprašanje na vseh
zborih volivcev, prosim, da mi odgovorite na gornje vprašanje.
Dr. Drago Kolar,
poslanec gospodarskega zbora
Na podlagi 23. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije prosim izvršni
svet, da odgovori na naslednja vprašanja:
Po podatkih, ki jih je za eno izmed svojih sej kot delovno gradivo objavil
zvezni svet za koordinacijo znanstvenih dejavnosti, so raziskovalne organizacije v Sloveniji v letih 1960 do 1967 dobile 14,72 % sredstev, ki jih je federacija bodisi prek proračuna, zvezne komisije za nuklearno energijo ali zveznega fonda za financiranje znanstvenih dejavnosti namenila za raziskovalno delo.
V letu 1968 je zvezni fond, prek katerega »o bila usmerjena vsa sredstva federacije za raziskovalno delo, odobril raziskovalnim organizacijam v
Sloveniji po natečaju 10,5 milijona in 13,8 milijona iz namenskih sredstev za
nuklearni program ter za temeljne raziskave v nuklearnih inštitutih. To skupaj
predstavlja 13,2 % sredstev, ki jih je zvezni fond odobril za raziskave v preteklem letu.
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Delež Slovenije pri porabi zveznih sredstev za raziskave je bil torej do
leta 1967 še na približno isti višini, kot delež pri narodnem dohodku (15 %),
v letu 1968 pa je padel v primerjavi s preteklo dobo za 10,5 %.
Osnovni kriterij za delitev zveznih sredstev za financiranje znanstvenih
dejavnosti naj bi bila strokovnoist in usposobljenost raziskovalcev. Ker velja
za razvitejšo^ republiko', bi pričakovali, da Slovenija lahko uspešno prevzame
reševanje več raziskovalnih nalog v primerjavi z drugimi republikami. (Kriterija nerazvitosti pri dodeljevanju sredstev ZF ni.) To bi seveda moralo vplivati na slovenski delež pri sredstvih zveznega fonda, ki bi moral biti višji kot
je delež Slovenije pri narodnem dohodku. Posredovanje znanosti, razvoja in
tehnologije velja danes v svetu za najuspešnejšo pomoč nerazvitim in to bi
moralo veljati tudi za Slovenijo.
Dejstvo, da je vrednotenje dela slovenskih raziskovalcev v okviru Jugoslavije nižje kot je delež Slovenije v narodnem dohodku ter da ta delež pada,
pomeni lahko dvoje. Ali pri znanstvenem delu, strokovnjakih in raziskovalnih
kapacitetah vse bolj zaostajamo' za drugimi republikami, ali pa pri programiranju in razdeljevanju sredstev niso upoštevani samo strokovni kriteriji.
Prosim, da mi izvršni svet odgovori na naslednja vprašanja:
1. Kako tolmači izvršni svet, da je delež Slovenije pri sredstvih zveznega
fonda za znanstveno' delo padel?
2. Kaj je izvršni svet ukrenil, da bi se ustavilo padanje deleža naših raziskovalnih organizaci pri zveznih sredstvih in kaj namerava še ukreniti?
3. Ali predstavlja program znanstvenega sveta za koordinacijo znanstvenih dejavnosti v zadostnem obsegu usklajen interes vseh republik oziroma ali
so slovenski predlogi za programiranje raziskovalnih nalog dovolj upoštevani?
Kako močan je vpliv sklada B. Kidriča, ki sofinancira večino nalog zveznega
sklada, na izbiro programa raziskovalnih nalog?
4. Ali meni izvršni svet, da je zagotovljena racionalnost uporabe skupnih
sredstev in ali o financiranju raziskovalnih nalog odločajo- izključno kriteriji,
ki naj bi zagotovili smotrnost in kvaliteto izvedbe raziskovalnih nalog?
Stane Pungerčar,
poslanec gospodarskega zbora
V razpravah in predlogih za sprejem sklepov in priporočil o družbeno- •
ekonomskih izhodiščih za oblikovanje dohodkov in kritje izdatkov v letu 1969
je bilo ugotovljeno in poudarjeno:
»■Sredstva delovnih organizacij za sklade so se v gospodarstvu SR Slovenije
v letu 1967 povečala le za 0,8%, v prvem polletju letošnjega leta (1968) pa
le za 3,7 %, kar pomeni, da zaostajajo za stopnjo rasti družbenega proizvoda.
Delež delovnih organizacij v družbenem proizvodu se je znižal od 64,4 % v
letu 1966 na 63,4 % v letu 1967 ter na 62,0 % v prvem polletju 1968, To ima
za posledico tudi znižanje stopnje investicij: delež investicij v družbenem proizvodu je znašal v letu 1967 okoli 20 % nasproti 31 % v letu 1964 in nasproti
25% v merilu celotne države. Ta dejstva potrjujejo v skupščinskih razpravah
močno in večkrat poudarjeno zahtevo, da skupna stopnja vseh prispevkov iz
osebnega dohodka iz delovnega razmerja ne bi smela preseči dosedanje višine,
ker bi s tem še poslabšali že tako skrajno zaostrene pogoje gospodarjenja.«
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Skupščinski dokument
št. 400-30/68
predlog 22. 11. 1968 in
Resolucija Ur. 1. SRS št. 40/1968
II. pogl. tč. 2 odst. 6, tč. 5 odst. 4

Iz podatkov o družbenih obveznostih in prispevkih iz osebnega dohodka
so ugotovljeni naslednji odnosi:
1968
1969
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

za zvezni proračun .......
za invalid, pokoj, zavar
za zdravstvo
za otroško varstvo
za zaposlovanje
za republ. proračun
za rep. izobraž. skupnost
za obč. proračun skupaj s TIS . . .
stanovanjski prispevek
prispevek za Skopje
Skupaj

.

.

.

4,70 %
12,50%
5,00 %
1,80%
0,30 %
1,51%
1,95%
4,74 %
4,00 %
1,00 %

3,00 %
12,90%
5,20 %
1,80%
0,20 %
1,51%
3,26 %
3,95%
4,00 %
1,00 %

37,50 %

36,82 %

V letu 1967 je znašala skupna prispevna stopnja 37,40 %.
Izvršni svet je predvideval v svojem predlogu (Dokument št. 400-46/68
z dne 10. 12. 1968), da bo občinska prispevna stopnja (prispevki iz OD zaposlenih) v letu 1969) — 3,64% (rep. poprečje), nato pa je bih dosežen sporazum
in dogovor z občinami za stopnjo 3,95%. Po prvi stopnji (3,64) je skupna prispevna stopnja nižja v 1. 1969 nasproti 1. 1968 za 0,99 (32,50 % — 31,51% =
0,99 °/o), po sprejetem sporazumu (3,95 l0/o) pa le za 0,68 Vo (32,50% — 31,82 %
= 0,68 »/o).
Znano pa je, da se .posamezne občine niso držale sporazuma oziroma priporočila in so presegle v predpisovanju prispevka iz osebnih dohodkov zaposlenih dogovorjeno višino 3,95 %. S tem so porušena načela, ki so bila sprejeta
v skupščini s citiranimi sklepi in priporočili o družbenoekonomskih izhodiščih
za oblikovanje dohodkov in kritje izdatkov v letu 1969, v katerih je bilo poudarjeno, da bo prispevek iz osebnih dohodkov zaposlenih v letu 1969 celo
nižji, kot v 1. 1968, ob dejstvu, da je zveza prepustila 1 % iz teh virov republiki.
Resolucija o osnovah ekonomske politike v letu 1969 v zvezi z izvajanjem
načel družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970 Ur. 1. SRS
št. 40-288/68 II. pogl. 5. tč. odst. 4. citat priporočila:
»Prerazdelitev v korist povečanja sredstev za splošno porabo ne sme povečevati obremenitve gospodarstva, zato je treba v letu 1969 uveljaviti tako
politiko republike, občinskih skupščin ter samoupravnih skupnosti, da se skupna
prispevna stopnja od bruto osebnega dohodka v primerjavi z letom 1968 zniža.«
Resolucija je bila sprejeta na podlagi 148. člena ustave SR Slovenije, ki
ga je nadomestil ustavni amandma VII, tč. 2 in na podlagi 238. čl. poslovnika
Skupščine SR Slovenije.
27
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Citat:
»Resolucija vsebuje ismernice, ki jih daje skupščina SR Slovenije za delo
državnih organov ter delovnih in drugih organizacij v zadevah iz pristojnosti
republike.«
Resolucija je politični akt Skupščine SR Slovenije, ki ima značaj družbenega dogovora in priporočila.
Tudi IX. kongres ZKJ je sprejel resolucijo I, ki se v 1. tč. glasi:
»Deveti kongres se odločno zavzema za razširitev materialne osnove samoupravljanja, za zmanjševanje obremenitve gospodarstva po raznih osnovah, za
omejitev administrativnega pretakanja presežnega dela...« in je s tem določil
nadaljnjo politiko razvoja naše samoupravne družbe.
Gradivo: Komunist 28. 2. 1969.
Predlog resolucije IX. kongresa ZKJ.
Poslanska vprašanja:
1. Ali je mogoče občinam kot družbeno-političnim skupnostim določiti politiko (238. čl. poslovnika) z resolucijo^ Skupščine SR Slovenije in kako je mogoče zagotoviti izvajanje take politike razvoja.
2. Ali so dolžne občine kot družbeno-politične skupnosti glede na XVI.
ustavni amandma tč. 1 izvajati politiko, določeno z resolucijo Skupščine SR
Slovenije.
3. Če občine niso obvezne izvajati politike, ki jo določa Skupščina SR
Slovenije z resolucijo, kako zagotoviti izvajanje politike, ki je bila sprejeta
v Skupščini SR Slovenije in na IX. kongresu ZKJ.
4. Ali se izvaja politika, določena z resolucijo Skupščine SR Slovenije v
II. poglavju tč. 5. Če se ne izvaja, kakšne ukrepe bo podvzel izvršni svet, da
se dosežejo postavljeni cilji.
5. Ali se bo izvršni svet Skupščine SR Slovenije odločil uporabiti z ustavnim amandmajem XVI, tč. 2 možnih ukrepov, če s političnimi akti (resolucije)
ne bo mogel zagotoviti sprejete politike.
6. Koliko znaša skupna prispevna stopnja prispevkov iz osebnega dohodka
v letu 1969 po sprejetih delitvenih instrumentih v zvezi, republiki in občinah.
7. Katere občine in za koliko so presegle dogovorjeno 3,95% prispevno
stopnjo iz osebnega dohodka in v kakšnem odnosu med sredstvi za temeljne
izobraževalne skupnosti in za proračun.
Prosim, da se mi poleg odgovora na seji gospodarskega zbora da tudi
pismeni odgovor.
Vinko Kramar,
poslanec prosvetno-kulturnega zbora
Kljub večkratnim opozorilom zainteresiranih organizacij o nujnosti zakonske ureditve področja O' filmu, še vedno nimamo splošnega zakona o filmu.
Ker je na tem področju vrsta neurejenih problemov, postavljam naslednji
vprašanji:
1. Kje so vzroki, da zvezna skupščina splošnega zakona o filmu še vedno
ni sprejela?
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2. Predpisi o zaščiti domačega filma bi morali biti usklajeni z ustavo do
1. aprila 1969. Iz razpoložljivih podatkov je razvidno, da to do1 roka ne bo
urejeno. Ustavno sodišče Jugoslavije bo po tem roku o predmetu ponovno razpravljalo.
Vprašujem, ali je nujno povezovati sprejem splošnega zakona o filmu
s predpisi o zaščiti domačega filma. Ali ne bi kazalo razmisliti, da bi bila
zaščita (seveda ne administrativna, kot sedaj) domačega filma v pristojnosti
republik prav zaradi določenih specifičnosti sprejemanja in pogojev ustvarjanja?

PREDLOG RESOLUCIJE
o razvoju in nalogah na področju vodnega gospodarstva
Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega in gospodarskega zbora
sprejela
RESOLUCIJO
o razvoju in nalogah na področju vodnega gospodarstva
Skupščina SR Slovenije je razpravljala o stanju vodnega gospodarstva
v SR Sloveniji in
ugotovila :
1. Stanje v vodnem gospodarstvu v SR Sloveniji ni zadovoljivo1. Nerešena
vprašanja, ki se pojavljajo v takem obsegu in s tolikšno težo, da predstavljajo
resno oviro za razvoj gospodarstva in ostale infrastrukture, so predvsem,:
— škodljivo delovanje voda, ki se izraža v eroziji strmih pobočij, pretirani prodonosnosti, poplavah, rušenju bregov vodotokov in odnašanju plodne
zemlje ogroža naša naselja, industrijo, prometne žile, kmetijska zemljišča
in drugo;
— onesnaženje voda naših vodotokov z odplakami, ki je ponekod doseglo
že tako mero, da voda ni uporabna niti za rabo v industriji, še manj pa za pitje;
—• oskrba s pitno' vodo, ki je na organiziran način iz vodovodov zagotovljena komaj za polovico prebivalcev naše republike;
— integralna melioracija zemljišč, pri katerih smo šele del melioracijskih
področij zavarovali pred poplavami, le manjše lokalne površine pa so osuševane
ali namakane.
2. Razvoj vodnega gospodarstva je v zadnjih dvajsetih letih očitno zaostajal za hitrim razvojem gospodarstva, urbanizacije, prometnega omrežja in
drugih panog, ki so z vodnim gospodarstvom najtesneje povezane in mnogokrat od njega močno odvisne. Probleme vodnega gospodarstva smo v tem
obdobju premalo upoštevali, ker smo dajali prednost hitrejšemu razvoju industrije. Vloga in pomen vodnega gospodarstva nista bila v celotnem, razvoju
naše družbe v tem obdobju pravilno ocenjena.
;
K zaostajanju razvoja vodnega gospodarstva so prispevale tudi spremembe
v gledanju na vsebino in pomen vodnega gospodarstva, od prvotnega pojmovanja vodnega gospodarstva kot javne službe do pojmovanja vodnega gospo27*

420

Priloge

darstva kot čiste podjetniške dejavnosti. Te spremembe v gledanju na vodno
gospodarstvo v raznih obdobjih so povzročile nestalnost zakonske ureditve,
sistema financiranja in organizacije vodnega gospodarstva. Opisano stanje narekuje, da je potrebno odnos družbe in posameznika do' vodnega gospodarstva natančno opredeliti, in da je potrebno na podlagi jasne opredelitve tega
odnosa zagotoviti za daljše obdobje trajnejše rešitve zakonske ureditve, sistema
financiranja in organizacije vodnega gospodarstva.
3. Veljavni zvezni temeljni zakon o vodah ne ustreza potrebam, vodnega
gospodarstva. Splošne določbe zakona so preveč toge, enostranske in podrobne,
in ne omogočajo republikam takega reševanja vodnogospodarskih vprašanj,
ki bi bilo prilagojeno njihovim posebnostim, in potrebam, Temeljni zakon
ustrezno ne vrednoti vsebine in pomena vode in vodnega gospodarstva v naši
družbi in v obravnavi koncepta vodnega gospodarstva ni dosleden.
Današnja zakonska ureditev vodnega gospodarstva nalaga skrb za varstvo
pred vodami družbeno-političnim skupnostim. Skrb in odgovornost za varstvo
pred vodami ni razmejena med občinami in republiko*. Vprašanja lastnine na
varstvenih objektih in iz nje izvirajočih obveznosti zakon ne opredeljuje.
Vzdrževanje in izkoriščanje omrežja vodnih tokov je po zakonu domena vodnogospodarskih organizacij. Po drugi strani zakon omejuje vlogo vodnogospodarskih organizacij pri varstvu pred vodami na vzdrževanje, rekonstrukcije in
gradnjo varstvenih objektov, ki jim jih družbeno-politične skupnosti pogodbeno
zaupajo.
Skrb in odgovornost širše družbene skupnosti za varstvo voda ter odkrivanje in zavarovanje virov pitne vode v zakonu ni jasno opredeljena.
Te nejasnosti povzročazo mnogo težav v razvoju vodnega gospodarstva.
4. Financiranje ukrepov za varstvo pred vodami temelji v veliki meri na
vodnem prispevku, ki je za te namene edini reden in zagotovljen vir sredstev.
Obveznost plačila vodnega prispevka je naložena samo nekaterim panogam
gospodarstva, ki na ta način nosijo celotno breme družbene skrbi za varstvo
pred vodami.
Višina sredstev, zbranih iz vodnega prispevka, je nezadostna za, kritje
nujnih potreb, katerih financiranje sodi med obveznosti širše družbene
skupnosti.
Vodni prispevek, ki se plačuje ža izkoriščeno' ali uporabljeno vodo, ima
formalni značaj tarife za porabljeno vodo. Obvezniki plačila tega dela prispevka so samo nekatere panoge gospodarstva, prispevek pa se troši za varstvo
pred vodami. Niti način zbiranja niti namen, za katerega se prispevek troši,
ne ustrezata formalnemu značaju prispevka kot tarife za porabljeno vodo.
Vsebinsko pa ima ta del vodnega prispevka značaj obvezne dajatve dela gospodarstva za financiranje celotnega, varstva pred škodljivim delovanjem voda.
Vodni prispevek, ki se plačuje za izpuščeno onesnaženo vodo, je neka vrsta
kazni za onesnaženje vode. Uporaba tega dela prispevka za financiranje varstva pred vodami je vsebinsko v nasprotju z njegovim značajem.
Vodni prispevek kot reden vir sredstev za financiranje obveznosti družbenopolitične skupnosti do vodnega gospodarstva predstavlja pomemben prispevek
k stabilizaciji razmer in učinkovito podpira razvoj vodnega gospodarstva. Neskladnost med formalnim značajem in vsebino vodnega prispevka pa povzroča
upravičene ugovore.
5. Organizacija upravnih in inšpekcijskih služb za področje vodnega gospodarstva ni učinkovita. Republiški organi, pristojni za vodnogospodarske za-
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deve, imajo premalo strokovnih kadrov in zato ne morejo' posvetiti dovolj
pozornosti spremljanju stanja in razvoja vodnega gospodarstva, nuđenju pomoči občinam pri njihovem delu in drugim stalnim dolgoročnim nalogam.
Občine služb za vodnogospodarske zadeve v glavnem nimajo).
Strokovna zasedba zavoda za vodno gospodarstvo SRS je za nekatera)
vodnogospodarska področja prešibka, da bi zavod lahko izpolnjeval vse zahteve
glede strokovne pomoči upravnim organom, organom družbenega upravljanja
in vodnogospodarski tehnični operativi.
Vodne skupnosti opravljajo pri urejanju vodotokov in varstvu pred vodami dejavnost, ki je posebnega družbenega pomena in se bavijo tudi s čisto'
podjetniško dejavnostjo. Pri opravljanju dejavnosti posebnega družbenega pomena so vodne skupnosti v zadnjih letih utrdile stike z občinami, organizacijami in občani, še vedno pa ni vselej in povsod v zadostni meri zagotovljeno njihovo medsebojno sodelovanje pri vodenju politike ter programiranju
in izvajanju del na zaokroženih povodjih.
Sedanja organizacija vodnogospodarske tehnične operative ne zagotavlja
učinkovite in sistematične skrbi za urejanje hudournikov v naši republiki.
Na podlagi teh ugotovitev zavzema Skupščina SR Slovenije naslednja

stališča:
a)
1. Večja urejenost vodnogospodarskih problemov je osnovni pogoj za nemoten gospodarski in družbeni napredek Slovenije.
To pa zahteva večjo prizadevnost in skrb občanov, delovnih organizacij in
družbenih skupnosti pri urejanju in reševanju vodnogospodarskih vprašanj.
Vprašanja vodnega gospodarstva so ena izmed osnovnih vprašanj vsakega
naroda.
2. Voda kot prirodno bogastvo je z ustavo SFRJ razglašena za družbeno
lastnino. Voda je pomembna naravna dobrina, ki jo je treba negovati in z njo
ravnati gospodarno, sicer nam jo bo že v bližnji bodočnosti občutno primanjkovalo. Zaradi neurejenih naravnih razmer ali zaradi nesmotrnih posegov v
naravno stanje pa predstavlja voda tudi nevarnost za posameznike kot za
skupnost in je zato hitrejše reševanje vprašanja na področju varstva pred
vodami življenjsko nujno.
3. Vodnogospodarska dejavnost je dejavnost posebnega družbenega pomena. Neposreden ekonomski odnos je pri delih varstva pred vodami in varstva voda zaradi teritorialne ali časovne odmaknjenosti težko ustvariti. Urejenost oziroma neurejenost vodnega režima in vprašanje zadostne količine
in ustrezne kvalitete vode je interes, ki živo zadeva slehernega občana, delovno organizacijo in družbeno-politično skupnost. Zato na sedanji stopnji
družbenega in gospodarskega razvoja in neurejenega stanja vodnega režima
nosi predvsem celotna družbena skupnost tudi finančno' skrb in odgovornost
za ureditev osnovnih vodnogospodarskih vprašanja kot so: varstvo pred poplavami in ureditev erozijskih žarišč in hudournikov, regulacija vodotokov, odkrivanje virov pitne vode ter skrb za varovanje čistosti površinskih in talnih voda.
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Vodnogospodarski posegi glede rabe in izkoriščanja vode, ki direktno zadevajo znanega uporabnika vode, pa so načeloma skrb tega uporabnika. Med
tovrstne naloge sodijo: melioracije zemljišč, gradnje vodovodov za naselja in
industrijo, energetska izraba vode in drugo.
Ostre meje med naštetima skupinama nalog seveda ni mogoče potegniti.
Zato se bodo tu pogosto srečali interesi in prepletale obveznosti širše družbene
skupnosti z interesi neposrednih koristnikov. So pa tudi primeri, ko je koristnik
vodnogospodarskega posega sicer znan, vendar je intervencija družbe potrebna
zaradi velikega razkoraka med ekonomsko zmogljivostjo koristnika in potrebnimi vlaganji ali tudi sicer zaradi družbene pomembnosti gradnje.
Naštete pojavne oblike odnosov v vodnem gospodarstvu že nakazujejo
vsebino, naloge in smer razvoja vodnega gospodarstva. V prvem obdobju je
potrebno predvsem normalizirati stanje na področju vodnega gospodarstva
in tej stroki zagotoviti take temelje, da bo v nadaljnjem obdobju z upoštevanjem specifičnosti stroke in njenega razvoja ter s povečanim gospodarskim
interesom neposrednih in posrednih koristnikov pričela postopoma prehajati
na poslovanje po ekonomskih načelih lastne enostavne in razširjene reprodukcije. Za dosego tega cilja bodo v prvem obdobju potrebna vsekakor znatnejša
družbena vlaganja kot doslej, ki se pa bodo postopoma zmanjševala, kolikor
bo rasla ekonomska moč samega vodnega gospodarstva. Takemu razvoju in
stremljenju pa je seveda potrebno prilagoditi zakonodajo, sistem financiranja
in organizacijo vodnega gospodarstva ob upoštevanju dejstva, da vodnega
gospodarstva ni mogoče obravnavati kratkoročno. Dogajanja v vodnem gospodarstvu namreč nujno terjajo dolgoročno kontinuiteto opravljanja nalog.
b)
4. Neurejenost vodotokov v SR Sloveniji zahteva hitrejše in bolj enovito
reševanje del na urejanju erozijskih žarišč in hudournikov, izgradnji zadrževalnih in akumulacijskih bazenov, regulaciji vodotokov ter izgradnji rečnih in
morskih obrambnih nasipov. Da bi dosegli čimvečjo smotrnost in enovitost
urejanja vodotokov, je potrebno vsa navedena dela nasloniti na dolgoročni
program urejanja vodotokov, ki mora upoštevati na eni strani redno vzdrževanje že obstoječih varstvenih objektov in naprav, na drugi strani pa normalno vzdrževanje in postopno izgradnjo nereguliranih vodotokov in morske
obale.
Sredstva, ki se danes organizirano vlagajo v urejanje vodotokov, bo treba
povečati skladno s potrebami dolgoročnega programa, najmanj pa za 50 %.
S kategorizacijo vodotokov bo treba razmejiti odgovornost in skrb za urejanje vodotokov med širšo družbeno-politično skupnostjo, to je republiko in
med ožjimi družbeno-političnimi skupnostmi — to je občinami. Skladno z razdelitvijo odgovornosti mora biti urejen tudi sistem financiranja.
Operativno urejanje vodotokov mora biti zagotovoljeno z večletno pogodbo
med odgovorno politično-teritorialno skupnostjo (ah več skupnostmi) in pristojno vodnogospodarsko organizacijo.
5. Zavedajoč se življenjske pomembnosti in vrednosti kvalitetne vode
moramo odločno prekiniti z našim dosedanjim občim gledanjem na vodo, ki
naj ne bo univerzalni prevzemnik in transporter odpadnih snovi iz naselij in
industrije. Ker pomeni zagotavljanje čiste vode ohranitev življenja in gospodarstva, je treba takoj začeti s preventivnimi in sanacijskimi ukrepi zaščite in
za varstvo kakovosti voda.
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Osnovo za dimenzioniranje teh ukrepov mora dati klasifikacija in kategorizacija voda, ki bi z dolgoročnim programom, upoštevajoč programske razvojne možnosti in usmeritve nakazala bodoče stanje voda po njihovi kakovosti.
Večja zavzetost delovnih organizacij za odpravo pomanjkljivosti v tehnološkem
procesu in v organizaciji proizvodnje ter poostrena inšpekcijska služba bodo
z vidika preventive v mnogočem izboljšali kvalitetno stanje naših voda.
Smotrno in učinkovito izvajanje sanacijskih ukrepov — to je izgradnja
čistilnih naprav, zahteva da se:
— izdela in sprejme republiški program ali regionalni program, za postopno
izgradnjo kompleksnih čistilnih naprav s pripadajočimi kanalskimi kolektorji
po porečjih;
— usposobi taka strokovna organizacija, ki bo sposobna reševati vsa strokovna vprašanja od idej do realizacije;
— zagotovijo delovnim, komunalnim in vodnogospodarskim organizacijam
kreditna sredstva za financiranje izgradnje čistilnih naprav in kanalskih kolektor j ev;
— usposobijo organizacije, bodisi komunalne, bodisi vodnogospodarske, ki
bodo ob podpori delovnih organizacij, družbeno-političnih skupnosti, gospodarske zbornice, strokovnih organizacij in upravnih organov nosilci akcije za
izgradnjo kompleksnih čistilnih naprav.
6. Odkrivanje in zavarovanje možnih virov pitne vode sodi v primarno
dejavnost vodnega gospodarstva. Vse večja utesnjenost na slovenskem prostoru
in vedno pogostejši ekonomsko težji prostorski konflikti zahtevajo, da se v
čim krajšem možnem času izdela kataster vodnih virov in pripravijo za njihovo
zavarovanje potrebni akti.
Pomanjkanje vode ima lahko težje ekonomske in življenjske posledice kot
vodni presežki. Izgradnja vodovoda na dieficitarnem področju predstavlja
mnogokrat v čisto ekonomskem smislu sicer nesmotrno, vendar pa življenjsko
nujno investicijo, ki zato terja širšo solidarnostnoi akcijo.
7. Le z integralno hidrotehnično melioracijo zemljišč je mogoče doseči
optimalne ekonomske učinke. V okviru svojega programa in ob zagotovitvi
kompleksne ureditve hidromelioracije bo vodno< gospodarstvo materialno skrbelo
za regulacijo vodotokov in varstvo pred poplavami na sedaj poplavljenih melioracijskih zemljiščih. Program vodnega gospodarstva naj bo usklajen s kmetijskim programom in integralno melioracijo zemljišč,
8. Pri bodoči izgradnji objektov za izrabo vodnih moči je treba posvetiti
posebno pozornost tesni koordinaciji med prizadevanji za izrabo vodne moči
in drugimi vodnogospodarskimi interesi. Posebej je treba vnaprej ovrednotiti
vpliv energetskih akumulacij na kakovost podtalnice.
9. Voda predstavlja tudi v okolju, ki nas obdaja, pomemben rekreacijski
faktor. Interes zdravstva, turizma in ribištva je, da voda kot element rekreacije
ne izgublja na svoji vrednosti. Vsi ti interesi morajo dobiti svojo mesto in vlogo
pri ukrepanju v vodnem gospodarstvu.
c)
10. Programom in nalogam s področja varstva pred vodami, varstva voda
in odkrivanja zalog pitne vode je treba zagotoviti trdno in zadostno materialno
osnovo. Ker današnji sistem financiranja naštetih dejavnosti ne ustreza niti
sistemsko niti glede razpoložljivih sredstev, je treba izhajajoč iz sedanjega
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stanja izdelati nov sistem tako, da bo dana realna materialna osnova glede
višine sredstev in da bo zagotovljena stalnost v izvajanju del.
11. Naloge varstva pred vodo ter odkrivanje virov pitne vode je treba
financirati iz sredstev splošne porabe. Osnovni vir sredstev za te namene mora
izhajati iz posredne ali neposredne obremenitve vsakega občana, ker le tako
lahko uresničimo načelo, da je varstvo pred vodo in varstvo čiste vode skrb
slehernega občana. Ta sredstva je treba dopolnjevati do potrebne višine, ki jo
narekuje sprejeti program z dosedanjim vodnim prispevkom za uporabljeno ah
izkoriščeno vodo. Nujno pa je pri tem treba razširiti dosedanji krog obveznikov na vse potrošnike vode.
Razmejitvi odgovornosti med republiko in občino na področju varstva pred
vodo je treba prilagoditi uporabo sredstev za te namene v celotnem sistemu
financiranja vodnega gospodarstva. Upoštevajoč kategorizacijo vodotokov je
treba del sredstev koncentrirati na nivoju republike, del sredstev pa na nivoju
občine oziroma več občin.
12. Naloge in ukrepe zavarovanja kakovosti vode bo širša družbena skupnost financirala predvsem iz dosedanjega vodnega prispevka za izpuščeno
onesnaženo vodo, ki bo s tem dobil namenski značaj. Ta sredstva bo treba oplemenititi z udeležbo povzročiteljev onesnaženja vode in udeležbo družbenopolitičnih skupnosti. Sredstva iz tega naslova, namenjena za gradnjo čistilnih
naprav in kolektorjev, je treba uporabljati organizirano po vnaprej sprejetem
programu gradnje čistilnih naprav, tako da bodo imela funkcijo kreditnih sredstev oziroma dolgoročnega kreditnega potenciala.
13. Gradnja posebnih vodnogospodarskih objektov, to je vodovodov, objektov za namakanje in osuševanje zemljišč, objektov za izrabo vodne moči in
drugih, se praviloma financira iz sredstev prizadetih panog, koristnikov teh
objektov.
14. Da bo- omogočeno hitrejše urejanje vodnogospodarskih problemov na
terenu, bodo splošna prizadevanja usmerjena na povečano udeležbo* lokalnih
sredstev pri financiranju vodnega gospodarstva.
d)
15. Vodnogospodarsko službo* pri republiškem sekretariatu za urbanizem
je treba kadrovsko okrepiti tako, da bo sposobna v celoti opravljati vsa upravna
opravila s področja vodnega gospodarstva, ki sodijo v pristojnost republike.
Za izvrševanje upravnih nalog v občinah je treba organizirati vodnogospodarske upravne službe.
Ker so upravna opravila v mnogočem vezana na strokovnost, se bodo
upravni organi pri svojem delu v strokovno-tehničnem pogledu posluževali
zavoda za vodno gospodarstvo in vodnih skupnosti, tako na nivoju republike
kot na nivoju občine.
16. Ker je vodnogospodarska inšpekcija v sedanji organizaciji in zasedbi
dokaj neučinkovita, je treba spremeniti organizacijo in kadrovsko zasedbo,
skladno s splošnimi ukrepi, ki se predlagajo za inšpekcijske službe v, Sloveniji.
17. Vodnogospodarska dejavnost kot dejavnost posebnega družbenega pomena zahteva enotno strokovno službo v republiki.
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Zavod za vodno gospodarstvo mora razviti svojo strokovno-tehnično sposobnost, da bo lahko kot strokovni in specializiran zavod z dejavnostjo posebnega družbenega pomena, ki ga ustanovi SR Slovenija, opravlja strokovne
naloge z vseh področij vodnega gospodarstva za potrebe upravnih organov,
organov družbenega upravljanja in vodnogospodarske operative.
18. Vodne skupnosti morajo še v večji meri postati operativni izvajalec
nalog družbene skrbi in odgovornosti za urejanje vodnogospodarskih problemov
na terenu. Predvsem morajo kot dober gospodar skrbeti za uresničevanje nalog,
ki jim jih prepušča družbena skupnost, obenem pa morajo spremljati vsa dogajanja v vodnem gospodarstvu, združevati interese družbenih skupnosti in
neposrednih koristnikov, strokovno pomagati upravnim organom in kot neposredni operativni dejavnik sodelovati pri uresničevanju programov vodnogospodarskega razvoja na svojem območju.
19. Da bo> mogoče učinkovito in organizirano skrbeti za urejanje hudournikov, je treba postaviti odgovorno strokovno in operativno organizacijo, ki bo
sposobna reševati vse probleme s področja erozije, hudurništva in plazov na
celotnem območju republike, ne glede na območja posameznih vodnih skupnosti.
20. Nejasnost glede lastništva že zgrajenih vodnogospodarskih objektov
v marsičem pogojuje probleme glede odgovornosti, financiranja in podobno.
Zato je treba uresničiti načelo, da so tisti objekti, ki so zgrajeni z družbenimi
sredstvi, zbranimi tako ali drugače, last družbe; da pa so vodnogospodarski
objekti zgrajeni s sredstvi posameznih delovnih organizacij, njihova last.
21. Raznolikost opravil vodnih skupnosti — od dejavnosti posebnega družbenega pomena do čiste podjetniško-izvajalske dejavnosti — in razmejitev odgovornosti med republiko in občino nujno terja, da se jasno določi in podrobneje
opredeli vloga, status, organizacija, naloge in sistem samoupravljanja vodnih
skupnosti, in da se zagotovi enotnost in uspešnost v izvajanju nalog in ukrepov
v tistem delu dejavnosti vodnih skupnosti, ki je posebnega družbenega pomena.
Način za izpolnitev teh zahtev je treba še posebej proučiti.
e)
22. Na nivojih, določenih s kategorizacijo- vodotokov, bo treba ustvariti
organe družbenega upravljanja, ki bodo nosilci družbene skrbi in odgovornosti
za urejanje vodotokov. Pri tem mora biti čimbolj uresničeno načelo, naj se pritegne čim širši krog zainteresiranih koristnikov. Tak družbeni organ naj sestavljajo delegati občin, predstavniki zainteresiranih panog, kot predstavniki prometa, energetike, kmetijstva, gozdarstva, komunalne in drugih in predstavniki
plačnikov vodnega prispevka.
23. Organizacija samoupravljanja v zavodu za vodno gospodarstvo mora
zadostiti potrebam širših interesov, ki jih dejavnost vodnega gospodarstva narekuje tudi na področju osnovnega strokovno-tehničnega dela.
24. Samoupravljanje v vodnih skupnostih naj bo v principu organizirano
po načelih samoupravljanja v delovnih organizacijah. Hkrati s proučitvijo' zahtev
glede operativnega izvajanja dejavnosti posebnega družbenega pomena v teh
organizacijah naj se prouči tudi morebitna potreba po širši obliki samoupravljanja v njih.
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25. Zvezni zakon, ki naj kot temeljni zakon ureja gospodarske zadeve, se
mora omejiti na urejanje tistih osnovnih odnosov in vprašanj, ki morajo biti
samo v neogibnih primerih enotno urejeni. Vse drugo presega okvir zvezne
zakonodajne funkcije in spada v originarno zakonodajno pristojnost republik.
Ker sedanji temeljni zakon omenjeni okvir bistveno prekoračuje, je treba
čimprej izdelati nov zvezni zakon, ki se mora omejiti le na temeljne določbe
in urejati na področju vodnega gospodarstva le sistemske odnose. Pri tem
mora predvsem izoblikovati jasen koncept vodnega gospodarstva v naši državi,
določiti mora natančno vlogo in odgovornost družbene skupnosti in posameznika, obravnavati mora, vodo v vseh pojavnih oblikah, regulirati kategorijo
vodnih zemljišč, uveljaviti mora splošno načelo, da se vodnogospodarsko dovoljenje lahko razveljavi, če se z določenimi akti izkaže močnejša družbena korist
in določiti način reševanja vprašanj, ki zadevajo več republik ali vso Jugoslavijo.
26. Sistem financiranja, organizacije in druga vprašanja, ki sodijo v pristojnost republike, naj ureja republiški zakon, ki ga je treba hkrati s spremembo zveznega zakona v celoti novelirati.
Da bi dosegli čim uspešnejše uveljavljanje teh stališč, Skupščina SR Slovenije
a) izvršnemu svetu:

na

1 a6-a

— da izdela predlog za izdajo novega zveznega zakona o vodah in se pri
zveznih organih zavzame za to, da bo novi zakon čimprej sprejet;
— da izdela predlog sistema financiranja vodnega gospodarstva, upoštevajoč sprejeta stališča tako, da bo sistem pričel veljati 1. 1. 1971;
— da prouči in izdela predlog za organizacijo sistema družbenega upravljanja v vodnem gospodarstvu, upoštevajoč stališča o skrbi in odgovornosti
družbene skupnosti za nekatera področja vodnega gospodarstva in stališča o
razmejitvi odgovornosti med republiko in občinami.
b) Republiškemu sekretariatu za urbanizem:
— da izdela skupaj z vodnim skladom SR Slovenije, zavodom za vodno
gospodarstvo SR Slovenije in vodnimi skupnostmi predlog za noveliranje republiškega zakona o vodah hkrati s postopkom za izdajo novega zveznega zakona
o vodah;
— da izdela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah,
upoštevajoč stališča o strokovnem in tehničnem reševanju problemov s področja hudourništva in o postavitvi za to odgovorne strokovne in operativne
organizacije;
— da izdela skupaj z zavodom za vodno gospodarstvo SR Slovenije predlog
zakona o spremembi zakona o zavodu za vodno gospodarstvo SR Slovenije,
upoštevajoč stališča o potrebi po razvijanju strokovno-tehnične sposobnosti
zavoda;
— da izdela skupaj z zavodom za vodno gospodarstvo SR Slovenije predlog
klasifikacije in kategorizacije voda v SR Sloveniji po kakovosti;
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— da izdela skupaj z vodnim skladom SR Slovenije, zavodom, za vodno
gospodarstvo SR Slovenije, vodnimi skupnostmi in občinskimi skupščinami
predlog kategorizacije vodotokov v SR Sloveniji, upoštevajoč stališča o razmejitvi odgovornosti in skrbi za urejanje vodotokov med republiko in občinami;
— da podrobneje prouči vlogo vodnih skupnosti v tistih vodnogospodarskih
dejavnostih, ki so- posebnega družbenega pomena in s tem v zvezi prouči njihov
status, naloge, organizacijo in sistem samoupravljanja in izdela predlog za zakonsko ali drugačno obliko ureditve teh vprašanj;
— da izdela skupaj z zavodom za vodno gospodarstvo SR Slovenije, gospodarsko zbornico SR Slovenije in drugimi zainteresiranimi organizacijami program postopne izgradnje čistilnih naprav v SR Sloveniji;
— da s pomočjo vodnega sklada SR Slovenje in ob sodelovanju hidrometereološkega zavoda SR Slovenije pospeši izdelavo katastra vodnih virov v
SR Sloveniji;
— da postopoma izdela predloge splošnih aktov,, potrebnih za zavarovanje
pomembnejših registriranih vodnih virov v SR Sloveniji.
c) Republiškemu sekretariatu za gospodarstvo:
— da izdela v sodelovanju z gospodarsko zbornico SR Slovenije program
melioracije kmetijskih zemljišč v SR Slovenije, upoštevajoč sprejeta stališča o
razmejitvi skrbi in odgovornosti med vodnim gospodarstvom in kmetijstvom
in ga uskladi z dolgoročnimi programom urejanja vodotokov v SR Sloveniji.
d) Vodnemu skladu SR Slovenije:
— da izdaja skupaj z republiškim sekretaritom za urbanizem, zavodom
za vodno gospodarstvo1 SR Slovenije, vodnimi skupnostmi in občinami dolgoročni program urejanja vodotokov v SR Sloveniji, upoštevajoč sprejeta
stališča;
— da prouči in skupaj z republiškimi sekretariatom za urbanizem izdela
predlog za sklenitev večletnih pogob za urejanje vodotokov med odgovornimi
družbeno-političnimi skupnostmi oziroma odgovornimi organi družbenega upravljanja in pristojnimi vodilnimi skupnostmi.

II. priporoča
a) Občinskim skupščinam:
— da v svojem delu poudarijo skrb za vodenje politike in urejanje vodnogospodarskih vprašanj na svojem območju;
—• da okrepijo ali vzpostavijo v občinskih upravnih organih službo za
vodnogospodarske zadeve;
— da se pri reševanju vodnogospodarskih zadev iz svoje pristojnosti v
strokovnem pogledu naslonijo na zavod za vodno gospodarstvo SR Slovenije
in področne vodne skupnosti;
— da podprejo zbiranje dodatnih sredstev za hitrejše reševanje vodnogospodarskih problemov na terenu.

428

Priloge
b) Vodnim skupnostim:

— da svojo usmeritev, strokovno usposobljenost in organizacijo razvijejo
tako, da bodo mogle še v večji meri postati operativni nosilec nalog družbene
skrbi in odgovornosti za urejanje vodnogospodarskih problemov;
— da v sodelovanju z občinskimi skupščinami in komunalnimi delovnimi
organizacijami postanejo nosilec akcije za, izgradnjo kompleksnih čistilnih
naprav;
— da na svojih območjih nadaljujejo napore za zbiranje dodatnih sredstev za hitrejše reševanje vodnogospodarskih problemov na terenu;
— da nudijo vso potrebno strokovno- pomoč upravnim organom in organom družbenega upravljanja pri urejanju vodnogospodarskih zadev.
c) Zavodu za vodno gospodarstvo SR Slovenije:
— da svoj sestav in organizacijo izoblikuje tako, da bo sposoben opravljati strokovne naloge z vseh področij vodnega gospodarstva za potrebe upravnih organov, organov družbenega upravljanja in vodnogospodarske operative.
d) Gospodarski zbornici SR Slovenije:
— da poveča prizadevanja za spremljanje in podporo razvoju vodnega
gospodarstva v SR Sloveniji;
— da skupaj z kmetijskimi organizacijami temeljito prouči vprašanje melioracije kmetijskih zemljišč v SR Sloveniji in pripravi osnove za izdelavo
programa melioracije kmetijskih zemljišč;
—• da prouči možnost ustanovitve posebnega organa zbornice za področje
vodnega gospodarstva, ki naj bi ga sestavljali predstavniki vodnega gospodarstva in zainteresiranih gospodarskih panog.
e) Poslovnim bankam:
— da resno proučijo možnosti in povečajo prizadevanja za formiranje
kreditnih sredstev za potrdbe vodnega gospodarstva, predvsem pa za gradnjo
kanalizacijskih kolektorjev, čistilnih naprav, regionalnih vodovodov, varstvenih
vodnogospodarskih objektov in objektov za osuševanje in namakanej zemljišč.
Naštete naloge, ki obravnavajo ureditev sistemskih vprašanj v vodnem
gospodarstvu, morajo biti opravljene v takih rokih, da bo predvidena sistemska
ureditev vodnega gospodarstva pričela veljati 1. 1. 1971.
Nosilci naj o izvajanju nalog občasno poročajo Skupščini SR Slovenije.
OBRAZLOŽITEV
resolucije o razvoju in nalogah na področju vodnega gospodarstva
a) Stanje vodnega režima na terenu
Škodljivo delovanje voda se na območju SR Slovenije v gornjih tokovih vodotokov mjočneje izraža v eroziji strmih pobočij in obnašanju
velikih količin proda v dolino in delovanju zemeljskih in snežnih plazov. Drugod je težišče škodljivega delovanja nižinskih tokov vodotokov na poplavah,
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rušenju bregov in odnašanju plodne zemlje; posebnost je škodljivo delovanje
voda na območju slovenske obale, ki je podvržena rušenju po morskih valovih,
zaslanjevanju podtalnice in plodnih površin.
Hudourniki v naši republiki so v veliki meri razdivjani; predvsem velja
to za zgornji del porečja Save in Soče pa tudi za Koroško in notranji del
obalnega vodnega območja.
Zaradi zanemarjenih hudournikov je korito Save nad Jesenicami zaprodeno in vsaka večja voda Save grozi s poplavo Jesenicam, Mojstrani in drugim
naseljem, komunikacijam itd. Pod Jesenicami povzročajo podobne težave Tržiška Bistrica, Kokra, obe Sori, Kamniška Bistrica in drugi pritoki Save. Struga
Soče je nad Tolminom zaradi intenzivnega delovanja hudournikov in izgradnje
elektrarne Doblar zaprodena tako, da je Tolmin zaradi poplav ob visokih vodah
Soče dostopen samo po cesti na levem bregu Soče iz Kobarida, torej skoraj
odrezan od sveta. Tako stanje povzroča tudi pogoste poplave Idrijce v Idriji.
Pretirana prodonosnost na hudourniških območjih povzroča z zaprodenostjo
rečnih korit tudi močnejše tendence po premeščanju struge in rušenju bregov ter prinaša znatne škode z zaprojevanjem akumulacijskih bazenov elektrarn
in poškodbami na prometnih žilah.
Hudourniška območja, predvsem v porečju Save, srno razmeroma sistematično urejali od leta 1883 do leta 1950. Od tedaj dalje pa je skoraj prenehalo
organizirano urejanje erozijskih žarišč z ozelenitvijo in zasajevanjem; zaščitni
ukrepi so se omejevali največ na gradnjo pregrad za, zadrževane proda, pa
še teh v nezadostni meri.
Na nižinskih delih naših porečij je le malokje stanje urejeno. Regulacijske
zgradbe so večinoma v slabem stanju zaradi premajhnega vzdrževanja v preteklosti, ali pa so struge sploh neregulirane in razdivjane. To velja predvsem
za Muro, Dravo pod Ptujem, Savo, Ljubljanico, Vipavo, pa tudi za druge naše
vodotoke.
Poplave ogrožajo urbana območja, kmetijska zemljišča, prometne zveze in
drugo. Poplavam so v SR Sloveniji podvrženi predvsem: Apaška dolina, velik
del Prekmurja, doline Ščavnice, Dravinje in Polskave, območje Celja, Krško
polje, odsek ob Savi Brežice — Jesenice na Dolenjskem, polja ob Sotli, področje
Temenica — Prečna, Ljubljansko barje, notranjska in dolenjska kraška polja,
Vipavska kotlina v Vipavi, Ajdovščina in spodnjem delu doline Notranjske
Reke, Rižane, Badaševice in Dragonje.
V zadnjih letih so bila v naši republiki izvedena obsežna dela za zaščito
pred poplavami. Sem. štejemo- predvsem: lendavsko vozlišče, gradnjo in rekonstrukcijo visokovodnih nasipov ob Muri, hidrosistem Pesnice, Celjsko vozlišče, kjer so dosedaj regulirane Savinja, Voglajna in deloma Koprivnica in
Ložnica na mestnem območju, dolino Mirne, desni breg Save pri Čatežu, spodnji
tok Sotle, Idrijo in drugo. V zavarovalna dela so bila vložena znatna sredstva,
ponekod s pomembnimi prispevkom prizadetih družbeno-političnih skupnosti
in delovnih organizacij. Vendar stanje še zdaleka ni zadovoljivo.
Med vzroki, da je škodljivo delovanje voda v naši republiki tako pereče,
naj navedemo predvsem nezadostno* višino sredstev za varstvene objekte in
nestalen sistem financiranja v preteklosti. V SR Sloveniji imamo' zgrajenih
vrsto varstvenih objektov, ki zahtevajo skrbno redno vzdrževanje. Vendar-zaradi
nezadostnih sredstev objekti niso bili redno vzdrževani in jih je zato mnogo
propadlo, ostali pa so v slabem stanju. Sredstev za gradnjo varstvenih objektov
na nereguliranih delih vodotakov pa je tudi vedno primanjkovalo.
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Enega glavnih vzrokov za nezadovoljivo stanje v hudourniških področjih
moramo iskati v tem, da gozdarstvo danes sploh ni dolžno sodelovati pri
urejanju te problematike, čeprav je bilo v preteklosti glavni nosilec financiranja
in operativnih del pri varovanju erozijskih površin. Ta sprememba v zakonski
in organizacijski ureditvi je povzročila zastoj v urejanju hudournikov.
Dalje štejemo med vzroke za nezadovoljivo stanje varstva pred vodami
odsotnost dolgoročnega programa varstvenih ukrepov in del, ki bi obenem z zagotovljenim stalnim virom sredstev omogočal sistematično in trajno urejanje
teh vprašanj.
Onesnaženje voda naših vodotokov s komunalnimi in tehnološkimi
odplapami je ponekod doseglo že tako mvero, da voda ni uporabna niti za
rabo v industriji še manj pa za pitje. Opisano stanje slabo vpliva tudi na razvoj
turizma, rekreacije in ribištva. Naša naselja in gospodarstvo' imajo večinoma
slabo urejeno kanalizacijsko omrežje, kar je eden od osnovnih vzrokov za
težave pri organiziranem čiščenju odplak in za onesnaženje vodotokov. Posebno pereč je škodljiv vpliv onesnaženih vodotokov na kakovost podtalnice.
Največje koncentracije onesnaženih voda se pojavljajo v okolici naselij
in industrijskih središč. Z odplakami so najbolj obremenjene: Mura, Dravinja
pod Slovenskimi Konjicami, Meža pod Crno, Paka pod Šoštanjem, Savinja
? Voglajno pod Storami in Celjem, Sava pod Jesenicami, Kranjem, Ljubljano
in Zagorjem, Ljubljanica pod Vrhniko in Ljubljano in Notranjska Reka pod
Ilirsko Bistrico.
V preteklosti so zakonski predpisi sicer zahtevali, da investitorji pri novogradnjah zgrade čistilne naprave, oziroma da obstoječe obrate dodatno opremijo s čistilnimi napravami, vendar ta naloga ni bila uresničena. Eden od
osnovnih vzrokov, da se čistilne naprave niso gradile, moramo iskati v popolnem pomanjkanju smisla za potrebna čiščenja odplak sploh v našem takratnem razvojnem obdobju. Nadaljnji vzrok je bil v pomanjkanju sredstev, saj
so bila iz investicijskih programov kreditna sredstva za gradnjo čistilnih naprav črtana, drugih virov sredstev pa ni bilo. V tekočem srednjeročnem, programu vodnega sklada SR Slovenije, ki ga je potrdila Skupščina SR Slovenije,
so bila predvidena začetna sredstva za kreditiranje gradnje čistilnih naprav,
v višini 4 000 000 din, ki naj bi se kasneje postopoma povečala. Zaradi izpada
sredstev 1,5% prometnega davka na maloprodajo blaga in, ker vplačila vodnega prispevka niso dosegla plana, so bila ob rebalansu programa ta sredstva
v glavnem črtana. Veljavna zakonodaja ne spodbuja k smotrnemu čiščenju
odplak; določila zakona nalagajo obvezo čiščenja industrijskih odplak naravnost organizacijam, ki odplake izpuščaj©, kar ne vodi h kompleksnimi rešitvam,
ki so tehnično in ekonomsko' večinoma edino opravičljive; naselja pa sploh
niso po zakonu dolžna čistiti komunalne odplake. Dalje moramo med vzroke
opisanega stanja šteti tudi premajhno iniciativo komunalnih in vodnogospodarskih delovnih organizacij za čiščenje odpadnih voda. Komunalne organizacije so marsikje organizacijsko in strokovno prešibke, da bi mogle odigrati
aktivno vlogo' pri napredku gradnje čistilnih naprav.
Oskrba z vodo-. S pitno vodo- je na organiziran način iz vodovodov
oskrbljenih 28 % naših naselij s 47% prebivalcev naše republike. Poraba vode
v SR Sloveniji znaša danes 15,3 ms/sek, od tega 16 % za pitno vodo, ostalo pa
za potrebe gospodarstva. Predvidoma bo v 30 letih celotna poraba vode narasla
na 58 m?/sek, to je 32 % vse razpoložljive vode, h kateri štejemo vso vodo
podtalnico, vodo izvirov in vodotokov, ki se zbere na naših tleh in tudi tisto-
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vodo, ki priteče k nam iz sosednjih držav. Za pitno vodo je v bližini potrošnih središč danes primerno komaj približno 20 % razpoložljive vode. Upoštevati
moramo namreč, da je voda naših vodotokov za pitje v glavnem neprimerna,
razen ponekod v njihovih zgornjih tokovih.
Nezadostna je oskrba z vodo predvsem na deficitarnih območjih: primorski
in notranjski kras, Dolenjska z Belo krajino, Slovenske gorice, del Prekmurja
in drugih.
Vodni viri v naši republiki niso podrobno poznani, saj v preteklem obdobju
ni bilo izvršenih zadosti meritev in opazovanj in ni izdelan kataster niti za
izvire niti za zaloge podtalnice. O pomembnejših rezervoarjih podtalnice: Sorsko, Dravsko, Krško polje in dragih, so- nam na razpolago' samo okvirne
cenitve razpoložljivih vodnih količin. Ravno kakovost najpomembnejših zalog
podtalnice pa je v nevarnosti po eni strani zaradi vpliva onesnaženih vodotokov, s katerimi je podtalnica v podzemni zvezi, po drugi strani pa zaradi
razvijajoče se zazidave in prometne mreže, ki jo ogrožata z odplakami, detergenti in naftnimi derivati.
V preteklosti je vladala nejasnost okrog vprašanja ali spadajo problemi
preskrbe s pitno vodo v domnevo komunalnega gospodarstva ali v domnevo
vodnega gospodarstva. V zadnjih letih se v praksi vse bolj uveljavlja gledanje,
da odkrivanje, zavarovanje in bilanciranje virov pitne vode po količini in
kvaliteti sodi v področje dela vodnega gospodarstva, dočim izkoriščanje in
razdeljevanje pitne vode potrošnikom (vodovodi) sodi v področje dela komunalnih delovnih organizacij. Vendar tudi ta delitev ne more veljati kot pravilo
povsod, ker se interesi in možnosti komunalnega in vodnega gospodarstva pogosto prepletajo. Ti odnosi so najteže rešljivi na območjih, ki so za preskrbo
s pitno vodo deficitarna, zato pa zahtevajo širše, regionalne, tehnično zahtevnejše in dražje rešitve. Na teh področjih je sodelovanje med komunalnim in
vodnim gospodarstvom edini izhod.
Jasnejši so odnosi pri preskrbi industrije s tehnološko vodo, kjer vodnogospodarske organizacije skrbe za zavarovanje in dobavo potrebnih količin
vode.
Melioracija zemljišč naj bi v SR Sloveniji v celoti zajela
189 000 ha, od katerih je 63 000 ha potrebnih obrambe pred poplavami,
111 000 ha osuševanja in 87 000 ha namakanja. Našteti ukrepi bi predstavljali
integralno hidrotehnično melioracijo in se na prizadetih zemljiščih med seboj
prepletajo. Melioracijska področja nad 3000 ha površine v SR Sloveniji so:
Prekmurje, dolina Ščavnice, dolina Pesnice, Polskava, Krško polje, Ljubljansko
barje, Cerkniško polje, Ribniško-Kočevsko polje. Delni melioracijski ukrepi
so bili v naši republiki doslej izvedeni na ca. 40 000 ha površine, vendar načeti
kompleksi večinoma niti niso' v celoti zavarovani pred poplavami, sploh pa
niso osuševani ali namakani, razen manjših lokalnih površin.
V preteklem obdobju je bilo vodno gospodarstvo glavni nosilec iniciative
za melioracijo zemljišč. Takrat začete melioracije so bile financirane iz sredstev vodnega prispevka in iz kreditov (Pesnica, Rižana, Semedela>, Sečovlje in
druge). Študijsko in projektivno delo v vodnem gospodarstvu je bilo v veliki
meri usmerjeno v reševanje potreb kmetijske proizvodnje. Vloga in odgovornost kmetijstva pri financiranju integralne melioracije ni bila jasno> razmejena od vloge in odgovornosti vodnega gospodarstva.
Zaradi opisanega stanja danes anuitete za nekatere izvršene melioracije
bremenijo v preveliki meri bodisi vodne skupnosti, ki so za ta dela najemale
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kredite, bodisi koristnike zemljišč. Upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije je že prevzel obveznost delnega plačila teh anuitet.
Izraba vodnih m,oči se je v preteklosti razvijala kot pomembna
panoga energetike. Od celotne energetske sposobnosti naših večjih rek Mure,
Drave, Save in Soče je dosedaj izkoriščenih 20 %.
Razvoj izrabe vodnih moči v naši republiki je bil podvržen pretežno energetskim interesom, posegi v vodni režim niso' bili vedno v zadostni meri usklajeni z ostalimi vodnogospodarskimi zahtevami. Tako ,stanje povzroča tehnične
in pravne probleme, ki še niso v celoti rešeni:
Ribištvo, turizem in rekreacij a. Vodotoki, naravna in umetna jezera in morje dajejo pokrajini osnovno1 značilnost. Ribištvo, čeprav gospodarsko pri nas zaenkrat ni izrazito pomembno, prinaša vir dohodkov in često
dopolnjuje turistično1 dejavnost. Rekreacija delovnih ljudi je v veliki m^ri odvisna od stanja voda.
Neskladnost med razvojem gospodarstva in ohranitvijo naravnega ravnotežja je privedla kakovost naših voda na tako stopnjo', da je nadaljnji razvoj
turizma in rekreacije marsikje že resno ogrožen.
b) Sedanja zakonska ureditev
Zvezna zakonodaja naj v državi enotno ureja temeljne principe,
po katerih je voda splošna dobrina. Se več, temeljni principi morajo biti celo
mednarodno dogovorjeni, saj so podlaga za skupno uporabo in izkoriščanje voda
sosednjih držav. Enotno morajo biti urejene tudi pravice in obveznosti človeka
— dbčana do vode ter pravice družbe, da posega v medsebojna razmerja obča^
nov in organizacij, ureja spore in določa vodi družbeno najprimernejšo
uporabo.
Vendar pa bi se moral temeljni zakon o vodah dejansko omejiti samo na
ureditev temeljnih vprašanj. Četudi so namreč neki splošni in enotni principi
pri izkoriščanju in urejanju voda, pri obrambi pred vodo* in varovanju voda
potrebni, vendar končna ureditev ne more mimo regionalnih naravnih in
družbenih pogojev: hidrografskih značilnosti povodij, geografskega oblikovanja
pokrajine, pedoloških značilnosti tal, gostote in oblikovanja naselij, intenzitete
gospodarske rabe ali izkoriščanja vode in podobno. Te značilnosti narekujejo
namreč različno končno ureditev voda, različno družbeno namembnost voda
in s tem tudi različno pravno ureditev vodnogospodarskih vprašanj.
Temeljni zakon bi moral torej osnovna načela določiti tako, da bi hkrati
zagotovil enoten sistem urejanja vodnogospodarskih vprašanj, v načelu enake
pravice občanom in organizacijam ter enak sistem poseganja družbenih organov
v te pravice; obenem bi moral prepustiti republikam možnost, da z republiškimi
zakoni dajo poudarek različni družbeni namembnosti voda in z njimi uredijo
vse podrobnosti po svojih specifičnih potrebah.
Tem stališčem temeljni zakon ne ustreza. 2e splošne določbe zakona so
preveč toge, enostranske in podrobne, da bi ob zagotovitvi enotnega sistema
omogočile republikam tudi upoštevanje specifičnih razmer in ciljev urejanja
voda. Podrobna obdelava posameznih poglavij temeljnega zakona pa je sploh
odločno šla predaleč in predstavlja prej oviro kot pomoč za urejanje voda
glede na specifične razmere v posameznih republikah.
Pravna ureditev bi morala odražati naravo vode in njen pomen v naši
družbi; ravno temeljni zakon o vodah bi moral v temeljnih določbah izobli-
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kovati jasen koncept vodnega gospodarstva v državi. V tem pogledu temeljni
zakon ni dosleden.
Po eni strani izvirajo določbe zakona iz izhodišča, da je voda stvar v
splošni rabi in predmet družbene lastnine; da je vzpostavljanje optimalnega
vodnega režima ter nadzor nad posegi v vode in nad izkoriščanjemi voda, varstvo voda in obramba pred vodami, stvar družbe kot celote; da. je šele gospodarsko izkoriščanje vode v okviru določil vodnogospodarskega soglasja in
dovoljenja stvar občana ali delovne organizacije.
Po drugi strani zakon določa, da je izkoriščanje omrežja vodnih tokov
pravica vodnogospodarskih organizacij, in da je vzdrževanje omrežja vodnih
tokov ekonomska naloga vodnogospodarskih organizacij; voda kot snov v
umetnem odvodniku pa je osnovno- sredstvo delovne organizacije oziroma celo
lahko lastnina občana. Tovrstna določila temeljnega zakona izhajajo iz izhodišča, da je voda ekonomska kategorija, vodno gospodarstvo' pa v splošnem
pomenu gospodarska panoga.
Ta notranja neskladnost temeljnega zakona se škodljivo' odraža v nanadaljnjih podrobnih določbah zakona in v vodnogospodarski praksi.
Temeljni zakon o vodah nalaga družbeni skupnosti v finančnenu pogledu
zgolj skrb za varstvo pred vodami. Financiranje varstvenih objektov ureja
zakon z vodnim prispevkom, katerega plačniki so le nekatere kategorije uporabnikov vode in vse tiste gospodarske dejavnosti, ki izpuščajo onesnaženo
vodo. S takimi določbami zakon zožuje krog uporabnikov, ki so dolžni za vodo
prispevati, prispevek za izpuščeno vodo pa odteguje razvoju in urejanju čiščenja
odplak in varstvu kakovosti naših voda.
Republiška zakonodaja razumljivo odraža opisane slabosti temeljnega zakona. Republiški zakon o vodah je le dopolnitev temeljnemu
zakonu v posameznostih, za katere temeljni zakon zavezuje republike, da jih
uredijo s svojimi zakonom. Republiški zakon tako določa predvsem: vodna območja v SR Sloveniji; postopek za sprejemanje vodnogospodarskih osnov; razmejitev pristojnosti med občinami in republiko pri izdaji vodnogospodarskih
soglasij in dovoljenj ter pri inšpekcijskih poslih; ustanovitev vodnogospodarskih
organizacij — splošnih vodnih skupnosti.
Republiški zakon o vodah samostojno ne rešuje vodnogospodarskih vprašanj, saj mu to onemogoča okvir in vsebina temeljnega zakona.
c) Financiranje vodnega gospodarstva
Sistem zbiranja sredstev za financiranje vodnega gospodarstva
je zasnovan na vodnem prispevku, ki se zbira v republiškem vodnem skladu,
na odškodninah za melioracijske in protierozijske sisteme, ki se zbirajo v sploštnih vodnih skupnostih, in na namenskih prispevkih občin in delovnih organizacij, ki se prav tako zbirajo v splošnih vodnih skupnostih. Z ustanovitvijo
republiškega vodnega sklada je bil na področju financiranja vodnega gospodarstva napravljen v preteklih letih velik napredek, saj je vodno gospodarstvo
z vodnim, skladom dobilo jasen, opredeljen in stalen vir sredstev, ki omogoča
tudi prelivanje sredstev z bolj urejenih na ogrožena območja. Republiški vodni
sklad je s syojim vplivom in svojimi nalogami postal pravzaprav izvajalec
nalog in obveznosti, ki naj jih ima splošna družbena skupnost na področju
vodnega gospodarstva.
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Višino vodnega prispevka, ki je danes edini dohodek vodnega sklada,
predpisuje republika z zakonom za vsako leto posebej. Vodni prispevek se
plačuje posebej zaj izkoriščeno ali uporabljeno vodo in posebej za izpuščeno
onesnaženo vodo. Prispevek za izkoriščeno ali uporabljeno vodo plačujejo samo
nekatere kategorije delovnih organizacij, medtem ko prispevek za izpuščeno
vodo plačujejo vse delovne organizacije, ki izpuščajo onesnaženo1 vodo pri
opravljanju gospodarske dejavnosti, razen komunalnih delovnih organizacij.
Občani, ki plačujejo prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti,
plačujejo vodni prispevek v obliki povišane stopnje prispevka od osebnega
dohodka.
Razen sredstev vodnega sklada se v vodnogospodarske namene vlagajo še
sredstva iz dveh virov.
Prvi vir so odškodnine za melioracijske in ostale sisteme, razglašene z
odloki občinskih skupščin. Odškodnine so dohodek splošnih vodnih skupnosti,
ki sisteme upravljajo, in se po porazumu z občinami in koristniki namensko
vlagajo v vzdrževanje in dograjevanje sistemov. Odškodnine za melioracijske
in ostale sisteme je po temeljnem zakonu o vodah možno zbirati tam, kjer
so sistemi zgrajeni. Višina odškodnin je sorazmerna stroškom vzdrževanja sistemov in koristi, ki jo imajo koristniki od sistema.
Drugi vir sredstev so prispevki občin in soinvenstitorjev. Ti prispevki so
vezani na izgradnjo objektov, od katerih imajo sofinancerji neposredno korist.
V nekaterih primerih se iz teh sredstev financira ali sofinancira gradnja objektov širokega družbenega pomena, v drugih pa se sredstva sofinancerjev vlagajo za rešitev njihovih potreb bodisi kot soudeležba pri sredstvih vodnega
sklada ali pa kot samostojen vir sredstev.
Sredstva, ki se zbirajo v republiškem vodnem skladu iz vodnega prispevka
za uporabljeno ter izpuščeno onesnaženo vodo, pokrivajo komaj 60 % dejanskih
potreb po vlaganjih v varstvo pred vodami. Očividno je, da zato vodni sklad
lahko prevzame le financiranje ključnih varstvenih objektov in del na pomembnejših vodotokih. Uporaba prispevka za izpuščeno onesnaženo vodo na področju varstva pred vodami je nenamenska in predstavlja odtegovanje teh
sredstev perečim potrebam na področju varstva kakovosti vode. Sredstev za
varstvo kakovosti vode, odkrivanje in zavarovanje virov pitne vode in druge
potrebe pa republiški vodni sklad sploh nima in je financiranje teh področij
v celoti nerešeno.
Vloga širše družbene skupnosti se je na terenu močno odražala zlasti, v
obdobju, ko se je v republiški vodni sklad stekal tudi del sredstev 2 % prometnega davka na maloprodajo blaga. Z usahnitvijo tega vira se je dohodek vodnega sklada zmanjšal za 15 milijonov din letno oziroma za 30 % letne višine
sredstev po srednjeročnem planu sklada. Posledica tega dejstva se kaže v tem,
da je treba zaradi nezadostnih finančnih sredstev srednjeročni program vodnega sklada iz leta v leto spreminjati in določene naloge prenašati na kasnejša
leta, s čimer je izvedba srednjeročnega programa do leta 1970 ogrožena.
Olajšava komunalnim delovnim organizacijam, ki so po temeljnem zakonu
o vodah v sedanjem sistemu zbiranja vodnega prispevka oproščene prispevka
za izpuščeno onesnaženo vodo, naravnost spodbuja te organizacije, naj se ne
ukvarjajo s čiščenjem komunalnih odplak, kar je tudi eden od vzrokov za
njihovo večinoma majhno iniciativo' na tem področju.
Sistem trošenja sredstev. Vodni sklad SR Sloveenije je samoupravni organ Skupščine SR Slovenije, ki upravlja s sredstvi vodnega prispevka
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zbranimi v republiki. Delo vodnega sklada vodi upravni odbor, ki ga imenuje
skupščina. Politika trošenja sredstev vodnega sklada je okvirno1 določena z zakonom, podrobno pa jo urejajo finančni programi in načrti sklada, ki jih
sprejema upravni odbor, potrjuje pa Skupščina SR Slovenije.
Programiranje trošenja finančnih sredstev vodnega sklada za vzdrževanje
in novogradnjo varstvenih objektov ter za študije in raziskave se vrši, upoštevaje višino razpoložljivih sredstev, na osnovi predlogov splošnih vodnih skupnosti, strokovnih organizacij in upravnih organov. Sredstva za vzdrževanje
varstvenih objektov se delijo' na vodna območja posameznih vodnih skupnosti
po ^osvojenem ključu. Vpliv družbeno-političnih skupnosti in obveznikov plačila
vodnega prispevka na trošenje sredstev je znotraj obmjočja vodne skupnosti
zagotovljen prek skupščine vodne skupnosti, ki za svoje območje sprejema
program del.
d) Organizacija vodnega gospodarstva
Organizacija v republiki. Politiko na področju vodnega gospodarstva določa Skupščina SR Slovenije in jo- izvaja prek izvršnega sveta, republiških upravnih organov in vodnega sklada SR Slovenije.
Na področju vodnega gospodarstva delata v naši republiki kot upravna
organa republiški sekretariat za urbanizem in zavod za vodno gospodarstvo
SR Slovenije.
Republiški sekretariat za urbanizem ima po zakonu o republiški upravi
naslednje naloge: zagotavlja izvrševanje zakonov, družbenih planov ter drugih,
na podlagi zakona izdanih predpisov in aktov; izvršuje politiko-, ki jo je določila
Skupščina SR Slovenije za področje vodnega gospodarstva, spremlja stanje
in razvoj vodnega gospodarstva; izdaja vodnogospodarska soglasja in dovoljenja
iz pristojnosti republike; rešuje na drugi stopnji spore v pritožbenem, postopku;
daje občinskim upravnim organom strokovno- pomoč in izvaja upravno nadzorstvo; opravlja službo vodnogospodarske inšpekcije; pripravlja akte ter
opravlja druge strokovne zadeve za Skupščino SR Slovenije in izvršni svet.
Zasedba republiškega sekretariata za urbanizem z vodnogospodarskimi strokovnjaki je prešibka, da bi ta lahko opravljal vse postavljene naloge. Zato
je težišče dela republiških vodnogospodarskih organov na opravljanju tekočih
upravnih nalog: izdaji odločb in pripravi aktov; manj pozornosti pa more
služba posvetiti dolgoročnim nalogam,, kot so: spremljanje stanja in razvoja
vodnega gospodarstva, dajanje pomoči občinskim upravnim organom in izvajanje nadzorstva nad njihovim delom in druge.
Zavod za vodno gospodarstvo1 SR Slovenije ima po zakonu o zavodu naslednje naloge: proučuje in spremlja razvoj vodnega gospodarstva, pripravlja
osnove za planiranje vodnega gospodarstva, izdeluje vodnogospodarske osnove
in programe v zvezi z ureditvijo, izkoriščanjem in varstvom voda ter v zvezi
z obrambo pred vodami; pripravlja strokovno gradivo za izdajanje vodnogospodarskih soglasij in vodnogospodarskih dovoljenj ter za odrejanje ukrepov
za varstvo voda; skrbi za specialne raziskave kvalitete voda, ki so potrebne
za ukrepe v zvezi z varstvom voda; vodi osrednjo vodno knjigo-, kataster voda
in tehnični arhiv vodnogospodarskih ureditev in uporabe voda; daje strokovno
pomoč in mnenja za reševanje vodnogospodarskih vprašanj; opravlja strokovne
naloge, ki so potrebne za mednarodno' službo. Zavod je pod nadzorstvom,
republiškega sekretariata za urbanizem.
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Zavod za,vodno gospodarstvo opravlja naštete naloge samo deloma. Strokovna zasedba zavoda je predvsem za področja oskrbe za: vodo in odvajanja
ter čiščenja odpadnih voda prešibka, da bi za ta področja! zavod lahko izpolnil vse postavljene zahteve. Del dejavnosti zavoda je usmerjen v pogodbeno
delo za Vodni sklad SR Slovenije pri izdaji'odločb o vodnem prispevku, opravljanju nadzorne službe pri vzdrževalnih delih na varstvenih objektih in drugih
poslih. Zavod tudi izdeluje projekte za potrebe splošnih vodnih skupnosti in
drugih naročnikov.
V merilu republike deluje z delom svoje dejavnosti na področju vodnega
gospodarstva tudi hidrometeoroloiški zavod SR Slovenije. Ta opravlja po zakonu o organizaciji republiške uprave določene strokovne naloge, ki imajo
pomen za SR Slovenijo, predvsem: proučuje meteorološke in hidrološke pojave
in procese; zbira, obdeluje in objavlja meteorološke in hidrološke • podatke;
vodi in vzdržuje meteorološko in hidrološko dokumentacijo in. druge naloge.
Naloge širše družbeno-politične skupnosti pri financiranju vzdrževanja
rekonstrukcije in graditve varstvenih objektov in naprav v njenem imenu
izvršuje vodni sklad SR Slovenije.
Vodni sklad SR Slovenije ima samjostojno organizirano tehnično' in finančno
administracij o.
Organizacija v občinah. Občinska upravna služba za vodnogospodarske zadeve po> temeljnem zakonu o vodah in po zakonu o vodiah
opravlja določene upravne zadeve z vodnogospodarskega področja, predvsem
zadeve izdaje vodnogospodarskih soglasij in dovoljenj v svoji pristojnosti.
Občina kot osnovna družbeno-politična skupnost po temeljnem zakonu tudi
skrbi za varstvene vodnogospodarske objekte, to je smiselno varstvo pred vodami sploh, pa tudi za druga vodnogospodarska vprašanja svojega območja.
Upravne vodnogospodarske službe občine v naši republiki v glavnem nimajo. Ponekod so te. službe formalno sicer organizirane, vendar večinoma tako,
da en delavec opravlja vodnogospodarske posle obenem s posli z drugih področij: kmetijstva, gozdarstva, gradbenih in komunalnih zadev, urbanizma,
cest. Kvaliteta dela občinskih vodnogospodarskih služb je zato seveda slaba,
kolikor se v občinah to delo sploh opravlja. Ponekod se občine tudi obračajo
na splošne vodne skupnosti za pomoč pri strokovnem upravnem delu s področja
vodnega gospodarstva.
Zaradi takega stanja prihaja do škodljivih in nesmotrnih posegov kot so:
gradnja novih naselij na poplavnih področjih, nepravilna in vodnogospodarsko
škodljiva gradnja cest in podobno. Vrsta vodnogospodarskih problemov ostaja
zato nerešenih.
Tehnična operativa. Operativne posle vodnogospodarskega značaja, predvsem pa posle v zvezi z varstvom pred škodljivim delovanjem voda,
opravljajo v naši republiki splošne vodne skupnosti. Splošne vodne skupnosti
so po zakonu o, vodah ustanovljene zato, da vzdržujejo, rekonstruirajo in
gradijo vodnogospodarske varstvene objekte, lahko pa opravljajo tudi druge
vodnogospodarske naloge. Dejavnost, ki jo splošne vodne skupnosti opravljajo,
je posebnega družbenega pomena. Splošne vodne skupnosti seveda opravljajo
dela na varstvenih objektih v okviru razpoložljivih finančnih sredstev; njihova
odgovornost za stanje vodnega režima na pripadajočem območju ni jasno
definirana.
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Splošne vodne skupnosti so v letih svojega obstoja v veliki meri utrdile
odnose z družbenopolitičnimi skupnostmi, delovnimi organizacijami in občani.
Organizacije splošnih vodnih skupnosti in njihove prostorske razmestitve danes
ne kaže menjati. Treba pa bi bilo zagotoviti med vodnimi skupnostmi večjo
enotnost v izvajanju vodnogospodarske politike na zaključnih povodjih, enotnost v programiranju in določanju prioritete pri izvajanju nalog. Ta potreba
se posebno kaže na porečju Save, kjer delujejo štiri splošne vodne skupnosti
(Kranj, Ljubljana, Celje, Novo mesto). Izražene so bile misli, da je tako enotnost možno1 doseči z ustrezno obliko poslovnega sodelovanja ob pomoči dobro
organizirane strokovno-tehnične in upravne organizacije v republiki.
Sodelovanje med splošnimi vodnimi skupnostmi in neposredno prizadetimi
panogami: komunalnim gospodarstvom, cestnim gospodarstvom, gozdarstvom,
kmetijstvom in drugimi na terenu povečini ni, stalno, organizirano in sistematično. Zainteresirane organizacije se mnogokrat srečujejo le občasno pri
reševanju posameznih konkretnih nalog. Ker ni med njimi rednega sodelovanja,
prihaja pogosto do nesmotrnih in neusklajenih posegov, ki povzročajo vodnemu
gospodarstvu in ostalim prizadetim velike škode.
V delu -splošnih vodnih skupnosti se prepletajo trije elementi. Kot prvo
nalogo opravljajo vodne skupnosti dela na varstvenih objektih, ki jim jih
nalaga družbena skupnost v okviru družbene skrbi za varstvo, pred vodami.
Drugič opravljajo vodne skupnosti različna vodnogospodarska dela na svojem
območju in tudi drugod, dela, ki jim jih poverjajo koristniki, to je občine
in delovne organizacije. Tretjič prevzemajo vodne skupnosti razna gradbena
dela, pred vsemi pa strojna zemeljska dela, po naročilih investitorjev na svojem
območju in tudi v drugih republikah. Dejavnost vodnih skupnostih je po vsebini in po teritorialnem obsegu torej zelo pestra.
V sedanji organizaciji vodnogospodarske tehnične operative ni pravilno
urejeno področje urejanja hudournikov in erozijskih območij. Za hudourništvo
so sicer odgovorne področne vodne skupnosti, ki pa v to smer strokovno niso
specializirane. Vodne skupnosti so v preteklem obdobju najnujnejša dela na
hudournikih pogodbeno oddajale podjetju za urejanje hudournikov. Podjetje
za urejanje hudournikov je za hudourniška dela specializirana organizacija
s statusom običajne gospodarske delovne organizacije.1 Pomanjkanje finančnih
sredstev na eni, na drugi strani pa dejstvo, da v hudourništvu nimamo strokovno usposobljene in odgovorne organizacije, je privedlo do tega, da se protierozijska dela v preteklem, obdobju sistematično niso izvajala. Tako stanje je
že v letu 1968 privedlo vodni sklad SR Slovenije do sklepa, da izloči namenska
sredstva za urejanje hudournikov na račun drugih potreb vodnega gospodarstva.
Vodnogospodarska inšpekcij a. Za opravljanje vseh nalog vodnogospodarske inšpekcije je pa zakonu o vodah pristojna občinska vodnogospodarska inšpekcija. Republiški vodnogospodarski inšpektorat samo daje
občinskim inšpekcijam obvezna navodila v zadevah, ki so splošnega pomena
za republiko, nadzoruje njihovo delo in odloča o pritožbah zoper odločbe
občinskih inšpekcij. Neposredno lahko republiški vodnogospodarski inšpektorat
ukrepa le v občinah, kjer vodnogospodarska inšpekcija še ni ustanovljena.
Organizacija vodnogospodarske inšpekcije je popolnoma nezadovoljiva. Več
kot polovica občin v naši republiki vodnogospodarske inšpekcije ni organi-
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zirala, v ostalih občinah pa je ta inšpekcija večinoma le formalno postavljena. V republiškem inšpektoratu deluje en inšpektor.
Mnoge konfliktne situacije na terenu že nakazujejo, da od vodnogospo^
darske inšpekcije v občinskem merilu ne moremo pričakovati potrebne učinkovitosti.
POROČILO
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na seji dne
17. marca 1969 obravnavala predlog resolucije o razvoju in nalogah na področju
vodnega gospodarstva z dne 27. 2. 1969.
V načelni obravnavi je bil izražen pomislek, da je predloženi dokument
preobsežen. Vendar je komisija sprejela utemeljitev predstavnika predlagatelja,
da se dokument nanaša na celotno problematiko vodnega gospodarstva v republiki in ga zato ni mogoče bistveno skrajšati brez škode za celovitost in
notranjo usklajenost njegovega besedila.
V podrobni obravnavi besedila predloženega akta je komisija predlagala
naslednje spremembe:
K naslovu:
Beseda »resolucijo« se nadomesti z besedilom »sklepe in priporočila«.
Po vsebini in strukturi ima predloženi akt vse elemente sklepov in priporočil, ne pa resolucije. Po določbi 242. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije zbori v mejah svojega področja s sklepi ugotavljajo stanje (1.—3. stran
akta), zavzemajo stališča v zvezi z vprašanji, ki so jih obravnavali (4.—10. stran
akta) in lahko nalagajo obveznosti izvršnemu svetu in republiškim upravnim
organom glede priprave zakonov in drugih aktov ali glede opravlj anj a drugih
zadev z njihovega področja (10.—12. stran akta). Zadnji del predloženega akta
(12. in 13. stran) pa po naslovu in vsebini že po predlogu predstavlja priporočila.
Zaradi skladnosti s skupščinskim poslovnikom in dosedanjo prakso pri
sprejemanju podobnih skupščinskih aktov je treba torej v naslovu akta pravilno označiti, da gre za sklepe in priporočila.
K stališču v 11. točki:
Drugi stavek se črta, zadnji stavek pa se spremeni tako, da se glasi:
»Nujno pa je pri tem treba razširiti dosedanji krog obveznikov na vse
potrošnike, ki uporabljajo vodo' za gospodarsko dejavnost.«
Po mnenju komisije razširitev obveznosti plačevanja vodnega prispevka
na vse občane ne glede na to, za kakšne namene uporabljajo vodo, ne ustreza
značaju koriščenja vode kot javne dobrine. Uporaba vode za vsakdanje elementarne potrebe obstoja ljudi ne bi smela biti odvisna še od posebnega namenskega prispevka. Usluge vodovodnega podjetja za oskrbo z vodo plačujejo
občani že v ceni uporabljene vode, v tej pa so običajno vkalkulirani tudi stroški
razširanja reprodukcije. Kar je prek elementov te cene vode, ni več nepoh
sredni strošek za uporabo vode oziroma plačilo konkretne usluge za oskrbovanje z vodo-, temveč posebna splošna davščina. Ker se splošne družbene potrebe
načelno financirajo z družbenimi sredstvi, ki se nabirajo z rednimi prispevki
in davki v proračunu ali ustreznih družbenih skladih — bi bilo sistemsko in
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politično ustrezneje, da se tudi naloge iz točke 11 financirajo' iz rednih sredstev
splošne porabe, kot je sicer navedeno v prvem stavku besedila te točke.
Pač pa komisija soglaša z namenom predlagateljev akta, da se odpravijo
neopravičene razlike glede obveznosti plačevanja vodnega prispevka tistih, ki
uporabljajo vodo za gospodarsko dejavnost in ustrezno temu predlaga spremembo besedila zadnjega stavka te točke.
K stališču v 20. točki:
Vprašanje lastnine v tem stališču ni pravilno tretirano. Ne mpremo namreč govoriti o tem, da so objekti, zgrajeni z družbenimi sredstvi, last družbe,
vodno-gospodarski objekti, ki so zgrajeni s sredstvi posameznih delovnih
organizacij, pa njihova last. Prvi in drugi objekti so namreč v družbeni lastnini — gre le za vprašanje pravice upravljanja tega premoženja. V tem smislu
pa ne moremo govoriti, da so nekateri objekti v upravljanju družbe, drugi
pa v upravljanju delovne organizacije oziroma so njena osnovna sredstva. Vprašanje, kdo naj bi bil nosilec pravice upravljanja objektov v imenu širše družbe,
v tem stališču tudi ob uporabi napačne kategorije lastništva ni pojasnjeno.
Načelno je več možnosti: vodni sklad, vodne skupnosti ali druge organizacije.
Vprašanje je tembolj zapleteno, ker stališče smiselno povezuje rešitev z načinom financiranja, financiranje teh objektov v preteklosti pa se je izvajalo
iz različnih virov in bi tako na tej podlagi lahko prišlo do različnih pravic,
pa tudi do situacij, ko bi pravice upravljanja lahko uveljavljalo tudi več sofinancerjev. To vprašanje je treba zato še podrobno proučiti in postaviti stališče glede ureditve pravice upravljanja z objekti družbene lastnine, kajti ta
pravica je v praksi sporna, ne pa lastništvo samo.
Ker tako zastavljeno vprašanje posega v materialne odločitve in pravice
na podlagi vloženih sredstev, komisija brez ustreznih analiz oziroma podatkov
ni mogla predlagati konkretnega spremenjenega besedila 20. točke, pač pa
na omenjene nejasnosti in pravna razmerja v tej zvezi le opozarja pristojna
zbora in predlagatelja, da se poskuša postaviti ustreznejše stališče; kolikor
tega v času do sprejemanja akta ne bo mogoče storiti, naj se 20. točka stališč črta.
K stališču v 25. točki :
Besedilo prvega odstavka se črta.
Prva vrsta besedila drugega odstavka se dopolni tako, da se glasi: »Ker
sedanji temeljni zakon bistveno' prekoračuje okvir zvezne zakonodajne pristojnosti,«.
Stališče v prvem odstavku je odveč, ker je vprašanje značaja in funkcije
temeljnega zakona ustavna materija ter je z nedavnimi amandmaji k zvezni
ustavi tudi podrobno opredeljeno. Glede na smisel 25. točke stališč zadošča
v tej zvezi dopolnjena formulacija drugega odstavka.
K nalogi izvršnemu svetu pod točko a) — prva. alinea:
Komisija je bila mnenja, da bo treba predlog za izdajo novega zveznega
zakona O' vodah pripraviti in ga realizirati v procesu revizije zvezne zakonodaje z delovanjem organov, ki bodo v reviziji pristojni za to področje. Ker
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pa formulacija prve alineč zavezuje izvršni svet le k temu, da izdela predlog
in se ne spušča v podrobnejša proceduralna vprašanja, komisija ni predlagala
drugačnega besedila; menila pa je, da je treba zaradi orientacije pri nadaljnjem delu opozoriti na postopek, ki bo temu sklepu kasneje sledil.
K nalogi republiškega sekretariata
pod točko b) — druga alinea:

za

urbanizem

Besedilo druge alinee se črta.
Spremembe in dopolnitve republiškega zakona o vodah se namreč že pripravljajo v rednem zakonodajnem postopku na podlagi sprejetega predloga za
izdajo tega zakona. Skupščini je bil že predložen tudi osnutek omenjenega
zakona, ki bo predvidoma obravnavan na isti seji pristojnih zborov kot predlagani sklepi in priporočila. Pri obravnavi osnutka bosta pristojna zbora tudi
odločila o vprašanju, kdo naj pripravi zakonski predlog.
St.: 3-16/69
Ljubljana, 18. 3. 1969

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah
1. člen
V VI. poglavju zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 22-121/66) se v naslovu
za besedo »poplavami« doda beseda »erozijo«.
2. člen
V tretji vrsti 17. člena se za besedo* »vodnih tokov«, doda besedilo: »hudourniških tokov in erozijskih žarišč«.
3. člen
Za 17. členom se dodajo novi členi, ki se glasijo:
»17. a člen
Za erozijo tal po določbah tega zakona se šteje vsako škodljivo delovanje
duhournih voda, zemeljskih in snežnih plazov.
Za erozijo tal se ne štetejo zemeljski plazovi, ki so nastali zaradi rudarjenja, prekopavanja, odkopavanja, graditve ali podobnih posegov v prirodno
stanje.
17. b člen
Varstvo in urejanje površin, ogroženih od erozije tal in hudournikov, ima
splošen družbeni pomen. Ukrepe s tega področja izvajajo pristojni upravni
organi in vodnogospodarske organizacije.
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17. c člen
Erozijsko območje obsega območje enega ali več hudournikov in površine
v njihovih povodjih, ki so ogrožene ali napadene od erozije ali zemjeljskih
in snežnih plazov.
17. č člen
Občinska skupščina lahko predpiše tele varstvene ukrepe:
1. razglasitev gozdov za varovalne gozdove;
2. prepoved ali omejitev paše;
3. obvezna pogozditev ogroženih površin;
4. prepoved spravila lesa po zemeljskih drčah, vleke lesa po neutrjenih
poteh in plavi janje ter spuščanje lesa po hudourniških strugah;
5. primeren način gospodarjenja s kmetijskimi površinami (terasiranje,
oranje po stojnicah itd.);
6. prepoved pridobivanja materiala (kamen, pesek, ilovica itd.) na mestih,
ker bi se s tem poslabšal vodni režim in povečala erozijska aktivnost, ali določitev primernega načina pridobivanja materiala;
7. način uporabe in vzdrževanja objektov, ki služijo za odvzem vode iz
hudourniških strug.«
4. člen
Na koncu prvega odstavka 18. člena se vnese nov stavek, ki se glasi:
»V vodnogospodarskem soglasju se določijo ustrezni varstveni ukrepi.«
5. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kdor na erozijskem območju zgradi ali rekonstruira objekt, mora najpozneje v enem letu po končanih gradbenih delih z ustrezno vegetacijo ali
na drug primeren način zavarovati vse, delovanju erozije izpostavljene površine, ki so bile med gradnjo ali rekonstrukcijo odkrite.«
6. člen
Za 19. členom se dodajo novi členi, ki se glasijo:
»19. a člen
Les, ki obleži v hudourniški strugi in povečuje erozijsko nevarnost, mora
lastnik lesa odstraniti v- roku, ki mu ga dotoci skupnost za urejanje hudournikov. Ce lastnik ni znan ali če gre za večje količine lesa, ki pripada večjemu
številu lastnikov, razglasi ta poziv skupnost za urejanje hudournikov z javnim
razglasom na krajevno običajen način. Ce lastniki takega lesa v določenem
roku ne odstranijo iz hudourniške struge, ga odstrani skupnost za urejanje
hudournikov in razpolaga z njim.
19. b člen
Uporabniki oziroma lastniki morajo dovoliti hojo čez svoje zemljišče osebam, ki na erozijskem območju merijo, snemajo, projektirajo' ali gradijo protierozijske objekte ali spremljajo erozijske procese, ter dovoliti prevoz materiala,
potrebnega pri vzdrževanju in graditvi protierozijskih objektov.
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Uporabniki in lastniki zemljišč imajo pravioo do odškodnine za škodo, nastalo s hojo ali vožnjo po prejšnjem odstavku. Če se glede odškodnine ne
morejo sporazumeti z organizacijo, za katero je bila opravljena hoja ali vožnja,
se določi odškodnina po predpisih, ki veljajo za odškodnino za začasno uporabo
zemljišč po zakonu o razlastitvi (Uradni list SFRJ, št. ll-136i/68).«
7. člen
V drugem odstavku 33. člena se za besedo »ustanovi« vnese beseda
»SR Slovenija«.
V drugemj stavku četrtega odstavka se pred številko »31« — ustavi številka
»30«. Zadnji stavek tega odstavka se črta.
8. člen
V 1. točki 44. člena se besedilo: »za urejanje hudournikov in za varstvo
zemljišč pred erozijo« nadomesti z besedilom: »za varstvo in urejanje površin
pred erozijo, hudourniki in plazovi«.
9. člen
V prvem odstavku 55. člena se za točko 5 doda nova 5. a točka, ki se glasi:
»5. a, če po končanih gradbenih delih z ustrezno vegetacijo ah na drug
primeren način ne zavaruje delovanju erozije izpostavljene površine, ki so
bile med gradnjo ali rekonstrukcijo odkrite (19. člen tega zakona);«
10. člen
Za 58. členom se doda nov 58. a člen, ki se glasi:
»58. a člen
Da se zagotovi smotrno varstvo in urejanje površin pred erozijo, hudourniki in plazovi na območju SR Slovenije, se preosnuje podjetje za urejanje
hudournikov v skupnost za urejanje hudournikov. Skupnost za urejanje hudournikov ima status posebne vodne skupnosti.
Skupnost spremlja in proučuje erozijske procese ter izvaja ukrepe za
varstvo površin in objektov pred erozijo, hudourniki in plazovi na erozijskih
območjih in posameznih hudournikih, ki jih določi izvršni svet. Pri tem sodeluje skupnost s pristojnimi občinskimi skupščinami, vodnimi skupnostmi in
drugimi zainteresiranimi organi in organizacijami.«
11. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SR Slovenije«.
OBRAZLOŽITEV
Skupščina SR Slovenije je dne 26. 12. 1968 sprejela sklep o sprejemu
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah.
Razlogi, ki narekujejo izdajo tega zakona in izhodišča za novo zakonsko ure-
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ditev, so bili že podani v predlogu za izdajo zakona o- spremembah in dopolnitvah zakona o vodah.
Pretežni del Slovenije sestavlja gorati svet in nizko- ob vodotokih ležeče
aluvialne terase, kjer je istočasno osredotočen velik del slovenskega gospodarskega prostora. Zaradi tega je Slovenija zelo izpostavljena delovanju erozije tal
in hudournim vodam na območjih, ki so hkrati najperspektivnejša.
Škode, ki jih povzročajo erozija, tal, hudourniki in plazovi s spremljajočimi
pojavi, so neposredne in posredne. Neposredne škode so zlasti propadanje plodnih tal ter rušenje in zasipavanje koristnih površin ter objektov. Se posebno
pereče pa so posredne škode zaradi hitrega površinskega odtoka vode ter s tem
zvezanim nihanjem vodostaja, zmanjševanjem vodnih rezerv ter zasipavanjem
pretočnih strug in akumulacij tako v hudourniških zaledjih kakor daleč izven
njih. Navedeno ima za posledico nenehno premeščanje vodnih strug in pre>plavljanje nizvodnih območij. Nakazani erozijski procesi, ki se z gospodarsko
ekspanzijo ,vse bolj širijo, ogrožajo splošni gospodarski razvoj in zahtevajo
predvsem ustrezno varstvo tal ter objektov pred stihijskim delovanjem obravnavanih elementarnih sil. Učinkovito reševanje nakazane problematike naj v
čimvečji možni meri zagotove predložene spremembe in dopolnitve zakona
o vodah.
Predložene dopolnitve vsebujejo predvsem:
— natančnejšo definicijo erozije tal, pri čemer velja posebej naglasiti nujnost kompleksnosti obravnavane problematike. S tem v zvezi vsebuje osnutek
zakona enakopravno škodljivo- delovanje hudournih voda, zemeljskih in snežnih plazov;
— preventivne mere za zaščito pred erozijo tal, ki so za nacionalno gospodarstvo najbolj ekonomično. To so predvsem: smotrno gospodarjenje na
ogroženih površinah, razglasitev varovalnih gozdov, obvezne pogozditve, tehnične norme, upoštevanje načina projektiranja na ogroženih območjih (vodnogospodarsko soglasje), sprotno spremljanje erozijskih procesov in njih omejevanje, še preden se ti razvijejo- do- akutnega stanja in drugo;
— ustrezno obliko operativne organizacije, ki bo spremljala navedene
procese in v tehnološkem kot strokovnem pogledu zagotovila primerno varstvo
tal, zlasti še glede na povezanost in sistemsko- urejanje v času in prostoru.
Upoštevajoč organizacijsko- stanje na terenu in že obstoječe pravne norme,
osnutek zakona predvideva preosnovanje sedanjega podjetja, za urejanje hudournikov v skupnost za urejanje hudournikov s statusom posebne vodne skupnosti. S tako rešitvijo v celoti soglaša kolektiv podjetja za urejanje hudournikov. Operativno območje -bo tej skupnosti določeno s posebnim odlokom,
izvršnega sveta.
Predlagana organizacijska sprememba ne bo povzročila nobenih materialnih posledic, saj gre v bistvu za prenos indirektne v direktno pristojnost reševanja omenjenih problemov v okviru možnosti sredstev, ki so trenutno- pri
vodnem skladu SR Slovenije. Brez dvoma pa bo potrebno pri bodočih sistemskih rešitvah, ki se predvidevajo z uveljavitvijo po 1. 1. 1971, v večji meri
upoštevati kompleksnost in težino obravnavane problematike.
V tem smiislu tudi omenjeni -osnutek zakona postavlja tako -organizacijo,
kot tudi financiranje v sedanje- zakonske okvire, ki so predvsem podani že
s temeljnim zakonom o vodah. Zato se tudi omejuje le na dopolnitev oziroma
spremembo tistih zakonskih določil oziroma normativov, ki so nujni še pred
kompleksno novelaci j o zveznega in republiškega zakona o vodah.
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Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 17. 3. 1969 obravnaval
osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona O' vodah, ki ga je poslal
v obravnavo1 Skupščini SR Slovenije republiški sekretariat za urbanizem.
Odbor se načelno strinja z osnutkom zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o vodah, ki ureja do sedaj pomanjkljivo rešeno vprašanje zaščite pred
erozijo, hudourniki, zemeljskimi in snežnimi plazovi.
V podrobni razpravi pa je imel odbor naslednjo pripombo:
k 6. členu: v novem 19. a členu se v zadnjem odstavku namesto pike
postavi vejica in stavek nadaljuje z besedilom:»... kolikor gre za znanega
lastnika, ga odstrani tudi na svoje stroške.«
Odstranitev lesa iz hudourniške struge dostikrat presega njegovo vrednost.
Zato odbor meni, naj stroške odstranitve plača lastnik lesa, če ga ne odstrani
sam in če se ne da ugotoviti, kdo je lastnik.
Ker je odbor v razpravi ugotovil, da je ta zakon potreben in da so načela,
na katerih temelji, smotrna, predlaga, da republiški zbor sprejme predloženi
osnutek zakona.
Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno- gospodarstvo je kot
pristojni odbor določil za svojega poročevalca poslanca Franca Jereta.
St.: 324-4/69
Ljubljana, 19. 3. 1969
Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 1. 4. 1969 ponovno- obravnaval osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o. vodah, poročilo
zakonodaj no-pravne komisije ter pripombe občinske skupščine Mozirje k
osnutku tega zakona.
Odbor predlaga:
1. postopek za sprejemanje naj se skrajša tako, da se osnutek zakona
obravnava kot zakonski predlog,
2. odbor sprejema pripombe zakonodajno~pravne komisije. Te pripombe se
dopolnijo samo tako, da se uporablja besedilo »delovna organizacija« povsod
tam, kjer zakonodajno-pravna komisija predlaga besedilo »organizacija«,
3. odbor je zavrnil pripombe občinske skupščine Mozirje, ker so njihovi
predlogi v nasprotju s temeljnim zakonom o vodah.
Št.: 324-4/69
Ljubljana, 1. 4. 1969
Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora
je na seji dne 18. marca 1969 obravnaval osnutek zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o vodah, ki ga je predložil skupščini republiški sekretariat
za urbanizem.
V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je o predlogu za izdajo- zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah razpravljal gospodarski zbor
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na seji 26. decembra 1968 in sprejel sklep, da republiški ■ sekretariat za urbanizem pripravi osnutek zakona. V osnutku so upoštevana mnenja in pripombe
tako odbora kot zbora.
Z veljavnim zakonom o vodah ni bilo zadovoljivo rešeno vprašanje zagotovitve smotrnega varstva pred erozijo, hudourniki in plazovi na območju
SR Slovenije. Zato se š predlaganim osnutkom; zakona predvideva uveljavitev
določil, s katerimi je preciziran pojem erozije tal, in kakšne ukrepe predpisuje
za varstvo tal pred erozijo. Gre za najbolj ekonomične rešitve v trajnih
naporih za varstvo1 pred erozijo, ki so predvsem v smotrnem gospodarjenju
na ogroženih površinah, v čuvanju in gojitvi varovalnih gozdov itd. Za uspešno
izvajanje varstva pred erozijo* se preosnuje sedanje podjetje za urejanje hudournikov v skupnost za urejanje hudournikov s statusom posebne vodne
skupnosti.
V podrobni obravnavi pa je odbor predlagal, da se pri izdelavi predloga
zakona upoštevajo še naslednje pripombe:
k 19. a členu: v zadnji vrsti naj se črta besedilo »in razpolaga z njim«.
Opustitev tega besedila je umestna, ker se sicer z zakonom posega v lastniške odnose, kar naj se v praksi rešuje po ustreznih veljavnih predpisih in
uzancah.
Odbor predlaga zboru, da sprejme osnutek zakona in naroči pooblaščenemu
predlagatelju, da izdela predlog zakona ob upoštevanju pripomb odbora,
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Jožeta Prevolnika.
Št.: 324-4/69
Ljubljana, 19. 3. 1969
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala
osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah na svoji 148. seji
dne 17. marca 1969.
Komisija k osnutku zakona ni imela načelnih pripomb.
V podrobni obravnavi je k posameznim členom predlagala naslednje
spremembe in dopolnitve oziroma dala naslednje pripombe:
K 3. členu : V 17. č členu naj se v 6. točki beseda »ker« nadomesti z
besedo »kjer«, ker gre očitno za napako pri tipkanju.
K 6. členu : V prvem stavku 19. a člena naj se beseda »skupnost« nadomesti z besiedo organizacija«.
Sprememba je potrebna zaradi spremembe, ki jo komisija predlaga v
58. a členu in po kateri se podjetje za urejanje hudournikov ne bi že z zakonom
preosnovalo v skupnost za urejanje hudournikov, ampak bi se mu z zakonom
podelil le status posebne vodne skupnosti, medtem, ko bi o svojem nazivu in
o drugih statusnih vprašanjih v skladu s temeljnim zakonom o podjetjih odločalo samo. Zaradi tega bi bilo v 19. a členu bolje uporabiti splošnejši izraz
»organizacija«, ki zajema tako »podjetje« kot tudi »skupnost«.
Drugi stavek 19. a člena naj se spremeni tako, da se bo glasil:
»Ce lastnik ni znan ah če gre za večje količine lesa, ki pripada večjemu
številu lastnikov, določi organizacija za urejanje hudournikov rok za odstranitev lesa z javnim razglasom na krajevno običajen način«.
Sprememba predstavlja redakcijsko izboljšavo besedila.
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Tretji stavek 19. a člena naj postane drugi odstavek, ki naj se glasi:
»Ce lastnik takega lesa v določenem roku ne odsrtrani iz hudourniške struge,
ga lahko odstrani organizacija za urejanje hudournikov«.
Določba, da s takim lesom organizacija tudi razpolaga, ni sprejemljiva, ker
bi to> dejansko pomenilo razlastitev, ki ne bi bila v skladu z obstoječo pravno
ureditvijo vprašanj razlastitve. Določiti je treba zgolj to, da ima organizacija
za urejanje hudournikov pravico, da v opisanem primeru tudi sama odstrani
les iz hudourniške struge, pri čemer ni potrebno, da bi se zakon spuščal v urejanje premoženjsko-pravnih posledic take odstranitve (morebitna obveznost
lastnika lesa, da plača stroške odstranitve itd.), ker to urejajo že splošna
načela civilnega prava.
K 8. členu : Besede »za varstvo in urejanje površin pred erozijo., hudourniki in plazovi« naj se nadomesti z besedami »za varstvo površin pred
erozijo, hudourniki in plazovi ter za urejanje1 teh površin-«.
Sprememba predstavlja redakcijsko izboljšavo besedila; ne da se namreč
govoriti o »urejanju površin pred erozijo., hudourniki in plazovi«.
K 10. členu : Prvi odstavek 58. a člena naj se spremeni tako, da se bo
glasil:
»Varstvo površin pred erozijo, hudourniki in plazovi ter urejanje teh
površin zagotavlja organizacija za urejanje hudournikov, ki ima status posebne
vodne skupnosti«.
V drugem odstavku 58. a člena naj se beseda »skupnost« v prvem in
v drugem stavku nadomesti z besedami »organizacija iz prvega odstavka«.
Doda naj se nov, tretji odstavek 58. člena, ki naj se glasi:
»Obstoječe podjetje za urejanje hudournikov uskladi svojo organizacijo
in poslovanje z določbami tega zakona v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi«.
Preosnovanje podjetja za urejanje hudournikov v skupnost za urejanje
hudournikov s samim zakonom bi pomenilo poseganje v statusna vprašanja
podjetja, ki jih lahko ureja le delovna skupnost sama. Z zakonom bi se, če bi
bili izpolnjeni pogoji, ki jih določa temeljni zakon o podjetjih, podjetje sicer
lahko odpravilo in bi se ustanovila nova vodnogospodarska organizacija — skupnost za urejanje hudournikov, vendar bi to ne bilo smotrno. Zato je komisija
predlagala, naj se v prvem odstavku uporabi splošnejša formulacija »organizacija za urejanje hudournikov, ki ima status posebne vodne skupnosti«, v
tretjem odstavku pa naj se obstoječe podjetje za urejanje hudournikov obveže,
da svojo organizacijo in poslovanje uskladi z določbami zakona, v šestih mesecih
po njegovi uveljavitvi.
Komisija je obravnavala tudi pripombe, ki jih je k osnutku zakona po^
slala skupščina občine Mozirje. Ugotovila je, da so navedbe te skupščine glede
možnosti obstoja vodnih zadrug po temieljnem zakonu o vodah in po republiškem zakonu o. vodah točne in da bi predloge skupščine občine Mozirje kazalo,
upoštevati, če v praksi ne bi ustrezala rešitev z ustanovitvijo, posebnih vodnih
skupnosti, kar naj bi ugotovil predlagatelj zakona v sodelovanju s skupščino
občine Mozirje.
Št.: 324-4/69
Ljubljana, 18. 3. 1969
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PREDLOG ODLOKA
o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1969

Na podlagi 148. člena ustave SR Slovenije in 45. člena zakona o vodah
(Uradni list SRS, št. 22/66), je Skupščina SR Slovenije na seji republiškega
zbora in na seji gospodarskega zbora sprejela
ODLOK
o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1969
Finančni načrt vodnega sklada SR Slovenije za leto 1969, ki ga je sprejel
upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije na seji 31. 1. 1969 in ki izkazuje
dohodke v znesku 43 204 353 47 din in izdatke v enaki višini, se potrdi.'
OBRAZLOŽITEV
Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno' gospodarstvo' republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je razpravljal o finančnem načrtu vodnega
sklada SR Slovenije, ki ga je upravni odbor sklada sprejel na svoji seji dne
31. 1. 1969, in ga predložil Skupščini SR Slovenije v potrditev.
S finančnim načrtom je predvideno', da bo imel vodni sklad v letu 1969
43 204 353 47 din dohodkov in prav toliko izdatkov. Sredstva, sklada bodo po
oceni za 0,8% manjša kot v letu 1968.
V letu 1969 je predvideno, da bo znašal vodni prispevek 35 milijonov din,
kar je za 10,7% več kot leta 1968. Na porast vodnega prispevka v letu 1969
sicer lahko vpliva to', da se je s 1. 1. 1969 začel uporabljati temeljni zakon
o ugotavljanju in delitvi dohodka (Uradni list SFRJ, št. 32-408/68), ki določa,
da delovne organizacije lahko krijejo izgubo tudi iz tega naslova. Možno je,
da zaradi tega pride do delnega izpada vodnega prispevka. V tem primeru bo
vodni sklad porabil obstoječo rezervo, ki se sme uporabljati, če sklad ne doseže
planiranega dohodka. Vodni prispevek od 1 % povečane stopnje prispevka iz
osebnega dohodka kmetijske dejavnosti bo manjši glede na leto 1968 za 6 %.
Razdelitev sredstev je v letu 1969 skoraj enaka delitvi iz leta 1968.
V °/o
Vrsta izdatka
redno vzdrževanje varstvenih objektov
investicije v varstvene objekte
študije in raziskave
upravni stroški

1968
59,6
12,5
8,1
1,2

1969
64,1
13,5
8,6
1,2

Relativno in absolutno se povečujejo sredstva za redno vzdrževanje in
investicije v varstvene objekte, sredstva za raziskovalno delo pa so absolutno
večja zaradi prenosa neporabljenih sredstev za te namene v letu 1968.
V razpravi je bilo omenjeno, da bi se morali menjati pogoji obravnavanja
kreditov za čistilne naprave na ta način, da bi se zmanjšala zahtevana lastna
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udeležba delovnih organizacij.1 V tem primeru bi moral vodni sklad SR Slovenije
nameniti več sredstev za te kredite, kar pa ni mogoče, ker že ob obstoječi
razdelitvi sredstev niso dosežene vodno-gospodarske investicije po srednjeročnem programu.
Odbor predlaga skupščini, da sprejme odlok o potrditvi finančnega programa vodnega sklada SR Slovenije za leto 1969 v višini 43 204 353 47 din
dohodkov in prav toliko izdatkov.
POROČILO
Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora
je na seji 26. februarja 1969 obravnaval finančni načrt vodnega sklada SR
Slovenije za leto 1969, ki ga je upravni odbor vodnega sklada poslal v potrditev
Skupščini SR Slovenije in predlog odloka o potrditvi finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije za leto 1969, ki ga predlaga odbor republiškega zbora
za urbanizem, ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo.
Finančni načrt obsega načrt formiranja sredstev ter plan potrebe sredstev
na podlagi programa vzdrževalnih del na varstvenih objektih in 'drugih del,
kar vse bazira na srednjeročnem programu vodnogospodarskih' del.
Po finančnem načrtu bo vodni sklad zbral 43 204 353,47 dinarjev in prav
toliko sredstev je vodni sklad tudi razporedil po posameznih nosilcih porabe
oz. za posamezne namene. Odbor ugotavlja, da program predvideva za leto 1969
manj sredstev, kot jih je bilo po zaključnem računu V letu 1968 (43 546 445,74
dinarja), kar vsekakor ni posebno' spodbudno, posebno še zaradi dokaj večjih
potreb, ki nenehno' rastejo, saj stalno ugotavljamo, da so naše vode vedno bolj
onesnažene in da problematika našega gospodarjenja z vodami v Sloveniji
narašča, se zaostruje, namesto, da bi se stanje naših voda izboljševalo.
V obstoječih okoliščinah skoraj ni mogoče računati na bistveno večja
finančna sredstva za reševanje problematike vodnega gospodarstva. Nujnost
problematike pa vendarle zahteva čimprejšnjo rešitev te problematike. V tem
smislu posebna komisija republiškega in gospodarskega zbora pripravlja osnutek
republiškega akta o nalogah s področja vodnega gospodarstva, od katerega
pričakujemo, da bo koreniteje zastavil rešitev problematike naših voda.
Odbor ugotavlja, da so bila v finančnem načrtu za leto 1968 predvidena
sredstva za investicije v čistilne naprave, ki pa so bila v letu 1968 izkoriščena
le 24%; delno pa zaradi pomanjkanja sredstev za udeležbo zainteresiranih,
delno pa tudi zaradi nepripravljene tehnične dokumentacije. Odbor nadalje
ugotavlja, da v finančnem programu za leto 1969 pa sredstva za investicije
v čistilne naprave sploh niso predvidena, čeprav po mnenju odbora te potrebe
obstajajo in niti ne v majhni meri.
Ker so sredstva vodnega sklada za leto 1969 omejena, odbor ne vztraja na
tem, da se predvidijo v finančnem programu tudi sredstva za investicije v čistilne naprave, pač pa priporoča upravnemu odboru vodnega sklada, da naj
sredstva, ki bi se eventualno zbrala iznad zneska po finančnem programu,
usmeri v sofinanciranje vodočistilnih naprav.
Odbor nadalje priporoča upravnemu odboru vodnega sklada, da čimprej
začne s pripravljalnimi deli na izdelavi programa vodnogospodarskih del za
leta 1971—1975, da bodo dela v naslednjem daljšem časovnem obdobju čimbolj
smotrtia in koristna.
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Odbor nima drugih pripomb k finančnemu načrtu in zato predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme odlok o potrditvi finančnega načrta vodnega
sklada SR Slovenije za leto 1969.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Janeza Grašiča.
5t.: 400-21/69
Ljubljana, 27. 2. 1969
UGOTOVITVE
Skupščine SR Slovenije v zvezi z razpravo o gospodarjenju z gozdovi
v SR Sloveniji
Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora in na seji gospodarskega zbora razpravljala o gospodarjenju z gozdovi v SR Sloveniji in pri tem
ugotovila :
— da sedanja sistemska ureditev gospodarjenja z gozdovi, zlasti skupno
gospodarjenje z družbenimi in zasebnimi gozdovi in sedanja organizacijska
delitev na gozdno-gospodarska območja predstavlja trajno osnovo za nadaljnji
razvoj;
— da z zakonom o gozdovih vendarle niso bila ustrezno rešena vsa vprašanja na tem področju: rešitev le-teh bi ugodno vplivala na razvoj družbenoekonomskih odnosov pri gospodarjenju z gozdovi;
— da so osnovna vprašanja, ki zahtevajo nadaljnje proučevanje in izpopolnjevanje sistema gospodarjenja z gozdovi, predvsem naslednja:
družbeni vpliv na gospodarjenje z gozdovi: Gozdovi so zaradi splošno koristnih funkcij dobrina splošnega družbenega pomena. Tak, značaja gozdov
zahteva stalno skrb družbe za ohranitev in povečanje te dobrine. Odločanje
o količini poseka gozdov ne more biti odvisno od poslovnih interesov gozdnih
gospodarstev, pač pa od realne zmogljivosti gozdov. Gospodarjenje z gozdovi
mora biti zato podrejeno temu osnovnemu cilju. Izvajanje družbenega vpliva
na varstvo in vzgojo gozdov prek gozdno gospodarskih organizacij, ki poslujejo po podjetniško ekonomskih principih, poraja tudi določene interese, ki
odstopajo od splošnih družbenih interesov., Zato je potrebno oceniti, če sedem j i
način gospodarjenja z gozdovi dovolj ščiti splošno družbene koristi;
financiranje enostavne in razširjenje reprodukcije: Vpliv družbe na gospodarjenje z gozdovi se najbolj neposredno odraža v ukrepih, ki zagotavljajo
bolj ali manj učinkovite možnosti za negoi in obnovo gozdov. Gre za sredstva
biološke amortizacije. Učinkovitost financiranja ni odvisna le od višine razpoložljivih finančnih sredstev, temveč v veliki meri tudi od tega, po kakšnih
kriterijih in kam se sredstva vlagajo. Neenaki pogoji gozdnogospodarskih območij vodijo do nasprotij med razpoložljivimi finančnimi možnostmi in potrebami po vlaganju. Območja, ki so bogata z lesno zalogo, imajo visoko
poslovno donosnost' in. relativno majhne potrebe po' vlaganjih, medtem ko območja z devastiranimi gozdovi poslujejo na meji rentabilnosti in nimajo* potrebnih sredstev za zadovoljitev velikih potreb po vlaganjih. Ustreznejše gospodarjenje z gozdovi zahteva neposredno družbeno usmerjanje sredstev za
29
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razširjeno gozdno-biološko reprodukcijo. Možna je rešitev, da se sredstva združujejo na določenem nivoju in usmerjajo na osnovi enotnih kriterijev v tista
območja, kjer je zaradi nujnih razlogov oziroma splošno družbenih koristi
to naj koristneje. Pri tem je odprto tudi vprašanje, ali naj se biološka amortizacija odvaja od vsega posekanega lesa ne glede na namen porabe, ali pa le od
tistega dela, ki gre v blagovno proizvodnjo.
Gre torej za oceno, kako doseči večjo integriranost in sodelovanje m,ed
gozdnogospodarskimi področji, katera varianta financiranja daje največje splošne
družbene koristi in kakšen nivo sredstev, način združevanja in gospodarjenja
s temi sredstvi je primeren in potreben za zagotovitev ustreznega gospodarjenja z gozdovi na sedanji stopnji našega družbenoekonomskega razvoja, ne
da bi kakorkoli posegali v organizacijsko strukturo sedanjih gozdogospodarskih
območij;
samoupravljanje z družbenimi in zasebnimi gozdovi: Sprejet in družbeno
utemeljen način enotnega gospodarjenja z družbenimi in zasebnimi gozdovi povezuje oba sektorja lastništva gozdov v celoto. Zagotovitev splošnih družbenih
interesov prek enotnega načina gospodarjenja z gozdovi nalaga določene obveznosti lastnikom gozdov, ne odpravlja pa zasebne lastnine nad gozdovi. Zato
je za normalen razvoj družbenoekonomskih odnosov potrebno upoštevati lastninske odnose nad gozdovi in zagotoviti, da bo tudi samoupravljanje kmečkih
lastnikov gozdov postavljeno na take temelje, ki jim bodo omogočili resnično
samupravno odločanje tako po vsebini, kot po obliki. Zato je potrebno precizneje
določiti in zagotoviti večje samoupravne pravice kmetov — gozdnih posestnikov
— pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi zlasti v sferi blagovne proizvodnje
ter proučiti in najti takšne institucionalne rešitve, ki bodo- zagotovile zasebnim
lastnikom gozdov enakopravno odločanje pri gospodarjenju z gozdovi v okviru
gozdnogospodarskih organizacij;
promet z lesom: Vsebina samoupravnega odločanja je odvisna tudi od tega,
kakšne so realne možnosti lastnikov gozdov, da razpolagajo- z rezultati svojega
dela, ki se realizirajo s prometom lesnih proizvodov. Promet blaga je pomemben za lastnike gozdov, ker je od tega odvisen njihov ekonomski položaj,
za gozdna gospodarstva in za uporabnike lesa, ker cene lesa neposredno vplivajo na njihove konkurenčne sposobnosti. Sedaj imajo gozdna gospodarstva
monopol nad prometom z lesom. Zasebni lastniki nimajo možnosti samostojnega odločanja o delitvi in razpolaganju s sredstvi od prodaje lesa. Prav tako
nimajo vpliva na ekonomičnost poslovanja gozdogospodarskih organizacij.
Zato je potrebno poiskati rešitve, ki bodo zasebnim lastnikom, dajale možnosti
sodelovanja in odločanja o rezultatih svojega dela, gozdnim gospodarstvom
možnosti za samostojno poslovanje, uporabnikom lesa pa stabilne odnose na
lesnem trgu;
razmejitev zakonskih pristojnosti med federacijo in republikami: Gospodarjenje z gozdovi je sedaj urejeno v pretežni meri s temeljnim zakonom o
gozdovih. Več razlogov pa govori o prid takim rešitvam, da bi zvezna zakonodaja uredila le odnose, ki spadajo- v področje temeljev družbenoekonomskega
sistema, ne pa vseh odnosov gospodarjenja z gozdovi kot doslej. V zvezni zakon
bi sodile predvsem določbe, ki urejajo- lastninske odnose, v republiško pristojnost pa spada zlasti način formiranja, združevanja in uporabe sredstev za
regeneracijo- gozdov.
Tudi glede razmejitve med zvezno- in republiško zakonodajo je potrebno
pripraviti ustrezne predloge.
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Zaradi številnih tudi nasprotujočih si stališč in predlogov in zaradi pomena nerešenih vprašanj s področja gospodarjenja z gozdovi, sprejemata zbora
naslednji
sklep:
1. Vprašanja, ki sto pomembna za nadaljnji razvoj gospodarjenja z gozdovi,
se dajo v javno razpravo, v kateri naj aktivno* sodelujejo socialistična zveza,
sindikati, gospodarska zbornica in strokovna ter znanstvene institucije.
2. Gradivo za javno razpravo pripravi izvršni svet na osnovi gradiv in
razprave v Skupščini SR Slovenije do 20. 5. 1969 in poskrbi, da bo< objavljeno*.
3. Po končani javni razpravi bo Skupščina SR Slovenije ponovno prioritetno razpravljala o gozdarstvu in sprejela ustrezna stališča oziroma spremembe
in dopolnitve republiških predpisov o gozdovih, zveznim, organom pa predlagala
spremembe tistih predpisov, ki spadajo v zvezno pristojnost.
5t.: 321-10/69
POROČILO
o razgovorih na terenu o problematiki gospodarjenja z gozdovi
v Socialistični republiki Sloveniji
Skupina poslancev republiškega zbora: inž. Ferdo Papič, inž. Edvard Perhavec, Milan Ravbar, Viktor Seitl, inž. Adolf Tavčar in Ferdinand Vode ter
gospodarskega zbora: Nada Beltram, Maks Bile, Martin Gobec, Jože Lesar,
Jože Slavič in inž. Savo Vovk je v času od 17. 9. do 25. 9. 1968 vodila razgovore
s predstavniki občinskih skupščin, gozdnih gospodarstev in njihovih posameznih
obratov in s kmeti — lasrbniki gozdov o nekaterih vprašanjih s področja gospodarjenja z gozdovi v SR Sloveniji. Ta naloga je bila opravljenja na podlagi
programov dela odbora za proizvodnjo in promet republiškega zbora in odbora
za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora ter v zvezi
s pripravo osnutka skupščinskega akta o stališčih, priporočilih in sklepih o
nekaterih problemih kmetijstva v Sloveniji.
Skupina poslancev je v okviru svojega programa dela obiskala občinske
skupščine: Brežice, Cerknica, Mozirje, Novo mesto, Radlje ob Dravi in Radovljica ter gozdna gospodarstva: Bled, Brežice, Nazarje, Novo mesto', Postojna
in Slovenj Gradec.
Skupina poslancev je pripravila program razgovorov, ki je vseboval predvsem naslednja vprašanja:
— družbeni in ekonomski položaj kmetov — lastnikov gozdov v novih pogojih po sprejetju zakona o gozdovih;
— vključevanje kmetov — lastnikov gozdov v proizvodne in samoupravne
odnose v okviru gozdnogospodarskih organizacij in
— problemi v zvezi s prometom z lesom iz zasebnih gozdov ter
— proučitev nekaterih sistemskih vprašanj glede na problematiko gospodarjenja z zasebnimi in družbenimi gozdovi.
Navedena vprašanja je skupina poslancev obravnavala s stališča temeljnega in republiškega zakona o gozdovih, zlasti kako se določbe teh zakonov
uresničujejo in ali so bili s tem doseženi splošni smotri in intencije novega
29*
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zakona o gozdovih. Na navedena vprašanja so med drugim tesno' navezani
problemi gozdne-proizvodnje, zmogljivosti gozdov, zbiranje in uporaba sredstev
za obnovo gozdov, financiranje naložb v razširjeno reprodukcijo in druga vprašanja.
Pri proučevanju navedenih vprašanja, v katerih je osnovni poudarek na
problematiki gospodarjenja z zasebnimi gozdovi, se je skupina poslancev v razgovorih posluževala tudi podatkov ankete O' gospodarjenju z zasebnimi gozdovi
v SR Sloveniji, ki jo je pripravilo poslovno združenje gozdno-gospodarskih
organizacij v Ljubljani.
O posameznih razgovorih, ki so jih vodili (poslanci s predstavniki občinskih
skupščin, gozdnih gospodarstev in posebej s kmeti — lastniki gozdov, so bile
sestavljene zabeležke in zapisniki in predstavlja to poročilo povzetek ugotovitev
in predlogov, ki se nanašajo na navedena vprašanja.
I.
URESNIČEVANJE NAČEL IN DOLOČIL ZAKONA O GOZDOVIH
S PODROČJA SKUPNEGA GOSPODARJENJA Z GOZDOVI
1. Mnenja o republiškem zakonu o gozdovih
Osrednje vprašanje, ki se prepleta skozi vso problematiko gospodarjenja
z gozdovi, je izvajanje republiškega zakona o^ gozdovih, ki je bil sprejet konec
1965. leta. Z novim republiškim zakonom o gozdovih so se z uveljavitvijo^ načela
skupnega gospodarjenja z gozdovi vzpostavili novi odnosi med gozdno-gospodarskimi organizacijami in kmeti — lastniki gozdov ter med gozdnimi proizvajalci in družbo.
V razgovorih, s predstavniki gozdnih gospodarstev in kmetov ter občinskih
skupščin so se glede vsebine določb samega zakona in njegovega izvajanja
v praksi navajala zelo različna gledišča:
Prevladovalo je mišljenje, da je gospodarjenje z gozdovi skrb širše družbene skupnosti, ker ima gozd in gozdna proizvodnja ne le podjetniško-poslovni,
temveč tudi vsestranski družbeni pomen.
Intencije zakona o gozdovih so v svojem bistvu pozitivne in omogočajip
vsem dejavnikom na tem področju, da se uresničujejo skupne koristi tako za
proizvajalce kot za družbo. Slabosti oziroma pomanjkljivosti zakona, na katere
so opozorili udeleženci razprave, se kažejo v nekaterih pomanjkljivostih sedanje
sistemske ureditve glede na, vzdrževanje in glede razširjene reprodukcije gozdov, kakor tudi v pomanjkljivem izvajanju nekaterih določil zakona o gozdovih.
Nekateri so bili mnenja, da bi odpadla številna -negodovanja, če bi se vsi prizadeti faktorji zavzemali za uresničevanje vseh določb, ki jih vsebuje ta zakon.
To ugotovitev, da kompleksna revizija zakona ni potrebna, temveč so primerne
nekatere izpopolnitve oz. izboljšave posameznih določb, je potrdila večina udeležencev na vseh razgovorih (razen v Cerknici).
Pripombe za dopolnitev, pa tudi za vsebinsko spremembo zakona o go>zdovih, ki kažejo na konflikte v odnosih med gozdno-gospodarskimi organizacijami in kmeti — lastniki gozdov, ki so nastajali po sprejetju zakona, izražajo
v neki meri razpoloženje posameznikov oz. posameznih območij. Te pripombe,
kot so bile izrečene, je možno v strnjeni obliki povzeti takole:
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— Z zakonom je močno omejena lastninska pravica kmetov — lastnikov
gozdov,- ki očitajo, da zakon ni v skladu z ustavo.
—• Sedanja ureditev gospodarjenja z gozdovi, ki je prilagojena načinu iz
administrativne prakse, je zašla v konflikt z načinom gospodarjenja po uvedbi
reforme, ko se vse bolj uveljavljajo tržne zakonitosti. To poraja številne konflikte med ekonomskim interesom gozdnih gospodarstev in splošnim družbenim
pomenom gozdov. Pri tem je razumljiva težnja kolektivov gozdnih gospodarstev, da dosegajo čimboljše materialne pogoje v delitvenih odnosih.
— Zakon bi moral jasneje opredeliti kmeta, kateremu predstavlja gozd
neločljiv del celotnega kmetijskega gospodarstva in nekmeta — lastnika gozdov,
ki se ne vključuje v blagovno proizvodnjo. Nekaterim kmetom, zlasti ostarelim,
je predstavljal gozd pomemben vir za življenje potrebnih dohodkov. Ta vir
dohodka v novih pogojih ni več ustvarljiv, ker je dohodek danes tesno vezan na
opravljeno delo, ne pa na glavnico gozda.
— Akumulativnost gozda je v stalnem upadanju in je gozd preveč obremenjen z raznimi družbenimi dajatvami. Družba gozdu ničesar ne vrača, čeprav
je gozd domena širših družbenih interesov in bi moral biti močneje zaščiten.
Napaka je storjena s tem, da zakon ne upošteva velikih razlik v prirodnih pogojih gsopodarjenja, zaradi česar prihaja do teritorialnih neusklajenosti glede
razpoložljivih sredstev in potreb za vzdrževanje in reprodukcijo' gozdov. Zato
so razumljivi predlogi (Brežice, Novo mesto), da bi morali vlaganja v obnovo
in razširjeno reprodukcijo uresničevati z družbenimi regulativi, upoštevajoč
celovitost gozdnega in lesnega gospodarstva na ravni republike.
—• Določbe zakona dajejo vsa pooblastila za gospodarjenje z gozdovi gozdnim gospodarstvom, zato* dobivajo ta pooblastila bolj značaj upravljanja gozdnih
gospodarstev, kot pa kvaliteto gospodarjenja združenih proizvajalcev. S tem
so kmetje — lastniki gozdov izgubili nepsredno možnost razpolaganja z dohodkom, ki izvira iz njihovega lastnega gozda, niti imajo možnost odločanja
glede vprašanja skupne proizvodnje in njene realizacije. Gozdnim, gospodarstvom očitajo, da so se v njihovi politiki do kmeta polastili oblasti nad kmetom
oz. se poslužujejo tisitih pooblastil, ki bi jih naj zakon dal pristojnim, upravnim
organom.
— Nekateri so poudarjali, da gozdno-gospodanske organizacije ne gospodarijo z gozdovi dovolj racionalno' s stališča širših družbenih interesov, temveč so
sedaj njihove akcije usmerjene preveč kratkoročno'. Z zakonodajo' s področja
gospodarjenja z gozdovi bi se morala zagotoviti trajnejša pravna ureditev in
nuditi akcijam gozdnih proizvajalcev večjo' pravno varnost zlasti glede dolgoročnejših naložb v družbene, kot v zasebne gozdove.
2. Družbeni, ekonomski in socialni položaj kmetov — lastnikov gozdov
v novih pogojih po sprejetju zakona o gozdovih
Ugotovitve, ki so jih dale razprave v zvezi s problematiko kmetijstva
v Sloveniji, zlasti glede statusa in ekonomskega položaja zasebnega kmetijskega
proizvajalca, so tesno povezane z vprašanji in problemi kmetov — lastnikov
gozdov.
Na območju občine Cerknica in Logatec, kjer so večje zaostritve v odnosu
do sedanje ureditve gospodarjenja z gozdovi pogojene z družbeno-gospodarskim
razvojem teh občin (ki je bivše obmejno področje) in so nekatera ekstremna
mnenja celo prekoračila okvire konstruktivne razprave, so kmetje izrazili ve-
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liko nezadovoljstvo glede odnosov z gozdnim gospodarstvom. Najtežji očitki
kmetov so upirjeni na določbe zakona o gozdovih, kateremu pripisujejo, da
protiustavno razlašča 'kmete glede lastnine nad gozdovi. V odnosih skupnega
gospodarjenja z gozdovi v gozdnogospodarskih organizacijah se počutijo neenakopravne. Razen v občinski skupščini ne morejo kmetje v nobenem drugem
predstavniškem organu uveljaviti svojih interesov.
Pri gozdnem gospodarstvu ne uživajo nobenih koristi. Medsebojni odnosi
so dokaj zaostreni in jih, po njihovem mnenju, tudi občinska skupščina ne
bo mogla rešiti. Status kmeta ni v nobenem predpisu definiran, zato prihaja
do raznih deformacij zlasti takrat, ko se razpravlja o ekonomskih olajšavah za
kmeta in nekmeta, ki je posestnik kmetijskih zemljiš. Rečeno je bilo, da kmet
kot proizvajalec v sedanji družbeni ureditvi ni upoštevan in mu s tem tudi ni
dana možnost, da uveljavlja svoje materialne koristi.
Največ pripomb in predlogov je bilo izraženo glede vključevanja kmetov
v samoupravne organe in njihovo dosedanje uveljavljanje v okviru gozdnogospodarskih organizacij. Na območju gozdnega gospodarstva Postojna so bile
izrečene številne kritike glede sodelovanja in odločanja kmetov v organih samoupravljanja, zlasti:
Samoupravljanje kmetov je bilo pred 10 leti v okviru zadružnih svetov
mnogo boljše urejeno kot pa je danes; gozdna gospodarstva so samoupravne
pravice kmetov izigrale;, v industriji ni razlike med delavcem, in kmetom,
v gozdarstvu, kjer pa je kmet tudi lastnik gozda, pa kmet nimia v samoupravnih
organih enakih pravic z delavcem. Pravice kmeta, ki jih vsebuje statut gozdnega gospodarstva Postojna, se v praksi ne uresničujejo. Kljub temu pa isa od
dopolnitve zakona glede predmetnih določb oz. od izboljšanja samoupravljanja
kmetje ne delajo utvar, da se bo zaradi tega tudi izboljšal njihov politični in
ekonomski položaj.
Na drugih področjih so ocenjevali zakon mnogo ugodnejše (zlasti Nazarje,
Slovenj Gradec). Ugotovili so, da je aktivnost in samoupravna dejavnost kmetov v praksi mnogo širša kot pa je to kmetom z zakonom dano. V samoupravnih
organih gozdnega gospodarstva kmetje enakopravno in zelo prizadeto sodelujejo
in so celo aktivnejši od drugih članov obratnih in osrednjega delavskega sveta.
Res je sicer, da glede vprašanj, ki kmete najbolj zanima (odkupne cene za les,
režijski stroški in organizacijski problemi), imajo več ali manj posvetovalni glas
in ne pridejo do odločilne besede, ker so v teh organih v manjšini. Kmetje
želijo, da se pravice kmetov, zlasti glede sestave samoupravnih organov in o
kriterijih vključevanja kmetov v te organe in njih pravice odločanja v zakonu
natančneje predpišejo. Z zakonom naj se predvidi tudi novo koordinacijsko
telo svetov gozdnih posestnikov v okviru posameznega gozdnega gospodarstva.
Ker problemov gospodarjenja z gozdovi ni mogoče ločeno obravnavati v zasebnih in družbenih gozdovih, morajo biti pravice kmetov glede odločanja v
samoupravnih organih enakopravne in širše kot so sedaj postavljene z zakonom.
Eno zelo pomembnih vprašanj, ki v spletu te problematike močneje izstopa,
je vprašanje socialne varnosti kmeta. Kmetje so povsod v razgovorih poudarili
zahtevo, da se vprašanje socialne varnosti čimprej uredi. Gozd je bil za kmeta
edini rezervni sklad, na katerega je računal za svoja stara leta. S »tiho nacionalizacijo gozdov«, kot označujejo sedanji režim gospodarjenja z gozdovi, so
bile kmetu odvzete možnosti samooskrbe za stara leta. Zato menijo, da je
ureditev vprašanja socialnega zlasti pokojninskega zavarovanja, skrb družbe,
ne pa samo gozd n o -g osp od ar sk ih organizacij.
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V razpravi so opozorili tudi na problem sedanje zakonske ureditve delovanja, ki povzroča, da se pojav drobljenja gozdne posesti vse bolj stopnjuje,
ki slabi status kmeta, zožuje število blagovnih proizvajalcev.
3. Sodelovanje delavcev in kmetov v gozdni proizvodnji
V obstoječi organizacijski ureditvi gozdarstva je gospodarjenje z zasebnimi
gozdovi tesno povezano s proizvodnjo, dohodkom in akumulacijo celotnega
gozdnega gospodarstva. Proizvodnja in dohodek sta v precejšnji meri odvisna
od kvalitete gozdov in organizacije dela in mobilnosti vseh razpoložljivih faktorjev, ki vključuje tudi pripravljenost kmetov glede sodelovanja z gozdnogospodarskimi organizacijami. Stopnja sodelovanja pa je v veliki meri odvisna
od političnih prilik in od subjektivnih sil, ki zbližujejo ali pa razdvajajo kmeta
od gozdno-gospodarske organizacije. Sodelovanje v proizvodnji in gospodarjenju
je torej na tem višji stopnji, kjer kmetje sodelujejo pri pripravi programov
gozdnega gospodarstva, pri oblikovanju in delitvi dohodka, pri formiranju in
razporejanju sredstev za razširjeno in enostavno reprodukcijo itd.
Glede omenjenih vprašanj so bila iznesena različna mnenja, ki kažejo na
ne dovolj razvite samoupravne odnose oz. na omejevanje ali pa na utrjevanje
pravic kmetov v procesu proizvodnje ter enostavne in razširjene reprodukcije.
Pripombe in mišljenja je možno iz razgovorov povzeti tako, kot so bili izrečeni
na posameznih gozdno-gospodarskih področjih:
Znano je, da se dokaj majhno število kmetov — lastnikov gozdov ukvarja
z blagovno proizvodnjo. Kmetje, ki razpolagajo z večjimi gozdovi, varčujejo
z lesno maso, medtem ko lastniki manjših gozdnih površin nudijo les v posek.
V nekaterih območjih ugotavljajo (Postojna), da sečnja lesa v zasebnih gozdovih
vse bolj narašča, češ da gozdno gospodarstvo izsiljuje sečnjo lesa in da pri tem
premalo skrbi za vzdrževanje gozdov. Kmetje očitajo, da gozdna gospodarstva
vse bolj zaostrujejo vprašanje kvalitete lesa, tako da deklarirajo les za slabšo
kvaliteto. Gozdna gospodarstva večkrat kasnijo z odkazili lesa in so zaradi tega
imeli kmetje večkrat težave, ker so bili obtoženi, da so sekali brez dovoljeneja.
Menijo, da kooperacija v gozdarstvu ni bila na zadovoljivi stopnji razvoja.
Številne pripombe so bile upirjene na racionalnost poslovanja gozdnih gospodarstev, oziroma na vprašanja zniževanja režije oz. skupnih poslovnih stroškov. Ti stroški naraščajo tudi zaradi predpisanih nalog, ki jih morajo opravljati
gozdna gospodarstva. Osnovna ugotovitev in pripombe, ki so jih imeli kmetje
glede oblikovanja in razpolaganja dohodka v gozdnih gospodarstvih, se nanašajo zlasti na to, da kmetje nimajo možnosti soodločanja pri obravnavanju teh
vprašanj, če pa že, potem; se njihova mnenja premalo ah pa sploh ne upoštevajo.
Predlagajo, da naj se njihov vpliv na oblikovanje in razporeditev dohodka ter
vprašanje udeležbe kmetov na dohodku uredi z zakonom..
Sodijo, da so stroški urejanja gozdov previsoki glede na njihovo vrednost,
kakor tudi, da bi lahko odpravili prevzem lesa na panju in da bi se s tem)
lahko znatno zmanjšali stroški gospodarjenja. Izgleda da kmetje nimajo analitične primerjave sedanjih režijskih stroškov gozdnih gospodarstev s stroški
javne gozdarske službe, ki so bremenili m® lesa pred uveljavitvijo zakona o
gozdovih.
Predstavniki gozdnega gospodarstva Postojna, kjer so bili ti očitki kmetov
najštevilnejši, so navajali, da je bik> na območju občine Cerknica največ nereda
in si gozdno gospodarstvo' prizadeva vzpostaviti urejeno poslovanje. Zato je
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v glavnem prišlo do konfliktov s tamkajšnjimi kmeti in tudi z občino. Pred
vključitvijo zasebnih gozdov v gozdno* gospodarstvo so v tej občini na račun
gozda reševali občinske oz. komunalne probleme (sekali les brez gozdne takse in
ga žagali brez plačila prometnega davka). Zaradi nastalih težav in zaostrenih
odnosov ter velikih nasprotovanj zoper gozdno gospodarstvo' v cerkniškem območju je moralo gozdno gospodarstvo Postojna odstopati od svojih programov.
Na območju gozdnega gospodarstva Nazarja in Slovenj Gradca so glede
proizvodnih nalog, gospodarjenja in vlaganja našli skupen jezik si kmeti —
lastniki gozdov:
— gozdno gospodarstvo' Nazarje na primer je sporazumno s kmeti uvedlo
nove odkupne cene, s katerimi bolj stimulirajo kvaliteto' lesa;
— sredstva za enostavno in razširjeno reprodukcijo se oblikujejo in razporejajo na nivoju podjetja ter usmerjao v tiste naložbe in vlaganja, ki imajp
najoptimalnejšo ekonomsko in strokovno podlago. Kmete imajo pri tem, pomembno družbeno vlogo ter se njihovi predlogi in mnenja pri pripravah zadevnih programov v največji možni meri tudi upoštevajo.
Na vseh območjih (razen v Cerknici) kmetje niso izražali pasivnega stališča
do sedanjega režima skupnega gospodarjenja, niti ne bi nasprotovali dosedanjemu sistemu prodaje lesa, če bi jim gozdno gospodarstvo zagotovilo celotni
odjem in upoštevalo njihove konstruktivne predloge.
4. Vključevanje kmetov v samoupravne organe gozdnih gospodarstev
Vprašanje vključevanja kmetov v samoupravne organe gozdnih gospodarstev se je kot zelo pomembno vprašanje prepletalo v razgovorih in povezovalo
z vsemi drugimi vprašanji. Zato so številna mnenja, pripombe in predlogi
v zvezi s samoupravljanjem, opisani že v prejšnjih poglavjih, tako' da se v tem,
delu poročila povzema v glavnem le organizacijski aspekt te problematike.
Dejstvo', da kmetje v glavnem, izražajo zaupanje v gospodarjenje gozdnogospodarskih organizacij in konstruktivno razpravljajo o vseh pomembnejših
vprašanjih gospodarjenja z gozdovi, pomeni, da so že doseženi pomembni rezultati glede vključevanja in uveljavljanja kmetov — lastnikov gozdov v samoupravnih organih gozdno-gospodarskih organizacij. V zvezi s tem, so bila izražena zelo različna mišljenja od tega, da kmetje nočejo sodelovati v organih
samoupravljanja (Cerknica), pa do ugotovitve, da kmetje zelo aktivno sodelujejo v vseh samoupravnih organih in da dajejo celo boljše predloge in zaključke
kot delavci — člani delavskih svetov (Nazarje). Za razvoj dosedanjih samoupravnih odnosov v gozdnih gospodarstvih po uvedbi skupnega gospodarjenja
z gozdovi pa so značilne naslednje ugotovitve:
— Nekatere kritične pripombe kmetov, tako kot so bile izrečene, opozarjajo, da se beseda kmetov v samoupravnih organih še ni uveljavila predvsem
zato, ker so v teh organih v manjšini. Prav tako pogrešajo kmetje glede njihovih predlogov učinkovito izvršilno moč. Zato menijo, da sedanji sestav samoupravnih organov ni v interesu kmetov. Nekateri predlagajo (Mozirje), da bi
bil pri sprejemanju nekaterih pomembnejših zadev bolj primeren dvodomni
sistem tako v obratnih kot v osrednjem delavskem svetu gozdnega gospodarstva.
— Menijo, da bi bilo treba razčistiti pojem skupnega gospodarjenja in
pojem združenega dela proizvajalcev v gozdarstvu. Kmetje — lastniki gozdov,
ki so zaposleni na primer v industrijskem podjetju, imajo pravico odločati o
presečni vrednosti, medtem, ko so kmetu, ki dela v gozdnem gospodarstvu in
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je poleg tega še lastnik gozda, te pravice zelo omejene. Deloma lahko kmetje
sodelujejo pri odločanju glede gospodarjenja s sredstvi, medtem ko so glede
odločanja o proizvodnji in realizaciji skorajda izključeni. O pravici odločanja
kmetov v samoupravnih organih zakonski predpisi niso jasni oziroma so pomanjkljivi. Ta vprašanja naj bi bila urejena z zakonom, ne pa s statuti gozdnih
gospodarstev. Glede svetov kooperantov menijo, da so ti premalo' aktivni, pri
tem pa zelo pogrešajo organ, ki bi povezoval posamezne svete kooperantov, ki
so v okviru gozdnih gospodarstev organizirani po obratih.
V nekaterih gozdnih gospodarstvih so kompetence obratov v praksi zelo
ozke, zato tudi kmetje, ki so vključeni v obratne delavske svete, odločajo le
o manj pomembnih zadevah.
Zakon bi moral določiti kriterije, ki bi omogočali bolj učinkovito vključevanje in odločanje kmetov v organih samoupravljanja pri gozdno-gospodarskih organizacijah.
5. Problemi v zvezi s prometom z lesom iz zasebnih gozdov
Vprašanje ureditve prometa z lesom je eden osrednjih spornih problemov,
ki so ga udeleženci razprave obravnavali iz različnih gledišč predvsem, pa, ali
je zakon o gozdovih v skladu z načeli reforme in z razvijanjem svobodnega
tržišča in njegovih zakonitosti.
Nekateri so opirali svoje mnenje na stališče, da je vprašanje tržnosti
poseben problem, ki ga ni možno združevati s sfero splošno' družbenih interesov
glede gospodarjenja z gozdovi. Zato naj bi imeli kmetje — lastniki gozdov več
svobode pri prodaji z lesom. Kmet naj bi imel možnost prodati svoj les gozdnim
gospodarstvom, lesni industriji ali zadrugam. Te organizacije pa bi bile dolžne
plačati prispevek v biološko amortizacijo, če ga že kmet ne bi plačal. Brž ko bi
kmet plačal svoje obveznosti, bi smel samostojno razpolagati z lesom. Kljub
temu pa naj ne bo> promet z lesom plen prekupčevalcev in špekulantov, temveč
naj bo urejen in pod kontrolo.
Verjetno je v času razvijanja svobodnega tržišča težko zagovarjati določilo,
da imajo gozdna gospodarstva izključno pravico trgovanja z lesom. Kmetje se
ne protivijo racionalnemu in strokovnemu gospodarjenju z gozdovi, temveč
predvsem nasprotujejo:
— rigoroznim omejitvam glede razpolage z lesom, ki praktično pomeni
degradiranje lastninske pravice oziroma razlastitve in
— samolastnemu določanju odkupnih cen, režije in drugih bremen ter
odločitev v breme cene lesa, kar ocenjujejo kmetje kot monopol gozdnih
gospodarstev na področju odkupa lesa pri zasebnem kmetu.
Takšna ureditev povzroča hudo nezadovoljstvo pri kmetih, ki vidijo razliko
med odkupno ceno pri kmetu in ceno lesa na tržišču. Na razliko v ceni, ki jo
gozdna gospodarstva sicer računsko ponazarjajo, kmetje nimajo odločujoče
besede, kljub temu da se z nekaterimi elementi upravne režije in z drugimi
elementi cene ne strinjajo. Posamezniki so izrazili mnenje, da naj se družba
ne vmešava v promet z lesom.
Drugačnega mišljenja so bili predstavniki gozdnih gospodarstev in občinskih skupščin, s katerimi so se strinjali tudi kmetje v posameznih območjih.
Ugotovljeno je bilo, da zakon o gozdovih ni prinesel nobenih novosti na področju prometa z lesom, temveč je glede na prejšnjo prakso (ko so odkupovale
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les kmetijske zadruge in gozdna gospodarstva) v bistvu le uzakonjeno obstoječe
stanje.
Glede rešitve vprašanja prometa z lesom so bile obravnavane naslednje
možne variante:
— da promet opravljajo še naprej le gozdno-gospodarske organizacije,
— da lastniki svobodno izbirajo kupca med gozdno-gospodarsko, lesnopredelovalno ali zadružno organizacijo in končno
— da bi promet z lesom opravljali lastniki sami.
Pri tem so poudarjali, da bi kakršnakoli sprememba v smeri sprostitve
prometa z lesom bila izvedljiva le pod pogojem, da bi to pravico poleg gozdnih
gospodarstev imele tudi lesno-industrijske organizacije in kmetijske zadruge,
ki bi morale odtegovati kmetom prispevke za biološko amortizacijo in za režijo
gozdnih gospodarstev. Domneva se, da bi bil tak način, ki bi moral zavarovati
družbene interese z učinkovito javno1 gozdarsko stlužbo, zvezan tudi z večjimi
stroški kot jih imajo gozdna gospodarstva sedaj z upravljanjem in gospodarjenjem z zasebnimi gozdovi.
Gozdno-gospodarske organizacije smatrajo, da bi se s sprostitvijo prodaje
lesa iz zasebnih gozdov morale razbremeniti tudi dolžnosti javne gozdarske
službe, ki so jo sedaj dolžne upravljati. Predstavniki občinskih skupščin pa so
poudarili, da javne gozdarske službe niso v stanju organizirati, ker nimajo za to
potrebnih materialnih in kadrovskih pogojev.
Glede alternative ali se naj promet z lesom popolnoma sprosti ali pa bi ga
kazalo v določeni meri usmerjati, je prevladovalo drugo mišljenje, ker bi bilo
treba nepotrebne posrednike in špekulacijo' preprečiti, ker bi se sigurno pojavili.
Mnenje predstavnikov občinskih skupščin in drugih udeležencev razgovorov
pa je bilo, da bi večina kmečkih proizvajalcev s sprostitvijo prometa z lesom
ne pridobila nobenih materialnih koristi.

II.
NEKATERA VPRAŠANJA SEDANJE SISTEMSKE UREDITVE
GOSPODARJENJA Z GOZDOVI
Glede na omenjeni vsebinski program razgovorov skupine poslancev s
predstavniki občinskih skupščin, gozdnih gospodarstev in kmetov — lastnikov
gozdov je razprava posegala tudi v nekatere ključne probleme ureditve gospodarjenja z gozdovi in pri tem ugotovila določene pomanjkljivosti in vrzeli, ki
povzročajo določene deformacije vzdrževanja in reprodukcije v gozdovih. Pri
tem gre zlasti za vprašanja ustreznejše ureditve amortizacije gozdov in financiranja naložb v razširjeno gozdno in biološko reprodukcijo.
Vprašanja zbiranja in uporabe sredstev biološke amortizacije in vsa druga
vprašanja, povezana z vlaganjem) in obnovo gozdov ter z izdatki za razna;
vzdrževalna dela, so bila na teh sestankih močno podčrtana. Glede navedenih
finančnih vprašanj je izraženo in močno poudarjeno mnenje velike večine
kmetov, da je treba gozd strokovno negovati, obnavljati in s tem zavarovati
lastniške, proizvodne in splošne interese. Vprašanjem oblikovanja in porabe
biološke amortizacije kot instrumenta za financiranje vlaganj v gozdove so
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dali povsod velik pomen in poudarili skrb glede pravilne in smotrne uporabe
teh sredstev.
Po teh vprašanjih so bila zabeležena naslednja pomembnejša mnenja in
pripombe:
Novi zakon ni upošteval neenakih pogojev gospodarjenja gozdno-gospodarskih območij, zato menijo, da so ti pogoji v manj akumulativnih gozdnogospodarskih območjih zlasti glede sredstev za obnovo in razširjeno reprodukcijo iz leta v leto slabši (Brežice in Novo mesto). V tej zvezi predlagajo, da je
gozdarstvo treba obravnavati enotno za vso republiko in naj se v ta namen
z ustreznimi družbenimi regulativi omogoči prelivanje sredstev med gozdnogospodarskimi območji. Zato naj se del sredstev biološke amortizacije zbira
na republiški ravni. Tako< zbrana sredstva naj bi se vlagala tam, kjer so podani
najboljši biološki in drugi pogoji.
Skupna poraba lesa za potrebe individualnih kmečkih gospodarstev znaša
v Sloveniji letno ca. 500 000 m3. Na določenih območjih znaša ta uporaba nad
50 % celotne sečnje lesa, zato kmetje teh območij (Brežice, Novo< mesto)
smatrajo, da bi kazalo določiti obveznost plačevanja biološke amortizacije tudi
za neblagovno gozdno* proizvodnjo, ker v tem primeru nosijo breme režije in
prispevka za biološko amortizacijo le tisti kmetje, ki proizvajajo za trg. Obenem
predlagajo, da naj bi celotna masa sredstev za biološko amortizacijo' ostala
v dosedanjem obsegu, ker bi se s tem obremenitev pa m3 zmanjšala.
Kmetje dajejo zelo velik pomen obnovi, negi in sanaciji gozdov in ponekod
predlagajo, da so pripravljeni vsa ta dela pod strokovnim vodstvom sami
opravljati. V tej zvezi so predlagali (Novo mesto), da naj bi se poraba sredstev
biološke amortizacije posebej izkazovala, kmetje pa naj bi o uporabi teh
sredstev samoupravno odločali in po ekonomskih načelih. Vsekakor pa se
sredstva biološke amortizacije ne bi smela prelivati v dohodek gozdnega
gospodarstva.
Kmetje izražajo mnenje, da bi morale biti investicije strokovno' bolj utemeljene in rezultat skupno ugotovljenih potreb. O naložbah naj bi sklepali tudi
kmetje na skupnih sestankih in v okviru samoupravnih organov. Predvsem
so kmetje zainteresirani na izgradnji cest, ki so velikega pomena za kmetijstvo
in gozdarstvo, obenem pa omogočajo razvoj kmečkega turizma zlasti v višinskih predelih. Ugotovili so, da je bilo v zadnjih 3 letih izgrajeno več gozdnih
cest kot v vsem prejšnjem obdobju (Mozirje, Slovenj Gradec). Poseben problem
ob naraščanju novih gozdnih cest pa predstavlja vzdrževanje teh cest, ki bremeni splošno režijo gozdnih gospodarstev.
Za financiranje razširjene reprodukcije v gozdarstvu, glede na dolgoročnost
teh naložb, ne moremo zagotoviti sredstev le na podlagi ekonomske zainteresiranosti kot to velja v pretežni mieri za druge gospodarske dejavnosti, temveč
je to potrebno podkrepiti z družbenimi ukrepi.
Glede obeh problemov, to je — ureditev sistema zbiranja in uporabe sredstev za regeneracijo gozdov ter financiranje razširjene reprodukcije v gozdarstvu so že pripravljeni dokumentirani strokovni predlogi, ki jih je treba z
ustreznimi spremembami in dopolnitvami zvezne zakonodaje čimprej uveljaviti (informacija o teh predlogih je temu poročilu priložena).
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STALIŠČA
izvršnega sveta Skupščine socialistične republike Slovenije
o problematiki gospodarjenja z gozdovi v SR Sloveniji

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 56. seji, dne 25. februarja 1969
razpravljal o problematiki gospodarjenja z gozdovi. Ta problematika je bila
predhodno1 obravnavana v odboru izvršnega sveta za gospodarstvo in komiteju
izvršnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
je po obravnavi zavzel do te problematike naslednje stališče:
V sedanji sistematski ureditvi gospodarjenja z gozdovi se je pokazalo, da
z zakonom o gozdovih niso bila ustrezno rešena vsa vprašanja na tem področju.
Pri skupnem gospodarjenju z družbenimi in zasebnimi gozdovi so se pokazale
določene pomanjkljivosti.
V okviru skupnega gospodarjenja, ki je bilo uvedeno kot ena najpomembnejših novosti sedanjega zakona o gozdovih, povzroča največ težav premalo
dognan in v zakonu nedovoljno preciziran sistem soupravljanja zasebnih gozdnih
proizvajalcev pri upravljanju gozdnogospodarskih organizacij in s tem v zvezi
tudi omejene pravice lastnikov gozdov pri prometu z lesom.
Izvršni svet Skupščine SRS meni, da je treba predvsem tem vprašanjem
posvetiti vso pozornost in jih ustrezno rešiti. Sedanje pomanjkljivosti zakona
o gozdovih povzročajo, da se lastniki gozdov počutijo v podrejenem položaju
nasproti gozdnogospodarskim organizacijam. Kmečki lastniki gozdov mislijo,
da imajo' v samoupravnih organih premalo svojih zastopnikov in da ima
njihovo soupravljanje premajhno' materialno bazo, da bi se lahko uspešneje
reševala njihova problematika. Kmečki lastniki gozdov so se premalo aktivno
vključili v reševanje celotne: problematike gospodarjenja z zasebnimi gozdovi
in na ukrepe gozdnogospodarskih organizacij večkrat gledajo z nezaupanjem ter
ponekod nasprotujejo sedanji ureditvi gospodarjenja z zasebnimi gozdovi,
posebno če pristop gozdnogospodarskih organizacij pri izvajanju zakona o
gozdovih ni bil pravilen.
Sedanji zakon o gozdovih je treba po mnenju izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije tako dopolniti, da bo soupravljanje kmečkih lastnikov gozdov
postavljeno na take temelje, ki bodo- glede gospodarjenja z zasebnimi gozdovi
omogočali tako po obliki kot po vsebini popolno samoupravno skupnost lastnikov gozdov v okviru gozdnogospodarskih organizacij. Z zakonom o gozdovih
je treba zagotoviti take pristojnosti tem samoupravnim skupnostim, da bodo
lahko soodločale o vseh vprašanjih, ki zadevajo1 gospodarjenje z zasebnimi
gozdovi.
Med temeljna vprašanja gospodarjenja z zasebnimi gozdovi, ki naj jih
rešujejo samoupravne skupnosti v svoji pristojnosti, sodijo zlasti sprejemanje
gozdnogospodarskih načrtov, sprejemanje letnih operativnih proizvodnih in
finančnih načrtov gospodarjenja, soodločanje o odkupnih cenah lesa, odločanje
o višini plačila za opravljanje vseh gozdnogospodarskih del, tako na področju
izkoriščanja kot gojitve gozdov, odločanje o nadomestilu za stroške, ki jih
imajo gozdnogospodarske organizacije v zvezi z gospodarjenjem v zasebnih
gozdovih, posebno- pa še odločanje glede razporeditve in delitve prigospodarjenih sredstev iz zasebnih gozdov.
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da bi se s takšno dopolnitvijo
zakona o gozdovih ustrezno zadovoljili tudi materialni interesi zasebnih lastnikov gozdov pri skupnem gospodarjenju z družbenimi in zasebnimi gozdovi.
Takšna materialna osnova soupravljanja1 zasebnih gozdnih proizvajalcev pri
skupnem upravljanju gozdnogospodarskih organizacij pomeni hkrati tudi drugačno izhodišče za smotrnejšo ureditev prometa z lesom. Sedahje nezadovoljivo
stanje pri monopolnem prometu z lesom izhaja namreč predvsem iz dejstva,
da lastniki gozdov ne morejo prosto prodajati les iz svojih gozdov, prav tako
pa nimajo možnosti samostojnega odločanja o delitvi in razpolaganju s sredstvi
od prodaje lesa. Režim prometa z lesom naj ostane do nadaljnjega nespremenjen. Pri kakršnikoli ureditvi prometa z lesom je treba upoštevati, da pri tem
neobhodno nastajajo stroški, ki so vezani na sam promet z lesom in na vlaganja
v zasebne gozdove. Teh obremenitev na prodajne cene lesa se ni mogoče izogniti, če naj se zavaruje izvedba gozdnogospodarskih del, ki so- določena
v gozdnogospodarskih načrtih. Poleg tega pa je treba pri iskanju ustrezne
rešitve režima prometa z lesom vsekakor upoštevati tudi interese uporabnikov
lesa, predvsem interese lesne, celulozne in papirne industrije.
Z zakonom o gozdovih se je na področju gozdarstva vzpostavilo določeno
stanje, določene pa so bile tudi osnove za nadaljnji razvoj te panoge, Pri
ureditvi gospodarjenja z gozdovi se je upoštevalo, da imajo gozdCvvi razen
gospodarske vloge tudi velik splošno družbeni interesi. Skladno s tem, je bilo
vpeljano gospodarjenje z gozdovi po gozdnogospodarskih območjih. Gozdno
gospodarstvo upravlja po gozdnogospodarskih načrtih, z vsemi gozdovi, družbenimi in zasebnimi, enotno in kompleksno. Na tej podlagi je bil v gozdarstvu
izpeljan integracijski proces. Sedaj imamo za gozdarske pojme razmeroma
močne gospodarske organizacije, ki so kot podjetja v glavnem sposobne opravljati svoje osnovne funkcije. V dosedanjem obdobju izvajanja zakona o gozdovih
so se te sistemske rešitve pokazale pozitivne, ker ustvarjajo' pogoje za aktivnejši
odnos do gozdov, tako v pogledu izkoriščanja gozdnega potenciala kot njihove
gojitve.
Izvršni svet Skupščine meni, da je splošen razvoj na področju gozdarstva
v dosedanjem razvoju dosegel zadovoljiv napredek in so zato osnovna izhodišča
sistemske ureditve' skupnega gospodarjenja z družbenimi in zasebnimi gozdovi
ustrezna.
Področje regeneracije gozdov je urejeno s predpisi o amortizaciji od gozdov.
To področje ureja za družbene gozdove zvezna, za zasebne pa republiška zakonodaja. Osnovna načela biološke amortizacije pri zasebnih gozdovih ne kaže
spreminjati.
Po določbah zvezne zakonodaje so družbeni gozdovi sedaj povsem neupravičeno izenačeni z vsemi drugimi osnovnimi sredstvi in amortizacija od teh
gozdov spada pod režim splošne amortizacije. Smotrno in potrebno bi bilo, da
se ureditev tega področja spremeni tako, da bi se ta pristojnost prenesla, na,
republike.
Pri gospodarjenju z gozdovi zavzema posebno mesto vprašanje razširjenja
reprodukcije v gozdovih. Potrebno je, da se vprašanje financiranja te reprodukcije učinkoviteje reši na nivoju republik.
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POROČILA

Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora je na svoji seji dne
19. marca 1969 obravnaval problematiko gospodarjenja z gozdovi v SR Sloveniji
na podlagi naslednjih materialov:
— poročila, ki ga je predložila skupina poslancev republiškega in gospodarskega zbora o razgovorih na terenu;
— informacije republiškega sekretariata za gospodarstvo o gospodarjenju
z gozdovi v SR Sloveniji;
— prispevka, ki ga je pripravilo poslovno združenje gozdno-gospodarskih
organizacij v Ljubljani in
— na osnovi mnenja in predlogov pravnega sveta izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o problemu normativne ureditve gospodarjenja z gozdovi.
Poleg navedenih materialov je imel odbor na razpolago še naslednje dopolnilne materiale:
— ugotovitve in stališča upravnega odbora gospodarske zbornice SR Slovenije o dosedanjem poteku skupnega gospodarjenja z zasebnimi gozdovi in
— povzetek osnovnih stališč in predlogov za normativno ureditev gospodarjenja z zasebnimi gozdovi, ki ga je pripravila strokovna služba gospodarskega zbora.
V razpravi je bilo ugotovljeno-, da zadevni material zelo objektivno nakazujejo probleme in vprašanja v sedanji sistemski ureditvi gospodarjenja
z gozdovi.
Iz navedenih materialov in iz vseh dosedanjih razprav je možno povzeti
enotno ugotovitev, da imajo gozdovi in gozdna proizvodnja zaradi posebnega
družbenega pomena, zlasti pa še zaradi specifičnosti celotnega področja reprodukcije gozdov svojo- posebnost pri sistemskem razreševanju problematike
gospodarjenja z gozdovi.
Z republiškim zakonom o gozdovih so bila ustrezno rešena vprašanja
gospodarjenja z družbenimi in zasebnimi gozdovi, pri tem pa so nastale določene težave, ki se kažejo zlasti v premajhnem uveljavljanju zasebnih gozdnih
proizvajalcev pri upravljanju gozdno-gospodarskih organizacij in v omejevanju
pravic kmetov — lastnikov gozdov, v monopolnem položaju gozdnih gospodarstev pri prometu z lesom, v statusu javne gozdarske službe in pri financiranju gozdno-biološke reprodukcije.
Stališča in pripombe, ki so jih dali posamezni organi do navedenih vprašanj, se med seboj močno razlikujejo. Nekateri zastopajo stališče, da je potrebno
sedanji sistem gospodarjenja z gozdovi temeljito revidirati, medtem ko so na
drugi strani močno poudarjena mnenja, da daje sedanja zakonska ureditev
dovolj solidne osnove za smotrno gospodarjenje in da je treba sedanjo normativno ureditev gospodarjenja z gozdovi le ustrezno' izpopolniti.
Člani odbora so izrazili mnenje, da zahtevajo navedena vprašanja poglobljeno analitično presojo nastalih družbenoekonomskih odnosov, kakor tudi
vseh drugih s tem povezanih vprašanj, ki zadevajo celoten kompleks gozdnega
in lesnega gospodarstva.
Posebna skupina poslancev republiškega in gospodarskega zbora je s predstavniki lokalnih družbenih faktorjev, gozdnih gospodarstev in kmetov — lastnikov gozdov že v mesecu septembru lani pričela proučevati nekatera vprašanja
odnosov in oblikovanja proizvodno-finančnega sodelovanja med gozdnimi gospodarstvi in kmeti — lastniki gozdov. Ugotovitve skupine poslancev, s ka-
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terimi so se strinjali tudi člani odbora, kažejo na to, da bo treba sodelovanje
vseh gozdnih proizvajalcev oblikovati in utrjevati na dolgoročnejših dogovorih,
ki naj temeljijo na sporazumno določenih pravicah in obveznostih v delitvi
ustvarjenega dohodka, na širšem vključevanju kmetov v samoupravne organe
in v razširitvi njihovih samoupravnih pravic.
Skladno z razreševanjem navedenih temeljnih vprašanj pa bo možno rešiti
tudi druge probleme gozdno-lesnega gospodarstva v smeri povečevanja oziroma
razširitve gozdno^surovinske baze v Sloveniji z dopolnilno proizvodnjo kot
z ureditvijo režima prometa z lesom, ki naj temelji predvsem na ekonomskih
odnosih.
Med odprte probleme gospodarjenja z gozdovi spadajo vprašanja ustreznejše ureditve režima amortizacije od družbenih gozdov in vprašanja financiranja razširjene reprodukcije, ki zahtevajo hitro in učinkovitejše reševanje
na nivoju republike. V tej zvezi bi bilo treba najti primerno< rešitev za »enostavno in razširjeno reprodukcijo, ki bo omogočila izboljšanje potencialnih
možnosti na vseh gozdnogospodarskih območjih v republiki.
Člani odbora so se na seji seznanili s stališči izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije o problematiki gospodarjenja z gozdovi v SR Sloveniji in k stališčem niso imeli konkretnih pripomb.
Upoštevajoč vsa stališča, mnenja in predloge je odbor prišel do zaključka,
da problematika gospodarjenja z gozdovi ni dovolj razčiščena in se je <zatp>
težko opredeliti za mnenje in predloge. Po mnenju odbora zahtevajo posamezna odprta vprašanja temeljito proučitev celotne problematike gospodarjenja z gozdovi in predlaga republiškemu zboru, da se obravnavana vprašanja
osvetlijo in razčistijo v javni razpravi.
Za poročevalca na seji zbora je bil določen poslanec inž. Ferdo Papič.
Št.: 321-10/69
Ljubljana, 19. 3. 1969
Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora
je na seji dne 18. 3. 1969 razpravljal o problematiki gospodarjenja z gozdovi.
Odbor je v razpravi ugotovil, da je bilo v zadnjem obdobju izvršenih več
razprav o problematiki gospodarjenja z gozdovi. O problemih gozdarstva so>
razpravljali: izvršni svet, komite IS za kmetijstvo in gozdarstvo, pravni svet
pri izvršnem svetu, gospodarski odbor izvršnega sveta, republiški sekretariat
za gospodarstvo, gospodarska zbornica, SR Slovenije, poslovno združenje gozdnogospodarskih organizacij in drugi. Na aktualnost problematike gozdarstva sta
opozorila tudi republiški in gospodarski, zbor ob razpravi o kmetijstvu in o
nekaterih drugih vprašanjih. Poleg tega je posebna skupina poslancev republiškega in gospodarskega zbora v času od 17.—25. 9. 1968 s predstavniki občinskih skupščin, družbeno-političnih organizacij, gozdnih gospodarstev in lastnikov
gozdov na terenu ugotavljiala in analizirala sedanje stanje normativne ureditve
in uspešnosti gospodarjenja z družbenimi in privatnimi gozdovi. Razgovore
o gozdarstvu je organiziral tudi Kmečki glas.
Številne razprave še niso' privedle do enotnih predlogov, kako naj se rešijo
odprti problemi. Stališča in pripombe, ki so jih zavzeli posamezni organi do
dosedanje normativne ureditve gospodarjenja z gozdovi se med seboj močno
razlikujejo. Medtem ko nekateri zastopajo stališče, da je potrebno sedanji
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sistem gospodarjenja z gozdovi temeljito izpopolniti, so na drugi strani izražena
mnenja, da sedanja zakonska ureditev zagotavlja smotrno gospodarjenje z
gozdovi, in da predstavlja velik napredek v primerjavi s prejšnjo ureditvijo.
Številne razprave in zelo različni pogledi pa zgovorno pričajo, da je problematika gospodarjenja z gozdovi aktualna, in da nedvomno obstojajo določeni
problemi, ki jih je potrebno ustrezneje rešiti.
.Financiranje razširjene reprodukcije, sodelovanje zasebnih proizvajalcev
v samoupravljanju, promet z lesom in učinkovitost gospodarjenja gozdnogospodarskih organizacij so osnovna vprašanja, ki zahtevajo nadaljnje razčiščenje
in ustrezno rešitev.
Odbor je upoštevajoč vsa stališča, mnenja in predloge, o dosedanjih razpravah prišel do zaključka, da problematika gozdarstva še ni dovolj vsestransko
razčiščena in osvetljena, da bi se že sedaj lahko s polno stopnjo odgovornosti
opredelil za konkretne rešitve. V tej zvezi je odbor zelo pogrešal jasna stališča
in konkretnejše predloge republiškega sekretariata za gospodarstvo. Odbor je
menil, da sekretariat ni posvetil dovolj pozornosti dejanskim problemom v
gozdarstvu in iskanju čimboljših rešitev.
Po mnenju odbora zahteva celoten kompleks gozdnega gospodarstva poglobljeno analitično presojo nastalih družbenoekonomskih odnosov, razpravo
o gospodarjenju z gozdovi. Tako stališče je odbor sklenil posredovati zboru.
Za poročevalca v zboru je bil določen poslanec Anton Kovic.
Št.: 321-10/69
Ljubljana, 19. 3. 1969
POROČILO
o razpravi k informaciji o delu na integraciji elektrogospodarstva v Jugoslaviji
Odbor za proizvodnjo- in promet republiškega zbora
je na svoji seji dne 19. marca 1969 razpravljal o informaciji o delu na integraciji
elektrogospodarstva v Jugoslaviji, ki jo je Skupščini SR Slovenije predložil
republiški sekretariat za gospodarstvo.
V razpravi, v kateri so sodelovali tudi predstavniki republiškega sekretariata za gospodarstvo', gospodarske zbornice SR Slovenije, poslovnega združenja energetike SR Slovenije in fakultete za elektrotehniko univerze v Ljubljani, so se člani odbora v načelu strinjali s stališči o nadaljnjem izpopolnjevanju medsebojnega sodelovanja in poslovnih odnosov v elektrogospodarstvu
Jugoslavije, ki ima za cilj krepitev in razvijanje elektroenergije v celovit elektroenergetski sistem v Jugoslaviji.
Iz predložene informacije je možno ugotoviti, da elektroenergetska podjetja v Sloveniji stoje na stališču, da naj predstavlja elektrogospodarstvo vsake
republike samostojno ekonomsko regijo, ki se vključuje v tehničnem in proizvodnem pogledu v enotni jugoslovanski energetski sistem na temelju medsebojnih poslovnih odnosov, vendar ne v smeri avtarkičnega nacionalnega
gospodarstva. Zato se ne strinjajo s predlogi in odločno zavračajo tendence
nekaterih podjetij izven naše republike, ki težijo k formiranju enotne cene za
električno energijo v vsej državi, k obvezni elektroenergetski bilanci Jugoslavije,
k centralističnemu režimu zbiranja akumulacije in k odločanju o razširjeni
reprodukciji ter pokrivanju deficitov pod parolo samoupravnega dogovora.

Priloge

465

Odbor je v razpravi podčrtal potrebo po enotnem tehničnem in tehnološkem sistemu in zato: podpira načelne sporazume, ki so jih v tej zvezi sklenili
predstavniki izvršnih svetov posameznih republik. Pri tem je odbor poudaril,
da bi morala biti pri tako izgrajenem sistemu uresničena tista načela, ki jih
je zvezna in republiška skupščina že sprejela in ki jih vsebuje tudi temeljni
zakon o elektrogospodarstvu.
Iz informacije republiškega sekretariata za gospodarstvo je razvidno, da
je pristop k integraciji elektrogospodarstva neprimeren, in da se opira v glavnem na argumente v zvezi s tehniko, premalo pa so pri tem upoštevani družbenoekonomski odnosi. Posamezni predlogi vzbujajo upravičen sum, da se
s to integracijo rešuje problem vključitve v elektroenergetski sistem vseh
neracionalnih in nerentabilnih elektrarn, ki so bile zgrajene v zadnjem času
in zaradi katerih nastajajo tudi določeni viški električne energije. Zaradi tega
je teža o enotnih cenah za električno energijo toliko bolj dvomljiva, čeprav
je bilo načelo enotne cene, ne glede na proizvodne in prenosne stroške, že prej
ocenjeno kot nesprejemljivo-. Prav tako meni odbor, da ni sprejemljiva teza
o centralnem odločanju glede razširjene reprodukcije, temveč da je ta vprašanja
reševati v okviru posameznih regij, pri čemer naj soodločajo tudi porabniki
električne energije.
V informaciji je navedeno, da je bil dosežen sporazum in priporočilo
o izgradnji novih elektroenergetskih objektov, medtem ko pa niso bili izdelani
drugi elaborati, pomembni za razreševanje družbenoekonomskih odnosov.
V zvezi s tem so poleg ostalih, zlasti mišljeni tudi problemi vrstnega reda
koriščenja kapacitet, kriteriji vrednotenja energije, opustitev sistema kalkulativnih stroškov v obračunu med elektrogospodarskimi organizacijami in drugo.
Odbor menia, da ne bi smeli imeti do naporov glede združevanja elektrogospodarstva v enoten sistem apriornega odklonilnega stališča, temveč se
morajo predstavniki Slovenije aktivno vključiti v razčiščevanje tistih spornih
vprašanj, ki pomenijo odstopanje od reformskih načel.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da podpre stališča republiškega sekretariata za gospodarstvo o nadaljnjem izpopolnjevanju medsebojnega sodelovanja in poslovnih odnosov v elektrogospodarstvu Jugoslavije.
Za svojega poročevalca na republiškem zboru je odbor določil inž. Srečka
Klenovška.
Št: 023-113/69
Ljubljana, 19. 3. 1969
Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora je na svoji seji dne 18. 3. 1969 razpravljal o informaciji o delu na integraciji elektrogospodarstva v Jugoslaviji na
osnovi gradiva, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet.
Odbor je v razpravi ugotovil, da je v zadnjem obdobju močno prišla
do izraza težnja o združitvi elektrogospodarstva v enotno1 elektrogospodarsko
podjetje v Jugoslaviji. Po tezah, ki jih je pripravila skupnost jugoslovanskega
elektrogospodarstva, naj bi prišlo do takega enotnega ali združenega podjetja
elektrogospodarstva Jugoslavije, v katerem bi veljale enotne cene za električno
energijo v vsej državi in kjer bi se centralno evidentirala akumulacija ter
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z enega mesta — prek posebnega organa skupnosti jugoslovanskega elektrogospodarstva — odločalo o programu razširjene reprodukcije. Ta organ (bi po
potsebnih merilih ocenjeval potrebe po električni energiji, rentabilnost posameznih elektroenergetskih kapacitet, odločal o dinamiki iin obsegu razširjene
reprodukcije ter o lokaciji posameznih elektroenergetskih kapacitet. V kolikor
do enotnega proizvodno-prenosnega podjetja ne bi prišlo naj bi se organiziralo
enotno podjetje za prenos električne energije za vso Jugoslavijo.
Odbor je v razpravi poudaril, da bi z organiziranjem enotnega podjetja
republika zgubila možnost vplivanja na politiko elektrogospodarstva, 'kljub
temu, da so bila v to panogo gospodarske dejavnosti vložena velika sredstva.
Združitev bi nujno dovedla do povečane cene električne energije v naši republiki in do odliva akumulacije. Glede na to, da so bile kapacitete elektrogospodarstva zgrajene na osnovi prispevkov gospodarstva, vprašanje pristopa
k organizaciji združenega podjetja, posebno v pogojih, ko bi se cena energije
povečala, po mnenju odbora ni le stvar elektrogospodarskih podjetij, ampak
predvsem stvar gospodarstva in družbe kot celote. Integracije, ki vodi do
povečevanja cene energije ne moremo podpreti.
Zaradi takih teženj, ki se skrivajo za pojmom enotnega elektrogospodarstva
v Jugoslaviji je sodelovanje možno le po tehnološko — tehnični plati ne pa
tudi po ekonomski. Po mnenju odbora so upravičene in splošno koristne težnje,
da se stalno krepi in izpolnjuje tehnološka in tehnična celovitost elektroenergetskega sistema Jugoslavije s stalnim izboljševanjem tehničnih rešitev,
s krepitvijo medsebojnega sodelovanja in z izpopolnjevanjem poslovnih odnosov
med elektrogospodarskimi organizacijami. Za tako sodelovanje ni potrebno
postaviti enotne cene v jugoslovanskem merilu. Cena naj še naprej ostane
v pristojnosti republik, ker bo v tem, največja garancija, da ne bomo gradili
tudi nerentabilne energetske objekte.
Odbor je sprejel informacijo izvršnega sveta na znanje in v celoti podpira
njegova stališča.
Za poročevalca v zboru je bil določen poslanec Janez Grašič.
Št.: 023-113/69
Ljubljana, 19. 3. 1969
POROČILO
o obravnavi rehabilitacije in zaposlovanja invalidov
Socialno-zdravstveni zbor je v svojem okvirnem programu dela med drugim
predvidel, da bo v tej mandatni dobi razpravljal o izvajanju stališč Skupščine
SR Slovenije o rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. V dogovoru s stalno
konferenco za rehabilitacijo invalidnih oseb Slovenije je le-ta pripravila informacijo, ki prikazuje izvajanje resolucije in stališč Skupščine SR Slovenije o
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
O problematiki rehabilitacije in zaposlovanja invalidov je odbor za invalidsko varstvo in invalidsko-pokojninsko zavarovanje v času od decembra 1968
do marca 1969 razpravljal na več sejah na osnovi omenjene informacije ter
gradiv, ki so bila skupščini kasneje predložena in sicer:
— povzetek informacije o izvajanju stališč Skupščine SR Slovenije o rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov;

Priloge

467

— ugotovitve in predloge sekretariata stalne konference za rehabilitacijo
invalidnih oseb o rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov;
— informacija o bazenskih centrih za rehabilitacijo' invalidov v Sloveniji;
— informacija o problematiki zaposlovanja invalidnih oseb;
— informacija o usposabljanju otrok z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju iz kmečkih družin;
— informacija o problematiki zaposlovanja slepih oseb s predlogom za
izdajo zakona.
V razpravah na sejah odbora so sodelovali tudi številni predstavniki nekaterih zainteresiranih organov in organizacij.
V skladu s programom dela zbora je bila naloga odbora, da ugotovi, kako
se izvajajo stališča, ki jih je skupščina doslej sprejela, kakšni so problemi in
kakšne ukrepe bi bilo treba sprejeti na tem področju.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da smp na področju rehabilitacije in zaposlovanja invalidov v zadnjem času, zlasti pa po uveljavitvi novele temeljnega
zakona o invalidskem zavarovanju iz leta 1967, dosegli določen premik. Še
vedno pa obstajajo številni problemi, ki zahtevajo večjo aktivnost in koordinacijo dela vseh odgovornih in zainteresiranih činiteljev na področju rehabilitacije in zaposlovanja.
Leta 1965 je socialno-zdravstveni zbor ob obravnavi problematike rehabilitacije invalidnih oseb v Sloveniji poudaril, da je napredek na tem področju
v veliki meri pogojen z materialno in kadrovsko krepitvijo bazenskih centrov
za rehabilitacijo. Nadalje je poudaril, da je treba urediti status centrov, ker je
od ustrezne rešitve tega vprašanja odvisen nadaljnji razvoj in delovanje bazenskih centrov. Po sprejetem konceptu naj bi se rehabilitacija invalidov praviloma izvajala v delovnih organizacijah, v bazenskih centrih pa le rehabilitacija težjih invalidov. Bazenski centri bi morali tudi strokovno' obdelati invalide usmerjati rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov ter spremljati izvajanje
rehabilitacije v delovnih organizacijah. Tak koncept dela pa centri niso' v celoti
uveljavili, le do neke mere sta svojo vlogo odigrala centra v Celju in Kopru;
medtem ko je mariborski center še v izgradnji, v Ljubljani pa še ni bil ustanovljen. Glavni razlogi, da niso centri v celoti odigrali svoje vloge, so1 naslednji:
status centrov ni bil določen in so centri poslovali po pravilniku o invalidskih
delavnicah; ni bilo vzpostavljeno zadovoljivo sodelovanje med delovnimi organizacijami, zavodi za zaposlovanje, socialnim zavarovanjem ter drugimi dejavniki v procesu rehabilitacije na eni strani in bazenskimi centri na drugi
strani; odsotnost strokovnega vodenja in usmerjanja dela bazenskih centrov
s strani republiške strokovne institucije; pomanjkanje ustreznih strokovnih
delavcev za teamsko obravnavo invalidov; majhen dotok invalidov na rehabilitacijo v bazenske centre. Bazenska centra v Celju in Kopru ter zavod SR
Slovenije za rehabilitacijo invalidov so skupaj obravnavali letno poprečno 845
invalidov. Na poklicni rehabilitaciji je bilo poprečno letno le 24 invalidov. Glede
ostalih invalidov je bilo opravljeno psihofizično testiranje, delovni trening, poklicno usmerjanje ter kategorizacija in zaposlitev. Ker so> delovne organzacije,
komunalni zavodi za socialno: zavarovanje in komunalni zavodi za zaposlovanje
v manjši meri pošiljali invalide na rehabilitacijo v bazenske centre, so bili
centri prisiljeni v večji meri uvajati proizvodnjo oziroma je bil republiški
zavod prisiljen v večji meri se usmerjati na medicinsko' rehabilitacijo.
Upoštevajoč, da so bila v izgradnjo bazenskih centrov vložena znatna
družbena sredstva in da potrebujemo strokovne institucije na področju reha30«
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bilitacije invalidov, je bilo poudarjeno, da je treba centrom za.rehabilitacijo
omogočiti, da v mejah potreb izpolnjujejo naloge, ki so jim bile naložene.
Zato je treba določiti status ceentrov ter s predpisi urediti organizacijo in
financiranje rehabilitacije.
V razpravi je bilo poudarjeno, da bi na področju poklicne rehabilitacije
nujno moral obstajati strokovni vrh v merilu republike, ki bi usmerjal in
koordiniral delo na tem področju ter dajal strokovno pomoč bazenskim centrom
za rehabilitacijo' in drugim organizacijam, ki se ukvarjajo s poklicno rehabilitacijo. Po mnenju nekaterih bi moral prav republiški zavod opravljati to
funkcijo, pri tem pa ni nujno, da bi zavod sam opravljal vse faze poklicne
rehabilitacije. Mnenja o tem vprašanju so bila deljena. Zato je odbor sklenil,
naj stalna konferenca vprašanje prouči in predlaga konkretne rešitve.
Se posebej je bilo poudarjeno, da ne bi smeli biti preveč kritični pri oceni
dela bazenskih centrov, saj so to mlade institucije, pri čemer tudi ni prezreti,
da so pričele z delom v zaostrenih pogojih izvajanja gospodarske reforme. Tudi
izkušnje v svetu kažejo, da je potrebno daljše obdobje za .afirmacijo takšnih
institucij.
Za nadaljnje uspešno delo bazenskih centrov je nujno, da se opredeli
njihovo teritorialno območje in da se izvede delitev dela.
Upoštevajoč, da se v delovnih organizacijah vse bolj zaostrujejo vprašanja
usposobljenosti delovne sile, ker je tudi od tega odvisna produktivnost dela
oziroma poslovni uspeh delovne organizacije, je bilo poudarjeno', da je treba
zagotoviti kvalitetno' rehabilitacijo invalidov. Praksa je pokazala, da se delovne
organizacije ne branijo zaposlovati kvalitetno rehabilitiranih invalidov, saj
njihova produktivnost na ustreznih delovnih mestih ni manjša od produktivnosti zdravih delavcev.
Leta 1965 je Skupščina SR Slovenije naložila stalni konferenci za rehabilitacijo invalidnih oseb v Sloveniji, naj prouči utemeljenost nadaljnjega obstoja
invalidnih delavnic oziroma njihove preusmeritve v zavod za invalide pod posebnimi pogoji. Ugotovljeno je bilo, da je večina invalidskih delavnic v bistvu
prerasla v redne gospodarske organizacije in le manjši del se je preusmeril
v zavode za zaposlovanje invalidov pod posebnimi pogoji.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da obstajajo številni problemi v zvezi
z zaposlovanjem invalidov. Podatki kažejo, da veliko število invalidov ni zaposlenih. Z novelo temeljnega zakona o invalidskem zavarovanju iz leta 1967
je prvič urejeno zaposlovanje invalidov, vendar le, delovnih, in to> samo tistih,
ki so postali delovni invalidi po uveljavitvi te novele, V razpravi je bilo kritično
ocenjeno dejstvo, da nimam,o zadovoljive evidence o rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
Po mnenju poslancev bo treba rešiti eno izmed osnovnih vprašanj, in sicer
status invalida. Sedaj je ta status priznan le nekaterim prizadetim osebam.
Sele na osnovi opredelitve tega statusa ho možno uspešno programirati delo
na področju rehabilitacije in zaposlovanja invalidov.
Poslanci so poudarili, da ni mogoče pričakovati večjih uspehov pri zaposlovanju invalidov, če ne bomo zagotovili kvalitetne rehabilitacije in če ne
bomo več vlagali v delovna mesta, primerna za invalide. V večji meri bi morali
tudi zaposlovati invalide na avtomatiziranih delovnih mestih v terciarnih dejavnostih.
V razpravi je bila posebna pozornost posvečena tezam za splošni zakon
o zaposlovanju invalidnih oseb, ki jih je predložil republiški sekretariat za delo
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kot dodatek k informaciji o problematiki in zaposlovanju invalidnih oseb. Sprejeto je bilo enotno stališče, da je treba sprejeti predpise o zaposlovanju invalidnih oseb in da je potreben tak predpis tudi na ravni federacije. Zvezni zakon
pa bi moral določiti le splošna načela, da bi lahko republike v skladu s svojimi
potrebami in možnostmi sprejele najustreznejše rešitve. Mnenja o tem, ali naj
se z zakonom določijo obveznosti delovnih in drugih organizacij, državnih
organov in zasebnih delodajalcev za zaposlovanje invalidnih oiseb, so bila deljena. Nekateri so podvomili v učinkovitost deločila o obveznem zaposlovanju
invalidov. Menili so, da obvezno zaposlovanje ne bi prineslo zaželenih sadov.
Po mnenju večine je edino sprejemljiva rešitev ekonomska stimulacija delovnih
organizacij za zaposlovanje invalidov. Delovne organizacije, ki zaposlujejo invalide, naj bi bile oproščene določenih družbenih obveznosti. Poudarjeno je
bilo, da bi bilo treba še skrbno proučiti predloge v pogledu družbenih olajšav,
da bi se zagotovile najustreznejše rešitve. Poudarjeno je bilo, da bi, če bi predpisali obvezno število invalidov, ki jih morajo delovne organizacije zaposliti, in
penale, naredili slabo uslugo številnim gospodarskim panogam in delovnim
organizacijam, pa tudi za družbe bi bila ta varianta težko izvedljiva in draga.
Odbor je še posebej razpravljal o zaposlovanju slepih na podlagi predloga
stalne konference za rehabilitacijo invalidnih osebi Po mnenju odbora je
umestno z zakonom določiti, da se na delovna mesta telefonistov zaposlujejo
le slepe invalidne osebe. Izkušnje kažejo, da so se na telefonskih centralah
ustrezno* usposobljene slepe osebe zelo dobro obnesle. Zato ni razloga, da bi
z rešitvijo tega vprašanja odlašali do rešitve vprašanja zaposlovanja invalidov
nasploh. To vprašanje je že rešila SR Hrvatska z zakonom, v Srbiji ter BiH
pa pripravljajo zadevni zakon.
Kljub smernici, naj gospodarske organizacije skrbijo za nadaljnji razvoj
kadrovsko-socialne službe, ki so odigrale pomembno vlogo pri strokovnem
obravnavanju invalidov, lahko: ugotovimo, da na. tem področju ne beležimo
bistvenih premikov.
Odbor je razpravljal tudi o rehabilitaciji otrok in mladine motenih v
telesnem in duševnem razvoju. Informacija, ki jo je predložil sekretariat, se ne
omejuje le na problematiko usposabljanja kmečkih otrok, temveč obravnava
problematiko usposabljanja prizadetih otrok nasploh. V razpravi je bilo poudarjeno, da je zadevna evidenca nepopolna in da v različnih materialih obstajajo različni podatki o številu prizadetih otrok. Po mnenju poslancev je
število prizadetih otrok prav gotovo večje, kot to izhaja iz informacije.
V razpravi je bilo ponovno ugotovljeno, da je na področju habilitacije
prizadetih otrok osnovni problem pomanjkanje sredstev in ustreznih institucij
za habilitacijo1. V razpravi je bilo nadalje ugotovljeno, da kmečki otroci glede
habilitacije v primerjavi z otroci zavarovancev delavcev niso zapostavljeni.
Osnovni problem v zvezi s habilitacijo kmečkih otrok je detekcija otrok, ki ji
bo treba v prihodnje posvetiti večjo pozornost.
Soglasno je bilo sprejeto stališče, da bi bilo treba v merilu republike
izoblikovati enoten sistem habilitacije za vse prizadete otroke. Zato naj bi
federacija omogočila republikam, da izoblikujejo tak sistem v skladu s svojimi
specifičnostmi, potrebami in možnostmi. Opozorjeno je bilo, da obstajajo na
tem področju med republikami velike razlike in da je v Sloveniji v primerjavi
z ostalimi republikami habilitacija otrok še najbolj razvita, saj od skupnega
števila vseh otrok, ki so na habilitaciji in sicer 18 910 otrok, odpade na Slovenijo nad 4500 otrok. Zato se odbor tudi ni strinjal s predlogom zveznih organov,

470

Priloge

naj bi se na nivoju federacije rešilo vprašanje habilitacije le otrok zavarovancev
delavcev.
V razpravi je bilo poudarjeno, da bi morali kategorizirane prizadete otroke
grupirati v naslednje skupine, da bi lahko programirali razvoj habilitacije:
— telesno prizadeti otroci in mladina, pri katerih habilitacija ne pride
v poštev zaradi stopnje njihove prizadetosti;
— telesno prizadeti otroci, ki naj bi se habilitirali pod posebnimi pogoji in
—• telesno prizadeti otroci, ki se lahko usposabljajo pod normalnimi pogoji.
Odbor predlaga zboru naslednje sklepe:
1. sprejmejo se ugotovitve in predlogi sekretariata stalne konference za
, rehabilitacijo invalidnih oseb v Sloveniji;
2. stalna konferenca za rehabilitacijo invalidnih oseb v Sloveniji naj:
— v dogovoru z vsemi zainteresiranimi organi (republiško in komunalnimi
skupnostmi socialnega zavarovanja, skupnostmi zaposlovanja itd.) skuša doseči
premik v smeri vključitve širšega kroga invalidov v poklicno rehabilitacijo.
Izdela naj konkretni program in predvidi finančno kritje za realizacijo tega
programa;
— do konca leta 1969 izdela podrobno študijo o bodočem delu in organizaciji bazenskih centrov, o potrebni kadrovski zasedbi v teh centrih in o delitvi
dela med njimi. Študija naj obdela tudi stroške poklicne rehabilitacije in normative o trajanju poklicne rehabilitacije za določene poklice;
— prouči in predlaga konkretne rešitve, katera institucija v Sloveniji naj
bo kot strokovni vrh usmerjevalec in koordinator poklicne rehabilitacije invalidov;
— z vidika rehabilitacije in zaposlovanja invalidov prouči problem statusa
invalida oziroma za delo1 manj zmožnih oseb ter predlaga konkretne rešitve
za izoblikovanje tega statusa.
3. Republiški sekretariat za delo naj čimprej predloži skupščini teze za
splošni zakon o zaposlovanju invalidnih oseb, pri čemer naj upošteva stališča,
ki so jih sprejela skupščinska telesa ob obravnavi problematike zaposlovanja
invalidnih oseb.
4. Sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo naj čimprej predloži teze
za enotno republiško sistemsko ureditev habilitacije prizadetih otrok in mladine in teze za zadevni splošni zakon.
5. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo' naj:
— čimprej sprejme pravilnik o evidenci in kategorizaciji otrok z motnjami
v telesnem in duševnem razvoju;
—-izdela sistem detekcije otrok motenih v duševnem in telesnem razvoju,
ki naj bi zajela slehernega otroka v predšolski dobi (npr. v tretjem letu starosti).
Proučiti je možnost rešitve tega problema v okviru urejanja sistema zdravstvenega varstva;
— izdela vzorčno raziskavo1, ki bi dala normative za realno ocenitev populacije otrok motenih v razvoju v SR Sloveniji.
6. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo naj v sodelovanju z republiškim sekretariatom za zdravstvo in socialno varstvo, republiško izobraževalno skupnostjo in republiško skupnostjo otroškega varstva:
— čimprej izdela program razvoja mreže zavodov za usposabljanje, ki naj
dosledno upošteva in vključuje tudi otroke kmečkih staršev; pri tem naj
upošteva, da potrebujemo zavode eksternega in internatskega tipa za varstvo
in usposabljanje težje mentalno prizadetih otrok;
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— prouči možnost sofinanciranja izgradnje in razširitve mreže zavodov
za usposabljanje. Pri ustanavljanju posebnih osnovnih šol, zavodov za poklicno
usposabljanje in zavodov za zaposlovanje pod posebnimi pogoji, naj bi poleg
občin sodelovali tudi republiški proračun, republiška skupnost za otroško varstvo, zavodi za zaposlovanje delavcev in drugi kot sofinancerji in spodbudniki.
7. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo naj v sodelovanju z republiškim sekretariatom za zdravstvo in socialno varstvo, republiško izobraževalno
skupnostjo, republiško skupnostjo otroškega varstva in republiško' skupnostjo
zdravstvenega zavarovanja kmetov:
— čimprej prouči možnosti razširitve kroga financerjev oskrbnih stroškov
za otroke v zavodih za usposabljanje. Poleg občinskih skupščin, staršev in socialnega zavarovanja naj bi na osnovi dogovora prispevali sredstva za kritje
stroškov še skupnosti otroškega varstva in skladi kmečkega zavarovanja.
8. Republiški sekretariat za prosveto' in kulturo naj:
— prouči ustrezne oblike pomoči tistim prizadetim otrokom, ki jih ne bo
moč in jih tudi ne bi bilo smiselno vključiti v zavode za usposabljanje (npr.
uvesti terensko svetovalno delo s starši prizadetega otroka);
— prouči možnost bolj diferenciranega pedagoškega obravnavanja lažje
prizadetih otrok v redni osnovni šoli.
Za poročevalca na seji zbora je bil določen Srečko Rot.
St.: 553-2/69
Ljubljana, 25. 3. 1969
POROČILO
o obravnavi stanja in potreb po posteljnih kapacitetah za tuberkulozo
in pljučne bolezni v SR Sloveniji
Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje socialno-zdravstvenega zbora je na seji dne 26. marca, 1969 razpravljal o stanju in potrebah po posteljnih kapacitetah za tuberkulozo in pljučne
bolezni v SR Sloveniji na osnovi gradiva republiškega zdravstvenega centra.
Odbor ni imel pripomb k tistemu delu gradiva, ki obravnava uspehe pnevmoftiziološke službe na področju boja proti tuberkulozi in drugim pljučnim
obolenjem in naloge te službe v prihodnje. Posebno pozornost pa je odbor
posvetil predlogu mreže pnevmoftizioloških hospitalnih ustanov v SR Sloveniji,
v okviru tega pa preusmeritvi odvečnih posteljnih kapacitet. Proces preusmeritve odvečnih posteljnih kapacitet je že dalj časa aktualen in se je začel že
pred leti.
Odbor je poudaril, da kljub številnim prizadevanjem tako republiških izvršilnih, upravnih in strokovnih organov kot tudi pristojnih in zainteresiranih
lokalnih dejavnikov, tega problema predvsem zaradi objektivnih razlogov doslej ni bilo mogoče rešiti. Največja ovira pri reševanju tega problema je bila
oddaljenost bolnišnice v Sežani in Topolšici od večjih bolnišničnih središč.
Na podlagi številnih razprav v republiškem zdravstvenem centru, posvetovanj v okviru zdravstvene službe, posvetovanj in razgovorov v okviru republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo in na terenu z lokalnimi faktorji in prizadetimi kolektivi so bile kot optimalne predlagane v gradivu
navedene rešitve. Odbor je ugotovil, da je v zaključni fazi reševanje problema
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Topolšice in Pohorskega dvora; predlagano rešitev so namreč sprejeli taiko
prizadeti kolektivi, ustanovitelji teh institucij kot tudi pristojni in zainteresirani
lokalni faktorji (zdravstveni centri, komunalne skupnosti, itd.) V pogledu bolnišnice v Sežani pa obstajata dva predloga in še ni prišlo do končne odločitve.
Pri tem pa je odbor poudaril, da ni več razlogov za odlašanje sprejema končne
odločitve. Tako ena kot druga varianta sta že dalj časa v razpravi, zato je nujno,
da se prizadeti kolektivi, ustanovitelji in drugi pristojni in zainteresirani organi
čimprej odločijo za eno od predlaganih rešitev. Čimprejšnjo odločitev terja tudi
dejstvo, da zaradi pomanjkanja strokovnega kadra v bolnišnci Sežana občutno
trpi strokovna obravnava pacientov. Zato se je odbor strinjal s stališčem republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo, da bo na osnovi 104. in
108. člena temeljnega zakona o zavodih in 28. člena zakona o organizaciji
zdravstvene službe v Sloveniji podvzel ukrepe za prenehanje delovanja bolnišnice, če le ta do 18. maja 1969 ne bo odpravila ugotovljenih strokovnih pomanjkljivosti. Pri tem je bilo opozorjeno, da je nujno, da se tudi bolnišnica
Koper čimprej izjasni o predlagani drugi varianti — integraciji sežanske s
koprsko bolnišnico. Ne bi bito namreč umestno, da bi sežanska bolnišnica
poskrbela za namestitev prepotrebnega zdravstvenega kadra, če ni izgledov za
realizacijo druge variante. Prva varianta, ki bi ostala, kot še edino možna;
namreč ne zahteva toliko zdravstvenega kadra.
V razpravi je bilo tudi poudarjeno, da je bil glede reševanja problema
sežanske bolnišnice drugačen pristop republiškega zdravstvenega centra kot
glede pnevmoftizioloških kapacitet na drugih območjih. Ni razumljivo, da
republiški zdravstveni center za celotno Primorsko ni predvidel potrebnih
posteljnih kapacitet za pnevmoftiziologijo v okviru obeh primorskih regij,
dočim je to storil za vse druge regije v Sloveniji.
Odbor predlaga zboru, da podpre prizadevanja vseh dejavnikov za končno
rešitev problema preusmeritve odvečnih posteljnih kapacitet ter priporoči vsem
pristojnim in zainteresiranim dejavnikom, da čimprej sprejmejo odločitev glede
nadaljnje usode bolnišnice v Sežani.
Za poročevalca na seji odbora je bil določen poslanec dr. Marjan Komar.
St.: 52-2/69
Ljubljana, 2. 3. 1969
POROČILO
o obravnavi informacije o 8% republiškem prispevku od kmetijstva, ki se
odvaja v sklade zdravstvenega zavarovanja kmetov
Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje s o cialno-zdravstvenega zbora je na seji dne 26. marca 1969 obravnaval informacijo o 8% republiškem prispevku od kmetijstva, ki se odvaja v
sklade zdravstvenega zavarovanja kmetov, ki sta jo skupščini predložila republiški sekretariat za finance in republiški sekretariat za delo. Informacija je
bila izdelana na podlagi sklepa socialno-zdravstvenega zbora s seje dne 27. februarja 1969 v zvezi s poslanskim vprašanjem Štefana Sreša.
Odbor je ugotovil, da informacija ni v celoti odgovorila na zahtevo zbora,
kakšen je finančni rezultat sofinanciranja kmečkega zavarovanja v merilu
republike, z upoštevanjem vseh obveznosti, ki jih ti skladi imajo do Skopja,
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davčnih uprav itd. Informacija se v bistvu omejuje le na 8% republiški prispevek od kmetijstva in prikazuje, kolikšna sredstva so bila s tem prispevkom
zbrana v letu 1968 ter ocenjuje delež kmetov-zavarovancev. Nadalje prikazuje,
za koliko se bodo dohodki skladov iz naslova 8% republiškega prispevka, v letu
1969 znižali zaradi obveznosti do davčnih uprav in do Skopja, če bi v letu
1969 znašala odmera tega prispevka toliko, kot v letu 1968, to je 27,4 milijona
dinarjev.
Pri oceni finančnega rezultata sofinanciranja kmečkega zavarovanja v
merilu republike, bi morali upoštevati, da kmetje-zavarovanci do leta, 1968
niso bili oproščeni prispevka za, zdravstveno' zavarovanje ne glede, na višino
katastrskega dohodka in da so kmetje-zavarovanci z minimalnim, katastrskim
dohodkom plačevali vsaj minimalni prispevek, ki pa je bil različen po posameznih komunalnih skupnostih. Ker pa kmetje-zavarovanci od 1. 1. 1968 izpolnjujejo svoje obveznosti do skladov zdravstvenega zavarovanja deloma v
obliki 8% republiškega prispevka od kmetijstva, številni kmetje-zavarovanci
ne plačujejo tega prispevka, če so deležni davčnih oprostitev. Tudi številni
kmetje-delavci so oproščeni plačila 8% republiškega davka. Te oprostitve so
po posameznih komunalnih skupnostih zelo različne. Navedeno je bilo, da so
znašale te oprostitve na območju komunalne skupnosti Murska Sobota v letu
1968 25 milijonov dinarjev. Poudarjeno je bilo, da bi sklad zdravstvenega
zavarovanja Murska Sobota ustvaril za 30 milijonov več dohodkov, če bi samo
kmetje-zavarovanci plačevali prispevke za zdravstveno zavarovanje in če bi
ukinili 8% republiški prispevek od kmetijstva kot vir financiranja zdravstvenega zavarovanja kmetov. V tej zvezi je bilo pojasnjeno, da je sklad zdravstvenega zavarovanja Murska Sobota v preteklem letu plačal za stroške občinskih uprav za odmero in izterjavo prispevkov za zdravstveno zavarovanje
pogodbeno dogovorjeni znesek v višini 13 milijonov S din, kar predstavlja
2 % dohodkov sklada. Letaš bo moral sklad plačati davčnim upravam skupaj
44 milijonov S din, ker jim bo moral poleg pogodbenega zneska za izterjave
prispevka za zdravstveno' zavarovanje plačati tudi 10% od sredstev zbranih
z 8% republiškim prispevkom od kmetijstva.
Odbor je bil soglasno mnenja, da je treba 8% republiški prispevek od
kmetijstva obravnavati kot specifičen prispevek, ker se po svoji namembnosti
bistveno razlikuje od drugih prispevkov kot dohodkov republiškega proračuna.
Treba je upoštevati, da je bil ta prispevek uveden z edinim, namenom, da
družba sofinancira zdravstveno' zavarovanje kmetov. Ob sprejemanju zakona
o zdravstvenem zavarovanju kmetov decembra 1967 je bilo poudarjeno1, da
ekonomska moč kmeta in neopredelitev statusa kmeta terjata intervencijo
družbe pri financiranju zdravstvenega zavarovanja kmetov. Ta' intervencija
je bila določena v obliki 8% republiškega prispevka od kmetijstva. Zakon o
uvedbi tega prispevka je izrecno določil, da se s tem prispevkom; nabrana
sredstva v celoti odstopajo skladu za zdravstveno zavarovanje kmetov tisite
komunalne skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov, na območju katere
je bil pobran. Zato po mnenju odbora ni prav, da bi tudi od tega prispevka
občinskim davčnim upravam pripadalo 10 % za njihovo delo. Ta prispevek je
treba obravnavati enako kot prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov
in pri kritju stroškov za odmero in pobiranje tega prispevka upoštevati določilo zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov, ki v 18. členu določa, da
se občinska skupščina in komunalna skupnost kmetov dogovorita o tem, ali
in kolikšno povračilo pripada občini za odmero, evidenco in izterjavo prispevkov
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za zdravstveno zavarovanje. Dosedanji dogovori med komunalnimi skupnostmi
kmetov in občinskimi skupščinami kažejo, da so občinske uprave za dohodke
za to delo dobivale 2 do 4% sredstev, zbranih s prispevkom za zdravstveno
zavarovanje. Odbor torej ne zanika načela, sprejetega julija 196*8 s strani
republiške skupščine, da pripada davčni službi povračilo za njeno delo.
V razpravi je bilo tudi poudarjeno, da je bila odločitev republike, da pripada občinski davčni službi za odmerjanje, pobiranje in prisilno izterjavo
prispevkov za republiko 10% sredstev zbranih s temi prispevki premalo pretehtana, saj dosedanje pogodbe med komunalnimi skupnostmi zdravstvenega
zavarovanja kmetov in občinskimi skupščinami glede zadevnega povračila dokazujejo1, da je ta odstotek občutno previsok.
Na predlog poslancev so' predstavniki sekretariata za finance dah oceno
dohodkov za leto 1969, ki jih za zvezo, republiko in občino odmerjajo, pobirajo
in izterjujejo občinske davčne uprave ter prikaz intervencije republike pri
financiranju zdravstvenega zavarovanja kmetov v letu 1969, kar je razvidno iz
priloge tega poročila.
Na osnovi vsestranske in temeljite razprave je odbor soglasno osvojil sklep,
da pristojni organi čimprej pripravijo predloge za spremembe oziroma dopolnitve ustreznih zakonov, da bi specifičnost tega prispevka prišla v polni meri
do izraza in da bi sredstva tega prispevka bila v celoti namenjena skladom
zdravstvenega zavarovanja kmetov.
Za poročevalca na seji zbora je bil določen poslanec Jože Nered.
Št.: 190-5/69
Ljubljana, 27. 3. 1969
PREDLOG ZAKONA
o odpravi zakona <o spremembah in dopolnitvah
zakona o komunalnih taksah
1. člen
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih taksah (Uradni
list SRS, št. 5-15/68 in 41-313/68) se odpravi.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
Zvezno ustavno sodišče je z odločbo, objavljeno v Uradnem listu SFRJ,
št. 1/69 z dne 8. 1. 1969 ugotovilo, da republiški zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 5/68) ni v skladu
z 2. členom temeljnega zakona o komunalnih taksah in zato tudi ne s 125.
členom zvezne ustave. Hkrati je ustavno sodišče na podlagi 3. odstavka 284.
člena zvezne ustave odločilo, da se bo dokončne odločitve o usodi republiškega
zakona ta zakon ne bo več uporabljal. Ustavno sodišče je v svoji obrazložitvi
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izrazilo stališče, da 2. člen temeljnega zakona o komunalnih taksah ni mogoče
razumeti tako, da lahko republika predvidi obdavčitev s komunalno takso na
kakršni koli predmet, ki sicer ni obdavčen z davkom od premoženja, marveč
samo na take predmete, katerih uporaba ima javni značaj. Komunalna taksa
na uporabo motornih vozil nima elementov javnega značaja zato je po svojem
bistvu premoženjski davek, ki ga po 125. členu zvezne ustave lahko vpelje
le federacija, ne pa komunalna taksa, o kateri bi lahko odločala republika.
Odločba zveznega ustavnega sodišča zavezuje republiko na podlagi 2|46.
člena zvezne ustave, da uskladi svoj zakon z zveznim zakonom v 6 mesecih od
dneva razglasitve odločbe ustavnega sodišča.
Uskladitev republiškega zakona je teoretično možna na dva načina: Tako
da se zakon odpravi z učinkom za nazaj ali da se razveljavi, to je da neh;a,
veljati z datumom njegove razveljavitve. Razveljavitev bi imela za posledico,
da bi že plačane takse za leto 1968 ostale v občinskih proračunih, občani ki so
se kakorkoli plačilu takse uprli ali plačilo zavlekli, pa te takse ne bi bili dolžni
več plačati, kar bi med občani ustvarilo neenakopraven položaj.
Glede na to, da bi neenakopraven položaj občanov ustvaril negodovanje
tistih občanov, ki so pravočasno takso plačali in dajal osnove za še večjo> nedisciplino pri plačevanju družbenih obveznosti občanov, predlaga izvršni svet,
da se zakon odpravi z učinkom za nazaj. To seveda pomeni, da izgubijo občinski
odloki o komunalnih taksah pravno osnovo, na kateri so bili izdani, in da bodo
občine morale občanom povrniti plačane komunalne takse tako za leto 1969
kot za leto 1968.
PREDLOG ZAKONA
o dopolnitvi zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe
1. člen
Na koncu tretjega odstavka 1. člena zakona o republiškem prispevku od
sredstev skupne porabe (Uradni list SRS, št. 40-295/68) se doda nov drugi
stavek, ki se glasi: »Prispevek od sredstev skupne porabe se tudi ne plačuje
od sredstev, uporabljenih za izobraževanje, vendar največ do višine 1,5 % od
kosmatih osebnih dohodkov delavcev, izplačanih v koledarskem letu.«
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«,
učinkuje pa od 1. januarja 1969.
OBRAZLOŽITEV
Po določilih zakona o ugotavljanju celotnega dohodka in dohodka gospodarskih organizacij (2. in 3. odstavek 12. člena — Uradni list SFRJ, št. 8/61 itd.),
ki je veljal do konca lanskega leta, so> se izdatki za financiranje šol in drugih
oblik izobraževanja strokovnih kadrov, vključno gradnja in oprema, šol ter
šttipendije, priznavali kot poslovni stroški v znesku, ki ga je določil delavski
svet gospodarske organizacije, vendar največ do višine 2,5 % izplačanih osebnih
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dohodkov delavcev. Zneski nad omenjeno višino so se lahko izplačevali iz
sredstev sklada skupne porabe.
Temeljni zakon o ugotavljanju in delitvi dohodka v delovnih organizacijah
(3. odstavek 12. člena — Uradni list SFRJ, št. 32/68), ki velja od 1. januarja
1969 sicer določa, da delovni ljudje v samostojni organizaciji združenega dela
lahko odločijo, da bodo iz dohodka krili posamezne izdatke za družbene službe
ali iz dohodka dajali taka sredstva po samoupravnih sporazumih z organizacijami, ki opravljajo omenjene dejavnosti, vendar je po prejetih tolmačenjih
navedene izdatke možno kriti le iz že doseženega dohodka, ni pa predvidena
možnost, da se lahko za te namene akontira dohodek, ki bo dosežen po zaključnem računu. Glede na to spremembo bodo delovne organizacije za izobraževanje lahko prispevale predvsem iz sredstev sklada skupne porabe.
Z uveljavitvijo zakona o republiškem, prispevku od sredstev skupne porabe
(Uradni list SRS, št. 40/68) se od izplačil iz sredstev skupne porabe plačuje
republiški prispevek od sredstev skupne porabe. Ta prispevek se ne plačuje od
izplačil v namene, ki so po temeljnem zakonu o prispevku od sredstev skupne
porabe in po navedenem republiškem zakonu izrecno1 oproščeni plačevanja prispevka. Ker izplačila za izobraževanje po sedanji ureditvi niso oproščena tega
prispevka, so zavezana prispevku enako kot druga izplačila iz tega. sklada.
Glede na to, da takšna ureditev, uveljavljena s temeljnim zakonom o ugo»
tavljanju in delitvi dohodka v delovnih organizacijah in z zakonom o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe, otežuje dajanje sredstev za izobraževanje, in ker se ob sprejemanju zakona o republiškem prispevku od sredstev
skupne porabe na obdavčitev tovrstnih izplačil ni računalo, predlagamo, da se
prispevek od sredstev skupne porabe tudi ne plačuje od sredstev, uporabljenih
za izobraževanje, z omejitvijo, da so oproščena prispevka izplačila do> višine
1,5% od kosmatih osebnih dohodkov delavcev, izplačanih v koledarskem letu.
Od 2,5 % izplačanih osebnih dohodkov delavcev, kolikor so lahko delovne organizacije po odločitvi delavskega sveta vključevale v poslovne stroške, je bil
približno 1 % predviden za financiranje strokovnega šolstva na podlagi dogovorov med delovnimi organizacijami in občinskimi skupščinami.
Dopolnitev zakona s predlagano oprostitvijo pomeni, da bo v bodoče zavezan
prispevku samo tisrti del izplačil iz sredstev skupne porabe za izobraževanje,
ki bo presegel 1,5 % izplačanih kosmatih osebnih dohodkov delavcev.
Predlagana dopolnitev zakona predvidoma ne bo vplivala na bilanco1 sredstev republike, ker sredstva izplačana v lanskem letu iz naslova 2,5 % od
osebnih dohodkov delavcev niso upoštevana pri oceni dohodkov iz prispevka
od sredstev skupne porabe. Opozarjamo pa, da bi vsaka morebitna nadaljnja
oprostitev tega prispevka terjala spremembo republiškega proračuna. Sredstva zbrana s prispevkom od sredstev skupne porabe se uporabljajo po> določbi
4. odstavka 1. člena zakona o republiškem prispevku od sredstev skupne porabe
izključno za intervencije v gospodarstvu.
Glede na navedene razloge predlagamo, da dopolnitev zakona učinkuje
od 1. januarja 1969.
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PREDLOG RESOLUCIJE
o temeljih zakonodajne politike republike
Na podlagi 151. člena ustave Socialistične republike Slovenije je Skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora in organizacijsko-političnega
zbora sprejela
RESOLUCIJO
o temeljih zakonodajne politike republike
I.
Na podlagi analiz in ocen zvezne in republiške zakonodaje, prikazanih v
gradivu zakonoda jno-pravne komisije z naslovom »Teze za razpravo o zakonodajni politiki republike«, Skupščina SR Slovenije ugotavlja:
1. V skladu z ustavnimi načeli o položaju in nalogah republike ter o njenih zakonodajnih pristojnostih republika kot državna in samoupravna, skupnost
s svojimi predpisi in drugimi akti originarno ureja vse družbene odnose, ki
so skupnega pomena za politično1, gospodarsko1 in kulturno življenje ter družbeni razvoj v republiki, izvzemši tiste zadeve, ki so po ustavi SFRJ pravica
in dolžnost federacije ter zadeve, ki sodijo v samoupravno področje občin ter
delovnih in drugih samoupravnih organizacij.
Po uveljavitvi ustave iz leta 1963 so sledila prizadevanja, da se republiška
zakonodaja uskladi z ustavo.. Usklajevanje republiške zakonodaje z ustavo je
bilo v določenem roku uresničeno1, kolikor je to omogočala tedanja stopnja
razvoja družbenoekonomskih in političnih odnosov ter obseg zvezne zakonodaje. V tistem času pa še niso bili podani vsi pogoji za to, da bi republiška
zakonodaja lahko v celoti uveljavila vse intencije ustave, predvsem v pogledu
položaja in vloge delovnih ljudi v delovnih organizacijah in občanov v občinah.
2. V republiški zakonodaji imamo še ostanke pretiranega normiranja, preseganja zakonodajnih pristojnosti republike na škodo občin in delovnih organizacij, primere urejanja zakonske materije z izvršilnimi predpisi, primere
kazuističnega normiranja, pravne praznine in nejasnosti, nestabilno in spreminjajočo se zakonodajo, ki ni odvisna samo od razvoja družbenih odnosov,
neustreznost nekaterih rešitev na urejenih področjih, izostajanje oziroma pozno
izdajanje izvršilnih predpisov. Takšna zakonodaja je predstavljala oviro pri
razvoju normativne funkcije občine in pri samoupravnem urejanju v delovnih
in drugih samoupravnih organizacijah, ker je zoževala okvir njihovih z ustavo
določenih pravic in dolžnosti, hkrati pa je tudi negativno vplivala na stabilnost pravnega sistema in pravno1 varnost občanov ter organizacij. Omejene
pomanjkljivosti v dosedanji republiški zakonodaji so v prvi vrsti posledica
dejstva, da je zvezna zakonodaja zlasti na področju temeljnih in splošnih zakonov presegala svoje z ustavo določene okvire, pa tudi posledica nekaterih
zastarelih koncepcij in odnosov, ki so se izražali v celotnem pravnem sistemu.
3. Sedanja stopnja družbenega razvoja, predvsem pa družbena in gospodarska reforma ter zakonodajna politika federacije, ki je nakazana v ustavnih
amandmajih in v resoluciji o temeljih zakonodajne politike federacije, pa
odstranjujejo ovire in odpirajo možnosti, da se republiška zakonodaja uskladi
z ustavnimi načeli.
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Da bi republiška zakonodaja bolj popolno izrazila intencijo ustave, predvsem v pogledu položaja občin ter delovnih in drugih samoupravnih organizacij, je potrebno v prihodnje usmeriti republiško zakonodajno politiko v
uresničevanje naslednjih ciljev:
—• dosledno uresničevanje načela ustavnosti in zakonitosti ter krepitev
odgovornosti za njuno varovanje in za dosledno izvajanje ustave in zakonov;
— nadaljnjo izpopolnitev sistema samoupravljanja na vseh področjih družbenega življenja, predvsem pa v delovnih organizacijah;
— zagotovitev stabilnosti zakonov in drugih republiških predpisov ter
njihove medsebojne usklajenosti;
— zagotovitev pogojev za uresničenje z ustavo določenih pravic in dolžnosti občin ter delovnih in drugih samoupravnih organizacij;
— zagotovitev pravne varnosti občanov ter njihovih samoupravnih in
drugih, na ustavi in zakonih temelječih pravic.
III.
Uresničevanje intencij ustave in ciljev zakonodajne politike zavezuje republiške organe, da pri izvrševanju normativne funkcije republike izhajajo iz
naslednjih načel:
1. Splošna načela:
— zakonodaja naj ureja samo tista vprašanja in tiste odnose, ki so splošnega pomena za republiko;
— zakonodaja naj spoštuje splošno ustavno načelo svobodne aktivnosti
občanov in njihovih organizacij in naj pri njihovem delu in ravnanju postavlja
samo tiste omejitve oziroma naj ureja samo tiste odnose, ki jih je v sploštnem
družbenem interesu potrebno' enotno urediti;
— zakonodaja naj se ne spušča v urejanju družbenih odnosov, ki jih je
glede na njihov značaj v našem samoupravnem sistemu mogoče urejati s samoupravnimi akti ali pa usmerjati s političnimi akti in družbenimi dogovori;
— zakonodaja naj se izogiba pretiranega normiranja; naj ne ureja vseh
podrobnosti pri reševanju medsebojnih družbenih odnosov in naj ne izhaja iz
nezaupanja do občanov in njihovih organizacij;
— zakonodaja naj bo realna, se pravi, ureja naj odnose, ki jih je na dani
stopnji družbenega razvoja ter glede na konkretne materialne, organizacijske
in druge možnosti v republiki mogoče uresničiti;
— zakonodaja naj ureja predvsem materialno-pravna razmerja; v organizacijska in procesualna vprašanja, ki ne prizadevajo enakopravnosti občanov
in ki ne vplivajo na uveljavljanje njihovih pravic ali na zakonu temelječih
interesov in jih lahko na samoupravni osnovi rešujejo občine in delovne ter
druge samoupravne organizacije, naj zakonodaja ne posega;
— zakoni in drugi predpisi morajo ohraniti značaja splošnega pravnega
akta; opustiti je treba sprejemanje kazuističnih predpisov, s katerimi se ne
postavljajo splošne norme, temveč se rešujejo konkretne situacije oziroma
posamični problemi v praksi;
— zakonodaja naj realizira ustavno načelo o enakih pravicah in obveznostih občana;
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— izvršilni predpisi k zakonom, ki jih izdajajo upravni organi, se morajo
omejiti le na izvršilno-tehnična vprašanja in ne smejo urejati materialnopravnih razmerij;
— odnose in vprašanja, ki naj bi se uredila s predpisom, je treba vsestransko proučiti; priprava predpisov naj bo temeljita;
— prenehati je treba s prakso prepogostega spreminjanja in dopolnjevanja
obstoječih predpisov, zlasti tistih, ki urejajo sistemska vprašanja;
—• učinkovanje zakonskih določb za nazaj naj, se uporablja le kot skrajno
izjemen ukrep in to le tedaj,, kadar to zahteva pomemben splošni družbeni
interes, ki mora biti izrecno ugotovljen v skupščinski razpravi;
— samo iz posebno utemeljenih in posebej obrazloženih razlogov je mogoče
določiti, da zakon, drug predpis ali splošni akt začno veljati prej kot osem dni
po objavi;
— v zakonih, ki uvajajo nove oziroma spreminjajo obstoječe sistemske
rešitve, ali ki spreminjajo pravice občanov ter delovnih in drugih samoupravnih organizacij ali ki spreminjajo organizacijo in delovanje dejavnosti posebnega družbenega pomena, je treba predvideti daljši rok do začetka njihove
veljavnosti in ustrezen prehodni režim do uveljavitve nove ureditve;
— sprejemanje zakonov po skrajšanem ali hitrem postopku naj bo omejeno
le na resnično nujne in utemeljene primere;
— v končnih določbah zakona oziroma drugega predpisa, s katerim se
spreminja obstoječa ureditev, je treba izrecno navesti, kateri dotedanji predpisi
oziroma posamezne njihove določbe prenehajo veljati z uveljavitvijo novega
predpisa.
2. V razmerju do občin:
— republiški predpisi naj pospešujejo nadaljnji razvoj samoupravljanja
v občini in krajevnih skupnostih in uresničevanje normativne funkcije občine
v okviru njenih ustavno opredeljenih samoupravnih pravic;
— republika naj ne nalaga občinam izdajanja izvršilnih predpisov o zadevah, ki presegajo neposredni pomen za občino;
— republiški predpisi naj ne nalagajo občinskim skupščinam operativnih
nalog, ki bi jih lahko izvrševali politično-izvršilni in upravni organi občinske
skupščine;
—• zadeve, ki so skupnega pomena za občane v občini in se lahko najuspešneje rešujejo v okviru občinske skupnostit, naj se normativno urejajo
v občini (na primer: komunalna dejavnost, urejanje ter uporaba zemljišč,
stanovanjske zadeve, socialno varstvo in podobno); če je potrebno na takih
področjih zagotoviti enotnost v okviru republike, naj se ta doseže prvenstveno
s splošnimi političnimi akti;
— na posameznih področjih, kjer je nujna delitev normativne funkcije
med občino in republiko, je potrebno zagotoviti, da občina ne dobiva zgolj formalnih pristojnosti, temveč da enakopravno sodeluje pri urejanju takih
vprašanj.
3. V razmerjih do delovnih organizacij:
— republiški zakoni morajo v uresničevanju ustavnih načel pospeševati
nadaljnji razvoj samoupravljanja in krepitev samoupravnega urejanja v splošnih aktih delovnih organizacij, ob istočasnem zoževanju področja normativne
dejavnosti družbeno-političnih skupnosti v ustavne okvire. Zakon, ne sme ovirati
delovnih organizacij, da samostojno urejajo vse tiste zadeve, ki po ustavi sodijo
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v njihovo samoupravno področje. V mejnih primerih je potrebno dajati prednost avtonomnemu urejanju v delovnih organizacijah;
— kjer ni nujno potrebno, da se zavaruje splošni družbeni interesi, zakon
ne sme zavezovati delovnih organizacij, da sprejmejo določene splošne akte.
Delovne organizacije morajo same v skladu s svojo samoupravnoi vlogo in
lastnim področjem dela oceniti, ali je potrebno1, da glede na svoje pogoje in
potrebe uredijo določena notranja vprašanja. Na to' področje naj republika
vpliva le s splošnimi političnimi akti;
;
•—• z zakonom je potrebno' določiti pravna sredstva za zagotovitev in varstvo pravic in interesov občanov ter organizacij v primerih, kadar je dano
delovni organizaciji javno pooblastilo in pravica, da sama ureja odnose, od
katerih je odvisno uresničevanje pravic in obveznosti drugih delovnih organizacij in občanov;
— pooblastila organom družbeno-političnih skupnosti glede potrditve oziroma soglasja k statutu ali drugim splošnim aktom delovnih organizacij je
potrebno omejiti predvsem na organizacije, ki opravljajo dejavnosti posebnega
družbenega pomena in na tiste določbe, ki zahtevajo' širše družbene interese;
— sprostiti je potrebno formalne okvire oziroma oblike pravnega urejanja, v katerih naj si delovne organizacije na temelju družbenega dogovarjanja
uredijo svoje samoupravne odnose.
4. V razmerju do samoupravnih interesnih skupnosti:
—• oblikovanje samoupravnih interesnih skupnosti mora biti prvenstveno
stvar samoupravnega dogovarjanja in sporazumevanja, delovanje le-teh pa
trajno medsebojno' sodelovanje vseh zainteresiranih. Republika naj pri tem
s svojo zakonodajo podpira, kolikor je to potrebno, integracijske procese na
posameznih področjih družbenih služb;
—• kadar se samoupravne interesne skupnosti ustanavljajo na podlagi zakona, je potrebno z zakonom določiti tudi njihova razmerja nasproti občini
oziroma republiki in delovnim organizacijam, ki opravljajo to dejavnost ter
nasproti občanom;
— z zakonom, ki predvideva ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti, je treba zagotoviti tudi vire dohodkov za financiranje njihovih dejavnosti in sicer ustrezno s potrebami občanov in v skladu z njihovo* pripravljenostjo, da sami prispevajo za izboljšanje standarda na ustreznem področju;
— omogočiti je potrebno avtonomno reguliranje odnosov znotraj samoupravnih skupnosti, predvsem konkretizacijo njenih nalog, organizacije in načina dela.
5. Da bi se uresničila navedena načela, na katerih naj sloni izvrševanje
normativne funkcije republike, naj si skupščina in drugi republiški organi
pri svojem aktivnem sodelovanju z zveznimi organi prizadevajo', da bo federacija dosledno uresničevala načela ustave in resolucije o temeljih zakonodajne
politike federacije glede zvezne zakonodaje.
IV.
1. Za uresničevanje ciljev in načel, ki so postavljeni v tej resoluciji, je
potrebno pri pripravi zakonov in drugih splošnih aktov zagotoviti kar najbolj neposredno in aktivno sodelovanje Skupščine SR Slovenije in drugih
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republiških organov z občinskimi skupščinami in njihovimi organi kot tudi
z družbenopolitičnimi organizacijami ter z zainteresiranimi delovnimi in drugimi samoupravnimi organizacijami. V razmerju med Skupščino SR Slovenije
in občinskimi skupščinami bo pomembna oblika tega sodelovanja tudi z ustavnim amandmajem VII uvedeno zasedanje delegatov občin v Skupščini SR Slovenije, ki predstavlja posebno vendar ne edino obliko tega sodelovanja. Poleg
tega pa je treba v zakonodajnem procesu zagotoviti zlasti tudi sodelovanje
tistih dejavnikov, ki imajo pri uporabi predpisov posebno vlogo, kot so pravosodni in upravni organi. Prav tako je treba vključiti v to sodelovanje znanstvene in strokovne organe ter organizacije.
2. Sodelovanje republiške skupščine in republiških organov z zvezno skupščino in zveznimi organi je posebno pomembno' pri uresničevanju ciljev in
načel zakonodajne politike, predvsem pri reviziji in kodifikaciji zvezne zakonodaje, graditvi pravnega sistema in sistema republiške zakonodaje. To sodelovanje je potrebno' zagotoviti v vseh fazah priprave zveznih zakonov, zlasti
temeljnih in splošnih zakonov ter drugih splošnih aktov, pri čemer naj telesa
republiške skupščine in republiški organi pokažejo potrebno' iniciativo.
3. Ker bo revizija in kodifikacija zvezne zakonodaje vplivala tako na obseg
kot tudi na vsebino zakonodaje v republikah, je potrebno organizirati širše
medrepubliško sodelovanje republiških skupščin in njihovih teles, republiških
izvršnih svetov in republiških upravnih organov.
4. Nadaljnje vsebinsko usklajevanje zakonov z ustavo ter pravnim, sistemom kot tudi izvajanje načel zakonodajne politike republike je treba zagotoviti
z revizijo sedanje republiške zakonodaje. V procesu revizije naj se hkrati ugotavlja, kako se zakoni izvršujejo in ali so zagotovljeni učinkoviti instrumenti
za njihovo izvrševanje.
Za delo, ki ga bo terjala revizija republiške zakonodaje in sodelovanje pri
reviziji zvezne zakonodaje, je treba čim prej ustanoviti komisije za revizijo
posameznih področij republiške zakonodaje, ki bi pri izpolnjevanju svojih
nalog neposredno sodelovale z ustreznimi komisijami zvezne skupščine.
Te komisije naj razen poslancev sestavljajo tudi znanstveni in strokovni
delavci z ustreznih pravnih področij.
Komisije za revizijo republiške zakonodaje bodo pri svojem delu sode^lovale z ustreznimi znanstvenimi in strokovnimi institucijami ter z državnimi
in drugimi organi in organizacijami. Delo teh komisij bo usklajevala zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije v sodelovanju s pravnim svetom
pri izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije, sekretariatom izvršnega sveta za
zakonodajo in drugimi pravnimi institucijami.
V.
Navedena načela zakonodajne politike republike povečujejo vlogo in odgovornost republiškega izvršnega sveta, odborov in komisij republiške skupščine kot tudi republiških upravnih organov na področjih zakonodaje. Zaradi
tega je potrebno, da vsi navedeni organi prilagodijo svojo organizacijsko in
kadrovsko politiko ciljem, zastavljenim v tej resoluciji in opravijo še druge
potrebne ukrepe za dosledno in popolno uresničitev načel o bodoči zakonodajni
praksi.
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Ker na vseh področjih normativne dejavnosti primanjkuje sposobnih pravniških kadrov, je še posebnega pomena skrb za vzgojo ustreznih kadrov za
to delo in za njihovo nadaljnje strokovno izpopolnjevanje.
St.: 010-20/69
POROČILO
Odbor za organizacijsko-politična vprašanja ter odbor za notranjepolitična
vprašanja in narodno obrambo republiškega zbora sta na skupni seji dne
9. aprila 1969 obravnavala predlog resolucije o temeljih zakonodajne politike
republike, ki ga je izdelala zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije.
Odbora sta se na podlagi ugotovitve, da vsebuje predlog vse pripombe,
ki sta jih dala odbora v razpravi o osnutku resolucije, strinjala s predlogom
resolucije v celoti in v njenih podrobnostih. V razpravi sta še posebej ugotovila, da je resolucija dovolj natančna in neposredna, tako da je na podlagi
njenega besedila možno' smotrno ukrepati ter da zagotavlja enoten in učinkovit
pristop pri nadaljnjem zakonodajnem delu republike ter pri reviziji dosedanjih
predpisov, ki več ne ustrezajo dejanskemu stanju in potrebam.
Odbora predlagata republiškemu zboru, da sprejme predlog resolucije o
temeljih zakonodajne politike republike brez sprememb in dopolnitev.
St.: 010-20/69
Ljubljana, 10. 4. 1969
PREDLOG ODLOKA
o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom za graditev
stanovanj za udeležence NOV
Na podlagi 151. člena ustave Socialistične republike Slovenije je Skupščina
SR Slovenije na seji republiškega zbora in na seji socialno-zdravstvenega zhora
sprejela
ODLOK
o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom za graditev
stanovanj za udeležence NOV
I.
S tem odlokom se ureja:
1. financiranje gradnje stanovanj za borce NOV, ki nimajo rešenega stanovanjskega vprašanja;
2. določitev pogojev, po katerih prosilci pridobijo pravico za rešitev stanovanjskega vprašanja;
3. način delitve sredstev;
4. porabo sredstev.
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II.
Sredstva, zbrana po zakonu o prispevku za izgradnjo stanovanj za udeležence NOV, se zbirajo na posebnem računu pri centrali službe družbenega
knjigovodstva SR Slovenije.
III.
a) Pravico do reševanja stanovanjskih vprašanj imajo borci, ne glede na
to ali so zaposleni, nezaposleni, upokojeni, invalidi ali kmetje, če so: predvojni
člani KPJ, predvojni revolucionarji, udeleženci španske vojne, nosilci »partizanskega spominskega znaka 1941«, narodni heroji, aktivni udeleženci osvobodilne vojne v letih 1941, 1942, 1943 in 1944 ter aktivisti v teh letih, ki imajo
to dobo šteto kot nepretrgano posebno dobo v dvojnem trajanju, vdove padlih
ali po vojni umrlih borcev in aktivistov NOV z družinami, vojaški vojni
invalidi, otroci padlih in po vojni umrlih borcev in aktivistov NOV, če so za
pridobitno delo nesposobni (v nadaljnjem besedilu: upravičenci).
b) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za borce, katerih stanovanjsko
vprašanje je bilo do uveljavitve tega odloka že rešeno z dodelitvijo ustreznega
stanovanja ali s kreditom za zidanje stanovanjske hiše, oziroma s kreditom
za adaptacijo, ne glede na to, kdo je pri reševanju njihovega stanovanjskega
vprašanja sodeloval.
c) Pri ugotavljanju potreb in vrstnega reda upravičencev je treba upo^
števati:
— čas udeležbe v revolucionarnem delu pred vojno ali udeležbo v NOV;
•— če upravičenec nima stanovanja ali je v podnajemniškem oziroma sostanovalskem razmerju;
— če ima higiensko in zdravstveno neustrezno stanovanje;
— zdravstveno stanje upravičenca in ožjih družinskih članov, s katerimi
živi v skupnem gospodinjstvu;
— če ima prenaseljeno stanovanje, pri čemer je treba upoštevati število
ožjih družinskih članov, ki jih vzdržuje.
Podrobnejša merila o tem, kdo ima pravico in do kakšnega stanovanja,
določa občinska skupščina.
IV.
Sredstva se razdele občinam na podlagi popisa, ki je bil opravljen novembra
1968 in na podlagi ključa, ki je sestavni del tega odloka.
Sredstva iz II. točke, ki so dotekla na poseben račun službe družbenega
knjigovodstva do uveljavitve tega odloka, se razdelijo občinam takoj, ostala pa
mesečno tako, kakor dotekajo.
V.
a) Sredstva iz II. točke tega odloka se dodelijo občinskim skupščinam neodplačno v poseben sklad, ki ga ustanovi občinska skupščina.
b) Tako pridobljena sredstva občinska skupščina oziroma od nje pooblaščen
organ lahko uporabi za nakup najemnih stanovanj ali kot prispevek za dograditev ali za adaptacijo hiš oziroma stanovanj.
31»
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c) Sredstva se lahko upravičencem, dodelijo v obliki kredita tako, da se
anuitete od danih kreditov stekajo nazaj v občinski sklad. Občinske skupščine
bodo ta sredstva povečale s sredstvi delovnih in drugih organizacij, stanovanjskih podjetij, skladov stanovanjskega prispevka upokojencev, s sredstvi republiškega odbora ZZB, namenjenimi za kmete — borce, s sredstvi upravičencev
ter krediti poslovnih bank.
VI.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavii v Uradnem listu SR Slovenije.
KLJUČ ZA DELITEV SREDSTEV
Ljubljana-Bežigrad
3,17
Ljubljana-Center. . . . . . 7,28
Ljubljana-Moste-Polje .... 2,68
Ljubljana-Šiška
4,42
Ljubljana-Vič-Rudnik .... 3,48
Koper
6,86
Piran
2,38
Izola
2,40
Ilirska Bistrica
2,06
Postojna
1,47
Sežana
1,99
Ajdovščina
1,64
Nova Gorica
3,30
Tolmin
1,69
Idrija
1,84
Cerknica
2,36
Logatec
0,39
Vrhnika
0,72
Grosuplje
0,79
Kočevje
1,00
Ribnica
0,75
Črnomelj
3,34
Metlika
2,16
Trebnje
1,36
Novo mesto
2,46
Litija
0,84
Zagorje
0,62
Trbovlje
1,41
Hrastnik
0,96
Sevnica
0,61

Brežice
Krško
Jesenice
Radovljica
Kranj
Skofja Loka
Tržič
Kamnik
Domžale
Celje
Laško
Mozirje
Slovenske Konjice
Šentjur
Šmarje pri Jelšah
Velenje
Žalec
Slovenska Bistrica
Dravograd
Ravne
Slovenj Gradec
Lenart
Maribor
Ptuj
Radlje
Ormož
Ljutomer
Lendava
Gornja Radgona
Murska Sobota

Ključ
za delitev
v °/o
1,34
1,15
1,02
2,08
3,79
1,01
0,31
0,61
0,87
1,56
0,73
0,66
0,68
0,89
2,16
1,23
1,16
0,77
0,36
0,69
1,16
0,66
5,66
0,40
0,55
0,38
0,22
0,14
1,08
0,25
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OBRAZLOŽITEV
Skupščina SR Slovenije je na svojem zasedanju dne 17. julija 1968 sprejela
zakon o prispevku za gradnjo stanovanj za udeležence narodnoosvobodilne
vojne. S tem zakonom je določeno, da delovne in druge organizacije vplačujejo
na poseben račun službe družbenega knjigovodstva SR Slovenije 20 % prispevka, ki ga je po 1. členu zakona o izločanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo izločajo v sklad skupne porabe.
Zakon je bil sprejet na osnovi ugotovitve, da je na območju SR Slovenije
po evidenci republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV še vedno 2000
udeležencev NOV, ki nimajo stanovanja, ki imajo glede na število družinskih
članov premajhno' stanovanje ali pa so stanovanja, v katerih stanujejo, higiensko
in zdravstveno neustrezna.
Dalje je bilo na osnovi evidence ugotovljeno, da je od 2000 udeležencev
NOV, ki nimajo rešenega stanovanjskega vprašanja, še vedno 922 zaposlenih in
1078 nezaposlenih oziroma upokojenih. Med nerešenimi stanovanjskimi problemi udeležencev NOV je bila tudi značilna ugotovitev, da je 20 % nekvalificiranih delavcev, 45 % polkvalificiranih in 35 % kvalificiranih in visokokvalificiranih delavcev. Največ nerešenih stanovanjskih vprašanj je bilo registriranih v občinah z območja Primorske in Dolenjske, ljubljanskih občin in
Štajerske.
Ker zakon o prispevku za graditev stanovanj za udeležence NOV v 3. členu
določa, da se bodo sredstva začela uporabljati, ko bo Skupščina SR Slovenije
sprejela ustrezne predpise, ki bodo urejali način in pogoje za njihovo uporabo,
je komisija za vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije pripravila predlog
odloka, s katerim se ureja financiranje graditve stanovanj, pogoje, po katerih
udeleženci NOV pridobijo pravico za rešitev stanovanjskega vprašanja, delitev
zbranih sredstev in način uporabe sredstev.
Komisija za vprašanja borcev NOV je na seji 28. 10. 1968 proučila ukrepe,
ki jih je treba sprejeti za čimprejšnjo uresničitev zakona o prispevku za
graditev stanovanj za udeležence NOV. Glede na to, da bi se predpisi lahko
pripravili šele, ko bodo ugotovljene dejanske potrebe in tudi potrebna sredstva
za dokončno rešitev stanovanjskih vprašanj, je bilo nujno prehodno pripraviti
utemeljeno in od vseh pristojnih organov sprejeto dokumentacijo. Po mnenju
komisije je bilo potrebno prioritetno izdelati, revidirati ali kompletirati dokončne spiske upravičencev bodisi do najemnih stanovanj, do kreditov za nakup
ali dograditev lastnih stanovanj ali za adaptacijo neustreznih- stanovanj.
V ta namen je komisija pripravila popis. V navodilu o ugotavljanju
upravičencev za uporabo sredstev, namenjenih za rešitev stanovanjskih vprašanj
borcev NOV, so bili določeni tudi enotni kriteriji za območje SR Slovenije.
Komisije za vprašanja borcev NOV pri občinskih skupščinah so ob sodelovanju občinskih odborov Zveze združenj borcev izvršile popis borcev, ki
nimajo rešenega stanovanjskega vprašanja. Pri popisu se je izhajalo iz prvotno
ugotovljenega števila borcev, ki nimajo rešenega stanovanjskega vprašanja
(2000). Na osnovi kriterijev in po sklepu komisije za vprašanja borcev NOV
Skupščine SR Slovenije se je pri popisu upoštevalo tudi kmete-borce, tako
da je bila lista prosilcev korigirana in dopolnjena.
Na posvetih, ki so bili sklicani po posameznih območjih v teku popisa, je
bilo moč ugotoviti, da je bil popis borcev, ki nimajo rešenega stanovanjskega
vprašanja izvršen kar najbolj resno vestno' in prizadevno, saj so komisije ob-
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iskale in preverjale stanovanjske razmere slehernega borca NOV. Ker je v popisu vsak primer tudi evidentiran, je povsem logično, da se je prvotno predvidena številka nerešenih primerov od 2000 povečala na 14 630.
Podrobnejši pregled popisa in primerjavo s prvotno predvidenim številom
stanovanj kaže naslednji pregled:
v 000 din
Predvideno
Število
Predvidena
Vsota
število
po popisu
vsota
po popisu
Nakup najemnih stanovanj
Dograditev lastnih stanovanj
Adaptacija lastnih stanovanj
Skupaj

2000

2 562
2 397
9 671
14 630

14 000

219 306
94 380
122 943
436 629

Iz pregleda izhaja, da so po popisu izkazane celo večje potrebe po najemnih stanovanjih kot so prvotno kalkulirane vse potrebe (po popisu 256)2
najemnih stanovanj, skupno vse potrebe po prvotni kalkulaciji 2000).
Od skupno 2397 borcev NOV, ki nimajo rešenega stanovanjskega vprašanja
in ki potrebujejo finančno pomoč pri dograditvi lastne hiše, je še vedno nad
50 % zaposlenih.
V grupi borcev NOV, ki potrebujejo finančno pomoč pri adaptaciji lastnega
stanovanja pa so v skupnem številu 9671 zastopani s 40% kmetje-borci.
Po posameznih območjih so potrebe po popisu naslednje:
—v%
Nakup
Dograditev
Adaptacija
Območje
Skupaj
najemnih
lastnih
lastnih
stanovanj
stanovanj
stanovanj
Ljubljane
979
725
187
67
Primorske
3 229
740
436
2053
Notranjske
610
69
131
410 .
Dolenjske
3 036
134
326
2576
Zasavja
1 471
134
246
1091
Gorenjske
1477
292
361
824
Celjske
1 879
143
314
1422
Štajerske
1 626
302
314
1010
Prekmurje
323
23
82
218
Skupaj
14 598
2548
2417
9633
(Po posameznih občinah je pregled priložen.)
Skupna sredstva zbrana po zakonu o prispevku za gradnjo stanovanj za
udeležence NOV po stopnji 20 % prispevka, ki ga delovne organizacije in druge
organizacije izločajo v sklad skupne porabe bodo znatno nižja od potrebnih
sredstev za rešitev stanovanjskih vprašanj borcev NOV ugotovljenih na osnovi
popisa.
Po oceni do sedaj znanih podatkov, priteka na poseben račun SDK mesečno ca. 7 000 000 tako, da bo do konca leta 1969, kolikor časa velja zakon,
zbranih 119 000 000 oziroma 120 000 000, glede na to, da bodo nekatere delovne
organizacije vplačale obveznost za leto 1968 šele ob zaključnem računu.
Razlika med zbranimi sredstvi v višini 120 000 000 in ugotovljenimi sredstvi po popisu v višini 436 629 145 znaša 316 629 145.
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Po predlogu komisije se pravica do reševanja stanovanjskih vprašanj priznava borcem ne glede na to ali so zaposleni, nezaposleni, upokojenci, invalidi
ali kmetje, če so:
■— predvojni člani KPJ, predvojni revolucionarji, udeleženci španske državljanske vojne, nosilci partizanskega spominskega znaka 1941, 1942, 1943
in 1944 ter aktivisti v teh letih, ki imajo to dobo šteto kot nepretrgano posebno
dobo v dvojnem trajanju, vdove z družinami padlih ali po vojni umrlih borcev
in aktivistov NOV, vojaški vojni invalidi, otroci padlih in po vojni umrlih
borcev in aktivistov NOV, če so ostali brez roditeljev in so za pridobitveno
delo nesposobni;
— nimajo pravice do reševanja stanovanjskih vprašanj borci, katerih stanovanjsko vprašanje je bilo že rešeno z dodelitvijo ustreznega stanovanja ali
s kreditom za zidanje stanovanjske hiše oziroma s kreditom za adaptacijo, ne
glede na to, kdo je pri reševanju njihovega stanovanjskega vprašanja sodeloval.
Pri ugotavljanju prednostnega reda je treba upoštevati:
—• čas udeležbe v revolucionarnem delu pred vojno ali med vojno;
— če udeleženec NOV nima stanovanja ali je v podnajemniškem oziroma
sostanovanjskem razmerju;
— če ima higiensko in zdravstveno neustrezno stanovanje;
•— njegovo zdravstveno stanje in ožjih družinskih članov, s katerimi živi
v skupnem gospodinjstvu;
— če ima prenaseljeno stanovanje, pri čemer je treba upoštevati število
družinskih članov.
Podrobnejše odločbe o tem, kateri borec NOV ima pravico in do kakšnega
stanovanja, določa občinska skupščina, pri čemer je treba upoštevati poprečni
stanovanjski standard.
Sredstva zbrana na osnovi zakona o prispevku za graditev stanovanj se
lahko uporabijo za nakup najemnih stanovanj, za adaptacijo neustreznih lastnih
stanovanj in za dograditev lastne stanovanjske hiše, če se s tem pridobi izpraznjeno stanovanje.
Kot pripomoček za enotno vrednotenje kriterijev je bila občinskim skupščinam že ob popisu dostavljena tudi točkovalna pola z navodilom, kako naj
se izpolni. Te naj občinskim skupščinam služijo za določitev prioritetnega
vrstnega reda in za aproksimativni izračun potrebnih sredstev za rešitev stanovanjskih vprašanj borcev na območju občine. Popis upravičencev in potrebna
sredstva naj predhodno javno obravnavajo zato vsi pristojni organi in organizacije.
V predhodni obravnavi zakona o prispevku za gradnjo stanovanj je bila
v nekaterih skupščinskih odborih, v odboru izvršnega sveta in v nekaterih
občinah izražena zahteva, da je potrebno v širši javni razpravi v občinskih
skupščinah in v organizacijah Zveze združenj borcev razčistiti tele dileme:
— ali naj se sredstva sicer formalno zbirajo na enotnem računu in delijo
na občine po ugotovljenih potrebah;
-— in ali naj se 60 % zbranih sredstev prepusti občini, kjer se zbirajo,
30% sredstev naj bi se delilo po kriteriju ustvarjalnega narodnega dohodka
in višine proračuna na posamezne občine, medtem ko naj bi se 10 % sredstev
zbiralo na enotnem centralnem računu za eventualno prelivanje v tiste občine,
ki so ekonomsko šibkejše.
O teh dilemah je bila zelo obširna razprava tudi na skupni seji komisije za
vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije, predsedstva Zveze združenj
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borcev NOV Slovenije in odbora izvršnega sveta za komunalna vprašanja in
socialno politiko, ki je bila 27. 1. 1969.
Po daljši razpravi in po pregledu vseh možnih variant delitve je bilo
osvojeno stališče, da se sredstva delijo po občinah na osnovi potreb po najemnih stanovanjih in adaptacijah, izkazanih v popisu borcev NOV, ki nimajo
rešenega stanovanjskega vprašanja predvsem iz naslednjih razlogov:
1. Sprejem zakona o prispevku za gradnjo stanovanj za borce NOV je
zadnja organizirana akcija republike pri reševanju teh vprašanj.
2. Popis borcev NOV, ki nimajo še rešenega stanovanjskega vprašanja,
je zajel vse zaposlene in upokojene borce, vključno tudi kmete in je bil izvršen
resno, vestno in prizadevno ter ga prav iz tega vzroka ne gre zavreči.
3. Izkazane potrebe po najemnih stanovanjih in za adaptacijo lastnih stanovanj so inajbolj realen prikaz dejanskih stanovanjskih problemov borcev
NOV, čeprav se pri tem ne izključuje tudi možna p-omoč pri dograditvi lastnega stanovanja, ker po predlogu odloka občina odloči ali bo v določenih
primerih dala tudi kredit za gradnjo.
4. Vsem občinam se zmanjšajo po popisu ugotovljena sredstva za enak
procent, pri čemer je izključeno kakršnokoli subjektivno ocenjevanje.
5. Pri delitvi po ključu, glede na ugotovljene potrebe, se sredstva prelivajo
samo na tri najbolj prizadeta območja v narodnoosvobodilni vojni in to na
Primorsko, Dolenjsko, Zasavje in v manjši meri tudi na Notranjsko.
6. Ker se zbrana sredstva dodelijo občinam neodplačno, z njimi občine
samostojno gospodarijo s tem., da:
— formirajo poseben sklad za gradnjo stanovanj za borce NOV,
— tako pridobljena sredstva lahko po laistni presoji uporabijo> za nakup
najemnih stanovanj, kot prispevek za dograditev ali adaptacijo lastnega stanovanja ali hiše,
—• sredstva lahko upravičencem dodelijo v obliki kredita tako, da se anuitete od danih kreditov stekajo nazaj v občinski sklad, s katerim se lahko
rešujejo tudi kasneje ugotovljena stanovanjska vprašanja borcev NOV. V ta
sklad se lahko stekajo tudi sredstva delovnih in drugih organizacij, stanovanjskih podjetij, skladov stanovanjskega prispevka upokojencev, sredstva republiškega odbora ZZB, namenjena za kmete-borce, lastna sredstva upravičencev ter krediti poslovnih bank.
DODATNA OBRAZLOŽITEV
Komisija za vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije je na razširjeni
seji dne 19. marca 1969 ob sodelovanju povabljenih predstavnikov nekaterih
občinskih skupščin in občinskih odborov ZZB NOV (Mestni svet Ljubljana za
vse ljubljanske občine, Maribor, Celje, Črnomelj, Koper, Krško, Piran, Kranj)
obravnavala predlog odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih
s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV.
Uvodoma je komisija ugotovila, da je do 15. marca tega leta posredovalo
svoja mnenja k predlogu odloka 53 občinskih skupščin oziroma občinskih
odborov ZZB. Vsem občinskim skupščinam in občinskim odborom ZZB je
namreč komisija v zadnjih dneh meseca februarja poslala osnutek odloka s
predlogom za delitev sredstev in z obrazložitvijo s prošnjo, da ji posredujejo
svoja mnenja do 10. marca t. 1.
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Na seji 19. marca 1969 je komisija najprej obravnavala pripombe občinskih skupščin k predlogu odloka in ugotovila, da te pripombe v glavnem že
upošteva sam predlog odloka. Soglasno pa se je komisija strinjala s predlogom
občinske skupščine Kranj, naj predlog odloka vsebuje določilo, da je treba
sredstva, ki se zbirajo na posebnem računu SDK, razdeliti občinam takoj, ko
bo odlok začel veljati, ostala sredstva pa je, treba občinam dodeljevati tako,
kakor dotekajo. Prav tako je komisija osvojila predlog, da se sredstva razdele
občinam na podlagi popisa, ki je bil opravljen meseca novembra 1968. leta ter
na podlagi ključa za delitev sredstev, ki je sestavni del odloka. Komisija je
tudi osvojila izraženi predlog, naj odlok omenja, da bodo občinske skupščine
ta sredstva povečevale tudi s sredstvi delovnih in drugih organizacij kot je
razvidno v točki 5 pod c). Ce pa naj se sredstva republiškega odbora ZZB NOV,
namenjena za kmete-borce tudi stekajo v ta sklad — s čimer so se strinjali
prisotni, naj odloči o tem republiška konferenca ZZB NOV. Da bi bila v odloku
tudi jasneje izražena merila za dodelitev stanovanj borcem NOV, je komisija
osvojila predlog, da občinska skupščina odloča, kateri borec NOV ima pravico
na podlagi tega odloka do stanovanja ter tudi do kakšhega stanovanja.
V razpravi se sicer niso vsi strinjali s predlogom za delitev sredstev po
ključu. Menili so namreč, da se preveč sredstev preliva iz razvitejših občin
v manj razvite. Vendar je končno z veliko večino prevladovalo mnenje, da je
ob takšni akciji, kakršna je gradnja stanovanj za borce, nujno potrebna solidarnost in da je predloženi delitveni ključ najbolj objektiven. Dolžnost občinskih skupščin, ki naj po soglasnem mnenju vseh prisotnih na tej seji delijo
sredstva za stanovanje borcev pa je, da poskrbe za najbolj pravično delitev
sredstev. Mimo tega naj vsaka občina išče možnosti, da bo razen dodeljenih
sredstev zbrala za te namene še dodatna sredstva.
Ker obstajajo verjetno primeri, da so se pri popisovanju potreb borcev
NOV po stanovanjih — čeprav se je to popisovanje opravilo za vse. občine
po enotnih kriterijih ■— pojavile ponekod tudi večje potrebe kot so materialne
možnosti, so bili udeleženci seje soglasni, da bodo morale občinske skupščine
v sodelovanju s pristojnimi organi in organizacijami pri razdeljevanju teh
sredstev opraviti izbiro najbolj opravičenih zahtev. To je tudi vzrok za osvojeno
stališče, da se ta sredstva razdeljujejo v občinah, saj bosta tako zagotovljena
čim pravičnejša delitev in učinkovito nadzorstvo nad njihovo delitvijo.
Komisija Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV je po načelni
in podrobni razpravi sprejela predlog odloka v besedilu, kot je priložen in
hkrati sprejela tudi predlog ključa za dodelitev sredstev, ki je sestavni del
tega odloka. Po tem ključu dobi vsaka občina 35 % v popisu izkazanih potrebnih sredstev za najemna stanovanja in adaptacije. Z veliko večino je bil
zavrnjen predlog, da se sredstva ne bi prelivala iz razvitejših v manj razvite
občine. Člani komisije so bili torej soglasno mnenja, da bi — če bi upoštevali
to pripombo — ustvarili neenako pokrivanje potreb po posameznih območjih
v republiki. Podatek namreč kaže, da bi bili v tem primeru rešeni na posameznih območjih stanovanjski problemi borcev od 0,4—158,3%. To pa ne bi
bilo v skladu z zakonom o prispevku za gradnjo stanovanj za udeležence
narodnoosvobodilne vojne, katerega osnovni namen je, da se s tem prispevkom
rešijo stanovanjski problemi borcev NOV ne glede na to, kje živijo.
St.: 420-19/69
Ljubljana, 20. 3. 1969
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Komisija Skupščine SR Slovenije za vprašanja borcev NOV je na seji
dne 1. aprila 1969 obravnavala amandmaje zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije k predlogu odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev,
zbranih s prispevkom za graditev stanovanj za udeležence NOV.
Komisija se je soglasno strinjala s I., II. in IV. točko besedila, ki ga
predlaga zakonodajno-pravna komisija. VI. točka amandmaja zakonodajnopravne komisije je identičen s VI. točko predloga odloka.
K III. točki s strani zakonodajno-pravne komisije predlaganega besedila
pa predlaga komisija za vprašanja borcev NOV, naj se besedik> zadnjega
stavka spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za dograditev ali za adaptacijo hiš oziroma stanovanj se da kot
posojilo.«
K tej točki naj se doda tudi nov odstavek, ki se glasi:
»Odplačilna doba posojila ne more biti daljša kot 30 let, obrestna mera
pa ne manjša od 1 %.«
Komisija za vprašanja borcev NOV meni, da se dajo sredstva za dograditev
ali za adaptacijo hiš oziroma stanovanj le kot posojilo, pri čemer naj upravičenci, ki žele dograditi ali adaptirati hišo oziroma stanovanje, dobe za te
namene le posojilo pod najugodnejšimi pogoji.
V točki V s strani zakonodajno-pravne komisije predlaganega besedila naj
se črta zadnji odstavek.
Komisija za vprašanja borcev NOV namreč meni, da je besedilo navedenega odstavka povsem, odveč, ker so tudi udeleženci NOV, katerim je priznan v dvojnem trajanju čas udeležbe v NOV le v letu 1945, zajeti v točki
C. s strani zakonodajno-pravne komisije predlaganega besedila v prvi alinei.
Razen tega bodo občine po lastni presoji upoštevale možnosti, razmere in potrebe po stanovanjih posameznih borcev ter čas njihove udeležbe v NOV.
Komisija za vprašanja borcev NOV je na tej seji obravnavala tudi
amandma, ki ga je pismeno predločil poslanec republiškega zbora Avgust
Majerič.
Komisija je amandma poslanca Avgusta Majeriča soglasno zavrnila. Menila je namreč, da bi z izhodiščem, naj ostane določeni odstotek na območju
posamezne občine zbranih sredstev — v primeru amandmaja poslanca Avgusta
Majeriča 60 % — v občini izpodbijali solidarnostno načelo, ki zahteva, da
ustvarimo približno enake možnosti za reševanje stanovanjskih problemov
borcev NOV v vsaki občini. Z upoštevanjem tega amandmaja se doseže prav
obratni učinek s tem, da se potrebe v občinah krijejo zelo različno.
Št.: 420-19/69
Ljubljana, 1. 4. 1969
Komisija za vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije je na seji dne
10. 4. 1969 obravnavala sklep izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki je
bil skupščini predložen 3. 4. 1969 in s katerim umika amandma št. 420-29/68,
ki je bil predložen Skupščini SR Slovenije 31. 3. 1969, s čimer je izvršni svet
izrazil soglasje k predlogu odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev,
zbranih s prispevkom za graditev stanovanja za udeležence NOV.
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Člani komisije so bili seznanjeni tudi z umikom amandmaja poslanca
Majeriča, ki ga je podal na seji republiškega zbora Skupščine SR Slovenije,
dne 1. 4. 1969.
Komisija je obravnavala predlog amandmaja poslanca Ivana Rosa. Njegov
amandma se glasi:
Za prvim odstavkom v razdelku II se doda dva nova odstavka:
»Razliko med sredstvi, ki so jih občinske skupščine dobile po tem odloku
in sredstvi, ki se zberejo na njenem območju na podlagi zakona o prispevku
za izgradnjo stanovanj za udeležence NOV, dobijo občinske skupščine v obliki
posojila. Posojilo se prične vračati po preteku 10 let na poseben račun pri,
službi družbenega knjigovodstva SR Slovenije. Rok vračanja ne sme biti daljši
od 30 let. Republiški sekretariat za finance je pooblaščen, da določi način odplačevanja posojila in podrobne roke.
Vrnjeno posojilo se skladno' z dotokom vračanja odvaja tistim občinskim
skupščinam, na katerih območju so bila ta sredstva zbrana,«
V načelu komisija k predlaganemu amandmaju nima pomislekov, vendar
meni, da ga zaradi naslednjih razlogov ni mogoče sprejeti:
1. 2e zakon o prispevku za graditev stanovanj za udeležence NOV je bil
sprejet z namenom, da z družbeno' intervencijo po 25 letih rešimo še preostale
stanovanjske probleme borcev tudi. v občinah, ki zaradi slabšega ekonomskega
položaja in velikega števila primerov tega problema niso mogle rešiti do sedaj
in ga najbrž ne bi mogle rešiti tudi v bodoče.
2. Spreminjanje dotacije v kredit bi povzročilo mnogostranske pogodbene
odnose med občinami, zahtevalo bi formiranje centralnega sklada in s tem
v zvezi mnogo nepotrebne administracije.
3. Posebne težave bi nastale tudi zaradi eventualnega spreminjanja občinskih območij, saj naj bi občine po predlogu poslanca Ivana Rosa kredite začele
vračati po 10 letih z maksimalno odplačilno dobo 30 let in z 1% obrestmo
mero.
4. S tem odlokom rešujemo najbolj socialno ogroženo kategorijo' udeležencev NOV, ostarele kmete — borce in druge, ki smo jim dolžni preskrbeti stanovanja po 25 letih.
Komisija je po sprejetem predlogu tovariša Draga Benčina ponovno pregledala v popisu izkazane potrebe po občinah ter vse pripombe občinskih
skupščin na predlog odloka oziroma ključa za delitev. Ugotovila je:
1. Občina Koper je ob popisu v število prosilcev pomoči za adaptacije
najemnih stanovanj vključila tudi prosilce, ki stanujejo v družbenih stanovanjih, potrebujejo pa sredstva za adaptacijo. To ni v skladu )s. kriteriji in
navodilom, da se sredstva iz zakona o prispevku za graditev stanovanj za
udeležence NOV uporabijo le za adaptacije lastnega stanovanja oziroma hiše.
Zato je te primere potrebno izločiti, s čimer se udeležba občine Koper zmanjša
od 6,86 na 6,06%
Opravi se korektura celotnega ključa za razdelitev sredstev, upoštevajoč
ugotovljeno napako v občini Koper.
St.: 420-19/69
Ljubljana, 10. 4. 1969

492

Priloge

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala predlog odloka o načinu in pogojih za uporabo sredstev, zbranih s prispevkom za
graditev stanovanj za udeležence NOV, na svoji 149. seji dne 27. marca 1969.
Komisija k predlogu odloka ni imela načelnih pripomb.
V podrobni obravnavi besedila predloga odloka je bilo predvsem ugotovljeno, da je predloženo besedilo z gledišča njegove pravne obdelave slabo pripravljeno in zato nesprejemljivo. Snov ni urejena sistematično, iz posameznih
določb in iz odloka v celoti ni povsem jasno razvidno, katera vprašanja se z
njim pravzaprav urejajo, kategorije upravičencev niso dovolj jasno definirane,
uporaba posameznih izrazov ni dovolj jasna in v skladu z uveljavljeno terminologijo itd. Zaradi teh pomanjkljivosti bi lahko prišlo tudi do težav in
nejasnosti pri izvajanju odloka v praksi ter do nepotrebnih sporov, zato komisija predlaga, da se besedilo predloga odloka spremeni tako, da se bo glasilo:
»I.
Sredstva, zbrana po zakonu o prispevku za graditev stanovanj za udeležence narodnoosvobodilne vojne (Uradni list SRS, št. 27-210/68), se uporablja
na način in ob pogojih, ki so določeni s tem odlokom.
II.
Sredstva iz I. točke tega odloka (v nadaljnjem besedilu: sredstva) se razdeli
občinam na podlagi ključa, ki je sestavni del tega odloka.
Sredstva, ki so dotekla na posebni račun službe družbenega knjigovodstva
do uveljavitve tega odloka, se razdeli občinam takoj, ostala pa mesečno, tako
kakor dotekajo.
III.
Sredstva se lahko uporabi le za nakup stanovanja za upravičence po tem
odloku ali se jih dodeli neposredno upravičencem za dograditev ali za adaptacijo
hiš oziroma stanovanj. Sredstva za dograditev ali za adaptacijo hiš oziroma
stanovanj se lahko da kot posojilo ali pa brez obveznosti vračanja.
IV.
Sredstva se lahko uporabi za reševanje stanovanjskega vprašanja naslednjih upravičencev:
a) udeležencev narodnoosvobodilne vojne, katerim se čas udeležbe v narodnoosvobodilni vojni po 140. členu temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju šteje dvojno (v nadaljnjem besedilu: udeleženci NOV);
b) vdov padlih ali po vojni umrlih udeležencev NOV;
c) za pridobitno delo nesposobnih otrok padlih ali po vojni umrlih udeležencev NOV.
Teh sredstev ni mogoče uporabiti za reševanje stanovanjskih vprašanj
tistih oseb iz prejšnjega odstavka, katerih stanovanjsko vprašanje je bilo do
uveljavitve tega odloka že rešeno z dodelitvijo ustreznega stanovanja ali s
kreditom za zidanje stanovanjske hiše oziroma s kreditom za adaptacijo, ne
glede na to, kdo je pri reševanju njihovega stanovanjskega vprašanja sodeloval.
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V.
Občinska skupščina z odlokom določi merila za uporabo sredstev. Pri določitvi meril za ugotavljanje vrstnega reda upravičencev upošteva:
— čas udeležbe v revolucionarnem delu pred vojno in v NOV;
— ali ima upravičenec stanovanje oziroma ali je v podnajemniškem oziroma sostanovalskem razmerju;
— higiensko in zdravstveno ustreznost stanovanja;
•—■ zdravstveno stanje upravičenca in ožjih družinskih članov, s katerimi
živi v skupnem gospodinjstvu;
— koliko ljudi živi v stanovanju, pri čemer je treba upoštevati število
ožjih družinskih članov, ki jih upravičenec vzdržuje;
— socialne razmere upravičenca.
Za reševanje stanovanjskih vprašanj udeležencev NOV, katerim je priznan
v dvojnem trajanju čas udeležbe v NOV le v letu 1945, ter njihovih vdov in
otrok se lahko sredstva iz I. točke tega odloka uporabi šele, ko so rešena
stanovanjska vprašanja drugih upravičencev.
VI.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije.«
Sprememba posameznih določb predloga odloka je bila potrebna iz naslednjih razlogov:
Iz I. točke predloga odloka ni bilo dovolj jasno razvidno, kakšen obseg
vprašanja se ureja s tem odlokom. Komisija je bila mnenja, da se s tem, odlokom ne ureja celotno financiranje gradnje stanovanj za borce NOV, ki nimajo
rešenega stanovanjskega vprašanja, ampak le način in pogoji za uporabo sredstev, zbranih po zakonu o prispevku za graditev stanovanj za udeležence NOV.
II. točka predloga odloka je odveč, ker je enaka določba že v zakonu in
torej ne spada v odlok.
V spremenjenem besedilu, ki ga predlaga zakonodajno-pravna komisija,
to je v amandmaju zakonodajno-pravne komisije, sta zaradi sistematičnosti
kot II. in III. točka uvrščeni IV. in V. točka predloga odloka; tako se po predlogu zakonodaj no-pravne komisije v odloku najprej določi, kaj se z odlokom
ureja, nato način uporabe sredstev in na koncu upravičence ter način ugotavljanja njihovega vrstnega reda.
V IV. točki predloga odloka, ki po amandmaju zakonodajno-pravne komisije postane II. točka, se v prvem odstavku črtajo besede »na podlagi popisa,
ki je bil opravljen novembra 1968«, ker se sredstva dejansko razdelijo samo
na podlagi ključa, popis pa je bil le podlaga za sestavo ključa.
V V. točki predloga odloka, ki po amandmaju zakonodajno-pravne komisije postane III. točka, se črta prvi in tretji odstavek. Prvi odstavek se črta
zato, ker z odlokom ni mogoče zavezati občinske skupščine, da ustanovi določen
sklad; v skladu z določbo tretjega odstavka 91. člena ustave SR Slovenije
bi se to lahko storilo samo z zakonom. Izključno namenska uporaba teh sredstev pa je zagotovljena že z določbo drugega odstavka V. točke predloga odloka
oziroma z določbo III. točke po amandmaju zakonodajno-pravne komisije. Drugi
odstavek V. točke predloga odloka, ki po amandmaju zakonodajno-pravne
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komisije postane III. točka, je redakcijsko nekoliko spremenjen, dodana pa
je še dloočba, da se sredstva lahko' dodelujejo upravičencem kot posojilo ali
pa brez obveznosti vračanja. Po izjavi predstavnika predlagatelja je bil tak
tudi predlagateljev namen, ki pa v ptvem stavku tretjega odstavka V. točke
predloga odloka ni bil ustrezno izražen. Ta stavek tretjega odstavka V. točke
predloga odloka se zato črta. Celotni tretji odstavek je treba črtati tudi zato,
ker is tem odlokom ni mogoče občinam predpisati ustanovitve posebnega sklada,
prav tako pa tudi ne, kako naj sredstva tega sklada povečujejo.
III. točka predloga odloka je po amandmaju zakonodajno-pravne komisije
redakcijsko' nekoliko spremenjena in razdeljena v dve točki (IV. in V.). V
prvem odstavku IV. točke (prvi odstavek III. točke predloga odloka) gre predvsem za naslednje sprememb: V tej točki ni pravilno govoriti o »pravici do
reševanja stanovanjskih vprašanj«, ker se tu le okvirno določa krog oseb,
katerim se stanovanjsko' vprašanje lahko' rešuje s sredstvi po tem odloku.
Razen tega krog teh oseb v tem odstavku ni dovolj jasno in pravilno označen
(narodni heroji in nosilci »partizanskega spominskega znaka 1941« so npr.
zajeti že v kategoriji udeležencev NOV; uporabljajo se izrazi kot npr. »aktivisti«, ki v naših predpisih niso definirani, itd.). Zato je komisija predlagala,
naj se pri določitvi kroga teh oseb odlok sklicuje na ustrezne določbe temeljnega zakona, o pokojninskem zavarovanju, kjer je pojem udeleženca oziroma
udeležbe v NOV točno definiran. Glede na to, da zakon, na podlagi katerega
se sprejema ta odlok, govori o udeležencih NOV, tudi ni mogoče a priori
izločiti iz kroga upravičencev po tem odloku udeležencev NOV iz leta 1945;
dejstvo, da so se udeležili narodnoosvobodilne borbe šele v letu 1945, je možno
upoštevati le pri določanju meril za vrstni red upravičencev, zato je komisija
ustrezno določbo vnesla v drugi odstavek V. točke svojega amandmaja. Določba drugega odstavka IV. točke (III. točke predloga odloka) je le redakcijsko
nekoliko popravljena.
Prvi odstavek V. točke amandmaja zakonodaj no-pravne komisije predstavlja le redakcijsko popravljeno točko III. c predloga odloka, s tem, da so
med kriterije, ki jih je treba upoštevati pri določanju vrstnega reda upravičencev, v skladu z določbo' drugega odstavka 3. člena zakona o> prispevku za
graditev stanovanj za udeležence narodnoosvobodilne vojne (Uradni list SRS,
št. 27/68) vnesene še socialne razmere upravičencev. Pri tem pa komisija
opozarja, da bi bilo treba še razčistiti, ali je predlagatelj hotel, da bi se posamezni kriteriji upoštevali v takem vrstnem redu, kot so navedeni, ali ne.
Ce bi predlagatelj to hotel, bi bilo treba besedilo tega odstavka ustrezno1 dopolniti. V komisiji pa so bili izraženi pomisleki zoper, to da bi se kriteriji
upoštevali izključno po tem vrstnem redu, ker bi tako lahko prišlo do neipravičnih odločitev (npr.: upravičenec, ki živi v higiensko neustreznem stanovanju, je lahko bolj potreben pomoči kot tisti, ki ima stanovanje sicer kot
sostanovalec, vendar je stanovanje po velikosti in po kvaliteti ustrezno; prav
tako najbrž ne bi bilo pravilno, če bi se višina dohodkov in druge socialne
razmere upravičenca upoštevali šele na zadnjem mestu itd.).
VI. točka amandmaja zakonodajno-pravne komisije je identična s VI. točko
predloga odloka.
Št.: 420-19/69
Ljubljana, 28. 3. 1969
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OSNUTEK ZAKONA
o visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru
1. člen
Višja ekonomsko-komercialna šola v Mariboru, ki je bila ustanovljena
z zakonom o ustanovitvi višje komercialne šole (Uradni list LRS, št. 22-122/59)
in preimenovana z zakonom o Višji ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru
(Uradni list LRS, št. 9-52/62), se preosnuje v visoko ekonomsko-komercialno
šolo v Mariboru (v nadaljnjem besedilu: visoka šola).
2. člen
Visoka šola vzgaja in izobražuje strokovnjake za ekonomsko-komercialna,
ekonomsko-finančna in tehnično-ekonomska področja.
Visoka šola daje višjo1 in visoko izobrazbo.
3. člen
Tretji letnik visoke šole začne redno delati v študijskem letu 1969/70.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati zakon o višji komercialni šoli (Uradni list LRS, št. 22-122/59) in zakon v Višji ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru (Uradni list LRS, št. 9-52/62).
5. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
Višja ekonomsko-komercialna šola v Mariboru je s svojim, aktom republiškemu sekretariatu za prosveto in kulturo, št. 1/17-15 z dne 29. 1. 1968, predlagala spremembo zakona o ustanovitvi višje ekonomsko-komercialne šole v
Mariboru (Ur. list LRS, št. 22-122/59 in 9-52/62), po kateri se na tej šoli
uvede pouk druge stopnje in se tako višja ekonomsko-komercialna šola preosnuje v visoko ekonomsko-komercialno šolo. V »Elaboratu o prehodu višje
ekonomsko-komercialne šole na visoko ekonomsko-komercialno šolo v Mariboru« (januar 1968) utemeljuje šola svoj predlog predvsem s pomanjkanjem
ekonomskih kadrov v SR Slovveniji, zlasti ekonomistov z visoko izobrazbo;
z neustrezno zasedbo delovnih mest, ki zahtevajo tako izobrazbo; s kvantitativnim zaostajanjem višjega in visokega ekonomskega šolstva v Sloveniji glede
na razvoj tega šolstva v drugih republikah, posebej pa še s potrebo po izobraževanju profila diplomiranega ekonomista podjetniške smeri, ki ga gospodarstvo' zelo pogreša.
Predlog VEKS so v svojih pismenih izjavah podprli:
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Republiški odbor sindikata delavcev industrije in rudarstva, Združenje
poslovnih bank in hranilnice Slovenije, Turistična zveza Slovenije, Zavod SRS
za statistiko, skupščina občine Maribor, Zveza inženirjev in tehnikov Maribor
in Združenje visokošolskih zavodov v Mariboru.
Gospodarska zbornica SRS, inštitut za ekonomska raziskovanja, v Ljubljani
in izvršni odbor izobraževalne skupnosti SRS so bili mnenja, da dejansko obstaja potreba po diplomiranih ekonomistih podjetniške smeri, vendar niso zavzeli stališča do predloga VEKŠ za preosnovo v visoko šolo, pač pa so sugerirali,
da se organizacijska oblika izobraževanja diplomiranih ekonomistov poišče
v sodelovanju višje ekonomisko-komercialne šole v Mariboru in ekonomske
fakultete v Ljubljani. Predlog VEKŠ pa je kot neutemeljen odklonila ekonomska fakulteta v Ljubljani.
O predlogu za preosnovanje VEKŠ v visoko ekoiiomsko-komercialno šolo
je razpravljal na svoji 5. seji dne 25. 11. 1968 ekonomski svet pri izvršnem
svetu. V razpravi, v kateri so sodelovali tudi predstavniki VEKŠ, ekonomske
fakultete, izobraževalne skupnosti SRS in zavoda SRS za planiranje, niso bila
izražena enotna mnenja. Neenotost stališč je prišla do izraza zlasti v izvajanju
predstavnikov VEKŠ in EF. Zato ekonomski svet ni mogel dati izvršnemu
svetu dokončnega odgovora o umestnosti ptreosnovanja VEKŠ v visoko šolo,
ampak je predlagal, da izvršni svet imenuje komisijo iz vrst strokovnjakov,
ki bi prizadevno in nepristransko proučila vse razloge, ki govore v prid ali
zoper peosnovo VEKŠ v visoko šolo.
Izvršni svet je nato imenoval s sklepom št. 022-13/62 z dne 21. 2. 1969
začasno komisijo za preučitev predloga o preosnovanju VEKŠ v visoko ekonomsko-komercialno šolo v Mariboru.
Komisija je na osnovi predložene in med obravnavo zbrane dokumentacije
prišla do tehle sklepov:
1. Obstaja znatna potreba po ekonomistih obeh stopenj. Zunaj republiškega
centra se čuti zlasti pomanjkanje diplomiranih ekonomistov. Sedanji dotok
dipl. ekonomistov z Ekonomske fakultete ne zadošča (80 do 100 letno). Realno
ocenjene potrebe po teh kadrih znašajo okoli 1600 (Vir: republiški zavod za
zaposlovanje).
2. Profil dipl. ekonomista, ki naj bi ga izobraževala visoka ekonomskokomercialna šola, gospodarstvo pogreša. Učni načrt in metoda izobraževanja,
ki ju predvideva VEKŠ za izobraževanje teh kadrov, sta sprejemljiva.
3. Regionalni moment ima pri morebitni ustanovitvi visoke ekonomskokomercialne šole precejšen pomen, saj gre za gospodarsko razvito območje,
ki mu primanjkuje ekonomskih kadrov, zlasti tistih z visoko izobrazbo.
4. Višja ekonomsko-komercialna šola je doslej dala 1300 diplomantov. Ti
kadri so se po oceni gospodarskih organizacij želo uspešno obnesli v praksi.
Uvedba II. stopnje študija nikakor ne sme biti v škodo dosedanje uspešnosti
v izobraževanju ekonomistov z višjo izobrazbo, kar je treba uveljaviti v statutu
visoke šole.
5. Višja ekonomsko-komercialna šola je prikazala izdatke za polno delovanje druge stopnje študija v višini 650 000 dinarjev, približno enako vsoto
je dal tudi izračun strokovne službe izobraževalne skupnosti SRS. Glede na
predviden vpis 65 rednih študentov v 3. letnik in 50 rednih študentov v 4. letnik
bi stroški na študenta bili nekoliko višji na ekonomski fakulteti (3990 : 3643
dinarjev). Vendar to ne more biti odločilno, če so izpolnjeni drugi pogoji za
ustanovitev visoke šole.
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6. Na osnovi podatkov o prostorskih kapacitetah višje ekonomsko-komercialne šole, števila predavalnic in drugih pouku namenjenih prostorov je ugotovljeno, da je mogoče brez težav organizirati pouk za predvidenih 110 do
120 rednih študentov na II. stopnji študija.
Izvršni svet je obravnaval predlog višje ekonomsko-komercialne šole v
Mariboru, mnenja organizacij, ki so jih dale o tem predlogu, in poročilo začasne komisije za proučitev predloga šole; na osnovi tega je ugotovil, da so dani
utemeljeni razlogi za ustanovitev Visoke ekonomsko-komercialne šole v Mariboru. Zato predlaga Skupščini SR Slovenije v obravnavo osnutek zakona o
ustanovitvi visoke ekonomsko-komercialne šole v Mariboru. Če bi skupščina
tak zakon sprejela, bo potrebno posebej urediti vprašanje zasedbe učiteljskih
mest v skladu z zakonom o visokem šolstvu.
POROČILA
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 8. aprila
1969 obravnaval osnutek zakona o visoki ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet.
Izvršni svet je predlagal skupščini, naj obravnava predloženi zakon po
skrajšanem postopku kot zakonski osnutek. Predsedstvo skupščine pa je na
podlagi 295. in 296. člena poslovnika skupščine predlagalo pristojnima zboroma,
naj obravnavata predloženi zakon v smislu 294. in 295. člena poslovnika skupščine po skrajšanem postopku kot zakonski predlog ter ne glede na roke, ki
so predpisani s poslovnikom. Izvršni svet in predsedstvo skupščine utemeljujeta
predlog za skrajšani postopek s tem, da so bile priprave na ta zakon zelo temeljite, široko organizirane in dolgotrajne, kar daje podlago, da je mogoče o zakonu, ki ni obsežen, odločiti v dveh oziroma v eni fazi.
Odbor je v načelni razpravi o osnutku zakona ugotovil, da so v celoti utemeljeni razlogi za. preosnovanje višje ekonomsko-komercialne šole v Mariboru
v visoko ekonomsko-komercialno šolo. Vsi poslanci so bili mnenja, da obstajajo
znatne potrebe po ekonomskih kadrih in da bodo te potrebe še naraščale zaradi
uveljavljanja tržnih zakonitosti v notranjem in zunanjem gospodarskem prostoru. Višja ekonomsko-komercialna šola je predložila odboru še pregled statističnih podatkov v zvezi z ustanovitvijo visoke šole. Iz teh podatkov je
razvidno, da povečanje števila diplomiranih ekonomistov v Sloveniji znatno
zaostaja za drugimi republikami. Tudi ni ustrezna teritorialna razmestitev diplomantov-ekonomistov. V Ljubljani je zaposlenih 593 ali 56,3% vseh diplomiranih
ekonomistov ekonomske fakultete v Ljubljani, v Mariboru 6,9 %, v Kranju
5,3 %, v drugih industrijskih središčih pa še manj.
V zvezi z bodočo dejavnostjo visoke ekonomsko-komercialne šole odbor
v celoti podpira stališča začasne komisije izvršnega sveta za proučitev tega
vprašanja, in sicer.
— da se zagtovi tudi v okviru visoke ekonomsko-komercialne šole v Mariboru I. stopnja študija in sicer na sedanji kvalitetni ravni;
— da se na II. stopnjo lahko vpišejo le diplomanti I. stopnje s prakso;
— da III. stopnja lahko vsebuje samo študij specializacije, ne pa tudi magisterija, zatorej šola ne podeljuje doktorata znanosti;
32
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— da problem manjkajočih učiteljev za II. stopnjo reši visoka ekonomskokomercialna šola v Mariboru v sodelovanju z ekonomsko fakulteto v Ljubljani;
le če to ni mogoče pa v sodelovanju s kako drugo fakulteto ali ustrezno visoko
šolo v SFRJ.
Po mnenju odbora še ni povsem razčiščeno, kakšen lik strokovnjaka naj
izobražuje visoka šola. Na sejo povabljen predstavnik ekonomske fakultete
v Ljubljani je pojasnil, da potrebuje naše gospodarstvo specializirane kadre
z višjo izobrazbo, ki jih je doslej višja šola ustrezno izobraževala in diplomirane ekonomiste s poglobljenimi ekonomskimi znanji, ki so sposobni sprejemati
odločitve na vseh nivojih. Po mnenju ekonomske fakultete bi pomenila ustanovitev visoke šole v Mariboru dupliranje vzgoje diplomiranih ekonomistov.
Tudi glede potreb po diplomiranih ekonomistih je ekonomska fakulteta drugačnega mnenja kot višja ekonomsko-komercialna šola v Mariboru. Tako kot
komisija izvršnega sveta je tudi odbor mnenja, da so podatki o kadrovskih
potrebah obeh šol pretirani v obe skrajnostih. Po mnenju odbora je realna
vmesna ocena, ki pa še vedno opravičuje ustanovitev visoke šole.
Ob zaključku načelne razprave je odbor ugotovil, da so v celoti utemeljeni
razlogi za preosnovanje višje ekonomsko-komercialne šole v Mariboru v visoko
šolo. Opravljeno je bilo tudi že davno preverjanje umestnosti predloga. Nobena
institucija, ki je bila povprašana za mnenje, razen ekonomske fakultete v Ljubljani, ni nasprotovala ugotovitvam, da obstaja velika potreba po diplomiranih
ekonomistih podjetniške smeri. Čeprav posveča posebno skrb izobraževanju
ekonomistov podjetniške smeri tudi ekonomska fakulteta v Ljubljani, glede na
letno število diplomantov te fakultete ni pričakovati, da bi z ustanovitvijo
visoke šole prišlo do presežka kadra.
Glede na to, da odbor v izčrpni razpravi ni ugotovil zadržkov za ustanovitev
visoke ekonomsko-komercialne šole v Mariboru, je tudi uupravičen predlog
predsedstva Skupščine SR Slovenije, da obravnava republiški zbor predloženi
zakon po skrajšanem postopku kot zakonski predlog ter ne glede na roke, ki
so predpisani s poslovnikom. Skrajšani postopek bo omogočil, da bo šola izvedla
pravočasno vse potrebne priprave za začetek njenega dela z novim šolskim
letom. Odlaganje predloženega zakona bi lahko pomenilo, da bi za eno leto
odložili izobraževanje trenutno najbolj deficitarnih strokovnih kadrov v našem
gospodarstvu.
V podrobni obravnavi odbor k osnutku zakona ni imel pripomb.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona o visoki
ekonomsko-komercialni šoli v Mariboru.
Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanca Ceneta
Matičiča.
St.: 022-190/69
Ljubljana, dne 8. 4. 1969
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
4. 4. 1969, št. 022-190/69.
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PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli
1. člen
Drugi odstavek 5. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 9-51/68)
se spremeni tako, da se glasi:
»Občani obiskujejo osnovno šolo od 7. do 15. leta starosti, če ni s tem
zakonom drugače določeno.«
2. člen
Na koncu 18. člena se pika nadomesti s podpičjem, nato pa se doda besedilo:
»svetuje delovnim organizacijam ter izobraževalnim skupnostim in družbenopolitičnim skupnostim, da štipendirajo po končani osnovni šoli sposobne in
marljive učence, ki nimajo sredstev za šolanje.«
3. člen
Drugi odstavek 21. člena se črta.
Sedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
4. člen
39. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Učenci osnovne šole napredujejo v višji razred, če so ocenjeni iz vseh
predmetov s pozitivnimi ocenami.
Učenci od drugega do vštetega četrtega razreda napredujejo v višji razred
tudi tedaj, če so ocenjeni iz enega predmeta negativno; ne morejo pa napredovati v višji razred, če so v dveh zaporednih razredih iz istega predmeta
ocenjeni z negativno oceno'.
Učenci od petega do vštetega sedmega razreda, ki so negativno ocenjeni
iz enega ali dveh predmetov, opravljajo popravni izpit iz teh predmetov.
Razred ponavljajo: učenci prvega razreda, ki so negativno1 ocenjeni iz
enega ali več predmetov; učenci od drugega do vštetega četrtega raz;reda, ki so
negativno ocenjeni iz dveh ali več predmetov; učenci od petega do vštetega
sedmega razreda, ki so negativno ocenjeni iz treh ali več predmetov, ter tisti
učenci teh razredov, ki niso opravili popravnega izpita po tretjem odstavku
tega člena.«
5. člen
Za 39. členom se doda nov 39. a člen, ki se glasi:
»Osnovna šola je dolžna organizirati dopolnilni pouk: za učence tretjega,
četrtega in petega razreda, ki so napredovali z negativnimi ocenami; za učence
od petega do vštetega osmega razreda, ki imajo popravne izpite, in sicer
najmanj šest delovnih dni in najpozneje deset dni pred rokom za opravljanje
popravnih izpitov; med šolskim letom za učence v nižjih razredih, ki ne morejo Slediti pouku, in v višjih razredih za učence, ki so v posameznih ocenjevalnih obdobjih negativno ocenjeni iz enega ali več predmetov.
Dopolnilni pouk je za učence iz prejšnjega odstavka obvezen.
32»
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Dopolnilni pouk se ne organizira za predmete telesna vzgoja, likovni, glasbeni in tehnični pouk ter gospodinjstvo.
Republiški sekretar za prosveto in kulturo predpiše podrobnejše določbe
o organizaciji dopolnilnega pouka.«
6. člen
Za prvim odstavkom 40. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Učenci osmega razreda uspešno končajo osnovno šolo, tudi če niso opravili popravnega izpita iz tujega jezika.«
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
7. člen
Tretji odstavek 41. člena se črta.
8. člen
Za 41. členom se doda nov 41. a člen, ki se glasi:
»Republiški sekretar za prosveto in kulturo predpiše podrobnejše določbe
o načinu opravljanja izpitov za učence osnovne šole.«
9. člen
48. člen se spremeeni tako, da se glasi:
»Učenec izpolni obvezno šolanje potem, ko je osem let obiskoval osnovno
šolo.
Osnovna šola lahko omogoči izredno marljivemu in sposobnemu učencu,
da konča razred tudi prej kot v enem šolskem letu.
Ce je tak učenec po prejšnjem odstavku končal osmi razred osnovne šole
prej kot v osmih letih, se šteje, da je izpolnil osemletno šolsko obveznost.«
10. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kdor je obiskoval osem let osnovno šolo, pa je ni uspešno končal, jo lahko
konča kot reden učenec do sedemnajstega leta starosti. Ce tak učenec moti pouk
in redno delo osnovne šole, lahko učiteljski zbor v soglasju s pristojno prosvetno-pedagoško službo odloči, da ne sme več obiskovati pouka.«
11. člen
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Republiški sekretar za prosveto in kulturo izda, predpis o pravicah i,n
dolžnostih učencev ter o pohvalah, nagradah in drugih vzgojnih ukrepih v
osnovnih šolah
12. člen
Tretji odstavek 89. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelja osnovne šole imenuje in razrešuje ustanovitelj osnovne šole
potem, ko dobi mnenje delovne skupnosti šole, izobraževalne skupnosti in
prosvetno-pedagoške službe.«
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13. člen
Za 89. členom se doda nov 89. a člen, ki Se glasi:
»Ravnatelj kot pedagoški vodja osnovne šole:
— vodi učiteljski zbor;
— načrtno hospitira pri pouku, analizira vsebino, oblike in metode dela
učiteljev, jim pomaga in svetuje, razvija njihove strokovne in pedagoške sposobnosti ter skrbi za odpravljanje strokovnih in pedagoških pomanjkljivosti;
— preučuje skupaj s prosvetno-pedagoško službo vsebino in kvaliteto
vzgojnoizobraževalne dejavnosti osnovne šole;
— skrbi za izboljšanje oblik in metod vzgojnoizobraževalnega dela učiteljev v osnovni šoli in zunaj nje ter za povezavo osnovne šole z okoljem;
— spremlja in ocenjuje vzgojnoizobraževalno delo učiteljev;
— skrbi za mentorstvo mlajšim učiteljem;
— skrbi za družbeno, pedagoško1, metodično in strokovno izpopolnjevanje
učiteljev.«
14. člen
V drugem odstavku 92. člena se beseda »drugem« nadomesti z besedo:
»tretjem«.
15. člen
Za prvim odstavkom 97. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Šteje se, da izpolnjujejo pogoje glede izobrazbe po tem zakonu učitelji, ki
so bili sprejeti na delo do 26. marca 1965 na podlagi drugega odstavka 59. člena
zakona o osnovni šoli iz leta 1959 (Uradni list LRS, št. 32-165/59) za poučevanje
predmetov telesna vzgoja, glasbeni, likovni in tehnični pouk ter gospodinjstvo
in ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 59. člena omenjenega zakona.«
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
16. člen
100. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Določbe 63. do 72., 89., 97. in 98. člena tega zakona se primerno uporabljajo tudi za ravnatelja ter vzgojitelje v vzgojnovarstvenih zavodih in v vzgojnovarstvenih oddelkih šol. Obveznost vzgojiteljev v teh zavodih je 30 ur vzgojnega
dela na teden, za letne dopuste vzgojiteljev v tistih vzgojnovarstvenih zavodih,
ki poslujejo celo leto, pa ne veljajo določbe 72. člena tega zakona.«
17. člen
V 101. členu se besedilo: »do pričetka šolskega leta 1968/1969« nadomesti
z besedilom: »do 20. junija 1969«.
18. člen
■ Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
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V 1. in 9. členu predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
osnovni šoli je na novo urejeno vprašanje šolske obveznotsiti občanov. Po 1. členu
predloga naj bi občani obiskovali osnovno šolo praviloma od 7. do 15. leta
starosti. Čeprav sedaj veljavni zakon o osnovni šoli (Ur. list SRS, št. 9-51/68)
v drugem odstavku 5. člena določa, da morajo občani obiskovati osnovno' šolo
od 7. do 15. leta, se v skladu s prvim odstavkom 44. člena omenjenega zakona
v 1. razred lahko vpisujejo otroci, ki do konca istega koledarskega leta dopolnijo sedmo leto starosti, v skladu z drugim odstavkom istega člena pa tudi
otroci, ki do konca koledarskega leta dopolnijo šesit let in pol starosti, če so po
mnenju strokovne komisije telesno in duševno razviti. Sedaj veljavni zakon
predvideva tudi izjeme glede izpolnitve obveznosti. Po prvem odstavku 48. člena
izpolnijo učenci šolsko obveznost na koncu tistega šolskega leta, v katerem dopolnijo 15 let starosti in morajo torej obiskovati osnovno šolo še prek 15. leta
starosti. V skladu z drugim odstavkom, 48. člena pa izpolnijo šolsko obveznost
pred 15. letom starosti tisti učenci, ki uspešno zaključijo' šolanje na osnovni šoli.
V 9. členu osnutka sie predvideva sprememba glede izpolnitve šolske obveznosti. Učenec naj bi izpolnil obvezno' šolanje potem, ko je osem let obiskoval
osnovno šolo, vendar pa naj bi osnovna šola omogočila izredno marljivemu in
sposobnemu učencu, da konča, šolsko obveznost tudi prej. V skladu z 48. členom
sedaj veljavnega zakona o osnovni šoli pa učenec izpolni šolsko obveznost na
koncu tistega šolskega, leta, v katerem dopolni 15 let starosti.
Glede na to določilo mora učenec, ki v osmih letih ne konča osnovne šole,
obiskovati osnovno. šolo devet let. Praksa je pokazala, da učencev, ki v osmih
letih niso uspešno končali npr. 6. ali 7. razreda, nima smisla, z zakonom prisiliti,
da hodijo v osnovno šolo še deveto leto, ker gre v veliki večini za otroke, ki se
želijo po osemletnem šolanju zaposliti v kmetijski, obrtni in industrijski proizvodnji in so tudi v devetem letu šolanja neuspešni.
Dopolnitev 18. člena sedaj veljavnega zakona o osnovni šoli z besedilom,
ki ga predvideva 2. člen zakonskega predloga, narekuje skrb za učence, ki so
nadarjeni in sposobni, nimajo pa sredstev za šolanje. Osnovna, šola naj bi prevzela tudi nalogo., da svetuje delovnim in drugim organizacijam ter izobraževalnim skupnostim in družbenopolitičnim skupnostim štipendiranje teh otrok po
končani osnovni šoli.
V 3. členu predloga, se na novo ureja trajanje pouka med šolskim letom.
Sedaj veljavni zakon o osnovni šoli določa v drugem odstavku 21. člena, da je
v šolskem letu najmanj 210 in največ 220 dni pouka. To določilo pa ne zagotavlja izpolnitve s predmetnikom določenega obveznega števila učnih ur za
vsak razred in za vsak učni predmet. S spremembo besedila 21. člena, zakon
ne bo določal števila dni pouka v šolskem letu, temveč bo razporeditev šolskega dela v šolskem letu določil republiški sekretar za prosveto in kuturo
s šolskim koledarjem.
Predlog spremembe 39. člena temelji na, analizi učnih uspehov tistih učencev
osnovnih šol, ki so napredovali v višji razred z negativno oceno. Analizo je
pripravil zavod za šolstvo SRS in jo predložil kot gradivo za razpravo Skupščini SR Slovenije.
Od uveljavitve določila zakona o osnovni šoli o napredovanju učencev
z negativnimi ocenami do danes je 34 % do 39 % učencev (v posameznih letih),
ki so napredovali z negativnimi ocenami, popravilo te negativne ocene. 14 %
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vseh učencev je sicer popravilo negativno oceno, s katero so napredovali, toda
dobili so negativno oceno iz dragih predmetov; 19% učencev ni popravilo negativne ocene, medtem ko 28 % vseh učencev ne samo da ni popravilo negativnih ocen, temveč so jih dobili še pri drugih predmetih. Torej 61 % do 66 %
učencev je obdržalo negativne ocene oziroma so jih dobili še pri drugih
predmetih.
Na osnovnih šolah, kjer so uspešno organizirali dodatno pomoč učeencem,
ki so napredovali z negativno oceno, učenci niso dosegli takih učnih uspehov,
da bi lahko v celoti podprli nadaljnjo veljavnost celotnega določila 39. člena
zakona o osnovni šoli. Dopolnilni pouk ni bil uspešen zlasti zato, ker je učna
snov razporejena po načelu postopnosti. Zaradi tega je večji del učencev težko
hkrati sledil novi snovi in še izpopolnjevanju vrzeli v znanju iz prejšnjega leta.
Zlasti je to bik> težko pri predmetih, ki so vertikalno grajeni in zahtevajo
določeno sistematiko (matematika, slovenski jezik, tuji jeziki, fizika, kemija
itd.). Tako je bil učenec preobremenjen in spričo težav, ki jih je doživljal, ni
bil več za delo motiviran.
V predlogu (4. člen) za spremembo 39. člena zakona o osnovni šoli ni večjih
sprememb o napredovanju učencev od 2. do 4. razreda. Na stopnji razrednega
pouka učitelj spremlja učenčevo delo skozi vse šolsko leto, zato mnogo laže
vrednoti in oceni učenčev uspeh ali neuspeh tudi zaradi tega, ker se mora
seznaniti z otrokovimi socialnimi razmerami in vpliv oziroma razlogi morebitnih učenčevih slabih uspehov v šoli.
Od 5. do 7. razreda so predlagani popravni izpiti. Učenec je na tej stopnji
prihofizično zrelejši, od njega lahko zahtevamo večjo aktivnost in samostojnost.
Učenci v teh razredih so že bolj kritični in sposobni presoje in v večji meri
tudi sodogovorni za svoje morebiti slabo opravljeno delo. S popravnimi izpiti
je učencem dana možnost, da se pred začetkom šolskega leta dobro pripravijo,
da predelajo vso učno snov, v kateri so v zaostanku.
V 6. členu predloga je določilo, da učenci osmega razreda uspešno končajo osnovno šolo, tudi če niso opravili popravnega izpita iz tujega jezika. V
šolskem letu 1967/68 se je od generacije, ki je uspešno končala osnovno šolo,
vpisalo v srednje šole, kjer se ne poučuje tuj jezik, okrog 50 % učencev. S tem
določilom bi omogočili učencem, ki v osmem razredu ne opravijo popravnega
izpita iz tujega jezika, da končajo osnovno šolo in se vpišejo v tiste srednje šole,
kjer se tuji jeziki ne poučujejo.
Šola je dolžna organizirati dopolnilni pouk za vse učence, ki imajo popravne izpite. Tako bodo prišli lahko vsi učenci k popravnim izpitom, pripravljeni, izpolnili bodo vrzeli v znanju že pred vstopom v višji razred, s tem
se bodo izognili težavam, ki so bile pred njimi s prejšnjim določilom zakona o
osnovni šoli, ko so avtomatično napredovali v višji razred z negativno oceno.
Predlagani novi 39. a člen v predlogu zakona (5. člen) določa, da je šola
dolžna organizirati dopolnilni pouk:
1. za učence tretjega, četrtega in petega razreda, ki so napredovali z negativno oceno, dokler učitelj ne ugotovi, da je učenec dopolnil znanje iz predmeta,
v katerem je bil negativno ocenjen;2. za učence petega, šestega, sedmega in osmega razreda, ki imajo popravne izpite, in sicer najmanj šest delovnih dni in najkasneje deset dni pred
rokom za opravljanje popravnih izpitov;
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3. med šolskim letom pa za učence v nižjih razredih, ki ne morejo slediti
pouku, in v višjih razredih za učence, ki so v posameznih ocenjevalnih obdobjih negativno ocenjeni iz enega ali več predmetov.
Osnovna šola ne organizira dopolnilnega pouka iz predmetov telesna vzgoja,
likovni, glasbeni in tehnični pouk ter gospodinjstvo, ker zaradi specifičnih
vzgojnih nalog teh predmetov dopolnilni pouk ni potreben.
Dopolnilni pouk za učence iz 1. in 3. točke ne zahteva novih sredstev, ker
je bil dopolnilni pouk že doslej predpisan za tiste učence, ki so napredovali
z negativno oceno. Sedanji zakon o osnovni šoli določa v 29. členu, da mora
osnovna šola zagotoviti napredovanje tudi učencem, ki zaostajajo in se počasneje razvijajo, in omogočiti nadarjenim učencem hitrejši razvoj in napredovanje. To doseže z ustrezno prilagoditvijo pouka, z organizirano in sistematično dodatno pomočjo ter s sodelovanjem z družbenimi organizacijami in ustanovami, ki delajo z učenci izven šole. V tretjem, odstavku 39. člena določa
zakon, da organizira osnovna šola dodatni pouk za učence od drugega do sedmega razreda, ki napredujejo z negativnimi ocenami.
Glede na te določbe je pedagoški svet SR Slovenije na 6. seji 1. junija 1966
določil v predmetniku za osnovne šole za dopolnilni pouk od 1. do 4. razreda
1 do 2 uri na teden, od 5. do 8. razreda pa po 2 uri na teden v vsakem oddelku.
Za šestdnevni dopolnilni pouk za učence petega, šestega, sedmega in
osmega razreda, ki imajo popravne izpite, niso potrebna dodatna sredstva iz
naslednjih razlogov:
— učitelj ima med letnimi šolskimi počitnicami pravico do najman 14 in
največ 30 delovnih dni dopusta, pri čemer se prosta sobota šteje v delovni dan;
— v skladu s prvim odstavkom 72. člena zakona o osnovni šoli so učitelji
dolžni med letnimi šolskimi počitnicami opravljati tudi določene učne aktivnosti, ki jih organizira osnovna šola v tem času; ker je predvideno v predlogu
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli, da se med letnimi
šolskimi počitnicami organizira dopolnilni pouk za učence, ki imajo popravni
izpit, in sicer najmanj 6 delovnih dni, se šteje tudi to delo med redno šolsko
delo v smislu drugega odstavka 71. člena in prvega odstavka 72. člena zakona
o osnovni šoli;
— ker dobi šola povračilo za svoje delo preračunano na 42-urno delovno
obveznost posameznega delavca, temeljna izobraževalna skupnost ni dolžna za
ta dopolnilni pouk zagotoviti posebnih sredstev. Delovna skupnost šole je dolžna
razdeliti sredstva, ki jih dobi na osnovi meril od temeljne izobraževalne skupnosti, tako da upošteva tudi obseg dela posameznega učitelja.
Tretji odstavek 41. člena zakona o osnovni šoli pooblašča republiškega sekretarja za presveto in kulturo, da predpiše le podrobnejše določbe o izpitih
za izredne učence, ne pa tudi podrobnejših določb o popravnih in razrednih
izpitih. V zvezi s tem predlagamo (7. in 8. člen predloga), da se tretji odstavek
41. člena črta, doda pa se nov 41. a člen, ki pooblašča republiškega sekretarja,
da predpiše podrobnejše določbe o načinu opravljanja izpitov v osnovni šoli.
Sprememba 49. člena je v zvezi z obrazloženimi spremembami 48. člena.
Predlog spremembe in dopolnitve 59. člena temelji na ugotovitvi, da mora
v tem členu predvideni predpis republiškega sekretarja obsegati ne le pohvale,
nagrade in druge vzgojne ukrepe, temveč tudi pravice in dolžnosti učencev.
Sprememba tretjega odstavka 89. člena, s katero se predvideva, da imenuje
in razrešuje ravnatelja ustanovitelj osnovne šole, tj. občinska skupščina, je
utemeljena iz naslednjih razlogov. Osnovne šole so zavodi, ki opravljajo de-
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javnosti in naloge posebnega družbenega pomena. Uspešno vzgojno izobraževalno delo in izpolnjevanje smotrov osnovne šole je v zelo veliki meri odvisno
od strokovnega znanja, družbeno-politične razgledanosti in osebnostnih kvalitet ravnatelja. S tem, da bi imenovala in razreševala ravnatelja osnovne šole
občinska skupščina, bi lahko v večji meri kot doslej zagotovili, da bi zasedli
mesta ravnateljev najustreznejši kadri. Predlog je tudi v skladu s prvim odstavkom 44. člena temeljnega zakona o zavodih (Uradni list SFRJ, št. 5-33/65
in št. 50-551/68), ki pravi, da je mogoče v zakonu za posamezne vrste zavodov,
ki opravljajo dejavnosti ali naloge posebnega družbenega pomena, imenovanje
in razreševanje ravnatelja drugače določiti, kot predvideva 44. člen omenjenega
zakona.
Predlagana dopolnitev zakona z novim 89. a členom (13. člen predloga) je
v skladu s stališčem, ki je bilo sprejeto v Skupščini SRS pri obravnavanju
osnutka zakona o prosvetno-pedagoški službi, v katerem je bila prvotno ta
določba. Pri tem je bilo sklenjeno, da naj ta določba pride v zakon o osnovni
šoli, ne pa v zakon o prosvetno-pedagoški službi.
Sprememba drugega odstavka 92. člena je v zvezi s predlaganim novim
drugim odstavkom 40. člena.
Predlagana dopolnitev 97. člena je potrebna zato, da se doi uveljavitve
zakona o osnovni šoli iz leta 1965 (Uradni list SRS, št. 7-43/65) za poučevanje
predmetov telesne vzgoje, glasbenega, likovnega in tehničnega pouka ter gospodinjstva z zakonom ni zahtevala višja izobrazba učiteljev, temveč so te predmete
lahko poučevale tudi osebe, ki so končale ustrezno strokovno šolo in so si pri%
dobile ustrezno pedagoško izobrazbo (drugi dstavek 59. člena zakona o osnovni
šoli — Uradni list LRS, št. 32-165/59). Učiteljem s tako izobrazbo, ki so bili
sprejeti na delo pred uveljavitvijo zakona o osnovni šoli iz leta 1965, ni treba
dopolniti izobražbe, ker določbe zakona o izobrazbi učiteljev ne morejo veljati
za čas pred uveljavitvijo zakona.
Predlagana dopolnitev 100. člena je potrebna zato, da se določbe 63. do
72. člena, 89., 97. in 98. člena zakona o osnovni šoli lahko primerno uporabljajo
tudi za ravnatelje ter vzgojitelje vzgojnovarstvenih zavodov in vzgojnovarstvenih oddelkov osnovnih šol.
Nujna je tudi sprememba IDI. člena. Predlagane spremembe ni dopolnitve
zakona o osnovni šoli zahtevajo spremembo nekaterih že izdanih oziroma pripravljenih izvršilnih predpisov, zato je treba rok za njihovo izdajo podaljšati
do 20. junija 1969.
POROČILA
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 31. marca
1969 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni
šoli, ki ga je Skupščini SR Slovenije poslal v obravnavo njen izvršni svet.
V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da vsebuje predlog zakona vse spreminjevalne in dopolnilne predloge, ki jih je dal odbor k osnutku zakona. Pri
obravnavi osnutka zakona je bilo najbolj sporno neomejeno napredovanje
učencev z negativno oceno iz tujega jezika. Zato je odbor po obravnavi
osnutka zakona zaprosil za strokovno mnenje zavod za šolstvo SR Slovenije,
pedagoški inštitut Ljubljana in oddelek za pedagogiko pri filozofski fakulteti.
Po mnenju vseh treh institucij je bila rešitev v osnutku strokovno neutemeljena
in zato nesprejemljiva. Možnost napredovanja učencev z negativno' oceno iz
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tujega jezika brez sleherne omejitve bi destimulirala prizadevanja učencev in
staršev, poleg tega pa bi bilo otežkočeno uspešno strokovno-didaktično delo
učiteljev tujega jezika. S tem bi lahko nekaterim otrokom napravili nepopravljivo škodo, razen tega pa bi se nehote izvršila že po petem, razredu osnovne
šole selekcija učencev glede na nadaljnje šolanje na srednji stopnji. Za te
strokovne službe je sprejemljiva le kompromisna rešitev, po kateri lahko učenec
z negativno oceno iz tujega jezika le v zadnjem razredu uspešno konča osnovno
šolo s pogoji, da je imel dopolnilni pouk, opravljal popravni izpit in da se ne bo
vpisal na nadaljevalno šolo, ki ima tuj jezik. To kompromisno rešitev, s katero
se strinja tudi odbor, je izvršni svet smiselno upošteval v 6. členu.
V predlog zakona je bila naknadno vnesena določba o nalogah ravnatelja
osnovne šole, ki jih je dolžan opravljati kot pedagoški vodja. Ta določba je
bila sprva v osnutku zakona o pedagoški službi, pa je bil odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora mnenja, da sodijo določila o nalogah
ravnateljev šol v zakon o osnovni šole, v zakon o srednjih 'šolah in v druge)
zakone.
V podrobni obravnavi je odbor k posameznim členom sprejel naslednje
amandmaje:
k 9. členu : Besedilo tretjega odstavka 48. člena se spremeni tako1, da
se glasi:
»Ce je učenec po prejšnjem odstavku končal osnovno šolo prej' kot v
osmih letih, se šteje, da je izpolnil osemletno šolsko obveznost.«
Sprememba je redakcijska.
k 10. členu : V zadnjem stavku 49. člena se črta besedi »pristojno prosvetno-«.
Ta sprememba je v skladu s terminologijo v predlogu zakona o pedagoški
službi.
k 12. členu : Odbor je pri tem upošteval pripombo zakonodajno-pravne
komisije, naj se za imenovanje ali razrešitev ravnatelja osnovne šole ne bi
zahtevalo tudi mnenje izobraževalne skupnosti, ker taka pristojnost izobraževalne skupnosti ne bi bila v skladu z njeno vlogo. Za ustanovitelja je merodajno mnenje predagoške službe. Glede na to odbor predlaga, da se besedilo
tega člena spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelja osnovne šole imenuje in razrešuje ustanovitelj osnovne šole
potem, ko dobi mnenje pedagoške službe in delovne skupnosti šole.«
Odbor se strinja z vsemi amandmaji, ki jih je predlagala k predlogu zakona
zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli z amandmaji odbora.
Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanko Ivanko
Koren.
St.: 61-11/69
Ljubljana, 1. aprila 1969
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na skupni seji z odborom za šolstvo prosvetno-kulturnega zbora dne 8. 4. 1969 obravnaval amandmaje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli,
ki jih je sprejel odbor za šolstvo prosvetno-kulturnega zbora.
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Odbor je do amandmajev odbora za šolstvo prosvetno-kulturnega zbora
zavzel naslednje stališče:
K 4. č 1 e n u :
Odbor se je strinjal z odborom za šolstvo prosvetno-kulturnega zbora, naj
se v petem odstavku v 2. vrsti za podpičjem vstavi besedilo : »učenci od drugega
do vštetega četrtega razreda, ki so v dveh zaporednih razredih iz istega predmeta ocenjeni z negativno oceno;«.
Pri naštevanju, kdaj učenci razred ponavljajo, je izpadla možnost, ki jo
navaja 3. odstavek 4. člena.
K 12. čl en u :
Pri tem členu se odbor za šolstvo prosvetno-kulturnega zhora ni strinjal
z amandmajem odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora oziroma
z ustrezno pripombo zakonodajno-pravne komisije, naj se za imenovanje ali
razrešitev ravnatelja osnovne šole ne bi zahtevak> tudi mnenje izobraževalne
skupnosti.
Odbor za šolstvo namreč meni, da bi bila taka pristojnost izobraževalne
skupnosti, kot je predlagana v predlogu zakona, povsem v skladu z njeno vlogo.
Izobraževalna skupnost ni zgolj razdeljevalec družbenih sredstev za vzgojo in
izobraževanje, marveč je odgovorna tudi za vsebinski razvoj šolstva na svojem
območju. Odbor za prosveto in kulturo je sprejel to tolmačenje in umaknil
svoj amandma k 12. členu. Odbor za prosveto in kulturo se je hkrati strinjal
s predlogom odbora za šolstvo, da se tretji odstavek 89. člena redakcijsko
spremeni tako, da je na prvem mestu mnenje delovne skupnosti šole, nato
pedagoške službe in nazadnje izobraževalne skupnosti.
K 15. č 1 e n u :
Odbor za prosveto in kulturo se je strinjal z amandmajem odbora za šolstvo,
da se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
-»Po tem. zakonu lahko ostanejo na delovnih mestih strokovni učitelji, ki
poučujejo predmete telesna vzgoja, glasbeni, likovni in tehnični pouk ter gospodinjstvo in imajo najmanj 10 let učno-vzgojne prakse v tej stroki,, šteto
od uveljavitve tega zakona.«.
Pri tej spremembi se je odbor strinjal s stališčem odbora za šolstvo, da
je treba sestav učnega kadra v osnovnih šolah tudi za poučevanje navedenih
predmetov kar najhitreje izboljšati.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme k predlogu zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli dodatne amandmaje.
Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanko Ivanko
Koren.
Št.: 61-11/69
Ljubljana, 8. 4. 1969
Odbor prosvetno-kulturnega zbora za šolstvo je na seji dne 2. aprila 1969
obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni
šoli, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo njen izvršni svet.
Odbor k predlogu zakona ni imel načelnih pripomb.
V podrobni obravnavi je odbor k posameznim členom sprejel naslednje
amandmaje:
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k 4. členu: v petem odstavku naj se v drugi vrsti za podpičjem, vstavi
besedilo »učenci od drugega do vštetega četrtega razreda, ki so v dveh zaporednih razredih iz istega predmeta ocenjeni z negativno oceno;«.
Pri naštevanju, kdaj učenci razred ponavljajo, je izpadla možnost, ki jo
navaja tretji odstavek 4. člena.
k 9. členu: odbor se je strinjal z amandmajem odbora republiškega
zbora za prosveto in kulturo, naj se besedilo tretjega odstavka 48. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ce je učenec po prejšnjem odstavku končal osnovno šolo prej kot v osmih
letih, se šteje, da je izpolnil osemletno šolsko obveznost.«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
k 10. členu : Odbor je soglašal tudi z redakcijsko spremembo v zadnjem
stavku 49. člena, kjer se črtata besedi »pristojno prosvetno-«; predlog za spremembo je dal odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo.
k 12. členu : odbor se ni strinjal z amandmajem odbora republiškega
zbora za prosveto in kulturo- oziroma z ustrezno pripombo zakonodajno-pravne
komisije, naj se za, imenovanje ali razrešitev ravnatelja osnovne šole ne bi
zahtevalo tudi mnenje izobraževalne skupnosti.
Odbor je sodil, da bi bila taka pristojnost izobraževalne skupnosti kot je
predlagana v predlogu zakona, povsem v skladu z njeno vlogo. Izobraževalna
skupnost ni zgolj razdeljevalec družbenih sredstev za vzgojo in izobraževanje,
ampak odgovorna tudi za. razvoj tega področja na svojem območju.
Odbor je predlagal, da se tretji odstavek 89. člena redakcijsko spremeni
tako, da je na prvem mestu mnenje delovne skupnosti šole, nato; pedagoške
službe in izobraževalne skupnosti.
k 15. členu : drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Po tem zakonu lahko ostanejo na delovnih mestih strokovni učitelji, ki
poučujejo predmete telesna vzgoja, glasbeni, likovni in tehnični pouk ter gospodinjstvo in imajo najmanj 10 let učno-vzgojne prakse v tej stroki, šteto od
uveljavitve tega zakona.«.
Odbor je predlagal spremembo besedila z namenom, da bi se sestav učnega
kadra v osnovnih šolah tudi za poučevanje navedenih predmetov kar najhitreje
izboljševal.
Odbor je posebej proučil določilo 6. člena predloga zakona, po katerem
učenci osmega razreda uspešno končajo osnovno šolo, tudi če niso opravili
popravnega izpita iz tujega jezika. Odbor je namreč v osnutku zakona predlagano besedilo tega člena ocenil kot ne dovolj strokovno utemeljeno, saj bi
možnost napredovanja učencev z negativno oceno iz tujega jezika brez sleherne
omejitve destimulirala prizadevanja učencev in lahko nekaterim otrokom napravila nepopravljivo škodo, ker bi se že po petem razredu osnovne šole
nehote vršila selekcija učencev glede na njihovo nadaljnje šolanje. Odbor je
takrat predlagal, naj bi z negativno oceno iz tujega jezika v zadnjem razredu
uspešno končal osnovno šolo le tisti učenec, ki je imel dopolnilni pouk, opravljal popravni izpit in se ne bo vpisal v strokovno ali drugo šolo, kjer se poučuje
tudi tuji jezik. Odbor je ugotovil, da je takšno kompromisno rešitev izvršni
svet smiselno upošteval v 6. členu in se zato z njim strinjal.
Odbor se je strinjal z vsemi amandmaji, ki jih je predlagala k predlogu
zakona zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije.
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Odbor predlaga republiškemu zboru, da predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o osnovni šoli sprejme vključno z amandmaji odbora.
Za poročevalca na, seji zbora je odbor določil svojega člana Miroslava
Vuteja.
Št.: 61-11/69
Ljubljana, 3. 4. 1969
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli na svoji
149. seji dne 27. marca 1969.
Komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb.
V podrobni obravnavi je komisija k posameznim členom predlagala naslednje amandmaje oziroma dala naslednje pripombe:
K 6. č 1 e n u :
Pred sedanji prvi odstavek naj se vstavi nov odstavek, ki naj se glasi:
»V prvem odstavku 40. člena naj se besede »zaključijo obvezno šolanje«
nadomeste z besedami »končajo osnovno šolo«.
Pri obveznem šolanju namreč ni mogoče govoriti o njegovem, uspešnem
zaključevanju; zakon govori v 48. členu o »izpolnitvi obveznega šolanja« in
ne o njegovem »uspešnem zaključevanju«. Predlagana sprememba je tudi v
skladu z dikcijo dopolnitve 40. člena zakona o osnovni šoli, ki je predvidena
v 6. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli.
V prvem odstavku naj se besedo »prvim« nadomesti z besedo »drugim«,
besedo »drugi« pa z besedo »tretji«.
Tretji odstavek naj se črta.
Sprememba je redakcijske narave, zaradi nje pa tudi ne bi bil več potreben 14. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli.
K 9. členu:
V drugem odstavku naj se črta beseda »potem«.
Sprememba je redakcijske narave.
V četrtem odstavku naj se besede »osmi razred osnovne šole« nadomesti
z besedama »osnovno šolo«.
Sprememba je redakcijske narave.
K 10. č 1 e n u :
V drugem odstavku naj se v drugem stavku črta besedo »pristojno«.
Sprememba je potrebna zaradi predvidene spremembe organizacije proSvetno-pedagoške službe, ki naj bi bila v bodoče organizirana kot enotna služba
v republiki; sklicevanje na »pristojno prosvetno-pedagoško službo« pa tudi
pri sedanji organizaciji te službe ni potrebno.
K 11. č 1 e n u :
V drugem odstavku naj se besede »o pravicah in dolžnostih učencev«
nadomesti z besedami »o načinu izvrševanja pravic in dolžnosti učencev«.
Pravic in dolžnosti ni mogoče predpisovati z izvršilnim predpisom. O pravicah in dolžnostih učencev govori 2. točka III. poglavja zakona o osnovni
šoli (členi 47—55); republiški sekretar lahko predpiše le način njihovega izvrševanja.
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K 12. čl en u :
Komisija je dala pripombo, naj se za imenovanje ali razrešitev ravnatelja
osnovne šole ne bi zahtevalo tudi mnenje izobraževalne skupnosti, ker taka
pristojnost izobraževalne skupnosti ne bi bila v skladu z njeno vlogo, ki je
predvsem v odločanju o delitvi družbenih sredstev za izobraževanje. Strokovno
mnenje o kvalitetah kandidata pa je zagotovljeno že z mnenjem prosvetnopedagoške službe.
K 14. č 1 e n u :
14. člen naj se črta.
Crtanje je potrebno zaradi predlagane spremembe 8. člena.
St.: 61-11/69
Ljubljana, 31. 3. 1969
PREDLOG ZAKONA
o pedagoški službi
I. Temeljni določbi
1. člen
Pedagoška služba je nadzorno svetovalna in strokovno preučevalna služba
na področju vzgoje in izobraževanja. Pedagoška služba spremlja in ugotavlja,
kako se uresničujejo družbeno' vzgojno izobraževalni smotri in naloge ter
usmerja in pospešuje vzgojno izobraževalno dejavnost.
Pedagoška služba je služba splošnega pomena za republiko.
2. člen
Pedagoška služba opravlja nadzor nad vzgojno izobraževalno dejavnostjo
vzgojnovarstvenih zavodov, osnovnih in srednjih šol, domov za učence teh šol,
domov za učence teh šol, zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov z
motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter drugih vzgojnoizobraževalnih
zavodov razen visokošolskih zavodov (v nadaljnjem besedilu: izobraževalni
zavodi); pomaga in svetuje učiteljem in vzgojiteljem izobraževalnih zavodov
(v nadaljnjem besedilu: učitelji) pri njihovem vzgojnoizobraževalnem delu in
strokovnem izpopolnjevanju; spremlja, preučuje in pospešuje delo izobražeivalnih zavodov ter nadzoruje izvajanje predpisov o organizaciji in vsebini dela
v izobraževalnih zavodih.
II. Naloge
3. člen
Pedagoška služba zlasti:
— ugotavlja ni ocenjuje kakovost dela izobraževalnega zavoda kot celote
in posameznih vrst izobraževalnih zavodov na območju občine in republike
ter o tem obvešča organe izobraževalnega zavoda, izobraževalne skupnosti,
pristojne organe družbeno-političnih skupnosti in ustanovitelja;
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— nadzoruje izvajanje predpisov o organizaciji in vsebini vzgojno-izobraževalnega dela v izobraževalnih zavodih ter s tem v zvezi samostojno
ukrepa ali predlaga ustrezne ukrepe v skladu z določbami tega zakona;
— seznanja ob konkretnih ugotovitvah posamezne učitelje in organe izobraževalnega zavoda z uspehi in pomanjkljivostmi v vzgojno izobraževalnem delu;
—■ seznanja učitelje z ustreznimi oblikami in metodami, s strokovno literaturo in z uporabo učnih sredstev;
— svetuje učiteljem in organom izobraževalnih zavodov pri njihovem delu
in pri reševanju problemov, s katerimi se srečujejo v pedagoški praksi;
— predlaga ukrepe za napredek vzgoje in izobraževanja ter spremlja njihovo uresničevanje;
— načrtuje in organizira v sodelovanju z ustreznimi visokošolskimi zavodi
in drugimi organizacijami strokovno izpopolnjevanje učiteljev, ravnateljev in
pedagoških svetovalcev;
— spodbuja učitelje, da svojo pedagoško prakso poglabljajo s teoretičnimi
dognanji in da sodelujejo pri preučevanju vzgojno-izobraževalnega dela;
— spremlja, preučuje in pospešuje vzgojnoizobraževalno delo ter posreduje
splošne ugotovitve raziskovalnim organizacijam, prek strokovnega tiska in
drugih javnih informacijskih sredstev pa tudi strokovni in širši javnosti;
— pripravlja v sodelovanju s pedagoškim inštitutom, ustreznimi zavodi
in organizacijami, skupnostmi šol ter strokovnjaki osnutke predmetnikov in
učnih načrtov ter drugih vzgojno-izobraževalnih programov;
— preučuje ustreznost učbenikov, priročnikov, učil in drugih učnih pripomočkov ter jih predlaga republiškemu sekretarju za prosveto in kulturo
v potrditev.
III. Organizacija pedagoške službe
4. člen
Pedagoško službo v SR Sloveniji opravlja zavod za šolstvo SR Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: zavod za šolstvo).
Zavod za šolstvo je samostojen republiški upravni organ.
Sedež zavoda za šolstvo je v Ljubljani.
5. člen
Zavod za šolstvo ima organizacijske enote za posamezna območja, ki jih
določi izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Organizacijske enote so organizirane po načelih, določenimi s pravilnikom
zavoda za šolstvo.
Pred odločitvijo po prvem odstavku tega člena mora izvršni svet Skupščine SR Slovenije dobiti mnenje občinskih skupščin.
6. člen
Delo zavoda za šolstvo vodi direktor, ki ga imenuje in razrešuje izvršni
svet Skupščine SR Slovenije.
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Za direktorja je lahko imenovan, kdor ima visoko izobrazbo, ustrezne
izkušnje na področju šolstva in objavljena strokovna dela ter uživa ugled pedagoške javnosti.
7. člen
Delo organizacijskih enot iz 5.
jih v soglasju s strokovnim svetom
ko dobi mnenje občinskih skupščin
Za predstojnika organizacijske
valec, ki ima visoko izobrazbo.

člena tega zakona vodijo predstojniki, ki
imenuje direktor zavoda za šolstvo, potem
z območja organizacijskih enot.
enote je lahko imenovan pedagoški sveto8. člen

Zavod za šolstvo ima strokovni svet.
Strokovni svet sestavljajo priznani strokovnjaki iz ustreznih znanstvenoraziskovalnih zavodov, iz šolstva in drugih družbenih služb ter iz gospodarstva.
Predsednika in člane strokovnega sveta imenuje izvršni svet Skupščine
SR Slovenije.
Direktor zavoda za šolstvo in predstojniki organizacijskih enot so člani
strokovnega sveta po svojem položaju.
Strokovni svet obravnava letni delovni program zavoda za šolstvo in letno
poročilo o delu pedagoške službe ter pomembnejša vprašanja v zvezi s sistemom
in vsebino vzgoje in izobraževanja.
9. člen
Sredstya za delo zavoda za šolstvo se zagotavljajo v proračunu SR Slovenije.
Za izvedbo določenih nalog dobiva zavod za šolstvo sredstva tudi od drugih
organizacij.
10. člen
Zavod za šolstvo pošlje letni delovni program, letno poročilo o svojem
delu ter poročilo o stanju in o problematiki vzgoje in izobraževanja na območju SR Slovenije Skupščini SR Slovenije, izvršnemu svetu Skupščine SR
Slovenije, izobraževalni skupnosti SR Slovenije in republiškemu sekretariatu
za prosveto in kulturo.
Zavod za šolstvo je dolžan na lastno pobudo ali na zahtevo organov iz
prejšnjega odstavka posredovati podatke in informacije s svojega delovnega
področja.
11. člen
Organizacijske enote pošiljajo poročila o stanju in problematiki vzgoje in
izobraževanja občinskim skupščinam in izobraževalnim skupnostim na svojem
območju.
12. člen
Zavod za šolstvo določi eksperimentalne in hospitacijske izobraževalne
zavode in oddelke.
Eksperimentalne izobraževalne zavode in oddelke določi zavod za šolstvo
v soglasju s pedagoškim inštitutom. Eksperimentalne in hospitacijske izobraževalne zavode in oddelke določi zavod za šolstvo potem ko dobi pristanek
izobraževalnega zavoda. V primeru, če so za to dejavnost potrebna dodatna
sredstva pa tudi pristanek izobraževalne skupnosti SR Slovenije.

Priloge

513

IV. Delavci zavoda za šolstvo
13. člen
Za opravljanje svojih nalog ima zavod za šolstvo strokovne, administrativne
in pomožne delavce.
Strokovni delavci zavoda za šolstvo so pedagoški svetovalci in drugi strokovni delavci.
Pedagoški svetovalci opravljajo naloge pedagoške službe, drugi strokovni
delavci pa preučevalne in druge strokovne naloge, razen nadzorno svetovalnih
nalog.
14. člen
Zavod za šolstvo mora imeti pedagoške svetovalce za vse vrste izobraževalnih zavodov in za vse učne predmete oziroma učna področja v izobraževalnih
zavodih.
15. člen
Za pedagoškega svetovalca je lahko imenovan, kdor ima izobrazbo, določeno
s tem zakonom, se odlikuje v vzgojno-izobraževalnem delu, ima družbenomoralne lastnosti, potrebne za uspešno opravljanje pedagoške službe, in najmanj 7 let ustrezne prakse v vzgojno-izobraževalnem delu.
Pedagoški svetovalci za posamezne vrste šol morajo imeti naslednjo izobrazbo: pedagoški svetovalci za vzgojno varstvene zavode, za osnovne šole,
za glasbene šole in za domove učencev najmanj višjo izobrazbo-, pedagoški
svetovalci za srednje šole in za zavode za usposabljanje otrok in mladostnikov
z motnjami v duševnem in telesnem razvoju pa visoko izobrazbo.
Pedagoški svetovalci za razredni pouk v osnovni šoli morajo imeti najmanj ustrezno višjo izobrazbo.
Pedagoški svetovalci za predmetni pouk v osnovnih in srednjih šolah morajo imeti visoko izobrazbo ustrezne stroke. Izjemoma je lahko za peedagoškega svetovalca za predmetni pouk v osnovnih šolah imenovan, kdor ima
višjo izobrazbo ustrezne stroke.
Pedagoški svetovalci za strokovne teoretične učne predmete v srednjih
šolah so lahko tudi osebe, ki imajo višjo izobrazbo ustrezne stroke, če si za
posamezne učne predmete ali skupine učnih predmetov ni mogoče pridobiti
visoke izobrazbe.
Pedagoški svetovalci za praktičen pouk morajo imeti najmanj srednjo šolo
ustrezne stroke.
Drugi strokovni delavci morajo imeti praviloma visoko izobrazbo. Podrobnejše določbe o izobrazbi teh delavcev se predpišejo v pravilniku zavoda za
šolstvo.
16. člen
Pedagoške svetovalcee imenuje in razrešuje direktor zavoda za šolstvo.
Pedagoški svetovalec je imenovan na podlagi razpisa.
17. člen
Pri opravljanju pedagoške službe imajo pedagoški svetovalci dolžnost in
pravico prisostovati pouku, izpitom in drugim oblikam vzgojno-izobraževalnega
dela ter se drugače seznanjati z vzgojno-izobraževalnim delom.
33
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Samoupravni in strokovni organi, zlasti ravnatelj izobraževalnega zavoda
in učitelji izobraževalnega zavoda morajo pedagoškemu svetovalcu omogočiti
opravljanje pedagoške službe ob obisku v izobraževalnem zavodu. Pri tem mu
morajo dati pojasnila in podatke o organizaciji in izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela in druge podatke, ki so mu potrebni ter dovoliti vpogled v pedagoško dokumentacijo, ki jo morajo izobraževalni zavodi voditi v skladu
s posebnimi predpisi.
Ravnatelj izobraževalnega zavoda mora sodelovati s pedagoško službo pri
izvajanju njenih nalog.
18. člen
Zavod za šolstvo mora poslati pedagoškega svetovalca v izobraževalni
zavod, če to zahteva svet ali ravnatelj izobraževalnega zavoda, šolska skupnost
učencev, pristojna izobraževalna skupnost, ustanovitelj zavoda ali republiški
sekretariat za prosveto in kulturo.
19. člen
Pedagoški svetovalec je dolžan po pregledu izobraževalnega zavoda sestaviti
zapisnik in s svojimi ugotovitvami seznaniti ravnatelja izobraževalnega zavoda,
po potrebi pa tudi druge organe in učitelje tega izobraževalnega zavoda. Ce je
pedagoški svetovalec prisostvoval pouku, mora učitelju, ki je poučeval, analizirati njegovo delo, mu dati nasvete za nadaljnje vzgojnoizobraževalno delo in
nalog za odpravo morebitnih pomanjkljivosti in napak.
20. člen
Ce pedagoški svetovalec ugotovi ob obisku izobraževalnega zavoda nepravilnosti v izvajanju predpisov o organizaciji in vsebini vzgojnoizobraževalnega
dela, sestavi zapisnik, ki mora obsegati ugotovljene nepravilnosti ter nalog in
rok za njihovo odpravo.
Ravnatelj izobraževalnega zavoda oziroma prizadeti učitelj lahko v osmih
dneh po prejemu zapisnika iz prejšnjega odstavka vloži ugovor zoper ugotovitve, nalog in rok v tem zapisniku. O ugovoru mora odločiti predstojnik
organizacijske enote najkasneje v 15 dneh.
Ravnatelj izobraževalnega zavoda je dolžan takoj po preteku v nalogu
določenega roka obvestiti organizacijsko enoto zavoda o tem, ali so nepravilnosti, ugotovljene v zapisniku iz prvega odstavka, odpravljene.
21. člen
Če pedagoški svetovalec ugotovi kršitve delovne dolžnosti v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega dela, predlaga izobraževalnemu zavodu uvedbo*
postopka za izrek ukrepa zoper učitelja, ki je kršil delovno dolžnost. Zoper
učitelja, ki huje ali sicer večkrat krši delovno dolžnost, zavod za šolstvo predlaga
izobraževalnemu zavodu, da takega učitelja izključi iz delovne skupnosti.
Na predlog iz prejšnjega odstavka mora izobraževalni zavod uvesti postopek. Ravnatelj izobraževalnega zavoda .mora o rezultatu postopka obvestiti
zavod za šolstvo.
22. člen
Ce zavod za šolstvo ugotovi, da ravnatelj izobraževalnega zavoda krši delovno dolžnost, predlaga izobraževalnemu zavodu uvedbo postopka za izrek
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ukrepa. Ce ravnatelj izobraževalnega zavoda huje ali sicer večkrat krši delovno
dolžnost, zavod za šolstvo predlaga ustanovitelju in izobraževalnemu zavodu,
da se ravnatelj izobraževalnega zavoda razreši.
Ustanovitelj je dolžan uvesti postopek na podlagi predloga iz prejšnjega
odstavka.
V. Prehodne in končne določbe
23. člen
Zavod za šolstvo prične z delom kot samostojni republiški upravni organ
v skladu z določbami tega zakona 1. maja 1969. S tem dnem prenehajo dosedanji zavod za šolstvo SR Slovenije in zavodi za prosvetno-pedagoško službo,
ki so opravljali to službo za posamezna območja SR Slovenije.
Razpis delovnih mest zavoda za šolstvo mora biti objavljen do 15 maia
1969.
24. člen
Pedagoški svetovalci dosedanjih zavodov za prosvetno-pedagoško službo in
zavoda za šolstvo SR Slovenije, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 15. člena tega
zakona, so lahko razporejeni na delovna mesta po sistemizaciji zavoda za
šolstvo še največ za tri leta po uveljavitvi tega zakona.
25. člen
Zavod za šolstvo prevzame vso dokumentacijo, v soglasju s prizadetimi
občinskimi skupščinami pa tudi inventar in prostore, ki so jih upravljali dosedanji zavodi za prosvetno-pedagoško službo.
26. člen
Sredstva za delo zavoda za šolstvo v letu 1969 zagotovi izobraževalna
skupnost SR Slovenije v skladu z 11. členom zakona o spremembi zakona
o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR
Sloveniji.
27. člen
Ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati zakon o prosvetno-pedagoški
službi (Uradni list SRS, št. 7-42/65), zakon o zavodu za šolstvo SR Slovenije
(Uradni list SRS, št. 30-31/65) in odredba o vrstah in izobrazbi pedagoških
svetovalcev v zavodih za prosvetno-pedagoško službo (Uradni list SRS št
11-130/65).
28. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
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OBRAZLOŽITEV

Republiški zbor je na seji dne 10. marca 1969 obravnaval osnutek zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o prosvetno-pedagoški službi in ga siprejel
s sklepom, s katerim je zadolžil odbor za prosveto in kulturo, da pripravi
predlog zakona. Pri pripravi predloga zakona naj upošteva stališča in pripombe
odborov in zakonodajno-pravne komisije, stališča in pripombe dane v razpravi
na seji zbora in gradiva, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije k osnutku
zakona.
V zvezi z nekaterimi kritikami, da pedagoška služba doslej ni dovolj prispevala k razvoju našega šolstva in da v njej ne dela dovolj delavcev z vsemi
potrebnimi lastnostmi dobrega pedagoga, je odbor ocenil, da njeno delo ni
bilo dovolj učinkovito predvsem zaradi njene sistemske zasnove, ki je celo
otežkočala uveljavitev njene potencialne strokovnosti. Sedanji zakon ne omogoča pedagoškim svetovalcem dovolj učinkovitih ukrepov, ki bi jih bilo treba
uveljaviti, če ugotovijo pomanjkljivosti, napake ali slabosti pri vzgojno-izobraževalnem delu ter kršenje predpisov v posameznih vzgojno-izobraževalnih zavodih ali pri posameznih učiteljih. Resi je, da je pedagoška služba v zadnjem
obdobju zaostajala za potrebami in zahtevami razvijajoče se pedagoške teorije
in prakse, vendar tudi za to ni mogoče iskati vzroka samo v njej sami.
Vzrok njene neučinkovitosti je bila preobremenjenost z nalogami, ki ne
sodijo v njeno pristojnost. Proučevanje samoupravljanja, delitve osebnega dohodka in nagrajevanja učiteljev je bolj stvar izobraževalnih skupnosti in drugih
dejavnikov na področju šolstva, kakor pa pedagoške službe.
Finančno nestabilna zaradi medobčinskega financiranja, ko vse občinske
skupščine niso izpolnjevale sopogodbenih obveznosti in podvržena pogostim
reorganizacijam, da bi si prihranila sredstva, pedagoška služba ni bila zanimiva
za sposobne pedagoške delavce. Ker poleg takšnih delovnih pogojev tudi ni
imela dovolj obeležij samostojnosti tako nasproti izobraževalnim zavodom kot
tudi lokalnim dejavnikom, od katerih je bila finančno odvisna, je svoj program
in delo preveč prilagajala lokalnim zahtevam za vzgojo in izobraževanje pristojnih organov, katere niso zmeraj izhajale iz stvarnih lokalnih posebnosti.
To je povzročilo tudi različno prakso pedagoških svetovalcev pri ugotavljanju
in vrednotenju kakovosti, vsebine in učinkovitosti metod dela posameznih
vzgojno-izobraževalnih zavodov in učiteljev.
Ker je dal obstoječi zakon večji poudarek svetovanju, je pedagoška služba
pri svojem delu zanemarjala nadzor, in to predvsem tako, da je bila popustljiva
pri zahtevah za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in napak v vzgojnoizobraževalnem delu. V vseh dosedanjih razpravah o pedagoški službi je bilo
zavzeto enotno stališče, da je pedagoška služba v bistvu nadzorna služba, ki
pa ima toliko posebnosti, da jo je treba urediti s posebnim zakonom, vendar
je treba pri tem upoštevati vsa splošna načela glede organizacije družbenega
nadzora.
Pri sestavi predloga zakona je odbor do pomisleka zakonodajno-pravne
komisije glede preosnove pedagoške službe iz organizacije samoupravnih zavodov neposredno v republiški upravni organ zavzel stališče, da je predložena
rešitev v predlogu zakona najustreznejša aplikacija izhodišč:
— o pedagoški službi, ki v imenu republiške družbene skupnosti in v
okviru njenih pooblastil spremlja vzgojno-izobraževalni proces v vzgojno-izobraževalnih zavodih ter opozarja, svetuje, predlaga in ukrepa z namenom,
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da je vzgojno-izobraževalna dejavnost — kot dejavnost posebnega družbenega
pomena — resnično usmerjena k ciljem in smotrom, ki jih je družba začrtala
v ustavi in predpisih;
— o enotnosti pedagoško nadzornega in svetovalskega dela pedagoške
službe, ki jo zahtevata vsebinska (strokovno-idejna in pedagoško-didaktična) in
organizacijska enotnost obvezne osnovne šole;
— o zahtevi po odločnejši politiki nacionalnega koncepta razvoja strokovnega in drugega srednjega šolstva;
— o pedagoški službi, ki si ne more sama določati vsebine in obsega nalog
in zato tudi ne svoje organizacije;
—■ o nujnosti zagotovitve optimalne samostojnosti pedagoške službe pri
opravljanju poverjenih nalog.
Pripomba komisije, da v osnutku zakona ni zagotovljen vpliv javnosti
na delo prosvetno-pedagoške službe, pa je v bistvu izčrpana v tem, da osnutek
zakona vzpostavlja neposreden odnos med družbeno skupnostjo in pedagoško
službo (6., 8., 10., 17. člen).
Ni namen zakona, da bi centralizirali pedagoško službo do take mere, da
bi enote pedagoške službe, ki bodo locirane v regionalnih središčih, ne imele
posluha za regionalne oziroma lokalne posebnosti in da bi bile pristojne le za
vodenje in uresničevanje nacionalne šolske politike. Zakon ima namen zagotoviti, da bodo občinske skupščine, temeljne izobraževalne skupnosti in drugi
lokalni dejavniki prejemali od organizacijskih enot pedagoške službe kvalitetnejša gradiva in poročila o problematiki in stanju vzgoje in izobraževanja na
njihovem območju in da bodo ocene v največji možni meri odraz resničnega
stanja. Šele na podlagi takšnih ocen bodo lahko občinske skupščine vodile
najustreznejšo politiko; izobraževalnim skupnostim pa bo omogočeno uveljavljanje nagrajevanja po delu.
Odbor je pri sestavi predloga zakona upošteval vse pripombe odbora za
organizacijsko-politična vprašanja, razen pripombe, da bi bilo treba v zakon
vnesti določila o tem, kako se pedagoški svetovalci pri opravljanju svojega
poklica lahko izkažejo pred strankami. To vprašanje je po mnenju odbora
možno rešiti s pravilnikom zavoda za šolstvo na podlagi drugega odstavka,
16. člena predloga zakona, po katerem morajo samoupravni in strokovni organi,
ravnatelj in učitelji izobraževalnega zavoda omogočiti opravljanje pedagoške
službe ob obisku v izobraževalnem zavodu.
Odbor je upošteval v predlogu zakona tudi vse pripombe, ki jih je dal
v osnutku prosvetno-kulturni zbor.
Odbor ni sprejel reelekcije pedagoških svetovalcev. Ostal je pri svojem
prvotnem stališču, da reelekcija v tem primeru ne bi bila smotrna niti skladna
s strokovnim značajem dela pedagoških svetovalcev. Reelekcija bi slabo vplivala
na stalnost in perspektivnost dela prizadetih svetovalcev, katerih položaj bi
se v tem pogledu razlikoval od položaja drugih delavcev v upravnih organih.
Direktor zavoda za šolstvo bo mogel vsak čas razrešiti neustreznega pedagoškega svetovalca, ne da bi čakal do poteka reelekcijske dobe. Reelekcija v
smislu permanentne menjave pedagoške prakse in svetovalne službe, pa spričo
pomanjkanja najsposobnejših kadrov še ni uresničljiva.
Odbor je prilagodil naslov zakona dejanski funkciji pedagoške službe.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona o predloženem besedilu.
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AMANDMAJI

Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na skupni seji z odborom za šolstvo prosvetno-kulturnega zbora sprejel k predlogu zakona o pedagoški službi kot njegov predlagatelj naslednje amandmaje:
K 3. členu: V četrti alinei se za besedama »in metodami« doda beseda
»dela,«.
Dopolnitev je redakcijska.
K temu členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zavod za šolstvo mora zagotoviti pedagoški nadzor in svetovanje za vse
vrste izobraževalnih zavodov in za vse učne predmete oziroma učna področja
v izobraževalnih zavodih.«.
Glede na to dopolnitev se črta 14. člen.
Sprememba besedila 14. člena, ki se zaradi sistematizacije vnese k 3. členu,
je potrebna, ker je bilo možno prvotno besedilo tolmačiti tudi tako, da potrebuje pedagoška služba tudi za specialne predmete na. področju strokovnega
šolstva stalne pedagoške svetovalce, kar pa ne bi bilo smotrno. Zavod za šolstvo naj izvaja pedagoški nadzor nad temi šolami z ožjo skupino stalnih svetovalcev, ki jo naj občasno razširi z uglednimi strokovnjaki iz prakse.
K 12. členu : Besedilo^ drugega in tretjega stavka 2. odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Eksperimentalne in hospitacijske izobraževalne zavode in oddelke določi
zavod za šolstvo potem, ko dobi pristanek izobraževalnega zavoda in izobraževalne skupnosti SR Slovenije.«.
To spremembo odbor predlaga, ker je bil naknadno seznanjen, da potrebujejo izobraževalni zavodi za takšno dejavnost v vseh primerih dodatna
sredstva.
K 14. členu : Glede na dopolnitev tretjega člena se ta člen črta.
K 22. č 1 e n u : V tretji vrsti se med besedama »izrek ukrepa« vnese beseda
»disciplinskega«.
Dopolnitev je redakcijska.
K 24. čle n u : Z amandmajem spremenjeno besedilo tega člena se dopolni
tako, da se glasi:
»Pedagoški svetovalci dosedanjih zavodov za prosvetno-pedagoško službo
in zavoda za šolstvo SR Slovenije, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 15. člena tega
zakona, so* lahko sprejeti in razporejeni na delovna mesta pedagoških svetovalcev po sistematizaciji zavoda za šolstvo še največ za tri leta, pedagoški
svetovalci za razredni pouk pa največ za štiri leta.«.
Pri pregledu izobrazbenega sestava pedagoških svetovalcev je odbor ugotovil, da je ta najslabši za razredni pouk. Ker si bo morala večina pedagoških
svetovalcev pridobiti ustrezno višjo izobrazbo, izredni študij za pridobitev te
izobrazbe pa traja štiri leta, se je odbor odločil za podaljšanje roka, za katerega so ti pedagoški svetovalci še lahko razporejeni na delovnih mestih novega
zavoda za šolstvo.
Odbor se strinja z vsemi amandmaji zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, ki jih je dala v svojem poročilu z dne 7. 4. 1969.
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Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona o pedagoški službi z vsemi amandmaji zakonodajno-pravne komisije in amandmaji
odbora.
Št.: 61-17/69
Ljubljana, 8. 4. 1969
POROČILA
Odbor prosvetno-kulturnega zbora za šolstvo je na seji dne 8. aprila 1969
obravnaval predlog zakona o pedagoški službi, ki ga je skupščini predložil
v obravnavo odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo.
V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da vsebuje predlog zakona večino
spreminjevalnih in dopolnilnih predlogov, ki jih je dal odbor k zakonskemu
osnutku. Hkrati je opozoril, da predlog zakona ne predvideva reelekcije za
pedagoške svetovalce, za kar se je odbor v načelu zavzemal pri, obravnavah
predloga za izdajo zakona in zakonskega osnutka. Odbor se je pri tem zavedal,
da reelekcija pedagoških svetovalcev v smislu stalne menjave pedagoške prakse
in svetovalne službe zaradi premajhnih možnosti za pritegnitev najboljših strokovnjakov v to službo še ne bi bila v celoti uresničljiva; poudaril pa jet, da
je s črtanjem te institucije odpadla možnost stalnega obnavljanja svetovalskega
kadra, to je zamenjave manj uspešnih z uspešnejšimi pedagoškimi svetovalci.
Člani odbora so se zato zavzeli za obvezno in stalno strokovno izpopolnjevanje
pedagoških svetovalcev, ki naj se zaključi tudi z ustreznimi izpiti, s pomočjo
katerih bo mogoče večkrat preverjati strokovno in pedagoško sposobnost svetovalskih kadrov. Določiti pa je treba tudi posledice za tiste svetovalce, ki
takšnih preverjanj ne bi uspešno opravili.
V podrobni obravnavi je odbor k posameznim členom predloga zakona
sprejel naslednje amandmaje:,
K 3. č 1 e n u : besedilo v četrti alinei naj se za besedo »metodami« dopolni z besedo »dela«.
Dopolnitev je redakcijska.
Doda se nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Zavod za šolstvo mora zagotoviti pedagoški nadzor in svetovanje za vse
vrste izobraževalnih zavodov in za vse učne predmete oziroma učna področja
v izobraževalnih zavodih.«
Predlagano besedilo je nekoliko spremenjeni tekst 14. člena predloga zakona, za katerega odbor predlaga, da se črta.
Odbor se je strinjal s tem, da je potrebno pedagoško in strokovno nadzirati in spremljati pouk vseh učnih predmetov in področij, vendar pri tem
naj ne bi bile dane možnosti za kakršnokoli ekstenzivnost bodočega zavoda za
šolstvo. Metoda dela zavoda naj bi bila tudi takšna, da pouka nekaterih ozkih
strokovnih predmetov, predvsem na strokovnih šolah, ne bi spremljal poseben
svetovalec, ampak ekipa ustreznih strokovnjakov, ki bi nekajkrat letno pre^
gledala in ocenila celotno delo nekaterih strokovnih šol.
Odbor je menil, da je z besedilom, ki ga predlaga, jasneje, predvsem pa
manj togo, opredeljena osnova za sistematizacijo novega zavoda' za, šolstvo.
K 12. členu: drugi stavek drugega odstavka se na koncu dopolni z
besedilom »in izobraževalne skupnosti SR Slovenije.«
Zadnji stavek se črta.
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Dopolnitev je potrebna, ker je republiška izobraževalna skupnost glede
na spremembe zakona o izobraževalnih skupnostih in financiranju izobraževanja
in vzgoje dolžna zagotoviti dodatna sredstva za stroške, ki presegajo stroške
osnovnih šol, vsem eksperimentalnim in hospitacijskim oddelkom in šolam.
K 14. členu : glede na predlagano dopolnitev 3. člena se 14. člen v celoti črta.
K 22. členu: v tretji vrsti se za besedo »izrek« vstavi beseda »disciplinskega«.
Dopolnitev je redakcijskega značaja.
K 23. členu : odbor se je opredelil za spremembo člena, kot ga predlaga
zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije; pri tem je opozoril, da
morajo likvidacijske komisije, ki bodo vodile postopke za likvidacijo dosedanjega zavoda za šolstvo SR Slovenije in zavodov za prosvetno-pedagoško
službo za posamezna območja, imeti ustrezne materialne možnosti, da uspešno
rešijo vprašanje svetovalcev, ki ne bi bili sprejeti na razpis za delovna mesta
bodočega zavoda za šolstvo, dokler si le-ti ne zagotovijo nove zaposlitve.
K 24. č 1 e n u : v četrti vrsti se za izrazom »tri leta« vstavi besedilo
»pedagoški svetovalci za razredni pouk pa največ za štiri leta«.
Odbor je predlagal dopolnitev besedila, ker je bil seznanjen, da je izobrazbeni sestav pedagoških svetovalcev za razredni pouk najbolj neugoden in da
poučuje na razredni stopnji tudi malo učiteljev z višjo izobrazbo; zato obstoja
bojazen, da ne bo mogoče v celoti ustrezno zasesti delovnih mest te zvrsti
svetovalcev. S predlaganim 4-letnim rokom je dana širša možnost, da si sedanji
sposobni svetovalci za razredni pouk prek izrednega študija na pedagoški
akademiji ali 1. stopnji filozofske fakultete pridobe z zakonom predpisano
višjo izobrazbo.
Člani odbora so tudi predlagali, da se besedilo zakona jezikovno prečisti.
Predlagatelj zakona je amandmaje odbora za šolstvo sprejel.
Odbor se je strinjal z vsemi amandmaji, ki jih je k predlogu zakona o
pedagoški službi predlagala zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije v svojem poročilu z dne 7. 4. 1969.
Odbor o amandmaju poslanca Borisa Feldina ni sklepal, ker je poslanec
amandma umaknil.
Odbor predlaga prosvetno-kulturnemu zboru, da sprejme predlog zakona
o pedagoški službi.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil predsednico odbora dr. Aleksandro Kornhauser.
Št.: 61-17/69
Ljubljana, 8. 4. 1969
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala predlog zakona o pedagoški službi na svoji 150. seji dne 3. aprila 1969.
Komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb.
V podrobni obravnavi je komisija k posameznim členom dala naslednje
amandmaje:
K 4. členu: Drugi odstavek naj se spfemeni tako, da se bo glasil:
»Zavod za šolstvo je republiški organ ipo 49. členu zakona o republiški
upravi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 14-149/65).«
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Po mnenju komisije ne bi bilo ustrezno in v skladu s predvidenimi nalogami in pristojnostmi zavoda za šolstvo, ki je bil doslej celo samoupravni
zavod oziroma delovna organizacija, če bi ta zavod zdaj postal samostojen
republiški upravni organ, torej upravni zavod v ožjem sestavu republiške
uprave. Ustreznejša bi bila rešitev, da ta zavod postane republiški organ
po 49. členu zakona o republiški upravi SR Slovenije, po katerem se »za
opravljanje strokovnih in drugih zadev iz pristojnosti SR Slovenije.na področju
družbenih služb ali za opravljanje posameznih drugih služb oziroma zadev,
ki so pomembne za SR Slovenijo, lahko ustanavljajo sveti, zavodi, inštituti,
direkcije, komisije in drugi republiški organi in organizacije«, kar povsem
ustreza predvidenim nalogam zavoda za šolstvo. Tudi v tem primeru bi zavod
za šolstvo bil državni organ po zakonu o republiški upravi SR Slovenije, vendar ne republiški upravni organ v ožjem smislu.
K 9. členu: V drugem odstavku naj se za besedo »nalog« vstavi besedo
»lahko«.
Sprememba je redakcijske narave.
K 12. členu : V drugem odstavku naj se besede »v soglasju s pedagoškim
inštitutom« nadomesti z besedami »potem ko dobi o tem mnenje pedagoškega
inštituta.«
Po mnenju komisije ni primerno in tudi ni v skladu z običajnimi razmerji
med državnimi organi in delovnimi- organizacijami, da bi državni organ za
neko odločitev potreboval soglasje delovne organizacije. Strokovna presoja odločitve bo po mnenju komisije dovolj zagotovljena, če da pedagoški inštitut
o njej mnenje.
K 15. č 1 e n u : V prvem odstavku naj se besede »Za pedagoškega svetovalca je lahko imenovan« nadomesti z besedami »Na delovno mesto pedagoškega svetovalca je lahko sprejet.«
V četrtem odstavku naj se drugi stavek spremeni tako, da se bo glasil:
»Izjemoma je lahko na delovno mesto pedagoškega svetovalca za, predmetni
pouk v osnovnih šolah sprejet, kdor ima višjo izobrazbo ustrezne stroke.«
Spremembi sta potrebni glede na predlagano črtanje 16. člena.
K 16. členu : 16. člen naj se črta.
Besedilo 16. člena, kakršno je v predlogu zakona, bi namreč pomenilo, da
pedagoške svetovalce imenuje in razrešuje direktor zavoda za šolstvo ne glede
na določbe zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih y
SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 20/65), torej brez sodelovanja (mnenja)
delovne skupnosti, kar pa po izjavi predstavnice predlagatelja ni bil predlagateljev namen. Prav tako bi po določbi 16. člena lahko direktor vsak čas,
tako kot to piše v obrazložitvi, razrešil neustreznega pedagoškega svetovalca,
kar pa po izjavi predstavnice predlagatelja tudi ni bil predlagateljev namen.
Taka določba bi bila namreč v nasprotju s temeljnim zakonom o delovnih
razmerjih, ki takega primera za prenehanje dela proti volji delavca ne predvideva, in zato tudi v nasprotju z zvezno ustavo, ki v 36. člena izrečno določa,
da more proti delavčevi volji delovno razmerje prenehati samo ob pogojih
in na način, kot določa zvezni zakon. Če bi se že hotelo obdržati sistem prostega razreševanja pedagoških svetovalcev, bi bilo v vsakem primeru treba
določiti, da razrešitev pedagoškega svetovalca ne pomeni tudi prenehanje delovnega razmerja, ampak da mu lahko delovno razmerje preneha samo pod
pogoji in na način, ki je določen s temeljnim zakonom o delovnih razmerjih,
kar pa po mnenju predstavnice predlagatelja v praksi nikakor ne bi ustrezalo.
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Zato je komisija predlagala, naj se 16. člen črta, kar pomeni, da za sprejemanje na delovna mesta pedagoških svetovalcev kakor tudi za prenehanje
dela na teh delovnih mestih veljajo splošne določbe, tj. določbe zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji in določbe
temeljnega zakona o delovnih razmerjih. Konkretno to pomeni, da bo O' sprejemu na delo in o prenehanju dela odločal še vedno direktor, le da bo moral
pri tem dobiti še mnenje delovne skupnosti in da bo pri odločanju o prenehanju
dela vezan na pogoje, ki jih določa temeljni zakon o delovnih razmerjih.
K 23. členu : 23. člen naj se spremeni tako, da se bo glasil:
»Zavod za šolstvo, ustanovljen s tem zakonom, prične z delom 1. septembra
1969.
Do 31. avgusta 1969 mora biti opravljen razpisi delovnih mest zavoda za
šolstvo, ustanovljenega s tem zakonom, in odločeno o sprejemu na delo vsaj
za toliko delavcev, kolikor je nujno potrebno za začetek dela. Ta razpis in
izbiro kandidatov opravi na podlagi začasne sistemacizacije delovnih mest, ki
jo določi sam, in ne glede na določbe 28., 29. in prvega odstavka 30. člena zakona o samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji
(Uradni list SRS, št. 20-218/65) direktor zavoda za šolstvo, ustanovljenega s
tem zakonom.«
Doda naj se nov, 23. a člen, ki naj se glasi:
»Do 31. avgusta 1969 opravljajo prosvetno-pedagoško službo dosedanji
zavod za šolstvo SR Slovenije in zavodi za prosvetno-pedagoško službO' za
posamezna območja SR Slovenije in sicer po predpisih, po katerih so jO' opravljali do uveljavitve tega zakona.
Dosedanji zavod za šolstvo SR Slovenije (zakon o zavodu za šolstvo SR Slovenije, Uradni list SRS, št. 30-31/65) preneha. Postopek za likvidacijo zavoda
se začne 1. septembra 1969. Likvidacijsko komisijo imenuje republiški sekretar
za prosveto in kulturo.
Akte o prenehanju zavodov za prosvetno-pedagoško službo, ki so opravljali to službo' za posamezna območja SR Slovenije, izdajo skupščine občin,
v katerih imajo ti zavodi sedeže. Skupščine teh občin imenujejo tudi likvidacijske komisije.«
Sprememba 23. člena predloga zakona je potrebna iz naslednjih razlogov:
Z zakonom ni mogoče neposredno odločiti o prenehanju zavodov za prosvetnopedagoško službo, ki so opravljali to službo za posamezna, območja SR Slovenije, ker so to zavodi, ki so' jih ustanovile občine. Za njih kot tudi za zavod
za šolstvo SR Slovenije ni mogoče vnaprej določiti datuma prenehanja, ker
delovne organizacije prenehajo z dnem, ko je končana redna likvidacija in
se delovna organizacija izbriše iz registra. Treba je določiti le dan, ko se začne
postopek za likvidacijo in sicer za zavod za šolstvo SR Slovenije v zakonu
neposredno, za zavode za prosvetno-pedagoško službo pa v aktih o pjrenehanju teh zavodov, ki jih izdajo skupščine občin, v katerih imajo> ti zavodi sedeže.
Razen tega bi določba 23. člena predloga zakona imela za posledico, da bi
bil v času od 1. maja 1969 do zaključka razpisa in zasedbe delovnih mest, torej
najmanj mesec dni, novi zavod za šolstvo brez delavcev, dosedanji zavodi pa
bi že s 1. majem 1969 prenehali z delom in bi bila tako republika najmanj
en mesec brez pedagoške službe.
Zaradi tega je po mnenju komisije treba začetek dela novega zavoda za
šolstvo premakniti na kasnejši datum, tako da bo v vmesnem času mogoče
opraviti razpis in odločati o sprejemu in razporeditvi ustreznega števila delav-
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cev (datum 1. september je bil izbran povsem poljubno, ker bo moral datum,
ki najbolj ustreza, predlagati predlagatelj zakona). Za izvedbo prvega razpisa
in izbiro kandidatov na podlagi tega razpisa je treba v zakonu, posebej pooblastiti direktorja, ki bi moral sicer to izvesti v sodelovanju z delovno skupnostjo, ki pa je ob ustanovitvi zavoda še ne bo.
V obdobju od uveljavitve tega zakona do začetka dela novega zavoda za
šolstvo naj še naprej opravljajo prosvetno-pedagoško službo obstoječi zavodi
po dosedanjih predpisih. Zato bi bilo seveda treba tudi datum prenehanja
veljavnosti teh predpisov ustrezno premakniti.
K 24. č 1 e n u : Besede »SO' lahko razporejeni na delovna mesta« naj se
nadomesti z besedami, »so lahko sprejeti in razporejeni na delovna mesta pedagoških svetovalcev«.
15. člen namreč določa pogoje le za sprejem na delovna mesta pedagoških
svetovalcev, ne pa tudi za sprejem na druga delovna mesta.
K 26. č 1 e n u : Besede »v skladu zli. členom zakona o spremembi zakona
o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji« naj se nadomesti z besedami »v skladu s 43. členom zakona o izobraževalnih skupnostih in O' financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji
(Uradni list SRS, št. 8-52/69)«.
Medtem je bilo namreč objavljeno prečiščeno besedilo omenjenega zakona
in se je treba sklicevati nanj.
K 27. členu: Besede »Ko začne veljati ta zakon« naj se nadomesti z
besedami »S 1. septembrom 1969«.
Sprememba je potrebna zaradi predlagane spremembe 23. člena.
Št.: 61-17/69
Ljubljana, 7. 4. 1969
OSNUTEK ZAKONA
o raziskovalni dejavnosti
I. Splošne določbe
1. člen
Raziskovalna dejavnost po tem zakonu obsega znanstveno, aplikativno
raziskovalno in razvojno delo (varianta: temeljno in aplikativno raziskovalno
ter razvojno delo), ki ima pomen za napredek znanosti in prispeva k povečanju
proizvodnosti dela ter k dvigu znanstvene, strokovne in splošne kulturne ravni.
Variantni dodatek: Prvemu odstavku 1. člena naj se doda drugi odstavek,
ki naj se glasi:
»Ne šteje se za raziskovalno delo po tem zakonu tekoča kontrola vpeljane
proizvodnje, zgolj rutinska izdelava atestov in strokovnih mnenj, projektov, načrtov in podobno rutinsko delo.«
Raziskovalno delo je javno.
Javnost raziskovalnega dela se zagotavlja s tem, da raziskovalci objavljajo
izsledke svojega raziskovalnega dela v strokovnem tisku in tako omogočajo
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javno strokovno kritiko, ter s tem, da raziskovalne organizacije obveščajo javnost o svojem delu.
Raziskovalni zavodi določijo s statutom ali z drugim splošnim aktom, kateri
podatki se ne objavljajo zaradi varstva poslovne tajnosti ali iz drugih utemeljenih razlogov; za raziskovalne enote se to določi s splošnim aktom, ustanovitelja.
Varianta: Tretji odstavek 2. člena naj se črta.
3. člen
Raziskovalno delo je posebnega družbenega pomena.
4. člen
Raziskovalno delo opravljajo raziskovalci, združeni v raziskovalnih organizacijah ali samostojno.
Raziskovalne organizacije so Slovenska akademija znanosti in umetnosti,.
Univerza v Ljubljani, visoke šole, višje šole, ki po svojih ustanovitvenih aktih
razvijajo in organizirajo raziskovalno delo, ter raziskovalni zavodi in raziskovalne enote.
Raziskovalno dejavnost Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Univerze v Ljubljani in visokošolskih zavodov urejajo tudi posebni zakoni.
Raziskovalne organizacije:
^ ^6n
■—• spremljajo razvoj znanosti, opravljajo raziskovalne naloge, skrbijo za
uveljavljanje dosežkov raziskovalnega dela v praksi, skrbijo za napredek stroke
in opravljajo druge naloge, ki so pogoj za uspeh raziskovalnega dela in napredek stroke;
— skrbijo za medsebojno sodelovanje raziskovalnih organizacij v državi
in v tujini, pospešujejo medsebojno obveščanje o raziskovalnih dosežkih in
zato organizirajo svojo dokumentacijsko in informacijsko službo ter jo vključujejo v informacijsko mrežo in skrbijo za objavljanje raziskovalnih del;
■— skrbijo za potrebno strokovno raven svojih raziskovalcev in zato podpirajo njihovo izpopolnjevanje.
6. člen
Samoupravno sodelovanje raziskovalcev pri odločanju v zadevah, ki se
tičejo nalog in napredka raziskovalnega dela, se uresničujejo v raziskovalni
skupnosti Slovenije.
II. Raziskovalni zavodi
7. člen
Raziskovalni zavodi opravljajo raziskovalno delo kot svojo osnovno dejavnost na posameznem področju ali na več področjih, ki se določijo z ustanovitvenim aktom.
8. člen
Raziskovalni zavod lahko ustanovi družbeno-politična skupnost, delovna
ali druga samoupravna organizacija ter združenje samoupravnih organizacij,
družbeno-politična organizacija, društvo in občani.
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9. člen
Raziskovalni zavod se lahko ustanovi in obstoječi zavod se lahko preosnuje
v raziskovalni zaVod, če so izpolnjeni tile pogoji:
— ugotovljeno mora biti, da je osnovna dejavnost oziroma predvidena
osnovna dejavnost zavoda raziskovalna dejavnost po 1. čleftu tega zakona;
— izkazane morajo biti družbene potrebe za delovanje raziskovalnega
zavoda;
— izdelan mora biti program raziskovalnega dela v skladu z raziskovalnimi nalogami, ki naj jih raziskovalni zavod opravlja;
— zagotovljeno mora biti glede na program iz prejšnje alinee ustrezno
število raziskovalcev z ustreznimi znanstvenimi naslovi oziroma raziskovalcev
z ustreznimi kvalifikacijami za izvolitev v druge naslove po 27. členu tega
zakona;
— zagotovljena morajo biti ustrezna materialna in finančna sredstva za
začetek dela ter dane morajo biti možnosti za nadaljnje financiranje raziskovalnih dejavnosti zavoda po postavljenem programu;
— zagotovljena oziroma urejena mora biti ustrezna dokumentacijska in
informacijska služba raziskovalnega dela zavoda.
10. člen
Z aktom o ustanovitvi raziskovalnega zavoda se lahko določi zlasti, da
ustanovitelj daje mnenje k statutu in letnemu programu zavoda in soglasje
k aktom o razpolaganju s sredstvi, ki jih je zavodu namensko dal ustanovitelj,
ter da imenuje določeno število svojih predstavnikov v svet zavoda.
11. člen
Raziskovalni zavod upravljajo svet raziskovalnega zavoda, svet raziskovalcev (znanstveni svet) in direktor.
S statutom raziskovalnega zavoda se lahko ustanovijo tudi drugi organi
upravljanja ter določi njihovo delovno področje.
Variantni dodatek: Če se sprejme III. varianta k 12. členu in varianta
k 13. členu, naj se v 11. členu doda 3. odstavek, ki se glasi:
»Sestava in delovno področje sveta raziskovalcev se določita s statutom
raziskovalnega zavoda.«
12. člen
Svet raziskovalcev sestavlja določeno število raziskovalcev zavoda.
S statutom raziskovalnega zavoda se lahko določi, da se v svet raziskovalcev volijo tudi strokovni delavci zavoda in raziskovalci, ki niso člani delovne
skupnosti zavoda.
Statut določa število članov, način volitev in organizacijo sveta raziskovalcev.
Direktor je po položaju član sveta raziskovalcev.
I. varianta: 1. odstavek naj se glasi:
»Svet raziskovalcev sestavljajo vsi raziskovalci zavoda.«
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II. varianta: 2. odstavek naj se glasi:
»S statutom raziskovalnega zavoda se lahko določi, da se v svet raziskovalcev volijo tudi strokovni delavci zavoda ter raziskovalci in strokovnjaki, ki niso člani delovne skupnosti zavoda.«
III. varianta: 12. člen naj se črta.
13. člen

V delovno področje sveta raziskovalcev spadajo vse zadeve, ki so neposredno v zvezi z raziskovalnim delom in ki se določijo s statutom zavoda.
Varianta: 13. člen naj se črta.
14. člen
Direktorja raziskovalnega zavoda, katerega ustanovitelj je Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Univerza v Ljubljani, združenje visokošolskih
zavodov ali visokošolski zavod, imenuje ustanovitelj.
Direktorje drugih raziskovalnih zavodov imenujejo sveti zavodov na predlog razpisnih komisij in v soglasju s sveti raziskovalcev in z ustanovitelji.
Direktor raziskovalnega zavoda mora biti raziskovalec.
I. varianta: 3. odstavek naj se črta.
II. varianta: Na koncu 3. odstavka naj se dodajo besede: »z znanstvenim
naslovom«.
15. člen
Raziskovalni zavod ima sklad za raziskovalno delo.
S statutom raziskovalnega zavoda se določijo sredstva, ki se stekajo v sklad
za raziskovalno delo.
Varianta: Ta člen naj se črta.

III. Raziskovalne enote
16. člen
Delovna ali druga samoupravna organizacija lahko ustanovi raziskovalno
enoto< kot svojo notranjo organizacijsko enoto.
17. člen
Raziskovalna enota po tem zakonu se lahko ustanovi oziroma obstoječa
enota preosnuje v raziskovalno enoto, če so izpolnjeni tile pogoji:
— ugotovljeno mora biti, da je pretežna dejavnost enote raziskovalna
dejavnost po 1. členu tega zakona;
— izdelan mora biti program raziskovalnega dela v skladu z raziskovalnimi
nalogami, ki naj bi jih enota opravljala;
— zagotovljeno mora biti glede na program iz prejšnje alinee ustrezno
število raziskovalcev z ustreznimi znanstvenimi naslovi oziroma raziskovalcev
z ustreznimi kvalifikacijami za izvolitev v druge naslove po 27. členu tega zakona;
— zagotovljena oziroma urejena mora biti ustrezna dokumentacijska in
informacijska služba raziskovalnega dela enote.
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18. člen
Raziskovalna enota opravlja raziskovalno delo na področjih in v obsegu,
ki se določijo z aktom, s katerim je bila enota ustanovljena. S tem aktom se
lahko določi, da opravlja raziskovalna enota poleg dela za ustanovatelja tudi
delo za druge naročnike.
19. člen
Raziskovalne enote so samostojne pri opravljanju svoje raziskovalne dejavnosti.
S pravili ali z drugim splošnim aktom enote se lahko določi, da ima raziskovalna enota svet raziskovalcev.
Vodja raziskovalne enote mora biti raziskovalec.
20. člen
Finančno poslovanje raziskovalne enote se vodi ločeno v okviru finančnega
poslovanja organizacije, katere sestavni del je enota.
IV. Razvid raziskovalnih organizacij
21. člen
Za raziskovalno delo- pristojni republiški upravni organ vodi razvid raziskovalnih organizacij.
Razvid raziskovalnih organizacij je javna knjiga.
22. člen
V razvid raziskovalnih organizacij se lahko vpiše samo tista raziskovalna
organizacija, ki izpolnjuje pogoje iz 9. oziroma 17. člena tega zakona.
O tem, ali so izpolnjeni pogoji iz 9. oziroma 17. člena tega zakona, si mora
republiški upravni organ, ki je pristojen za raziskovalno delo, poprej priskrbeti
mnenje ustrezne sekcije raziskovalne skupnosti Slovenije.
Raziskovalni zavod se lahko vpiše v razvid raziskovalnih organizacij šele
potem-, ki je vpisan v register zavodov.
23. člen
Z vpisom v razvid raziskovalnih organizacij dobi zavod oziroma enota
status raziskovalnega zavoda oziroma raziskovalne enote.
24. člen
Ce za raziskovalno delo pristojni republiški upravni organ ugotovi, da
raziskovalna organizacija ne izpolnjuje več pogojev iz 9. oziroma 17. člena tega
zakona, ji da ustrezen rok, v katerem mora izpolniti manjkajoče pogoje; o tem
je treba obvestiti tudi ustanovitelja.
Ce raziskovalna organizacija ne izpolni manjkajočih pogojev iz prejšnjega
odstavka v določenem, roku, se izbriše iz razvida raziskovalnih organizacij.
Z izbrisom iz razvida raziskovalnih organizacij izgubi zavod oziroma enota
status raziskovalnega zavoda oziroma raziskovalne enote.
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25. člen

Za raziskovalno delo pristojni republiški upravni organ predpiše obliko
in način vodenja razvida raziskovalnih organizacij ter postopek za vpis in izbris.
V. Raziskovalci
26. člen
Raziskovalno delo v raziskovalnih organizacijah opravljajo raziskovalci.
Raziskovalci se sprejmejo na delo v raziskovalni organizaciji na podlagi
javnega razpisa.
27. člen
V raziskovalnih zavodih in raziskovalnih enotah lahko delajo raziskovalci, ki imajo znanstveni naslov, pridobljen v skladu z zakonom o visokem
šolstvu, in raziskovalci z drugimi naslovi.
S statutom raziskovalnega zavoda oziroma s statutarnim aktom ustanovitelja raziskovalne enote se določi, na katerih (varianta: kakšnih) delovnih
mestih delajo samo raziskovalci z znanstvenimi naslovi in na katerih (varianta:
kakšnih) delajo raziskovalci z drugimi naslovi ter kateri so ti naslovi.
Varianta: Prvi odstavek 27. člena naj se glasi:
»V raziskovalnih organizacijah lahko delajo raziskovalci, ki imajo znanstveni naslov, pridobljen v skladu z zakonom o visokem šolstvu, v raziskovalnih organizacijah, ki opravljajo pretežno razvojno delo, pa so lahko
raziskovalci z drugimi naslovi.«
28. člen
Kot raziskovalci z drugimi naslovi se lahko volijo samo osebe, ki imajo
visoko izobrazbo in izpolnjujejo druge pogoje, ki se določijo s statutom raziskovalnega zavoda oziroma S statutarnim aktom ustanovitelja raziskovalne enote.
Raziskovalce z drugimi naslovi voli svet raziskovalcev oziroma vsi raziskovalci enote, če v raziskovalni enoti ni sveta raziskovalcev.
Ce je bilo izvoljenih več raziskovalcev, ki so kandidirali za sprejem na
isto delovno mesto raziskovalca, se sprejme tisti, ki ga izbere svet raziskovalcev.
Drugi naslovi iz prvega odstavka 27. člena tega zakona imajo veljavo le
v raziskovalni organizaciji, v kateri je bil raziskovalec izvoljen v ta naslov.
Raziskovalci z drugimi naslovi so izvoljeni za pet let in so lahko po enakem
postopku znova izvoljeni.
S statutom raziskovalnega zavoda oziroma s statutarnim aktom ustanovitelja raziskovalne enote se lahko določi krajša doba, za katero se izvolijo
raziskovalci po prejšnjem odstavku, in določi, da raziskovalec ne more biti
dvakrat ali večkrat izvoljen v isti naslov, ki po statutu ni najvišji raziskovalni
naslov v raziskovalni organizaciji.
Variantni dodatek: Med prvim in drugim odstavkom se doda nov odstavek:
»Kot raziskovalci z drugimi- naslovi se lahko volijo izjemoma tudi osebe,
ki nimajo visoke izobrazbe, če so se izkazale z izrednimi raziskovalnimi
uspehi.«
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Variantni dodatek k variantnemu dodatku: Za zadnjim odstavkom naj se
doda nov odstavek:
»Izvolitev raziskovalca iz drugega odstavka potrdi organ ustrezne sekcije
raziskovalne skupnosti.-«
Varianta: 3. odstavek se črta.
29. člen
Izvoljene raziskovalce razporedi na ustrezno delovno mesto direktor raziskovalnega zavoda oziroma vodja raziskovalne enote.
Razporeditev po prejšnjem odstavku velja samo za dobo, za katero je raziskovalec izvoljen v naslov.
30. člen
Raziskovalcu, ki na volitvah ni bil znova izvoljen v ustrezni naslov, pripada
šest mesecev po volitvah, če se prej ne zaposli, osebni dohodek, kakršnega je
dobil zadnji mesec pred volitvami.
Cas prejemanja osebnega dohodka po prejšnjem odstavku se šteje v delovno
dobo.
31. člen
Za raziskovalce, ki dosežejo starost 60 let, se določbe o ponovni izvolitvi
ne uporabljajo.
VI. Raziskovalne skupnosti Slovenije
1. Naloge in organizacija
32. člen
Ustanovi se raziskovalna skupnost Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
skupnost).
33. člen
Skupnost opravlja tele naloge:
— zagotavlja samoupravno sodelovanje raziskovalcev pri družbenih odločitvah, ki zadevajo naloge in napredek raziskovalnega dela;
— spremlja stanje in razvoj raziskovalnega dela;
— programira v skladu s programom družbenega razvoja, ki ga sprejme
Skupščina SR Slovenije, nacionalno politiko razvijanja raziskovalnega dela
in uresničuje ta razvoj s spodbujanjem, usmerjanjem in usklajevanjem raziskovalnega dela prek financiranja oziroma sofinanciranja brez obveznosti vračanja ali kot kredit (v nadaljnjem besedilu: financiranje) ter z drugimi ukrepi,
ki jih določata zakon in statut skupnosti;
— skrbi za povezavo raziskovalnih organizacij z drugimi organizacijami
in organi, ki so zainteresirani za raziskovalno delo, in daje pobude za razvoj
raziskovalnega dela in izumitelj stva ter za uporabo izsledkov raziskovalnega
dela ter izumov v praksi;
— skrbi za mednarodno sodelovanje na področju raziskovalnega dela;
— upravlja družbena sredstva za financiranje raziskovalnih dejavnosti
v skladu z določbami tega zakona;
— opravlja druge naloge, ki jih določata ta zakon in statut skupnosti.
34
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Skupnost sestavljajo raziskovalci, ki imajo znanstveni naslov ali učnoznanstveni naslov, ter tisti raziskovalci z drugimi naslovi (27. člen), ki delajo
v raziskovalnih organizacijah.
Skupnost lahko povabi k sodelovanju tudi priznane raziskovalce slovenske
narodnosti, ki delajo v tujini.
Varianta: Ta člen naj se črta.
35. člen
Skupnost ima sekcije, v katerih se združujejo raziskovalci določenega znanstvenega področja.
S statutom skupnosti se določijo znanstvena področja, za katera se organizirajo sekcije.
36. člen
Skupnost ima sklad Borisa Kidriča (v nadaljnjem besedilu: sklad).
37. člen
Strokovno-tehnične in administrativne zadeve skupnosti in njenega sklada
opravlja republiški upravni organ, ki je pristojen za raziskovalno delo.
Varianta: Namesto 37. člena naj se za 53. členom doda nov 53. a člen s temle
naslovom in besedilom:
»4 a. Sekretariat
53. a člen
Skupnost ima sekretariat, ki opravlja strokovne, tehnične in administrativne zadeve skupnosti in njenega sklada.
Sekretariat vodi sekretar, ki ga imenuje izvršni svet Skupščine SRS
(varianta: Skupščina SRS) (variantni dodatek: na predlog skupščine skupnosti).«
2. Organi skupnosti
38. člen
Organi skupnosti so skupščina in predsednik skupnosti.
S statutom skupnosti se lahko ustanovijo tudi drugi organi skupnosti in
določi njihovo delovno področje.
39. člen
Skupščino skupnosti sestavljajo člani, ki jih izvolijo sveti sekcij izmed raziskovalcev s svojega področja. Vsaka sekcija izvoli s statutom skupnosti določeno
število članov skupščine.
Seje skupščine vodi predsedujoči, ki ga izmed sebe izvolijo člani skupščine
za vsako sejo.
40. člen
Skupščina skupnosti usmerja in usklajuje raziskovalno delo, programira
nacionalno politiko raziskovalnega dela, daje pristojnim organom mnenja in
predloge za ukrepe, ki naj pospešujejo napredek raziskovalnega dela, sprejme
statut skupnosti, imenuje stalne in začasne komisije za opravljanje posameznih
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nalog s področja skupnosti, potrjuje pravila sklada, finančni načrt in zaključni
račun sklada ter opravlja druge naloge, ki jih določata ta zakon in statut
skupnosti.
41. člen
Predsednika skupnosti izvoli skupščina skupnosti izmed raziskovalcev.
42. člen
Predsednik skupnosti predstavlja skupnost, sklicuje seje skupščine, skrbi
za izvrševanje statuta in drugih aktov skupščine, usklajuje delo sekcij in
opravlja druge naloge, ki jih določa statut skupnosti.

3. Sekcije
43.
Delo sekcije vodi svet sekcije.
Svet sekcije ima predsednika in s
Predsednika in člane sveta sekcije
določi s statutom skupnosti.
44.

člen
statutom določeno število članov.
izvolijo člani sekcije po postopku, ki se
člen

Svet sekcije vodi programsko politiko raziskovalnega dela in koordinira
dejavnosti svojega področja ter v ta namen spremlja stanje raziskovalnega
dela na svojem, področju sprejema strokovne ocene predlogov za raziskave
in strokovne ocene opravljenih raziskovalnih del, ki se financirajo iz sklada,
daje mnenja in predloge za ukrepe, ki naj pospešujejo napredek raziskovalnega
dela na področju sekcije ter opravlja druge naloge, ki jih določata ta zakon
in statut skupnosti.
Za opravljanje svojih nalog ustanavljajo sveti sekcij koordinacijske skupine in druga telesa za koordinacijo dela raziskovalnih organizacij med seboj
in za usklajevanje raziskovalnega dela s potrebami prakse.
Svet sekcije ali svet več sekcij v sodelovanju z zainteresiranimi gospodarskimi in drugimi organizacijami organizirajo izvrševanje dolgoročnih raziskovalnih projektov, ustanavljajo raziskovalne skupine ali na drug način povezujejo
raziskovalno delo z zainteresiranimi organizacijami.

4. Sklad
45. člen
Sklad upravlja upravni odbor sklada.
Upravni odbor sklada ima predsednika in s statutom določeno število
članov.
Predsednika in polovico članov upravnega odbora imenuje Skupščina SR
Slovenije, polovico članov pa skupščina skupnosti.
Predsednik in člani upravnega odbora se imenujejo za dobo, ki se določi
s statutom skupnosti.
34»
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Upravni odbor sklada sprejme pravila sklada, finančni načrt in zaključni
račun sklada, razpolaga s sredstvi sklada v skladu z zakonom, in statutom
skupnositi, sklepa pogodbe o financiranju raziskovalnega dela ter opravlja druge
naloge, ki jih določata ta zakon in statut skupnosti.
47. člen
Sklad financira raziskovalno delo ter podeljuje nagrade in štipendije.
48. člen
Sklad financira zlasti raziskovalno delo, ki ni vezano neposredno na uporabo (temeljno in splošno aplikativno raziskovalno delo), ter izvajanje ukrepov
za pospeševanje tega dela; sklad lahko sodeluje tudi pri financiranju raziskovalnih nalog, ki so neposredno namenjene za praktično uporabo, če imajo te
naloge širši družbeni pomen.
Sklad financira določeno raziskovalno delo (temo ipd.), lahko pa tudi
dolgoročne programe zlasti temeljnega in splošno aplikativnega raziskovalnega
dela.
Sklad lahko financira tudi nabavo opreme, ki je potrebna za raziskovalno
delo, ter dokumentacijsko in informacijsko službo.
Sklad daje sredstva za financiranje raziskovalnih dejavnosti na podlagi pogodbe, ki jo sklene upravni odbor z raziskovalno organizacijo.
Varianta: Ta člen naj se glasi:
»Sklad financira raziskovalno delo kot določeno temo oziroma projekt,
lahko pa tudi kot program raziskovalnega dela ali dejavnosti, ki so povezane z raziskovalnim delom.
Sklad lahko financira tudi nabavo opreme, potrebne za raziskovalno delo,
ter dokumentacijsko in informacijsko službo.
49. člen
Sklad podeljuje nagrade za dosežke raziskovalnega dela ter nagrade za
izume, odkritja in izpopolnitve.
Sklad podeljuje Kidričevo nagrado. Kidričeva nagrada se podeljuje praviloma za posamezna pomembna raziskovalna dela, izjemoma pa tudi za življenjsko delo raziskovalca.
50. člen
Sklad podeljuje štipendije za študij in za izpopolnjevanje pri raziskovalnem
delu ter za strokovno izpopolnjevanje doma in v tujini.
51. člen
Sredstva sklada so:
1. sredstva, ki jih zagotavlja SR Slovenija;
2. sredstva, ki jih dajejo državni organi, delovne in druge organizacije;
3. sredstva, ki izvirajo iz pogodbene udeležbe pri ekonomskih učinkih, pridobljenih z uporabo raziskovalnih dosežkov;
4. obresti in anuitete od kreditov, ki so dani iz sredstev sklada;
5. drugi viri.
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52. člen
Skupščina skupnosti na predlog upravnega odbora sklada določi vsako
leto višino sredstev sklada, ki naj se uporabijo za podeljevanje nagrad in štipendij, ter razmerja, po katerih se delijo sredstva za financiranje raziskovalnega dela na področju raziskovalnih dejavnosti, za katere so formirane sekcije.
Svet vsake sekcije določi razmerja, po katerih se razdeljujejo sredstva za
financiranje dejavnosti znotraj raziskovalnega področja sekcije.
Pri razdeljevanju sredstev sklada je treba upoštevati morebitni namen,
ki ga določi dajalec sredstev.
Varianta za 1. odstavek: »Upravni odbor sklada določi s finančnim načrtom
za uporabo sredstev tudi višino sredstev za raziskovalno delo, nagrade in
štipendije ter razmerja za delitev sredstev za raziskovalno delo po sekcijah.«
53. člen
Ce se upravni odbor sklada ne strinja z razmerji, ki se določijo po prvem
in drugem odstavku prejšnjega člena, lahko zahteva odločitev Skupščine SR
Slovenije.
I. varianta: Ta člen naj se črta.
II. varianta: Ta člen naj se glasi:
/
»Skupščina skupnosti razpravlja o načrtu upravnega odbora sklada za
uporabo sredstev sklada. Če se z načrtom ne strinja, poskusi nesoglasja
odpraviti neposredno. Če se ne more doseči soglasje, lahko zahteva odločitev
Skupščine SR Slovenije.«
(II. varianta tega člena velja za primer, če se sprejme varianta k 1. odstavku 52. člena.)
5. Statut skupnosti
Skupnost ima statut.
^en
V statutu skupnosti so podrobnejše določbe o organizaciji in delu skupnosti,
sekcij in sklada, o mandatni dobi organov skupnosti, sekcij in sklada ter
druge določbe, za katere to zahteva zakon.
Statut sprejme skupščina skupnosti v soglasju s Skupščino SR Slovenije.
O posameznih vprašanjih, o katerih se po tem zakonu odloča s statutom
skupnosti, lahko odloči skupnost s posebnim aktom, ki ga sprejme na način
iz prejšnjega odstavka.

VII. Financiranje raziskovalnega dela
55. člen
Raziskovalno delo se financira iz sredstev, ki jih raziskovalne organizacije
pridobijo kot plačilo za svoje storitve na podlagi pogodbe z interesenti za raziskovalne storitve.
S pogodbami iz prejšnjega odstavka se lahko dogovori plačilo za eno ali
več raziskovalnih storitev ali pa plačilo za program storitev.
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Gospodarske in druge organizacije kot interesenti za raziskovalno delo
lahko ustanovijo posebne sklade za financiranje raziskovalnega dela in zanje
namenijo stalna sredstva. Več organizacij lahko ustanovi skupen sklad za financiranje raziskovalnega dela.
Z ustanovitvenim aktom sklada za financiranje raziskovalnega dela se
določi namen in način poslovanja sklada*, določi se lahko tudi, da sklad upravlja
poseben upravni odbor, v katerem so zastopani tudi raziskovalci.
57. člen
SR Slovenija skrbi za materialno osnovo za razvoj raziskovalnih dejavnosti
z zagotavljanjem rastočih sredstev iz stalnega vira, ki se stekajo v sklad Borisa
Kidriča, z olajšavami za raziskovalne organizacije pri plačevanju družbenih
obveznosti ter z olajšavami za delovne organizacije, ki dajejo sredstva za
raziskovalno delo.
VIII. Prehodne in končne določbe
58. člen
Do sprejetja začasnega statuta skupnosti se organizirajo tele sekcije skupnosti :
— naravoslovno-matematična sekcija,
-— tehniška sekcija,
■— biotehniška sekcija,
— medicinska sekcija,
— sekcija za družbene vede,
— literarno-jezikoslovna sekcija.
59. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije imenuje začasno1 skupščino skupnosti
na (varianta: skupni) predlog Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Univerze v Ljubljani in Zveze raziskovalnih organizacij Slovenije (varianta: in
Gospodarske zbornice SR Slovenije).
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije imenuje začasnega predsednika skupnosti, predsednika in člane začasnih svetov sekcij iz prejšnjega člena ter predsednika in polovico članov začasnega upravnega odbora sklada.
Število članov začasne skupščine skupnosti začasnega sveta vsake sekcije
iz prejšnjega člena in začasnega upravnega odbora sklada določi izvršni svet
Skupščine SR Slovenije ob imenovanju po prejšnjih dveh odstavkih.
Varianta: V prvem, drugem in tretjem odstavku 59. člena se namesto besed
»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije« vstavi: »Skupščina SR Slovenije«.
60. člen
Začasna skupščina skupnosti pripravi organizacijo in vse, kar je potrebno
za začetek dela skupnosti, imenuje polovico članov začasnega upravnega odbora
sklada ter sprejme začasni statut skupnosti.
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Pri pripravljanju organizacije skupnosti lahko začasna skupščina sprejema
sklepe, ki se po tem zakonu sprejemajo s statutom skupnosti.
61. člen
Začasna skupščina sprejme začasni statut skupnosti najpozneje eno leto
potem, ko začne veljati ta zakon, in ga predloži v potrditev Skupščini SR Slovenije.
62. člen
Dokler ne začne delati začasni upravni odbor sklada, opravlja upravni
odbor sklada Borisa Kidriča, na področju financiranja raziskovalnih dejavnosti
še naprej svoje naloge v skladu z dosedanjimi predpisi.
63. člen
Obstoječi raziskovalni zavodi, ki so vpisani v register znanstvenih zavodov
pri republiškem sekretariatu za prosveto in kulturo, morajo najpozneje v enem
letu od dneva, ko začne veljati ta zakon, prilagoditi svojo organizacijo in delo
določbam tega zakona, sprejeti nove statute in predložiti republiškemu upravnemu organu, ki je pristojen za raziskovalno delo, dokazilo o tem, da izpolnjuje
pogoje iz 9. člena tega zakona.
Raziskovalni zavod, ki ne predloži v roku iz prejšnjega odstavka ustreznih
dokazil, in zavod, glede katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev iz 9. člena
tega zakona, preneha biti raziskovalni zavod po tem zakonu.
Če se v postopku iz prejšnjega odstavka ugotovi, da raziskovalni zavod ne
izpolnjuje katerega izmed pogojev iz 9. člena tega zakona, ga lahko republiški
upravni organ, ki je pristojen za raziskovalno delo, pogojno vpiše v razvid
raziskovalnih organizacij ter določi rok, v katerem mora zavod izpolniti manjkajoči pogoj. Če zavod v tem roku ne izpolni manjkajočega pogoja, se po
uradni dolžnosti izbriše iz razvida raziskovalnih organizacij.
Variantni dodatek: Za primer, da se sprejme II. varianta k 14. členu in
varianta k 27. členu, naj se za 63. členom doda nov 63. a člen, ki naj se glasi:
»63. a člen
Osebe, ki so na dan, ko> začne veljati ta zakon, na položaju direktorja
raziskovalnega zavoda ali na delovnem mestu raziskovalca, za katero se
zahteva znanstveni naslov, lahko ostanejo na tem položaju oziroma delovnem mestu največ sedem let od dneva, ko začne veljati ta zakon, tudi
če ne izpolnjujejo pogojev za znanstveni naslov, izpolnjujejo pa pogoje za
drug naslov raziskovalca po prvem (variantni dodatek: »in drugem«, če se
sprejme variantni dodatek k 28. členu) odstavku 28. člena tega zakona.
V roku iz prejšnjega odstavka so te osebe lahko ponovno izvoljene na
isti položaj oziroma isto' delovno mesto, vendar najdlje do poteka roka iz
prejšnjega odstavka.«
64. člen
Oprostitev prispevkov in druge olajšave, ki jih zakon priznava raziskovalnim (znanstvenim) zavodom, se nanašajo tudi na raziskovalne enote, ki se
organizirajo po tem zakonu.
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Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o znanstvenih zavodih
(Uradni list LRS, št. 3-9/58, in Uradni list SRS, št. 11-121/65).
Z dnem, ko začne delati upravni odbor sklada po določbah tega zakona,
preneha veljati zakon o skladu Borisa Kidriča (Uradni list LRS, št. 4-38/61, in
Uradni list SRS, št. 8-56/65).
66. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
Ob sprejetju predloga za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti je Skupščina SRS pooblastila izvršni svet Skupščine SRS, da predloži osnutek zakona
o raziskovalni dejavnosti.
Za. pripravo osnutka zakona je izvršni svet imenoval delovno skupino, sestavljeno iz 31 raziskovalcev, univerzitetnih učiteljev, članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter strokovnjakov iz gospodarske in politične sfere.
Osnutek zakona temelji na sklepih Skupščine SRS za nadaljnji razvoj znanstvenega, aplikativnega raziskovalnega in razvojnega dela v SR Sloveniji
(Uradni list SRS, št. 18-141/67) in na predlog za izdajo zakona o raziskovalni
dejavnosti z dne 5. 3. 1968, ki se opira na javno diskusijo o tezah za zakon, ki
jo je organiziral izvršni svet Skupščine SRS.
Pri pripravljanju osnutka so sodelovali predstavniki zainteresiranih področij, zato je osnutek nastajal v permanentni konfrontaciji stališč in rešitev
s sedanjim stanjem in potrebami raziskovalne dejavnosti.
S tem zakonom se odpravlja zakon o znanstvenih zavodih (Uradni list LRS,
št. 3-9/58 in Uradni list SRS, št. 11-121/65 ter zakon o skladu Borisa Kidriča
(Uradni list LRS, št. 4-38/61 in Uradni list SRS, št. 8-56/65).
I. Osnutek zakona upošteva naslednja poglavitna načela:
1. Raziskovalna dejavnost je obravnavana v vsej svoji širini, s tem da obsega temeljno in aplikativno raziskovalno delo ter razvojno delo. Tako urejanje
zakonske materije razširja sedanje vidike v dveh smereh in sicer:
a) nanaša se na vse organizacije, ki se ukvarjajo z raziskovalnim delom in
izpolnjujejo določene pogoje, torej tudi na razvojne enote v gospodarskih in
drugih delovnih organizacijah;
b) izrecno se zajema v raziskovalno dejavnost tudi razvojno delo. Iz tega
sledi, da so tudi raziskovalci s tega področja zajeti v samoupravno sodelovanje
in usmerjanje raziskovalnega dela.
2. Osnutek zaostruje pogoje za pridobitev statusa raziskovalca in se pri
tem naslanja na zakon o visokem šolstvu, hkrati pa upošteva doseženo stanje
in različnost zahtevnosti raziskovalnega dela na posameznih področjih. Osnutek
ne stremi za tem, da bi formalistično administrativno urejal to vprašanje, pač
pa želi posredno vplivati na hitrejšo rast kvalitetnih kadrov in raziskovalnega
dela. V skladu s tem prizadevanjem se precizirajo in zaostrujejo tudi kadrovski
pogoji za registracijo raziskovalnih organizacij.
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Uvaja se tudi obvezna reelekcija za vse raziskovalce.
3. Uvaja se samoupravno sodelovanje raziskovalcev v upravljanju na tem
področju, ki se realizira v republiški raziskovalni skupnosti; ta je organizirana
tako, da zagotavlja tudi prisotnost interesa širše družbene politike in neposrednih uporabnikov dosežkov raziskovalnega delea. Z ukinitvijo sveta za znanost
LRS v letu 1963 je bila na republiškem nivoju ohranjena le upravna funkcija
za to področje, ki jo opravlja republiški sekretariat za prosveto in kulturo.
Čuti pa se pomanjkanje usmerjevalnega telesa, ki ga sicer predvideva splošni
zakon o organiziranju znanstvenih dejavnosti iz leta 1965. Sklad Borisa Kidriča
po svoji strukturi in nalogah lahko le v omejenem obsegu opravlja to vlogo.
Raziskovalna skupnost Sloveniije naj torej zagotovi ustreznejše vodenje raziskovalne politike.
Osnutek tudi v raziskovalnih organizacijah ustrezneje urejuje organizacijo
upravljanja.
4. Glede financiranja raziskovalnega dela daje osnutek zakona le splošna
določila, ker se ta materija ureja v posebnih finančnih predpisih.
Osnutek razširja področje in način financiranja iz splošnih družbenih sredstev s tem, da uvaja možnost financiranja programov raziskovalnega dela in
izvajanja ukrepov za pospeševanje tega dela ter da institucionalizira soodločanje
raziskovalcev na tem področju. Nadalje osnutek obvezuje Socialistično republiko
Slovenijo, da zagotavlja republiškemu skladu stalne vire in po realni vrednosti
rastoča sredstva, kar je do leta 1973 že urejeno v posebnem zakonu o stalnih
sredstvih SR Slovenije za financiranje raziskovalnih dejavnosti (Uradni list
SRS, št. 40-304/68).
II. Osnutek zakona uresničuje gornja načela z naslednjimi določili
1. Obravnavanje raziskovalne dejavnosti
Že sam naslov osnutka pove, da se v njem ne obravnavajo le določene
organizacije, npr. zavodi, temveč vse organizacije in raziskovalci, ki se ukvarjajo z raziskovalno dejavnostjo (4. člen), torej tudi nesamostojne raziskovalne
enote (npr. razvojne enote v gospodarstvu). Osnutek obravnava celotno raziskovalno in ne le znanstveno oziroma fundamentalno raziskovalno dejavnost.
S tem se po 1. členu v raziskovalno dejavnost vključuje tudi razvojno delo.
Dosedaj veljavni republiški zakon obravnava le zavode kot samostojne organizacije, med temi pa le znanstvene zavode. Pri tem se osnutek opira na skupščinske sklepe, ki obravnavajo raziskovalno dejavnost kot povezano celoto, nadalje na javno razpravo, ki je potrdila ta princip, ter na predlog za izdajo zakona (2. točka načel).
Variantni dodatek k temu členu določa meje med raziskovalnim in neraziskovalnim delom, kar je sicer aktualno v zvezi s financiranjem in registracijo
raziskovalnih organiziacij, vendar je težko najti ustrezno in precizno razmejitev.
Ce se varianta ne sprejme, se reševanje tega vprašanja prepušča praksi.
Ta osnutek, ki je usklajen z zakonom o visokem šolstvu, ne urejuje v celoti
raziskovalne dejavnosti na področju visokega šolstva in v Slovenski akademiji
znanosti in umetnosti, za katero je predviden noveliran posebni zakon (4. čl e n).
Naloge raziskovalnih organizacij se razširjajo s tem, da so dolžne skrbeti
za uveljavljanje dosežkov raziskovalnega dela v praksi in organizirati lastno
dokumentacijsko in informacijsko službo in jo vključevati v informativno mrežo
(5. č 1 e n).
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Osnutek ne omejuje kroga ustanoviteljev raziskovalnih organizacij, glede
zavodov pa daje to možnost celo občanom (8. in 16. člen). Taka solucija je
možna zaradi tega, ker z ustanovitvijo zavoda ne nastajajo nobene obveznosti
za družbeno skupnost glede financiranja raziskovalnega dela, saj je uveljavljen
princip financiranja raziskovalnega dela, ne pa raziskovalnih organizacij.
Osnutek daje ustanoviteljem raziskovalnih organizacij določene ingerence,
da bi se v že uveljavljenem samoupravnem sistemu zagotovila uporaba raziskovalnih potencialov za namene, za katere so bile raziskovalne organizacije
ustanovljene. V tem smislu se namreč vsebina dela raziskovalne organizacije
določa kot doslej z ustanovitvenim aktom (7. in 18. člen).
K dosedanjim pogojem za priznanje statusa raziskovalne organizacije dodaja osnutek zahtevnejše in preciznejše kadrovske pogoje glede števila in kvalitete raziskovalcev, ki morajo ustrezati programu raziskovalne organizacije.
Poleg tega je vpis v razvid pogojen s tem, da mora imeti raziskovalna organizacija zagotovljeno oziroma, urejeno dokumentacijsko in informacijsko službo
lastnega raziskovalnega dela. Pogoji za registracijo raziskovalnih enot so smiselno enaki, kakor za raziskovalne zavode; glede na to pa so registrirane raziskovalne enote upravičene, da uživajo iste olajšave kakor raziskovalni zavodi
(64. člen) s pogojem, da vodijo ločeno finančno poslovanje v okviru finančnega poslovanja matičnih organizacij (20. člen). Najpomembnejši sedanji olajšavi sta oprostitev plačevanja carine za uvoženo raziskovalno opremo in oprostitev plačevanja obresti na poslovne sklade.
Postopek o registraciji raziskovalnih organizacij je urejen v IV. poglavju:
Razvid raziskovalnih organizacij. Pri tem je novost, da se s 24. členom
zahteva izbris raziskovalne organizacije iz razvida, če raziskovalna organizacija po naročilu upravnega' organa v določenem roku ne izpolni za vpis zahtevanih pogojev. Glede na to, da bodo morali po dosedanjih predpisih registrirani
zavodi uskladiti svoje poslovanje z novim zakonom, 63. člen prehodnih določb določa maksimalni enoletni rok, v katerem morajo raziskovalne organizacije predložiti dokazila o tem, da izpolnjujejo pogoje iz 9. člena novega zakona.
Hkrati ta. člen omogoča pogojni ponovni vpis, s čimer daje raziskovalnim zavodom realno možnost, da se postopoma prilagode novim ostrejšim zahtevam.
Sproščanje pogojev za ustanovitev raziskovalnega zavoda in zaostrovanje
pogojev za njegovo registracijo v razvidu raziskovalnih organizacij izhaja s
stališča, da ni potrebno omejevati ustanavljanja zavodov in še posebej organizacijskih enot delovnih organizacij za določene strokovne naloge, ki pa ne pretendirajo, da bi jim družba priznala status raziskovalne organizacije in beneficije, ki iz tega izhajajo.
K sedanjim pravicam ustanoviteljev se dodaja možnost, da daje ustanovitelj
tudi mnenje k statutu raziskovalnega zavoda (10. člen). Kot doslej lahko ima
ustanovitelj svoje predstavnike v svetu zavoda (10. člen), kar izhaja iz
3. člena, ki določa, da je raziskovalno delo posebnega družbenega pomena.
Ingerence, ki jih imajo univerza in visokošolski zavodi kot ustanovitelji do
raziskovalnih zavodov, se posebej urejajo v zakonu o visokem šolstvu.
Poudariti je treba, da se določilo 1. odstavka 19. člena, ki govori
o samostojnosti raziskovalnih enot pri opravljanju raziskovalne dejavnosti,
nanaša le na strokovno dejavnost raziskovalnih enot, ne pa na program dela,
ki ga določi matična organizacija (18. člen).
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2. Raziskovalci
Sedanji zakon ne vsebuje določb o raziskovalcih in njihovih naslovih.
Splošni zakon o organiziranju znanstvenih dejavnosti vsebuje določbe o znanstvenih in strokovnih naslovih; glede prvih izrecno določa pogoje za njihovo
pridobitev, glede strokovnih naslovov pa ne določa pogojev. Zakon o visokem
šolstvu izrecno določa za znanstvene delavce v raziskovalnih organizacijah
svojega področja, da morajo imeti znanstvene naslove, ki jih podeljujejo izključno fakultete in visoke šole. Te naslove lahko dobe kandidati, ki ne kandidirajo za delovno mesto na visokošolskih zavodih, torej tudi raziskovalci iz
drugih raziskovalnih organizacij.
Ob pripravi osnutka sta bili o tem dve nasprotni skrajni stališči, in sicer:
— da se za vse raziskovalce predpiše kot pogoj znanstveni naslov in ustrezni
režim, s tem da, se tako' stanje doseže V daljšem predhodnem obdobju;
— zakon naj ne določa pogojev za pridobitev statusa raziskovalca.
V osnutku je uresničeno stališče, ki upošteva raznolikost raziskovalnih
organizacij zunaj visokošolskega področja ter njihovih nalog in potreb. Za te
raziskovalne organizacije se s 27. členom prepušča statutom, da določijo, na
katerih oziroma kakšnih delovnih mestih lahko delajo samo raziskovalci z znanstvenim naslovom in na katerih oziroma kakšnih delovnih mestih raziskovalci
z drugimi naslovi, ki jih določajo in podeljujejo same raziskovalne organizacije.
Ti drugi naslovi imajo seveda le interno veljavo v sami raziskovalni organizaciji. Te rešitve se družbeno verificirajo ob vpisu v razvid raziskovalnih organizacij (9., 17. člen).
Po variantni rešitvi k 27. členu so drugi naslovi dopustni le v tistih
raziskovalnih organizacijah, ki opravljajo pretežno razvojno delo. Menimo, da
bi bilo v praksi težko nesporno določiti, katere so te organizacije.
Za raziskovalce z drugimi naslovi se zahteva poleg posebnih pogojev najmanj visoka izobrazba (1. odstavek 28. člena). Z variantnim dodatkom
se dopušča možnost odstopanja od tega načela, ker so v raziskovalnih organizacijah posamezni sposobni raziskovalci, ki ne izpolnjujejo tega pogoja, in ker
naj bi tako možnost kot izjemo dopuščali tudi v prihodnje. Po drugem variantnem dodatku naj bi take izjeme verificiral organ ustrezne sekcije raziskovalne
skupnosti Slovenije.
Poleg teh določil predvideva osnutek obvezno reelekcijo za vse raziskovalce po največ petih letih (3. odstavek 28. člena in 4. odstavek
29. člena), dopušča pa (4. odstavek 28. člena), da raziskovalne organizacije v svojem statutu omeje možnost ponovne izvolitve v isti naslov, da se
torej zahteva ob reelekciji pridobitev višjih raziskovalnih naslovov.
Po 26. č 1 e n u se raziskovalci sprejemajo na delo v raziskovalni organizaciji na podlagi javnega razpisa.
Izvolitev v raziskovalni naslov in postavitev na delovno mesto sta dva
ločena akta (1. odstavek 28. člena, 1. odstavek 29. člena). Iz tega
izhaja določba 2. odstavka 29. člena, po kateri je lahko izvoljenih
več kandidatov za delovno mesto, postavljen pa je na delovno mesto le tisti
izmed njih, ki ga izvoli svet raziskovalcev. Glede na zaostritev pogojev za
status raziskovalca se s 30. č 1 e n o m ščiti položaj raziskovalca ki ni ponovno
izvoljen v naslov, s tem pa se omogoča večja doslednost reelekcije.
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Izhajajoč s stališča, da po večkratnih reelekcijah raziskovalec zadostno
afirmira svojo strokovnost in da je potreben toleranten odnos do starejši^h.
raziskovalcev, se z 31. členom določa starostna doba, po kateri obveznost reelekcije preneha.
3. Samoupravljanje
a) V smislu 9. točke načel v predlogu za izdajo zakona skuša, osnutek
samoupravljanja v raziskovalnih organizacijah prilagoditi specifiki raziskovalne dejavnosti.
Po 11. členu upravljajo raziskovalni zavod svet zavoda, svet raziskovalcev in direktor, dopušča pa se tudi možnost, da se s statutom ustanovijo drugi
organi upravljanja. Opušča se upravni odbor kot obvezni organ upravljanja
in s tem se zmanjšuje možnost paralelizma. Osnovne funkcije sveta zavoda in
kolektiva ter direktorja niso posebej določene glede na obstoj zadevnih splošnih
predpisov. Opravljanje vseh zadev, ki so v neposredni zvezi z raziskovalnim
delom in ki se določijo s statutom raziskovalne organizacije, prepušča osnutek
novemu organu upravljanja, tj. svetu raziskovalcev (znanstvenemu svetu). Pri
pripravljanju osnutka so se skušale te pristojnosti določiti taksativno, vendar
se je izkazalo, da je zaradi različnih organizacijskih oblik organizacij primernejše, da se to prepusti statutom.
Svet raziskovalcev praviloma sestavljajo raziskovalci zavoda, lahko pa se
vanj izvolijo tudi strokovni delavci in raziskovalci, ki niso člani delovne skupnosti organizacije. Vse druge podrobnosti osnutek prepušča statutom (12. člen).
Po prvi varianti omenjenega člena sestavljajo svet raziskovalcev vsi raziskovalci organizacije, kar bo verjetno' ustrezalo le manjšim organizcijam. Sicer
pa to možnost dopušča tudi osnovni tekst tega člena. V raziskovalnih enotah
pa se svet raziskovalcev formira le fakultativno (2. odstavek 19. člena).
Glede določila 1. odstavka 14. člena je potrebno pojasniti, da je
njegov tekst ponovitev enakega določila v zakonu o visokem šolstvu (direktorja
raziskovalnih zavodov, katerih ustanovitelj je univerza, visokošolski zavod ali
njihovo združenje imenuje ustanovitelj), kar izključuje možnost različne interpretacije. Pravica imenovanja direktorja se daje tudi Slovenski akademiji
znanosti in umetnosti kot ustanovitelju raziskovalnega zavoda. Po osnutku
zakona direktorje drugih zavodov imenuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem (2. odstavek 14. člena).
Posebnost osnutka je še v tem, da se s 3. odstavkom 14. člena določa, da mora direktor biti raziskovalec. Glede na že omenjena različna mnenja,
kakšne pogoje naj izpolnjuje raziskovalec, se tudi tu pojavljajo variantna
stališča, in sicer:
— omenjeni pogoj naj se izpusti iz zakona, ker je v praksi več primerov,
da nekatere raziskovalne organizacije uspešno vodijo direktorji kot menagerji;
— direktor naj ima znanstveni naslov.
Posebni variantni dodatek kot novi člen 63. a prehodnih in končnih določb
dovoljuje, da lahko osebe, ki so bile na dan uveljavitve zakona na položaju
direktorja raziskovalnega zavoda, pa ne izpolnjujejo zakonskih pogojev, ostanejo na tem položaju največ sedem let.
Fiziognomija direktorja je lahko zelo pomembna za določanje kadrovske
in vsebinske politike, pa bi kazalo glede variant odločiti s tega vidika.
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Podrobnosti upravljanja v raziskovalnih enotah osnutek ne ureja in prepušča urejevanje tega vprašanja matičnim organizacijam predvsem zaradi njihove raznolikosti.
b) Raziskovalna skupnost Slovenije
Osnutek uvaja v VI. poglavju samoupravno sodelovanje raziskovalcev na
področju raziskovalnega dela v republiki, ki ga ti uresničujejo v raziskovalni
skupnosti Slovenije. Splošni zakon o organiziranju raziskovalnih dejavnosti
vsebuje določbe, da se v republikah ustanovijo za koordiniranje znanstvenih
dejavnosti posebna družbena telesa ali drugi organi (8. člen). Skupščinski sklepi
naročajo, da »je treba čimprej izoblikovati samoupravno skupnost, ki bo v zakonsko določenih okvirih omogočala slehernemu znanstvenemu delavcu vpliv
na oblikovanje znanstvenega programa in splošne družbene politike na področju znanstvenega dela. — Skupnost znanstvenih delavcev opravlja svoje
naloge v samoupravnih in koordinacijskih telesih posameznih znanstvenih
področij kot so: matematično-naravoslovne, tehniške, biotehniške, medicinske,
družboslovne in literarno-jezikovne vede«. Predlog za izdajo' zakona navaja
v 8. točki načelo naj se ustanovi republiška samoupravna organizacija raziskovalcev (RRS) bodisi kot samostojni organizem bodisi pri enem od središč znanstveno raziskovalnega dela; temelji naj na sekcijah po znanstvenih področjih.
Sklad naj bi samostojno upravljal družbeno sestavljeni upravni odbor kot
sinteza interesov raziskovalcev in družbe kot celote.
Pri realizaciji te zamisli je bilo več variant. Na skušnje na samem raziskovalnem področju se ni bilo mogoče opreti, glede na posebnost organizacije in
financiranja raziskovalne dejavnosti pa tudi ni bilo mogoče šablonsko privzeti oblik samoupravnih skupnosti na drugih področjih družbene dejavnosti.
Zato je prevladalo mnenje, naj zakon sicer določi bistvene odnose znotraj
skupnosti in navzven, podrobnosti pa naj prepusti statutu (54. člen), ki bo že
lahko upošteval začetne izkušnje.
Zato daje osnutek v prehodnih določilih začasni skupnosti dovolj časa, da
na podlagi lastnih izkušenj izoblikuje začasni statut (60. in 61. člen).
Začasne organe raziskovalne skupnosti imenuje na predlog Slovenske akademije znanosti in umetnosti, univerze v Ljubljani in Zveze raziskovalnih
organizacij Slovenije (in varianto še Gospodarske zbornice SR Slovenije)
izvršni svet Skupščine SRS oziroma Skupščina SRS (59. člen).
Rešitev, ki prepušča konkretno izdelavo organizma skupnosti statutu, je
gibčnejša, kajti tako odpade spreminjanje zakona, če bi to zahtevala praksa.
Predlog za samoupravno organizacijo želi zagotoviti kontinuiteto vsega pozitivnega v sedanji organizaciji na tem področju (sklad Borisa Kidriča); v tem
smislu ima upravni odbor sklada v okviru skupnosti relativno samostojen
položaj in torej ni izvršilni organ v klasičnem smislu (36., 45., 46., 47. člen).
Poleg tega naj sedanji sklad Borisa Kidriča opravlja svojo funkcijo po veljavnem ■ zakonu o skladu Borisa Kidriča, dokler ne začne delo začasni upravni
odbor sklada po novem zakonu (62. člen).
V skladu s 3. točko načel v predlogu za izdajo zakona, da je treba raziskovalno delo čimbolj povezati s celotnim družbenim delom in ga obravnavati kot
njegov sestavni del in kot bistveni dejavnik za napredek na vseh področjih
družbene dejavnosti, zagotavlja v osnutku predvidena skupnost aktivno prisotnost vseh zainteresiranih faktorjev:
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a) Raziskovalno skupnost sestavljajo raziskovalci (34. člen). Ta člen naj
bi se po varianti črtal glede na mnenje, da naj bi bil sestav skupnosti po^drobneje definiran v statutu na podlagi prakse. Raziskovalci se vključujejo
v skupnost prek:
■— sekcij (35. člen), ki naj bi zajemale le širša znanstvena področja
(58. člen), da ne bi prišlo do nezaželene dezintegracije in cepljenja na številne
ožje interese. Sekcija deluje prek svojega sveta in njegovih delovnih teles.
Sekcija je strokovno samoupravno telo, ki ima samoupravne pristojnosti glede
koordiniranja, usmerjanja in financiranja raziskovalnega dela na svojem znanstvenem področju (43., 44. člen);
— skupščine, ki jo sestavljajo raziskovalci, delegirani iz sekcij (39.
člen). Skupščina ima samoupravne pristojnosti glede programiranja znanstvene
px>litike in pobude za napredek raziskovalnega dela ter potrjevanja aktov
upravnega odbora sklada (40. člen), dalje glede globalne delitve sredstev sklada
(po 52. členu ali pa po II, varianti k 53. členu);
— upravnega odbora sklada, v katerega skupščina skupnosti
delegira polovica članov (46. člen). Upravni odbor upravlja sklad (45., 46. člen).
b) Družbena skupnost zagotavlja uveljavljanje širšega interesa
s tem,
— da Skupščina SR Slovenije s programom družbenega razvoja določa
obvezne okvire za oblikovanje raziskovalne politike (3. alinea 33. člen);
— da Skupščina SR Slovenije imenuje predsednika in polovico članov
upravnega odbora sklada (45. člen);
— da zagotavlja sredstva sklada (1. točka 51. člen) in lahko določa namen
njihove uporabe (3. odstavek 52. člena);
— da Skupščina SR Slovenije nastopa kot arbiter (53. člen) v primerih, če
se upravni odbor sklada (varianta : skupščina skupnosti) ne strinja z globalnimi razmerji za delitev skladov sredstev, ki jih določi skupščina skupnosti
(varianta : upravni odbor sklada).
Po variantnem predlogu naj bi se določilo o arbitraži črtalo, s tem da bi
odnose med upravnim odborom in skupščino glede tega urejal statut.
c) Neposredni uporabniki dosežkov raziskovalnega dela so prisotni v delovnih telesih sekcij, ko gre za vprašanja konkretnih raziskovalnih
projektov in tem (3. odstavek 44. člena).
Tako organizirana skupnost po mnenju predlagatelja lahko zagotavlja
uspešno usmerjanje in financiranje raziskovalne dejavnosti in drugih z njo
povezanih dejavnosti (33. člen). Vendar pa je treba poudariti, da predvidena
raziskovalna skupnost nima nobenih ingerenc nad samostojnostjo raziskovalnih
zavodov in posebej še raziskovalnih enot in da vpliva na usmerjanje raziskovalnega dela samo prek različnih oblik financiranja in samoupravnega dogovarjanja.
Glede organizacije strokovne in administrativne službe skupnosti podaja
osnutek dve varianti. Po prvi naj te zadeve opravlja pristojni republiški organ,
ki bi ga bilo potrebno glede na nove naloge primerno okrepiti (37. člen). Ta
upravni resor, ki je sedaj organizacijsko vključen v republiški sekretariat za
prosveto in kulturo, bi se po tej varianti osamosvojil z ustanovitvijo posebnega
republiškega sekretariata za raziskovalno delo. Ta varianta ima prednost v tem,
da bi se upravna in strokovno tehnična služba ter samoupravni organizem pri
delu povezovala v enoten in učinkovit mehanizem. Težava pri tej rešitvi pa
bi utegnila biti v tem, da je organizacija glede na žive in dinamične potrebe
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predvidene samoupravne skupnosti nekoliko toga. Poleg tega bi v tem primeru
sklad verjetno moral imeti še svojo finančno službo. Pri drugi varianti (54. a
člen) naj bi raziskovalna skupnost imela za opravljanje strokovno-tehničnih
in administrativnih zadev svoj sekretariat, ki ga vodi sekretar in ki ga imenuje
izvršni svet Skupščine SRS oziroma, Skupščina SR Slovenije. V tem primeru
bi se upravni resor ža raziskovalno delo ne osamosvojil, njegove upravne in
strokovne funkcije pa bi bile skrčene na minimum. Primerna organizacija
strokovne službe je toliko pomembnejša, ker menimo, da je potrebno spremljati, proučevati in koordinirati nekatere dejavnosti, ki so bile doslej zanemarjene (mednarodno znanstveno1 sodelovanje — 5. alinea 33. člena; dokumentacijska in informacijska služba — 9. in 17. člen; izumiteljstvo •—- 4.
alinea 33. č 1 e n a ; vloga znanosti v družbi — 2. alinea 33. člena, idr.).
4. Financiranje
Glede financiranja raziskovalnega dela ureja osnutek zakona uporabo sredstev sklada Borisa Kidriča in financiranje rziskovalnega dela nasploh.
— Sklad financira raziskovalno delo in podeljuje nagrade in štipendije
(47., 49., 50. člen). Glede financiranja raziskovalnega dela s strani sklada
vsebuje osnutek posebnost, da izrecno vnaša možnost financiranja ne le raziskovalnih objektov in nalog, ampak tudi programov raziskovalnega dela in izvajanja ukrepov za pospeševanje tega dela. Nadalje izrecno omenja možnost
financiranja raziskovalne opreme ter dokumentacijske in informacijske službe.
Opredeljuje tudi namen sredstev sklada, s katerimi naj se financira predvsem
raziskovalno delo, ki ni vezano na neposredno uporabo, lahko pa tudi sodeluje
pri financiranju neposredno uporabnih razisskav, če imajo širši družbeni pomen
(48. člen). Ker je bilo pri pripravi osnutka izraženo mnenje, naj bi zakon
ne opredeljeval podrobneje namenov sredstev sklada, saj bi to utegnilo utesnjevati njegovo delo, se k 48. členu dodaja še varianta, ki zelo splošno opredeljuje
naloge sklada, konkretno politiko financiranja pa povsem prepušča raziskovalni skupnosti. Med sredstvi sklada se v 3. točki 51. člena določa nov
možni vir dohodkov sklada iž pogodbene udeležbe na ekonomskih učinkih, pridobljenih z uporabo raziskovalnih dosežkov. Poleg tega 57. člen načeloma
obvezuje SR Slovenijo, da skladu zagotavlja stalen vir in rastoča sredstva.
Racionalna uporaba sredstev sklada se zagotavlja s tem, da raziskovalna
skupnost usmerja raziskovalno delo (40., 44. člen), da se vsaka
naložba v to delo podvrže strogi strokovni oceni (1. odstavek 44. člena), da se
raziskovalno delo obvezno objavlja (2. odstavek 2. člena), da se k odločanju o programih in financiranju nalog pritegujejo neposredni uporabniki
raziskav (3. odstavek 44. člena) in da so raziskovalne organizacije dolžne
voditi dokumentacijsko in informacijsko službo, ki omogoča vpogled v že dosežene rezultate raziskovalnega dela.
— V VII. poglavju (55., 56., 57. člen) vsebuje osnutek le splošna načela
o financiranju raziskovalnega dela, ker so konkretna določila možna le v ustreznih posebnih predpisih. Ob sestavljanju osnutka so bile izražene tudi želje,
naj bi predpisali obvezno izločanje določenega odstotka sredstev delovnih organizacij za financiranje raziskovalnega dela za njihove lastne potrebe. Menimo
pa, da bi taka določba zahtevala daljše proučevanje in več priprav ter da
obvezno izločanje sredstev ne zagotavlja njihove najracionalnejše uporabe.
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15. člen zahteva, da imajo raziskovalni zavodi svoj sklad za raziskovalno
delo, ne določa pa relativne višine tega sklada. Razmišljanje o tem, da bi
določili višino odstotka od dohodka za formiranje tega sklada, so pripeljala do
sklepa, da glede na različni položaj in potrebe raziskovalnih organizacij tako
določanje odstotka ne bi vedno imelo zaželenega učinka. Ker pa so nekateri
mnenja, da obvezno formiranje lastnega sklada brez predpisane kvantifikacije
ni učinkovito, je dodana k 15. členu varianta, da se ta člen izpusti.
POROČILA
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 8. aprila
1969 obravnaval osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti, ki ga je Skupščini
SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet.
V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je osnutek zakona pripravila
delovna skupina, ki jo je imenoval izvršni svet. Sestavljena je bila iz raziskovalcev, univerzitetnih učiteljev, članov slovenske akademije znanosti in umetnosti ter strokovnjakov iz gospodarstva in politične afere. Osnutek je pripravljala na podlagi sklepov Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj znanstvenega, aplikativnega raziskovalnega in razvojnega dela v SR Sloveniji in
na podlagi predloga za izdajo zakona o raziskovalni dejavnosti.
Predloženi osnutek zakona, ki je nastajal v neprestanem soočanju stališč
in rešitev s sedanjim stanjem in potrebami raziskovalne dejavnosti, je po
mnenju odbora solidna podlaga za širšo javno razpravo. Številne variante ob
posameznih členih omogočajo še bolj poglobljeno razpravo o vprašanjih, ki
doslej še niso bila dovolj razčiščena.
V nadaljnjih razpravah bo treba zlasti posvetiti pozornost določbam, ki
urejajo odnose med skladom in skupnostjo raziskovalcev. Raziskovalna skupnost —■ sodeč po njenih nalogah — bo imela bolj značaj svetovalnega kot samoupravnega organa, ki bi sprejemal temeljne odločitve o raziskovalnem delu.
Ne glede na to pa bo imela raziskovalna skupnost pomembno vlogo pri programiranju raziskovalnega dela, zlasti temeljnega. Takšna izhodišča osnutka
zakona so utemeljena, ker sprejemajo dokončne odločitve o sredstvih za raziskovalno delo in o raziskovalnih nalogah organi interesnih skupnosti za raziskovalno delo. To so-delovne organizacije kot neposredni uporabniki izsledkov
aplikativnega in razvojnega raziskovalnega dela in družbeno-politične skupnosti, ki financirajo vse tisto raziskovalno delo, ki se ne more odvijati na
podlagi delovanja tržnih zakonitosti in ima zanje poseben pomen. To je razvidno tudi iz 3. odstavka 52. člena, po katerem je treba pri razdeljevanju sredstev sklada upoštevati morebiten namen, ki ga določi dajalec sredstev. V zvezi
s-to določbo pa je bilo opozorjeno, če bi se dajalec sredstev posluževal te pravice v večjem obsegu, da bosta imela tako sklad kot skupnost minimalen vpliv
na razvoj in programiranje raziskovalnega dela.
V podrobni obravnavi osnutka zakona so bile dane naslednje pripombe:
k 9. členu : Kvalitetna dokumentacijska in informacijska služba za potrebe raziskovalnega dela naj bo urejena za potrebe več istovrstnih ali sorodnih
raziskovalnih organizacij, medtem ko naj imajo posamezne raziskovalne organizacije le interne dokumentacijske in informacijske službe v obsegu, ki neposredno izhaja iz njihovega tekočega dela.
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k 35. členu : Postavljeno je bilo vprašanje, ali ne bi bilo smotrno, da
bi zakon predvidel tudi način formiranja sekcij skupnosti raziskovalcev.
k 37. členu : Izraženo je bilo mnenje, da raziskovalna skupnost Slovenije,
kot jo predvideva osnutek, ne bo mogla uspešno opravljati vseh nalog brez
svoje strokovne, tehnične in administrativne službe. Zavrnjena je bila možnost
ustanovitve posebnega republiškega sekretariata za raziskovalno delo. Bolj
smotrno bi bilo ustanoviti sekretariat pri raziskovalni skupnosti, ki naj prevzame vse funkcije upravnega resorja, vezane na raziskovalno delo. V razpravi
je bilo tudi vprašanje, ali je utemeljeno, da bi sekretarja sekretariata imenoval
izvršni svet oziroma Skupščina SR Slovenije.
Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanca Ceneta
Matičiča.
Št.: 63-16/69
Ljubljana, 9. 4. 1969
Odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora je na seji dne
7. 4. 1969 obravnaval osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti, ki ga je skupščini predložil v obravnavo izvršni svet.
Odbor je ob razpravi o osnutku zakona o raziskovalni dejavnosti ugotavljal
stanje na področju raziskovalne dejavnosti, opozoril na določene pomanjkljivosti
in poudaril, da je z republiškim zakonom potrebno pričeti s procesom uveljavljanja določene republiške politike, ki naj pospeši razvoj raziskovanja in razvojne dejavnosti in prispeva k večji kvaliteti ter učinkovitosti razskova.1nega dela.
Zaostalost raziskovalnega dela se ob močnejšem uveljavljanju ekonomskih
zakonitosti vse bolj odraža v pomanjkanju prav takih uslug, ki jih gospodarstvo
za nadaljnji razvoj od raziskovalnih organizacij najbolj potrebuje. Kljub številnim inštitutom in drugim raziskovalnim organizacijam gospodarstvo običajno
ne dobi tistega, kar želi in potrebuje. Pogosto so rešitve teoretične in preveč
splošne, da bi jih lahko koristno uporabljali v proizvodnem procesu.
Relativna zaostalost raziskovalnega in razvojnega dela ni odraz premajhnega števila inštitutov in drugih organizacij, ki se ukvarjajo z raziskovalnim
delom, temveč predvsem rezultat nenačrtnosti, razdrobljenosti, premajhne medsebojne povezanosti raziskovalnih organizacij, neracionalnega koriščenja razpoložljivih kapacitet in marsikdaj tudi neustreznega načina financiranja. Po
mnenju odbora bo moral zakon o raziskovalni dejavnosti vnesti več reda v to
področje in zagotoviti vse pogoje za razvoj tistih raziskovalnih organizacij, ki
so koristne in potrebne.
Ob občutnem pomanjkanju konkretnih tehnoloških razvojnih rešitev ne
bi smeli preiti z ene skrajnosti v drugo, da bi pospeševali le komercialne raziskave, zanemarili pa aplikativne in fundamentalne, ki se občajno realizirajo
šele v daljšem časovnem ražbdobju. Pri tem pa je vsekakor potrebno razvijati
predvsem take fundamentalne raziskave, ki ne bodo same sebi namen, ampak
bodo prej ali slej vodile do konkretnih rešitev, ki bodo pospeševale razvoj
gospodarstva.
Za uspešen razvoj raziskovalnega dela je potrebno vnesti večji red in
racionalnost v republiškem merilu, potrebno pa je zavzeti aktivnejši odnos republike do nadaljnjega zbiranja sredstev in razvoja raziskovalnega dela na
35
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zveznem nivoju. Sredstva, ki se odvajajo v zvezni fond za pospeševanje raziskovalne dejavnosti, se obravnavajo kot sredstva, ki niso od nikogar in se temu
primerno tudi trosijo. To vprašanje je toliko bolj pomembno, ker višina teh
sredstev ni majhna in bi z racionalnejšo uporabo lahko dosegli mnogo večje
rezultate.
Odbor je pozitivno ocenil osnovna izhodišča osnutka zakona o raziskovalni
dejavnosti. Ugotovil je, da je predlagatelj pri izdelavi osnutka upošteval bistvene pripombe odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov gospodarskega zbora, ki je dne 26. 1. 1968 razpravljal o tezah za republiški zakon
o raziskovalni dejavnosti. Zamisel, po kateri naj bi se programska politika
raziskovalnega dela in koordinacija raziskovalne dejavnosti vršila v okviru
sekcij za posamezna področja, je odbor ocenil kot pozitivno in je menil, da b<.
uspešna realizacija zakona lahko prispevala k nadaljnjemu razvoju raziskovalnega dela v naši republiki.
Glede na to, da bo osnutek zakona pred sprejemom v skupščini šel v javno
razpravo, odbor ni zavzemal stališča do posameznih členov zakona in variant.
Menil je, da predstavlja osnutek zakona zadostno osnovo za javno razpravo in
da bi bilo potrebno, da poslanci pred sprejemom zakona dobijo na vpogled
informacijo o tem, katere raziskovalne organizacije imamo, kako uspešno
poslujejo in s čim se ukvarjajo.
Za poročevalca na seji zbora je bil določen Franc Lamut.
Št.: 63-16/69
Ljubljana, 8. 4. 1969
Odbor prosvetno-kulturnega zbora za znanstveno-raziskovalno delo in visoko šolstvo je na seji dne 28. marca 1969 obravnaval osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo
izvršni svet.
Ob obravnavi zakonskega osnutka v načelu je odbor ugotovil, da so načela,
ki jih je zbor sprejel ob sklepanju o predlogu za izdajo zakona, v zakonskem
osnutku dosledno in pravilno izvedena in da je v zakonskem osnutku zajeta
vsebina, ki jo je zbor določil v prvi fazi zakonodajnega postopka za sprejem
zakona O' raziskovalni dejavnosti.
V podrobni obravnavi je odbor k posameznim členom zakonskega osnutka
sprejel naslednja stališča in pripombe:
k 1. členu : Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da bo raziskovalna dejavnost po tem zakonu obsegala »znanstveno, aplikativno in razvojno
raziskovalno delo«; varianta naj se zato črta, prav tako pa tudi variantni dodatek, ker je po mnenju odbora odveč definicija, kaj ne šteje za raziskovalno
delo.
k 2. členu : Varianta naj odpade, ker je prav, da zakon dopušča raziskovalnim zavodom, da s statutom ali z drugim splošnim aktom določijo, kaj sodi
v poslovno tajnost.
k 4. členu: V drugem odstavkku naj se besede »visoke šole, višje šole«,
nadomesti z besedama »visokošolski zavodi,«.
Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z določili pred nedavnim sprejetega zakona o visokem šolstvu.
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k 11. členu: Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Raziskovalni
zavod upravljajo svet raziskovalnega zavoda, drugi samoupravni in strokovni
orgni ter direktor.«.
V drugem odstavku se črtajo besede: »lahko ustanovijo tudi drugi organi
upravljanja«.
Variantni dodatek se črta.
Odbor je menil, da ne kaže z zakonom predpisovati vsem raziskovalnim
zavodom institucijo znanstvenega sveta, ker je vsi zavodi verjetno ne bodo
imeli. Spremenjeno besedilo daje hkrati tudi širšo možnost za formiranje
samoupravnih in strokovnih organov v skladu s potrebami raziskovalnih organizacij.
k 12. č 1 e n u : Sprejme se varianta,
k 13. členu : Sprejme se varianta.
Glede na sprejeto stališče glede znanstvenega sveta je treba črtati 12. in
13. člen.
k 14. č 1 e n u : Obe varianti naj se črtata, ker je rešitev, kot jo predlaga
osnovni tekst, najprimernejša.
k 15. členu : Sprejme se varianta, ker naj formiranje skladov za raziskovalno delo ureja raziskovalna organizacija sama.
k 19. členu: Črtata naj se prvi in drugi odstavek.
Položaj raziskovalnih enot naj ureja statut delovne ali druge samoupravne
organizacije.
Glede na spremembo 12. člena je odveč drugi odstavek 19. člena,
k 27. č 1 e n u : V besedilu drugega odstavka se sprejmeta varianti.
Varianta k prvemu odstavku se črta.
Odbor se je zavzel za osnovno besedilo, ker določneje ureja status raziskovalcev v raziskovalnih zavodih in enotah.
k 28. členu: V drugem odstavku se beseda »voli« nadomesti z besedo
»predlaga«. Oba. variantna dodatka se črtata, sprejme pa se varianta, po kateri
se črta besedilo tretjega odstavka.
k 29. členu : Besedilo tega člei«* naj se v celoti črta, ker sodi po mnenju
odbora v statut raziskovalnega zavoda.
k 34. č 1 e n u : Besedilo prvega odstavka se dopolni z besedama »v Sloveniji«, besedilo drugega odstavka pa se za vejico spremeni tako, da se glasi
»ki ne delajo v Sloveniji.«.
Varianta se črta.
k 37. č 1 e n u : Sprejme se varianta, v novem 53. a členu pa se varianta
črta in sprejme variantni dodatek.
Odbor je ocenil, da raziskovalna skupnosit Slovenije, kot jo predvideva
zakon, ne bo mogla uspešno opravljati vseh nalog brez svoje strokovne, tehnične
in administrativne službe; zato je zavrgel možnost ustanovitve posebnega republiškega sekretariata za raziskovalno delo in se raje odločil za institucijo
sekretariata pri raziskovalni skupnosti, ki naj prevzame vse funkcije upravnega resor j a, vezane na raziskovalno delo. Svoje stališče utemeljuje odbor
tudi s tem, da bo takšna ureditev v bodoče omogočila sistematsko spremljati,
proučevati in koordinirati raziskovalno delo v Sloveniji na enem mestu,
k 39. členu: Drugi odstavek naj se črta.
k 48. č 1 e n u : Varianta naj se črta.
Predlagano besedilo natančneje določa politiko financiranja raziskovalnega dela in je zato primernejše od variantnega.
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k 52. č 1 e n u : Varianta naj se črta.
Odbor je menil, da bi bila z varianto določena pristojnost upravnega odbora preširoka; v globalni delitvi sredstev naj odloča skupščina raziskovalne
skupnosti, upravni odbor pa naj ima možnost sprožiti arbitražni postopek pri
Skupščini SR Slovenije (53. člen).
k 53. č 1 e n u : Obe varianti se črtata.
k 57. členu : Ob tem členu je odbor opozoril na potrebo, naj pristojni
Upravni organi še pred sprejemanjem, zakonskega predloga informirajo odbor
oziroma zbor, katere in kakšne so po sedanji zakonodaji možnosti za olajšave,
ki naj jih bodo deležne raziskovalne organizacije in delovne organizacije, ki
dajejo sredstva za raziskovalno delo. Posebej je treba tudi proučiti, da bi bili
skladi za raziskovalno delo deležni posebnih olajšav.
k 59. členu : Črtajo naj se vse variante.
k 63. členu : Variantni dodatek naj se črta, ker odbor ni sprejel variant
k 14. in 27. členu.
Odbor je za poročevalca na seji zbora določil predsednika odbora dr. Leva
Premru j a.
Št.: 63-16/69
Ljubljana, 29. 3. 1969
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
3. aprila 1969 obravnavala osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti, ki ga je
Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi je bilo obravnavano vprašanje vključevanja ureditve,
kakršno vsebuje zakonski osnutek, v obstoječi pravni sistem. V tej zvezi je
bilo ugotovljeno, da na tem področju obstoja na ravni federacije splošni zakon
o organiziranju znanstvenih dejavnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 16/65). Po ustavno
določenih razmerjih v zakonodajni dejavnosti morajo republike izdati svoje
zakone v skladu z načeli, ki jih določa zvezni splošni zakon. Republiški zakon
o raziskovalni dejavnosti bi torej moral upoštevati načela zveznega splošnega
zakona, jih smiselno prenesti v republiško ureditev in konkretizirati. Vendar
pa zakonski osnutek načel zveznega splošnega zakona v tem smislu ne upošteva,
nekatere konkretne njegove določbe pa so celo v nasprotju z zveznim zakonom.
Zaradi tega bo treba v nadaljnjih pripravah republiškega zakona pravilno
Urediti razmerja do zveznega splošnega zakona in osnutek v tem smislu v
konkretnih normah ustrezno revidirati. Če bi se pri tem pokazalo, da posamezne
določbe zveznega zakona ovirajo republiko pri ustrezni ureditvi tega področja,
bi bilo treba med pripravami republiškega zakona sprožiti postopek za spremembo takih določb zveznega zakona.
Nadalje je bil v načelni razpravi obravnavan tudi odnos predvidene zakonske ureditve tega področja do celotnega družbeno-političnega sistema in je
bilo ugotovljeno, da osnutek zakona ustreza splošnim družbenim težnjam na
tem področju, pri čemer v tem smislu ureja, med drugim, razmerja nasproti
družbeno-političnim skupnostim, sodelovanje predstavnikov družbene skupnosti
pri delovanju institucij na področju raziskovalnega dela, pogoje za kvalitetno
delo na tem področju itd. zaradi česar ne bi bilo mogoče reči, da ima zakonski
osnutek zgolj organizacijski značaj.
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Komisija je obravnavala predloženi zakonski osnutek tudi z gledišča, koliko in kako so v osnutku uresničeni sklepi za nadaljnji razvoj znanstvenega,
aplikativnega raziskovalnega in razvojnega dela v SR Sloveniji, ki so bili v
pristojnih zborih Skupščine SR Slovenije sprejeti v aprilu 1967. Ugotovljeno
je bilo, da je do nekaterih manjših odstopanj sicer prišlo že v fazi predloga
za izdajo zakona in nato tudi v osnutku zakona, vendar po obrazložitvi predstavnika predlagatelja in ugotovitvi, da osnutek vendarle odraža splošna načela
in politiko, vsebovano v omenjenih sklepih, komisija v tej zvezi ni.imela načelnih pripomb.
V načelni obravnavi je bila izražena še pripomba, da kljub temu, da zakonski osnutek sicer v največjem delu rešuje organizacijska vprašanja, vendarle ni dovolj določno rešil vprašanja, kako predvideno ureditev raziskovalne
dejavnosti sistemsko najustrezneje povezati z ureditvijo vprašanj raziskovalnega dela v nekaterih že obstoječih predpisih (zakon o visokem šolstvu, zakon
o slovenski akademiji znanosti in umetnosti). Zaradi jasnosti in celovitosti
bi najbrž bodoči zakon moral imeti več konkretnih odkazilnih norm na obstoječe predpise oziroma bi bilo treba v posebnih zakonih, ki vsebujejo tudi
določbe o raziskovalnem delu, popolneje urediti razmerja do sistemskega zakona
o raziskovalni dejavnosti. Ob tem je bilo opozorjeno tudi na vprašanja dejanskih možnosti učinkovitega funkcioniranja predvidene raziskovalne skupnosti.
V osnutku zakona namreč niso določno postavljena razmerja med raziskovalno
skupnostjo in samoupravnimi organizacijami na področju njene dejavnosti. Ker
poleg tega materialna podlaga raziskovalnega dela še ni zadostna, obstoja
bojazen, da bo zaradi pomanjkanja sredstev ob velikih potrebah raziskovalna
skupnost zaposlena predvsem z delitvijo finančnih sredstev.
Pri obravnavi posameznih določb zakonskega osnutka je komisija sprejela
naslednje predloge in pripombe:
K 1. č 1 e n u :
Raziskovalna dejavnost ne bi smela biti predvsem sama sebi namen, temveč mora biti predvsem pomembna za materialni in kulturni razvoj družbene
skupnosti. Zaradi tega zaporedje elementov, ki opisujejo pomen raziskovalne
dejavnosti v zadnjih treh vrstah besedila 1. člena zakonskega osnutka ne
ustreza. Pomen za napredek znanosti ne bi smel biti na prvem mestu. Tak
pomen raziskovalne dejavnosti sledi tudi iz načela, vsebovanega v 1. členu
splošnega zakona o organiziranju znanstvenih dejavnosti.
K 2. členu :
V določbi tega člena naj bi bilo, poleg načela o javnosti, tudi načelo splošnega zakona, da sta znanstvena misel in znanstveno ustvarjanje svobodna.
K 3. č 1 e n u :
Glede na ustavnopravno terminologijo bi bilo treba določiti, da je raziskovalna dejavnost (ne delo) posebnega družbenega pomena.
K 4. členu :
V drugem odstavku je med raziskovalnimi organizacijami treba omeniti
tudi umetniške akademije. Po določbi 11. člena zakona o> visokem šolstvu
(Uradni list SRS, št. 9/68) namreč tudi umetniške akademije organizirajo in
razvijajo znanstveno-raziskovalno delo v skladu z njihovimi ustanovitvenimi akti.
Zadnji odstavek naj se spremeni tako, da bo v besedilu izražena misel,
da za raziskovalno dejavnost slovenske akademije znanosti in umetnosti, univerze v Ljubljani in visokošolskih zavodov veljajo posebni zakoni.
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Na koncu poglavja o splošnih določbah, za sedanjim 6. členom zakonskega
osnutka, bi bilo treba dodati vsaj načelni določbi o financiranju raziskovalne
dejavnosti in o združevanju na tem področju.
K 8. členu :
Določba o tem, da lahko raziskovalni zavod, poleg drugih, ustanovijo tudi
občani, ni v skladu z načelom, izraženim v drugem odstavku 9. Sena splošnega
zakona. Omenjena določba splošnega zakona namreč ne daje možnosti občanom, da bi ustanavljali tovrstne zavode, za razliko od osnutka republiškega
zakona pa določa., da tak zavod lahko ustanovi skupina znanstvenih delavcev.
Zaradi tega je treba v 8. členu osnutka zakona besedo »občani« nadomestiti
z besedami »skupina raziskovalcev«.
K 9. členu :
a) _ Besedilo redakcijsko ne ustreza. Formulacije v posameznih alineah:
»ugotovljeno mora biti«, »izkazane morajo biti«, »izdelan mora biti« itd., naj
se nadomestijo z besedilom: »če je ugotovljeno«, »če je izkazano«, »če je izdelan« itd.
b)
Da bi bila določba 4. odstavka precizna, naj se v tretji vrsti besedi
»znanstvenimi naslovi« nadomestita z besedilom »naslovi iz 40. in 41. člena
zakona o visokem šolstvu«. V 34. členu predloženega osnutka se namreč poleg
znanstvenih naslovov iz 27. člena osnutka pojavlja tudi izraz »učno-znanstveni
naslov«, ki sicer ni nikjer podrobneje definiran. Očitno pa je, da oba pojma
poskušata zajeti ustrezne naslove po> določbah zakona o visokem šolstvu.
K 11. členu :
Po načelu, izraženem v XIII. amandmaju k ustavi SR Slovenije se samoupravni organi v delovni organizaciji organizirajo tako, da morajo obvezno
obstojati: delavski svet oziroma glede na naravo dejavnosti delovne organizacije drug ustrezen organ upravljanja, kolektivni izvršilni organ in individualni izvršilni organ, ki ju voli delavski svet in sta njemu odgovorna. Določba prvega odstavka 11. člena zakonskega osnutka pa ne omenja kolektivnega izvršilnega organa in ga je zato treba uvrstiti z ustreznim nazivom
(upravni odbor ali podobno) med obvezne samoupravne organe, navedene v
prvem odstavku. Le majhna delovna organizacija, v kateri bi izvršilne funkcije,
ki sicer pripadajo kolektivnemu izvršilnemu organu, lahko opravljal delavski
svet sam neposredno, izjemoma ne bi bila dolžna imeti kolektivnega izvršilnega organa. Pri tem je bilo izraženo mnenje, ki pa je ostalo v manjšini, da
tudi taka izjema glede na dobesedno tolmačenje ustavnega amandmaja ne bi
bila dovoljena.
.V tem členu zakonskega osnutka tudi ni realizirano načelo iz 90. člena
zvezne ustave, po katerem v delovni organizaciji, ki opravlja dejavnost posebnega družbenega pomena, sodelujejo pri upravljanju predstavniki zainteresiranih organizacij in družbene skupnosti. V tej zvezi bi bilo treba določiti
način izvolitve sveta in njegovo sestavo, upoštevajoč udeležbo predstavnikov
javnosti.
K 12. čl en u :
V zvezi z drugim odstavkom so bili izraženi pomisleki v tem smislu, da
bi uvajanje raziskovalcev, ki niso člani delovne skupnosti zavoda, v svet raziskovalcev zavoda, lahko predstavljajo resno nevarnost za samoupravno odločanje delovne skupnosti zavoda, zlasti še ob dejstvu, da se poskuša dati svetu
raziskovalcev zelo široka pooblastila.
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K 13. č 1 e n u :
Delovno področje sveta raziskovalcev je tako široko definirano, da bi
praktično lahko zajemalo vso dejavnost raziskovalnega zavoda. Taka opredelitev nalog je praktično nedefinirana in naj se zato črta.
K 15. č 1 e n u :
Raziskovalni zavodi so samostojne samoupravne organizacije in jim ni
mogoče z republiškim, zakonom predpisati, da morajo ustanoviti poseben namenski sklad. Zato naj se določba tega člena črta.
K 27. č 1 e n u :
Kot je bilo omenjeno že v pripombi k določbi 8. člena zakonskega osnutka,
naj se zaradi jasnosti in enotnosti terminologije namesto pojma »znanstveni
naslov« na vseh ustreznih mestih uporablja naziv »naslovi iz 40. in 41. člena
zakona o visokem šolstvu«.
K 29. č 1 e n u :
Določba je nejasna in ne pove, kaj pomeni razporeditev na delovno mesto;
ali je taka razporeditev konstitutiven akt in pomeni sprejem na delo ali pa
je le določitev konkretnega, dela. Pomen te določbe je v tem smislu še posebej
nejasen v odnosu do 26. in 28. člena zakonskega osnutka, ki urejata vprašanja
sprejema na delo v delovni organizaciji.
'K 30. č 1 e n u :
Poseben način ureditve položaja raziskovalca v primeru, ko na volitvah ni
bil znova izvoljen v ustrezni naslov, v tej določbi ni zadostno' izdelan. Do' nejasnosti prihaja zaradi tega, ker iz te določbe kot tudi iz ostalih, ni razvidno,
kako vpliva izvolitev ah neizvolitev na samo delovno> razmerje raziskovalca
(26., 28. in 29. člen zakonskega osnutka). Ce bi dejstvo, da raziskovalec pri
ponovnih volitvah ni bil izvoljen, samo po sebi pomenilo tudi prenehanje
delovnega razmerja, bi bilo umestno na tem mestu hkrati določiti, da se takemij
raziskovalcu ponudi najprej ustrezno drugo delovno mesto v delovni organizaciji — šele če tega ni mogoče storiti oziroma raziskovalec ponudenega dela
ne sprejme, bi mu lahko pripadal osebni dohodek še šest mesecev.
K 34. č 1 e n u :
V zvezi s pripombo k 9. in 27. členu naj se tudi v prvem odstavku tega
člena besedilo: »znanstveni naslov ali učnoznanstveni naslov« nadomesti z besedilom: »naslov iz 40. ali 41. člena zakona o visokem šolstvu«.
K 37. č 1 e n u :
Komisija, je bila mnenja,, da je nesprejemljiva ureditev v drugem odstavku 53. a člena (varianta), po kateri bi sekretarja raziskovalne skupnosti
imenoval izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Tak način imenovanja ne bi
bil v skladu s samoupravnim značajem omenjene skupnosti.
K 44. členu :
Gledfe na koncept bodoče zakonske ureditve bi na tem mestu zadostoval
opis funkcije sveta sekcije in temeljnih nalog tega organa, vse ostalo pa naj
se prepusti samoupravnemu urejanju s statutom. Zlasti določba drugega odstavka tega člena prepodrobno rešuje povsem drobna organizacijska vprašanja
in tako neustrezno' posega v področje samoupravnega odločanja.
K 45. č 1 e n u :
Zaradi smotrnega in uspešnega poslovanja bi bilo koristno, da bi skla|d
imel svojstvo pravne osebe in s tem potrebno poslovno sposobnost. Določba
tega člena bi bilo treba zato ustrezno dopolniti.
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K 51. č 1 en u :
V besedilu 2. točke naj se besedi »državni organi« nadomestita z ustreznejšim besedilom: »organi družbeno-političnih skupnosti«.
K 53. č 1 en u :
Komisija se ne strinja s predlagano ureditvijo razreševanja sporov med
upravnim odborom sklada in skupščino raziskovalne skupnosti. V teh odnosih
ne more kot arbiter nastopati državni organ. Zaradi tega naj se določba 53. člena
zakonskega osnutka črta.
K 54. č 1-e n u :
Zaradi jasnosti bi bilo treba v tretjem odstavku določiti, da Skupščina
SR Slovenije daje soglasje k statutu, ki ga sprejme skupščina raziskovalne skupnosti. Določba predloženega osnutka, da se statut sprejema v soglasju, ni dovolj
precizna.
K 56. členu :
Čeprav določba tega člena postavlja posebne sklade za financiranje raziskovalnega dela pri gospodarskih in drugih organizacij h kot možnost, torej
fakultativno in neobvezno, vendarle taka določba o namenskem skladu, njegovem financiranju in upravljanju neopravičeno omejuje samoupravno odločanje delovnih in drugih samoupravnih organizacij. Zato naj se določba tega
člena črta.
K 59. č 1 e n u :
Komisija je bila mnenja, da bi se na tem samoupravnem področju tudi
pri postavljanju nove organizacije morala pooblastila državnih organov omejiti
le na najnujnejši obseg. Zato bi bolj ustrezalo, če bi zakon neposredno določil
razmerja, po katerih sekcije skupnosti imenujejo člane v začasno skupščino
raziskovalne skupnosti ter predvidel ustanovitev iniciativnega odbora, ki bi
opravil vse potrebne praktične priprave za začetek dela začasnih organov
skupnosti.
Št.: 63-16/69
Ljubljana, 8. 4. 1969
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o skupnostih (in skladih) za kulturne dejavnosti
ter o financiranju kulturnih dejavnosti
I.
Na obravnavah v ustreznih skupščinskih telesih, v družbeno-političnih
organizacijah, pa tudi med kulturnimi delavci samimi prihaja že dalj časa
do izraza spoznanje, da položaj kulturnih dejavnosti v marsikaterem pogledu
ni tak, kot bi ustrezalo zgodovinsko potrjenemu pomenu teh dejavnosti za slovenski narod in njihovim današnjim nalogam v naši socialistični družbi. Za
razi'ko od nekaterih drugih dejavnosti posebnega družbenega pomena so se
na tem področju ohranili izrazito proračunski odnosi. To pa ovira integracijo
kulture z drugimi področji družbene dejavnosti in razvoj samoupravljanja v
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tej sferi. Kulturna politika ne temelji na programih razvoja kulturnih dejavnosti, ki je ponekod očitno zaostal za splošnim družbenim razvojem.
Ta spoznanja vsebuje tudi družbeni plan razvoja SR Slovenije v letih
1966—70, in v točki 9 poglavja V. ugotavlja, da terja razvoj demokratičnosti
in samoupravljanja kot osnove sistema, ki se mora razviti tudi v kulturnem
življenju na vseh ravneh in področjih, zamenjavo starih oblik delovanja odnosov in sistema financiranja z boljšimi, ki bodo omogočale dinamičen napredek
tudi v tej družbeni sferi. Dalje ugotavlja plan družbenega razvoja, da je treba
kulturi v prihodnjem obdobju posvetiti večjo pozornost in podporo, kajti sedanje zaostajanje nekaterih oblik kulturnih dejavnosti in samoupravljanja v
tej sferi za občim napredkom kaže na določeno protislovje in lahko pripelje
do nezaželenih deformacij. Družba, po besedilu plana, prisoja prednost tistim
temeljnim dejavnostim, ki spodbujajo in širijo kulturno življenje.
Plan družbenega razvoja slednjič ugotavlja, da je hitrejšo in uspešnejšo
rast kulturnih dejavnosti doslej oviral tudi neizdelan sistem, financiranja na
občinski in republiški ravni. Zato ugotavlja potrebo, da se izdelajo načela in
merila za uveljavljanje smotrnejšega in stabilnejšega sistema financiranja kulturnih dejavnosti, ki naj ga uveljavimo v naslednjih letih.
Zakon, katerega izdajo predlagamo, naj bi sistemsko urejal vprašanje
financiranja kulturnih dejavnosti, hkrati pa bi določal oblike smoupravnega
združevanja interesov in soodločanja o vprašanjih kulturnih dejavnosti v družbeno-političnih skupnostih ali širših območjih. Zakon torej ne bi urejal vprašanja samoupravljanja v delovnih in drugih organizacijah na tem področju; to
je predmet drugih splošnih ali posebnih predpisov.
Pripomniti moramo, da s podobnimi izhodišči tudi druge republike intenzivno iščejo ustreznejše oblike urejanja sistemskih vprašanj kulture in jih
uzakonj a jo.
II.
Temeljno načelo, ki naj ga zakon uveljavlja, je načelo samoupravnosti na področju kulturnih dejavnosti: o položaju, razmerah in razvoju
kulturnih dejavnosti naj odločajo kulturni delavci kot najbolj neposredno prizadeti, občani in organizacije kot interesenti za kulturne dobrine, in — ker
gre za dejavnost posebnega družbenega pomena — celotna družbena skupnost
po svojih izvoljenih organih in predstavnikih. V sodelovanju in soodločanju
teh treh dejavnikov je treba iskati jamstvo, da se bodo kulturne dejavnosti
razvijale v tisti smeri in takih smereh, kot ustreza potrebam in možnostim
širše ali ožje družbene sredine, in da bo kulturnim delavcem pripadalo v naši
družbi mesto, ki jim gre po načelu enakopravnosti in v odvisnosti od rezultatov
njihovega dela.
Iz tako pojmovnega načela izvajamo torej:
načelo program i ra n j a:
Demokratično izvoljen in ustrezno sestavljen samoupravni organ naj za
krajše pa tudi za daljše obdobje programira obseg posameznih kulturnih dejavnosti in oblik kulturnega življenja v svoji družbeno-politični skupnosti ali
v več skupnostih, za katere je ustanovljen. Okvir takega programiranja predstavljajo Ustrezni programi splošnega družbenega razvoja, v katerih so ugotovljene tako družbene potrebe kot tudi materialne možnosti območja: zato
naj bi bile z zakonom določene tudi pristojnosti skupščine ali skupščin občin
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glede programov kulturnih dejavnosti. Programi naj temelje na predlogih kulturnih zavodov in drugih nosilcev kulturne dejavnosti in na možnostih za
sodelovanje drugih, zlasti »osrednjih« in »regionalnih« institucijah ter na za^
konskih obveznostih glede nekaterih vrst kulturnih dejavnosti (knjižnice, arhivi,
spomeniško varstvo), hkrati pa naj na te elemente tudi vplivajo in jih dopolnjujejo s stališča kulturnih potreb in interesov občanov tistega območja.
Republiški program pospeševanja kulturnih dejavnosti naj bi — na podlagi programov ožjih območij — po eni strani predvideval pomoč republike pri
zagotavljanju temeljnih kulturnih dobrim čim širšemu krogu občanov, po
drugi strani pa bi podpiral najkvalitetnejše ter nacionalno najpomembnejše
dejavnosti, ne glede na to, kdo je njihov nosilec, ter načrtoval predstavljanje
najboljših dosežkov slovenske kulture v Jugoslaviji in v svetu.
Programiranje razvoja kulturnih dejavnosti seveda ne bi smelo pomeniti
zanikanja ali krnj en j a samoupravnih pravic delovnih organizacij na področju
kulture, temveč bi ob njihovem polnem upoštevanju zagotavljalo pravilna razmerja med posameznimi kulturnimi dejavnostmi, organski razvoj in racionalnost teh dejavnosti. Program bi bil namreč hkrati temelj za vlaganje družbenih
sredstev v kulturne dejavnosti in kulturne vrednote.
Načelo dohodka je potrebno uveljavljati tudi na področju kulturnih
dejavnosti. Za programirano in opravljeno družbeno koristno delo pripada delovnim organizacijam na tem področju — kolikor iz upravičenih razlogov ne
realizirajo dohdka od neposrednih interesentov — povračilo, v katerem se na
ustrezen dogovorjen način upoštevajo sredstva za osebne dohodke, za kritje
funkcionalnih, režijskih stroškov in amortizacije ter del za zadovoljevanje skupnih potreb delovnih skupnosti.
Delovne organizacije pa je treba tudi s politiko dodeljevanja družbenih
sredstev v smislu prejšnjega odstavka spodbujati k temu, da bodo povečevale
del dohodka, ki ga za svoje programirano in družbeno koristno delo ustvarjajo
od neposrednih interesentov oziroma potrošnikov.
Načelo delitve po delu: samoupravna telesa naj ugotovijo in
sprejmejo osnove in merila za vrednotenje dela v posameznih zvrsteh kulturnih
dejavnosti, ki terjajo vlaganje družbenih sredstev. Na podlagi takih osnov in
meril naj tudi priznavajo povračila za dejansko opravljeno delo v odvisnosti
od njegovega obsega in kakovosti, pri čemer morajo ta sredstva omogočati
delovnim organizacijam, da pri neposredni delitvi osebnih dohodkov dosežejo
višino osebnih dohodkov enakih kategorij delavcev na drugih področjih družbenega dela.
Pri tem pa ostaja delovnim organizacijam vsa samostojnost pri neposredni
delitvi dohodka kakor tudi osebnih dohodkov.
Zakon naj določi organizacijo in pristojnosti samoupravnih teles, v katerih
bi bili že našteti interesi ustrezno zastopani in ki naj bi s svojim delovanjem
uveljavljala navedena načela.
Dosedanje izkušnje s tega in z drugih področij družbenih služb ponujajo
dve temeljni možnosti: sklade in skupnosti.
Sklad je v nekem smislu podaljšana roka skupščine družbeno-politične
skupnosti, neposredni izvrševalec njene politike. Njegova temeljna naloga je
ustrezno razdeljevati sredstva, ki jih je v okviru svoje pristojnosti in svojih
dolžnosti dodelila skupščina za potrebe kulturnih dejavnosti. To pa ne izključuje tudi relativne samostojnosti in angažiranosti sklada pri formiranju neposredne politike in tudi pri programiranju razvoja dejavnosti, ki jim je name-
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njena, V določeni meri se to v praksi že dogaja npr. v republiških skladih s
področja kulture.
Skupnosti so širši samoupravni organizmi, v katerih imajo svoje mesto
zastopniki vseh zainteresiranih strani in katerih dolžnost je, skrbeti za organizacijo in razvoj dejavnosti neke družbene službe, za povezovanje in usklajevanje
teh dejavnosti med seboj, z delovnimi organizacijami drugih področji in z drugimi interesenti, za zagotavljanje sredstev za svojo- sfero- dejavnosti in za določanje meril in načel, po katerih se presoja upravičenost posameznih dejavnikov
do družbenih sredstev.
Na področju kulture v nekaterih pomembnejših kulturnih območjih že
doslej — z večjim ali manjšim, uspehom in bogastvom izkušenj — delujejo
skladi. V večini občin pa tudi skladov še nimajo. To velja predvsem za družbeno-politične skupnosti, kjer je kulturno življenje zelo skromno in kjer tudi
potrebe po kulturnih dobrinah niso razvite.
V poštev prihajajo torej naslednje možnosti:
a) zakon obveže vse družbeno-politične skupnosti, da ustanove za svoje
območje ali skupaj za območje več občin skupnosti za kulturne dejavnosti;
b) zakon dopusti namesto- ustanovitve skupnosti tudi ustanovitev občinskih
ali medobčinskih skladov;
c) ustanovitev skupnosti (ali skladov) po zakonu ni obvezna.
Poudariti je treba, da bi bilo zlasti glede na dejansko omrežje kulturnih
zavodov v Sloveniji na področja njihove dejavnosti zelo koristno in skorajda
nujno ustanavljanje širših, medobčinskih (regionalnih) skupnosti. Po tej
poti bi bilo moč reševati težave, nastale na področju kulture po ukinitvi okrajev, ko je skrb za zavode, katerih pomen in dejavnost očitno presegata občinske
meje, ostala zgolj občinam, na območju katerih imajo ti .zavodi svoje sedeže.
Ne glede na. pravne možnosti za uzakonitev takega medobčinskega sodelovanja
bo ob sprejemanju in uveljavljanju zakona, katerega izdajo predlagamo, potrebno-prizadevanje za ustanovitev takih širših skupnosti.
Skupnosti za pospeševanje kulturnih dejavnosti naj bi se ustanovile po
naslednjem postopku: skupščina, občine (ali skupščine več občin) bi ustanovila
iniciativni odbor. 2e v tem odboru naj bi bili ustrezno zastopani kulturni delavci, predstavniki gospodarskih in družbeno-političnih organizacij in predstavniki skupščine občine. Pripravljalni odbor bi pripravil ustanovno skupščino
skupnosti. V najvišjem organu skupnosti bi morala biti tudi formalno zagotovljena ustrezna vloga predstavnikov neposrednih interesentov in družbenopolitičnih skupnosti. Najvišji -organ bi lahko izvolil tudi svoj operativno izvršilni
organ, kolikor bi bil ta potreben.
Skupnost za pospeševanje kulturnih dejavnosti bi imela naslednje temeljne
pristojnosti:
— načrtovanje kulturnih dejavnosti in njihovega razvoja,
— medsebojno usklajevanje posameznih kulturnih dejavnosti,
— pridobivanje sredstev od delovnih in drugih organizacij ter iz drugih
neobveznih virov za izvajanje programa in za razvoj kulturnih dejavnosti,
— določanje meril za dodeljevanje sredstev, potrebnih za programirane
dejavnosti,
—- ugotavljanje in vrednotenje dejansko opravljenega dela in delovnega
uspeha,
— zagotavljanje in skrb za usposobljenost osnovnih sredstev za kulturne
dejavnosti: dvorane, vadbeni, klubski in drugi prostori in podobno,
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— posebej še skrb za izpolnjevanje zakonskih obveznosti na področju knjižničarstva, arhivov in spomeniškega varstva.
Na območju republike delujejo sklad SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti, sklad SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanje
filmov in sklad SR Slovenije za pospeševanje založništva, vsi trije na podlagi
posebnih zakonov. Podrobnejša analiza dosedanjega delovanja teh skladov, posebno prvega, naj bi pokazala, ali ta oblika še ustreza in naj bi jo z morebitnimi
dopolnitvami in spremembami (način formiranja upravnega odbora in komisij;
pristojnosti skladov na področju programiranja kulturnih dejavnosti ipd.) povzeli tudi v zakonu, katerega izdajo predlagamo, ali pa bi bilo primemo ustanoviti republiško skupnost za pospeševanje kulturnih dejavnosti. Njene naloge
bi bile:
— programiranje razvoja kulturnih dejavnosti v skladu z vsebino in obsegom nalog republike in v skladu s smernicami splošnega družbenega razvoja,
— v tem okviru usklajevanje in povezovanje kulturnih dejavnosti v republiki in vplivanje na, racionalen sestav omrežja zavodov posameznih kulturnih
dejavnosti,
—■ v okviru družbenega dogovora financiranja tiste redne dejavnosti določenih inštitutov, ki je republiškega:, nacionalnega značaja,
■— pomoč in sodelovanje pri naporih, da bi bile kulturne dobrine pristopne
vsem in da bi se na vseh področjih bogatilo- kulturno življenje,
— podpiranje in omogočanje najkvalitetnejših umetniških in kulturnih dosežkov,
— sodelovanje in skrb za ohranjanje nacionalnih kulturnihi spomenikov,
— načrtna prizadevanja za uveljavljanje slovenske kulture v Jugoslaviji
in v svetu in za podpiranje stikov slovenskega kulturnega prostora s svetovno
kulturo,
— posebna skrb za kulturno sodelovanje z obmejnimi pokrajinami.
Najvišji organ republiške skupnosti za pospeševanje kulturnih dejavnosti
naj bi kot predstavniki kulturnih delavcev sestavljali člani, ki bi jih imenovala
republiška društva umetnikov, ZKPO Slovenije, skupnosti institucij ter — po
določenem ključu izmenoma — nekatere skupnosti za pospeševanje kulturnih
dejavnosti in posamezne osrednje institucije, pač tiste, katerih dejavnosti bi
sofinancirala republiška skupnost.
Varianta: V najvišji organ republiške skupnosti bi imenovale svoje
predstavnike vse občinske ali medobčinske skupnosti, kjer pa te ne bi bile
ustanovljene, bi predstavnika imenovale skupščine občin. Prav tako bi vse
»osrednje« institucije imele svojega predstavnika v tem organu.
Predstavnike družbe pa bi imenovale deloma družbeno-politične organizacije: SZDL, Zveza sindikatov, ZMS, ZŠJ, deloma pa Skupščina SR Slovenije.
Struktura najvišjega organa bi morala biti prilagojena dolžnosti okvirnega
načrtovanja razvoja slovenske kulture in vodenja nacionalne politike na tem
področju kot temeljni pristojnosti republiške skupnosti.
V republiški skupnosti bi se v večji ali manjši meri razgrinjala problematika vseh področij dela, ki sodijo med kulturne dejavnosti, od knjižničarstva do
gledališč in od spomeniškega varstva do proizvodnje filmov. Skupnost se bo
morala v Organizacijskem pogledu prilagoditi tej heterogenosti z ustreznimi
metodami dela, deloma pa tudi z ustanovitvijo specializiranih notranjih organov. Sedanji trije republiški skladi bi kot samostojne pravne osebe prenehali
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obstajati, nadomestile bi jih po vsej priliki organizacijske enote v okviru skupnosti; to bi bila stvar statuta skupnosti.
Drugo temeljno načelo, ki naj ga uveljavi zakon, je načelo stabilnosti
družbenih sredstev za kulturno sfero in njihovega trajnega povečevanja v skladu z bogatenjem naše družbe in seveda v skladu s programom razvoja kulturnih dejavnosti samih.
Za uresničevanje tega načela, ki hkrati pomeni zagotavljanje znesljivešje
materialne baze samoupravljanja na tem področju, naj bi zakon, katerega izdajo
predlagamo, naložil vsem skupščinam občin, da izmed virov, ki jim pripadajo za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb, določijo za daljšo dobo tiste
vire, ki se neposredno stekajo skupnostim ali skladom za pospeševanje kulturnih
dejavnosti.
Kot takšni viri prihajajo v poštev predvsem:
— prispevki iz osebnih dohodkov,
-— davek na promet blaga na drobno ali davek na promet določene vrste
blaga,
— občinske turistične takse,
— prispevek iz dohodkov od avtorskih pravic.
Občinske skupščine naj bi izbrale vire in določile njih deleže za kulturno
dejavnost tako, da bi bila glede na gospodarsko naravo posamezne občine s tem
ukrepom zares zagotovljena stabilna sredstva za sfero kulture, odvisna od
celotnega uspeha gospodarstva in družbenih služb v občini.
Ze s samim zakonom, ki ga predlagamo, naj bi podrobno storila tudi republiška skup š.čin a. Predlagamo, da bi določila kot trajen vir dohodkov
republiške skupnosti za pospeševanje kulturnih dejavnosti določen prispevek
od osebnih dohodkov iz delovnega razmerja.
Zakon naj bi dalje določil, da je izviren dohodek republiške skupnosti
republiški prispevek iz dohodkov od avtorskih pravic. Ta vir je namreč po svoji
naravi vezan v precejšnji meri na kulturne dejavnosti.
Dohodek republiške skupnosti bi bil tudi filmski prispevek, uveden s posebnim republiškim zakonom.
Opravičljiva bi bila dalje participacija kulturne sfere na občinskem in
republiškem prispevku od skupnih dohodkov občanov, saj so v poprečju občani
z visokim standardom tudi pogostejši »potrošniki« kulturnih dobrin, s tem pa
tudi v večji meri deležni prispevkov družbe k dejanskim cenam teh dobrin.
Zaradi razlogov, ki jih ugotavlja družbeni plan in so povzeti v I. delu tega
predloga, pa bi moralo biti eno od načel zakona, da zagotovi materialne pogoje za sanacijo položaja v sferi kulture (pomanjkanje ali zastarelost osnovnih sredstev; zanemarjenost kulturnega življenja v nekaterih
predelih republike; osebni dohodki kulturnih delavcev znatno pod ustreznim
republiškim poprečjem). Za enega od nujnih sanacijskih ukrepov je treba šteti
dosledno uvedbo amortizacije osnovnih sredstev zavodov s področja kulture,
kar bo tudi terjalo dodatna družbena sredstva.
Za realizacijo tega načela bi lahko republiška skupščina s posebnim zakonom določila za nekaj let vnaprej dinamiko povečevanja temeljnega republiškega vira sredstev za kulturo, po tem predlogu prispevka od osebnih dohodkov iz delovnega razmerja.
Nadaljnji posebni viri, s katerimi bi lahko povečali republiška sredstva
za kulturo, bi mogli biti: obdavčitev take vrste literature, ki sodi pod oznako
»šunda«, npr. stripi, romani v zvezkih, ipd.; obdavčitev plošč zabavne in
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narodnozabavne glasbe; prispevek od vstopnic za zabavno-glasbene, zabavne,
varietejske, artistične in podobne prireditve; delež pri dohodku od iger na srečo,
morebiti tudi obdavčenje izrazito luksuznih predmetov. Uvedba vseh naštetih
virov pa je možna le s spremembo zvezne zakonodaje.
Alternativa: namesto pravkar predlaganih neposrednih virov lahko republika z zakonom določi najmanjši delež sredstev za kulturne dejavnosti, izražen
v razmerju do družbenega proizvoda, doseženega v preteklem obdobju; hkrati
pa določi za nekaj naslednjih let tudi faktor naraščanja deleža sredstev za kulturne dejavnosti, podobno kot je to> urejeno z novim zakonom o stalnih sredstvih
SR Slovenije za financiranje raziskovalnih dejavnosti.
Pripominjamo, da je po našem mnenju izdaja zakona smiselna le, če zakon
hkrati sistemsko uredi samoupravno združevanje interesov v tej sferi in financiranje kulturnih dejavnosti in to' tako, da bo mogoče začeti tudi is postopno
sanacijo položaja v teh dejavnostih. Sistemska in učinkovita ureditev financiranja je namreč po našem prepričanju pogoj za to, da bodo predlagane samoupravne strukture lahko zaživele in da bodo opravile svojo družbeno vlogo.
III.
Eden od namenov zakona, katerega izdajo predlagamo, je povečanje sredstev za potrebe kulturnih dejavnosti in zagotovitev porasta teh sredstev, usklajeno s porastom produktivnosti dela in družbenega proizvoda oziroma v določenem pospešenem tempu, ki bi omogočil hitrejšo rast kulturnih dejavnosti.
Ta namen pa bi zakon uresničeval le sistemsko. Izbor in uvedba predlaganih
virov ter njih obseg bodo odvisni od posebnih odločitev tako republike kot občin
in jih zato v tem predlogu tudi ni mogoče predvideti in zlasti ne kvantificirati.
Z ustanovitvijo samoupravnih teles bi ponekod nastala potreba po uvedbi
ali okrepitvi operativne in analitične službe za potrebe teh teles, kar bi vselej
v nekaterih primerih terjalo določena nova sredstva. Tudi samo delovanje širših
samoupravnih teles bi povzročilo nekatere dodatne funkcionalne stroške. Taki
izdatki pa bi bili tudi v finančnem pogledu opravičljivi zaradi večje racionalnosti pri delitvi sredstev in povečane kontrole nad njihovo rabo.
Sicer pa zakon ne bi predpisoval novih dejavnosti in tudi ne bi terjal
njihovega povečevanja; zato v tem smislu ne bi imel neposrednih finančnih
posledic.
POROČILA
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 31. 3. 1969
obravnaval predlog za izdajo zakona o skupnostih (skladih) za kulturne dejavnosti ter o financiranju kulturniih dejavnosti, ki ga je Skupščini SR Slovenije poslal republiški sekretariat za prosveto in kulturo.
Na seji se je odbor seznanil tudi s pripombami in mnenji, ki so jih Skupščini SR Slovenije v zvezi s tem zakonom poslali: slovenska knjižnica Ljubljana,
občinski svet ZKPO Trbovlje, tehniška založba Slovenije Ljubljana in svet za
grafično industrijo, založništvo in knjigotrštvo gospodarske zbornice SR Slovenije.
Odbor je podprl predlog za izdajo zakona, ki naj smotrno in stabilno uredi
financiranje kulturniih dejavnosti na eni strani ter omogoči večjo samoupravno
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združevanje interesov tega področja na drugi strani. Nova samoupravna telesa,
ki naj ne bodo preštevilna, bodo lahko zagotovila uspešnejše uveljavljanje kulture in v programskih usmeritvah kulturnih dejavnosti postavila v ospredje
njene stvarne potrebe, upoštevajoč pri tem tudi materialne možnosti širšega ali
ožjega območja.
Glede možnosti, kako urediti organizacijo in pristojnosti samoupravnih
teles, se je odbor odločil za kulturne skupnosti, ki naj kot širši samoupravni
organizmi skrbijo za razvoj, povezovanje in usklajevanje kulturnih dejavnosti
ter za primerno zagotavljanje sredstev. Pri tem naj ima republiška skupnost
predvsem funkcijo usklajevanja. Skladi za pospeševanje kulturnih dejavnosti
so imeli doslej pomembno vlogo pri razvoju kulturnih dejavnosti, vendar so bili
preveč usmerjeni le v razdeljevanje sredstev, premalo pa v snovanje kulturne
politike in programiranja razvoja kulturnih dejavnosti.
V razpravi o kulturnih skupnostih je odbor posvetil največjo pozornost
vprašanju, ali naj zakon obveže občinske skupščine, da so dolžne ustanoviti
kulturne skupnosti, ali pa naj bo njihova ustanovitev fakultativna. Opozorjeno
je bilo, če bo njihova ustanovitev za vsako občino obvezna, da bo potem težko
napraviti konec razdrobljenosti na nekaterih območjih oziroma zvrsteh kulturnih dejavnosti, ki nimajo pogojev za oblikovanje samostojne kulturne politike niti za njeno izvajanje. Zato se je odbor zavzel za ustanavljanje širših
regionalnih skupnosti, ki bi zavzemale območja več občin tako, kot se stvarno
oblikujejo interesi po posameznih območjih. Po mnenju odbora je potrebno
vprašanje občinskih skupnosti in regionalnih skupnosti skrbno proučiti, da bi
se izognili podobnim težavam, kot so nastale pri izobraževalnih skupnostih.
Namreč, premajhen interes nekaterih občinskih skupščin za skupno financiranje srednjega šolstva v okviru regije je bil tudi eden izmed vzrokov, da je
prevzela financiranje srednjega šolstva republika.
Nadalje je bilo opozorjeno, da ustanovitev skupnosti ne sme povzročiti
povečanja admistrativnih izdatkov na tem področju in tudi sestav skupnosti
naj ne bo preštevilen. Z gledišča smotrnosti in čimbolj enostavnega poslovanja
se odbor ni strinjal s sestavom najvišjega organa republiške skupnosti, kakršen
je predviden v varianti na 6. strani predloga. Po tej varianti bi imel najvišji
organ precej več kot 100 članov.
Z zakonom bodo morale biti jasno' opredeljene pristojnosti regionalnih skupnosti in republiške skupnosti. Vsaka skupnost naj ima svoj lasten program,
kar pomeni, da republiški program pospeševanja kulturnih dejavnosti ne more
biti sestavljen na podlagi programov regionalnih skupnosti. Ob tem pa naj
republiška skupnost na podlagi začrtane nacionalne kulturne politike spodbuja
sodelovanje regionalnih skupnosti in jim daje pomoč pri zagotavljanju temeljnih kulturnih dobrin čimširšemu krogu občanov, na, drugi strani pa podpira
najkvalitetnejše ter racionalno najpomembnejše dejavnosti ne glede na to, kdo
je njihov nosilec.
Odbor je v celoti podprl drugo temeljno načelo predloga o stabilnosti družbenih sredstev za kulturo in njihovem trajnem povečevanju v skladu z bogatenjem družbe in razvojnim programom kulturnih dejavnosti. To načelo pa je
sedaj še teoretična predpostavka, ker ga je možno realizirati le s konkretno
določitvijo finančnih virov, ki naj bi napajali bodoče kulturne skupnosti in
višine sredstev. Dokler to vprašanje ne bo rešeno, je težko pričakovati uspešnost tega zakona.
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Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog za izdajo zakona
o skupnostih (in skladih) za kulturne dejavnosti ter o financiranju kulturnih
dejavnosti.
Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanca Rada
Zabrica.
Št.: 402-138/69
Ljubljana, 1. 4. 1969

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti je na seji dne
28. februarja 1969 obravnaval predlog za izdajo zakona o skupnostih (in skladih)
za kulturne dejavnosti, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil republiški
sekretariat za prosveto in kulturo.
V razpravi je odbor soglasno podprl potrebo po^ izdaji zakona, ki naj sistemsko uredi smotrno in. stabilno financiranje kulturnih dejavnosti na eni strani
ter določi oblike samoupravnega združevanja interesov tega. področja na drugi
strani, oboje seveda le v medsebojni smiselni simbiozi. Nova samoupravna razmerja bodo lahko zagotovila uspešnejše uveljavljanje kulture in v programskih usmeritvah kulturnih dejavnosti postavila v ospredje predvsem njene
potrebe, upoštevajoč pri tem tudi .materialne možnosti širšega ali ožjega območja. Čeprav zakon ne prinaša še absolutnih sistemskih rešitev, bo njegovo
uveljavljanje nedvomno pomenilo tudi uresničevanje integracijskih teženj in
pobud, ki se že in se še bodo pojavljale v okviru kulturnih dejavnosti.
Glede možnosti, kako urediti organizacijo in pristojnosti samoupravnih
teles, se je odbor odločil za kulturne skupnosti v prepričanju, da bodo ti širši
samoupravni organizmi uspešneje skrbeli za razvoj, povezovanje in usklajevanje kulturnih dejavnosti ter za primerno zagotavljanje sredstev kot pa skladi
za pospeševanje kulturnih dejavnosti. Njihova dosedanja dejavnost je bila namreč preveč usmerjena le v razdeljevanje sredstev, premalo pa v snovanje kulturne politike in programiranje razvoja kulturnih dejavnosti. Slabost je bila
tudi v tem, da so bili člani upravnih odborov imenovani, v njihovi sestavi pa
tudi niso bile vedno zastopane vse zvrsti kulturnih dejavnosti.
Glede na te ugotovitve se je odbor zavzel za to, da zakon obveže vse družbeno-politične skupnosti, da ustanove skupnosti za kulturne dejavnosti, in sicer
za svoje območje ali pa, skupaj z drugimi, za območje več občin. Pri tem je
podprl ustanavljanje širših regionalnih skupnosti, saj bo le tako> mogoče napraviti konec anarhoidni razdrobljenosti na nekaterih območjih oziroma zvrsteh
kulturnih dejavnosti. Zato naj po mnenju odbora že sam zakon zaveže k povezovanju v večje kulturne skupnosti.
Ob dilemi, ali naj v republiškem merilu še vnaprej obstajajo trije skladi
(za pospeševanje kulturnih dejavnosti, založništva ter proizvodnje in predvajajanja filmov), ki naj jih hovi zakon povzame v svoje besedilo, ali pas naj se namesto njih ustanovi republiška skupnost za pospeševanje kulturnih dejavnosti,
se je odbor odločil za drugo možnost. Pri tem je poudaril, da bo morala ta
skupnost predvsem prevzeti republiške pristojnosti glede programiranja razvoja
slovenske kulture in vodenja nacionalne politike na tem področju, manj pa
opravljati funkcijo distributerja republiških sredstev, namenjenih za kulturo.
Predlog za izdajo zakona naj bi zato tudi ustrezneje opredelil republiški pro-
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gram pospeševanja kulturnih dejavnosti, pri čemer naj bi upošteval, da mora biti
ta program ne seštevek, ampak organska sinteza programpv ožjih območij.
Temeljno načelo zakona o stabilnosti družbenih sredstev za kulturo in njihovem trajnem povečevanju v skladu z bogatenjem družbe in razvojnim programom kulturnih dejavnosti je odbor v celoti podprl, saj pomeni uresničevanje
tega načela hkrati tudi uresničenje številnih predlogov in pobud, ki jih je prav
v tej smeri dajal odbor v svojih razpravah o materialnem položaju kulture in
potrebi sanacije njenega položaja. Glede finančnih virov, ki naj bi napajali
bodoče kulturne skupnosti, je odbor menil, da bi se zanje lažje opredelil, če
bi imel na voljo že tudi njihovo kvantifikacijo oziroma oceno finančnih učinkov,
ki bi jih ti viri imeli. Tak izračun je nedvomno potreben tudi zaradi tega, da
bi se odbor oziroma kasneje zbor lahko odločal glede variantnega predloga za
določitev načina financiranja kulturnih dejavnosti, ki namesto neposrednih
virov financiranja predvideva najmanjši delež sredstev za kulturne dejavnosti
v razmerju do družbenega proizvoda, doseženega v preteklem obdobju. Pristojni republiški upravni organ naj bi zato predložil pred odločanjem o potrebnosti predloženega zakona tudi podatke o tem, kolikšen je bil delež sredstev,
namenjenih za kulturo, v narodnem dohodku oziroma družbenem proizvodu, in
to za vse obdobje od leta 1945 dalje.
Pripombe, načelne in podrobne, ki jih je odbor sprejel na seji k predlogu
za izdajo zakona, je predstavnik predlagatelja sprejel in jih bo vnesel v besedilo predloga; tako dopolnjeno oziroma, spremenjeno besedilo naj bi nadomestilo
prvotno predloženi predlog za izdajo zakona. Se pred odločanjem na seji zibora
bo odbor razposlal dopolnjen predlog za izdajo zakona v mnenje vsem pomembnejšim kulturnim zavodom, organizacijam in njihovim združenjem, republiškim
kulturnim skladom ter vodstvom družbeno-političnih organizacij.
Št.: 022-187/69
Ljubljana, 13. 3. 1969
Odbor prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti je na seji dne
1. aprila 1969 obravnaval pripombe, ki so jih k predlogu za izdajo zakona o
skupnostih (in skladih) za kulturne dejavnosti ter o financiranju kulturnih dejavnosti posredovali svet za grafično industrijo, založništvo in knjigotrštvo gospodarske zbornice SR Slovenije, tehniška založba Slovenije, Slovenska matica,
skupnost slovenskih gledališč, skupnost arhivov Slovenije, prireditvena poslovalnica »Festival« Ljubljana, goriška knjižnica Nova Gorica, ljudska in študijska knjižnica Ptuj, osrednja knjižnica občine Kranj, Slovenska knjižnica Ljubljana in občinski svet zveze kulturno-prosvetnih organizacij Trbovlje.
Odbor je ugotovil, da se je v javni razpravi o predlogu za izdajo zakona
odzvalo prošnji odbora za kulturne dejavnosti porazno malo zavodov s področja
kulturnih dejavnosti, družbeno-političnih organizacij in organov občinskih skupščin. Od 160 institucij, katerim je odbor posredoval predlog za izdajo zakona v
mnenje, jih je svoje pripombe in stališča poslalo le 11. Odbor je sodil, da sicer
resda kratek rok za javno razpravo nikakor ne bi smel biti vzrok za tako
majhno udeležbo.
Javna razprava ni dala bistvenih vsebinskih pobud; vsi udeleženci so podprli predlog za izdajo zakona, nekateri le načelno, drugi tudi s konkretnimi pripombami in predlogi.
36
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Do posameznih predlogov, ki so jih odboru posredovale omenjene institucije, je odbor zavzel naslednja stališča:
— odbor je zavrnil predlog sveta za grafično industrijo, založništvo in
knjigotrštvo pri gospodarski zbornici SR Slovenije, naj bi bila skupnost organizirana v ustreznih organizacijskih enotah za vsako dejavnost. Predložena
organizacija bi namreč vodila v razdrobljenost, povzročala medsebojne spore in
neekonomičnost delovanja;
— predlog tehniške založbe Sloveniije, da je treba jasno opredeliti vlogo
republike in uskladiti njene kompetence s samoupravnimi pravicami delovnih
organizacij na področju kulture, je deloma že upoštevan v predlogu za izdajo
zakona, jasneje pa naj pride do izraza v samjem osnutku;
— predlog iste založbe glede ustanavljanja medobčiskih oziroma regionalnih skupnosti, ker so občinske zelo ozko območje za programiranje kulturnih
dejavnosti, je odbor sam podprl v razpravi o predlogu zakona in ustrezen predlog posredoval tudi v svojem poročilu;
— pripombo tehniške založbe Slovenije, da je povečanje prispevka iz dohodkov od avtorskih pravic sporno, je odbor zavrnil, ker je ta prispevek v predlogu za izdajo zakona omenjen le kot eden izmed virov za financiranje kulture,
nikjer pa ni predvideno povečanje;
— odbor se ni strinjal z mnenjem Slovenske matice, po katerem bi moral
zakon upoštevati oziroma razlikovati osrednje kulturne ustanove od lokalnih
kulturno-prosvetnih društev, strokovno kulturno delo pa od amaterskega kulturno-prosvetnega udejstvovanja, ker bo zakon o skupnostih za kulturne dejavnosti ter o financiranju kulturnih dejavnosti obravnaval to področje celovito
in predlagana distinkcija ne sodi v zakonsko materijo;
— odbor je ocenil, da problem, na katerega opozarja skupnost arhivov
Slovenije, da bi se v okviru novih skupnosti materialni položaj nekaterih kulturnih dejavnosti, ki služijo predvsem potrebam znanosti, še poslabšal, ne sodi
v zakonsko materijo.
Odbor je tudi ugotovil, da so udeleženci nedavnega kongresa zveze kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije v svojih razpravah v celoti podprli načelna izhodišča predloga za izdajo zakona o skupnostih (in skladih) za kulturne
dejavnosti ter o financiranju kulturnih dejavnosti.
Odbor predlaga zboru, da predlog za izdajo zakona v dopolnjenem oziroma
spremenjenem besedilu, kakršen je bil zboru predložen, sprejme.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil svojega predsednika Lojzeta
Filipiča.
Št.: 402-138/69
Ljubljana, 1. aprila 1969

Zakcnodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na seji dne
17. marca 1969 obravnavala predlog za izdajo zakona o skupnosti (in skladih)
za kulturne dejavnosti ter o financiranju kulturnih dejavnosti, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil republiški sekretar za prosveto in kulturo.
Komisija ni imela načelnih pripomb k razlogom, s katerimi predlagatelj
utemeljuje potrebo po izdaji zakona. Prav tako na seji ni bilo splošnih pripomb
v zvezi z načeli, na katerih naj temelji bodoči zakon.
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V zvezi s predlogom, da se s predlaganim zakonom zagotovijo tudi sredstva
za materialno sanacijo celotnega področja kulture (zadnji odstavek na 7. strani),
pa je bila komisija mnenja, da bi moral predlog vsebovati podatke o sredstvih,
ki so potrebna za tako sanacijo. Komisija'je Ob tem še ugotovila, da manjkajo
vsaki, tudi približni podatki o potrebnih sredstvih, ki naj jih zagotovi zakon
tako za materialno sanacijo področja kulture kot tudi za druge namene, ki
izhajajo iz predloga za izdajo zakona. Tem potrebam bi bilo treba ustrezno
prilagoditi tudi finančne pokazatelje o sredstvih, ki naj bi se formirala iz posameznih virov, nakazanih v predlogu.
Po drugem odstavku 250. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije mora
predlog za izdajo zakona poleg ostalih sestavin vsebovati tudi oceno, kakšne
bodo finančne posledice zakona. Ker je predlog za izdajo zakona, po ugotovitvah
komisije, v tem pogledu pomanjkljiv, ga je treba pred razpravo v pristojnih
zborih v tem smislu še dopolniti.
Št.: 402-138/69
Ljubljana, 18. 3. 1969
OSNUTEK ZAKONA
o glasbenih šolah
I. Temeljne določbe
1. člen
S tem, zakonom se urejata vzgoja in izobraževanje (v nadaljnjem besedilu:
vzgoja) mladine in odraslih (v nadaljnjem besedilu: učenci) v glasbenih šolah.
. Glasbene šole so del vzgojno-izobraževalnega sistema.
Glasbene šole se ne uvrščajo med srednje šole oziroma visokošolske zavode.
2. člen
Glasbene šole ob doseganju splošnih vzgojno-izobraževalnih smotrov zlasti:
— dajejo učencem glasbeno vzgojo, da lahko sodelujejo v orkestralnih
skupinah ali pevskih zborih oziroma, da lahko nadaljujejo glasbeno izobraževanje;
— seznanjajo učence z dosežki na področju glasbene kulture in jih navajajo k estetskemu doživljanju glasbene umetnosti;
prirejajo javne in interne koncerte, glasbene večere, akademije, proslave,
predavanja, gostovanja in druge nastope ter tako prispevaj o k razvoju glasbene
kulture v svojem območju.
Pri opravljanju svojih nalog se glasbene šole povezujejo z družinami
učencev in sodelujejo s strokovnimi in drugimi organizacijami ter izobraževalnimi in družbeno^političnimi skupnostmi.
3. člen
Glasbene šole izobražujejo predšolsko, osnovnošolsko in drugo mladino ter
odrasle.
36»
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4. člen

Glasbene šole so lahko zavodi ali notranje organizacijske enote drugih
organizacij.
Dejavnosti glasbenih šol je posebnega družbenega pomena.
Dejavnost glasbenih šol se sofinancira v skladu z zakonom o izobraževalnih
skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, s prispevki
učencev in z drugimi dohodki.
5. člen
Glasbene šole imajo statute.
Statute glasbenih šol potrjuje skupščina občine, na katere območju je sedež
glasbene šole.
Glasbene šole imajo svoje pečate z grbom Socialistične republike Slovenije.
6. člen
Ce ni s tem zakonom drugače določeno, se za glasbene šole primerno uporabljajo določbe temeljnega zakona o zavodih (Uradni list SFRJ, št. 5-33/65 in
št. 50-551/68) in zakona o srednjem šolstvu (Ur. list SRS, št. 18-138/67).
II. Organizacija vzgoje
7. člen
Vzgoja v glasbenih šolah traja glede na vrsto glavnega predmeta od dveh
do deset let.
Nadarjenim učencem, ki hitreje obvladajo snov učnih predmetov, morajo
glasbene šole omogočiti, da lahko prej končajo izobraževanje, kakor je določeno
po prejšnjih dveh odstavkih.
8. člen
Učni predmeti na glasbenih šolah so glavni in dopolnilni predmeti.
Glavni predmeti so: godala, klavir, solo petje, pihala, trobila, tolkala, brenkala, harmonika, ritmika in ples.
Dopolnilni predmeti so zlasti: nauk o glasbi, spoznavanje glasbene umetnosti, komorne vaje, orkester in zbor.
9. člen
Vzgoja v glasbenih šolah se izvaja po predmetnikih in učnih načrtih.
Osnove predmetnika in učnih načrtov določi pedagoški svet SR Slovenije,
Osnove vsebujejo učni predmet, minimalno tedensko in letno število učnih
ur, trajanje in način izobraževanja ter vsebino učnega predmeta.
Na podlagi osnov sestavi glasbena šola predmetnik in učni načrt. S predmetnikom in učnim načrtom glasbene šole se določi, kateri učni predmeti se
poučujejo v glasbeni šoli, kateri dopolnilni predmeti so obvezni, koliko javnih
oziroma internih nastopov morajo opraviti učenci in se povzamejo glede določenih učnih predmetov iz osnov predmetnika in učnih načrtov določbe o številu
tedenskih in letnih ur, o trajanju in načinu izobraževanja in o vsebini.
Število učencev pri pouku posameznih predmetov določi glasbena šola
v okviru normativov, ki jih podpiše republiški sekretar za prosveto in kulturo
SR Slovenije.
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10. člen
Temeljna učna enota glasbenih šol je letnik. Letnik obsega učno snov
enega šolskega leta.
Glasbena šola ima lahko oddelke, odseke in skupine.
11. člen
Pouk v glasbenih šolah je individualen in skupinski.
Učna ura individualnega pouka traja praviloma 30 minut, skupinskega
pouka pa 45 minut.
12. člen
V glasbenih šolah se ocenjuje uspeh iz posameznih učnih predmetov. Pri
oceni iz glavnega predmeta se upošteva tudi ocena uspeha pri nastopu,. Ob
koncu šolskega leta se oceni tudi splošni uspeh.
Uspeh iz glavnih predmetov, splošni uspeh in uspeh pri nastopu ocenjuje
komisija. Komisija ima predsednika in dva člana, ki jih imenuje ravnatelj
glasbene šole izmed članov učiteljskega zbora glasbene šole in izmed ustreznih
strokovnjakov. Predsednik komisije je praviloma ravnatelj glasbene šole.
Uspeh iz dopolnilnih predmetov ocenjuje med šolskim letom učitelj, ki
predmet poučuje.
13. člen
Ocenjuje se z besedami in številkami in sicer: odlično (5), prav dobro (4),
dobro (3), zadostno (2) in nezadostno (1).
Ocena nezadostno je negativna, druge ocene so pozitivne.
Ocena iz splošnega napredka ali iz uspeha pri nastopu je tudi opisna.
Opisna ocena je kratko formuliran opis učenčevega splošnega napredka oziroma uspeha pri nastopu.
14. člen
V glasbenih šolah se opravljajo sprejemni preizkus ter letni, kontrolni in
popravni izpiti.
V glasbenih šolah so lahko tudi izredni izpiti.
Izpiti se opravljajo pred komisijo, imenovano po drugem odstavku 12. člena
tega zakona.
O vsakem izpitu se sestavi zapisnik.
15. člen
Sprejemni preizkus opravljajo osebe, ki se vpišejo v 1. letnik glasbene šole.
Na sprejemnem preizkusu se ugotovi, če ima oseba, ki se želi vpisati v
glasbeno šolo, primerno razvit posluh, čut za ritem, sposobnost glasbenega
pomnenja ter fizične in zdravstvene pogoje za učenje ustreznega glavnega
predmeta.
16. člen
Letne izpite iz vseh predmetov letnika opravljajo učenci glasbene šole vsako
leto. Letni izpit iz vsakega predmeta obsega učno snov enega letnika. Letni
izpiti se opravljajo praviloma v mesecu juniju.
S kontrolnim izpitom se ugotavlja učencev napredek iz posameznih glavnih
predmetov.

566

Priloge

Popravne izpite opravljajo učenci iz tistih predmetov, iz katerih so negativno ocenjeni. Učenec lahko opravlja popravni izpit iz glavnega predmeta
samo enkrat, iz dopolnilnih predmetov pa večkrat.
17. člen
Izredne izpite opravljajo osebe, ki si hočejo pridobiti izobrazbo glasbene
šole, pa ne obiskujejo pouka.
Izredne izpite dovoljuje učiteljski zbor glasbene šole in določa roke, kdaj
se opravljajo in kako se opravljajo izredni izpiti.
Izredne izpite lahko učenci večkrat ponavljajo.
18. člen
Učiteljski zbor glasbene šole določi roke za opravljanje izpitov.
19. člen
Učenci glasbenih šol napredujejo v višji letnik, če so pozitivno ocenjeni
iz glavnih predmetov.
Učenci glasbenih šol končajo vzgojo, če opravijo letne izpite iz vseh letnikov.
Učenci, ki ne opravijo popravnega izpita iz glavnega predmeta, ponavljajo
letnik. Isti letnik se lahko ponavlja samo enkrat.
Učenci, ki ne opravijo1 popravnih izpitov iz dopolnilnih predmetov, lahko
obiskujejo pouk iz dopolnilnih predmetov v prejšnjem letniku, dokler ne opravijo izpit iz teh predmetov.
20. člen
Če komisija glasbene šole pri letnem izpitu ugotovi, da učenec nima pogojev za uspešno napredovanje v glavnem predmetu, lahko odloči, da se učenec
ne more več vzgajati v tej glasbeni šoli v tem glavnem predmetu.
Izredno nadarjenemu učencu lahko komisija na podlagi opravljenih letnih
izpitov iz glavnega predmeta dovoli prestop v naslednje višje letnike.
21. člen
Glasbene šole s statutom ali drugim splošnim aktom podrobneje določijo
način opravljanja izpitov ter delo in organizacijo izpitnih komisij.

III. Učenci
28. člen
V 1. letnik glasbene šole se učenci sprejemajo na podlagi razpisa.
Z razpisom se lahko glede na posebnosti glavnih predmetov določi spodnja
ali zgornja meja starosti učencev in se omeji njih število.
23. člen
Učenci glasbene šole, ki so stari štirinajst ali več let, tvorijo šolsko skupnost.
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24. člen
Učencu, ki krši statut in druge splošne akte glasbene šole, se v glasbeni
šoli nedostojno vede in ne izpolnjuje svojih dolžnosti v glasbeni šoli, se lahko
izreče pismeni opomin učitelja; pismeni opomin ravnatelja, in odstranitev iz
glasbene šole, o čemer sklepa učiteljski zbor glasbene šole.
25. člen
Glasbene šole s splošnim aktom podrobneje določijo pravice in dolžnosti
učencev glasbenih šol ter vzgojne ukrepe, ki se za učence uporabljajo v glasbeni šoli. -

IV. Učitelji
26. člen
Učitelji glasbenih šol morajo s svojim delom in življenjem ter z družbeno
moralnimi lastnostmi dajati poroštvo, da bodo uresničevali splošne in posebne
vzgojne smotre, in morajo imjeti izobrazbo, ki je določena s tem zakonom.
Učitelji glasbenih šol so lahko tisti, ki imajo visoko, višjo ali srednjo
izobrazbo ustreznega glasbenega izobraževalnega zavoda (prvo in drugo stopnjo
akademije za glasbo, glasbeno predmetno skupino pedagoške akademije s predhodno srednjo glasbeno šolo ali vsaj srednjo glasbeno1 šolo).
Za učitelje s srednjo glasbeno šolo je potrebno razpisovati delovna mesta,
kolikor obstajajo za določeno stroko višje ali visoke šole iz prejšnjega odstavka.
Učitelji iz prejšnjega odstavka niso dolžni opravljati strokovnega izpita,
pač pa so se dolžni strokovno in pedagoško izpopolnjevati v skladu z 38. členom
citiranega zakona (6. člen zakona o glasbenih šolah).
Učitelji glasbenih šol so lahko izjemoma tudi tisti, ki so pokazali vidne
uspehe na pedagoškem ali umetniškem glasbenem področju. Soglasje za nastavitev imenovanih učiteljev daje ustrezni področni zavod za prosvetno! pedagoško službo na predlog sveta šole.
Učitelji iz prejšnjega odstavka si niso dolžni pridobiti pedagoške izobrazbe
v skladu s petim odstavkom; 37. člena zakona o srednjem šolstvu in niso dolžni
opravljati strokovnega izpita v skladu s prvim odstavkom 39. člena citiranega
zakona, pač pa so se dolžni strokovno in pedagoško izpopolnjevati v skladu
z 38. členom citiranega zakona.
27. člen
Učna obveznost učiteljev za individualni pouk je 33 ur po 30 minut tedensko.
Če organizacija vzgoje tako zahteva, se lahko učna obveznost zniža ali zviša
učitelju za individualni pouk tedensko za 3 ure, učitelju za skupinski pouk
pa tedensko za 2 uri.
Če učitelj poučuje skupinsko in individualno, se štejeta 2 uri skupinskega
pouka za 3 ure individualnega pouka.
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V. Ustanavljanje
28. člen

Glasbene šole ustanavljajo družbeno-politične skupnosti ter delovne in
druge organizacije.
Glasbene šole imajo lahko oddelke zunaj svojega sedeža (dislocirani oddelki).
29. člen
Glasbena šola se lahko ustanovi:
1. če ima organiziran pouk za najmanj tri glavne predmete in vsaj dopolnilni predmet nauk o glasbi;
2. če ima skupaj vpisanih vsaj šestdeset učencev;
3. če so določeni okvirni predmetniki in učni načrti za predmete, ki naj
se poučujejo na glasbeni šoli;
4. ce so zagotovljeni učitelji in drugi delavci;
5. če so zagotovljeni prostori, oprema in učila;
6. če so zagotovljena finančna sredstva za delo.
Če je glasbena šola ustanovljena kot notranja organizacijska enota druge
organizacije (drugi odstavek 28. člena), ima lahko manjše število učencev, kot
je določeno v 2. točki prejšnjega odstavka.
Izobraževalna skupnost daje soglasje k ustanovitvi glasbene šole, katere
dejavnost naj bi se financirala tudi iz njenih sredstev.
30. člen
Glabena šola srne začeti z delom šele potem, ko strokovna komisija, ki jo
imenuje republiški sekretar za prosveto in kulturo, ugotovi, da so izpolnjeni
pogoji za začetek dela iz prejšnjega člena tega zakona.

VI. Upravljanje
31. člen
Pri upravljanju glasbenih šol sodelujejo tudi predstavniki tistih učencev,
ki tvorijo šolsko skupnost po 23. členu tega zakona.
Organizacije in organi, ki delegirajo oziroma volijo predstavnike družbene
skupnosti pri upravljanju glasbenih šol, ter število teh predstavnikov določi
akt o ustanovitvi glasbene šole.
32. člen
Ravnatelja glasbene šole imenuje in razrešuje ustanovitelj na predlog sveta
šole. Ravnatelj glasbene šole je imenovan na podlagi razpisa.
Ravnatelj glasbene šole je lahko tisti, ki izpolnjuje pogoje za učitelja glasbene šole iz drugega odsitavka 26. člena tega zakona in ima vsaj pet let prakse
v glasbeno-vzgojnem delu.
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VII. Dokumentacija
33. člen
Glasbene šole izdajajo spričevala. Spričevala so javne listine.
Vsebino in obliko spričeval ter dokumentacije in evidence določi republiški
sekretar za prosveto in kulturo.
VIII. Prehodne in končne določbe
34. člen
Obstoječe glasbene šole uskladijo svoje delo z določbami tega zakona najpozneje v roku enega leta po uveljavitvi.
Komisija iz 30. člena tega zakona, ugotovi, ali glasbene šole iz prejšnjega
odstavka izpolnjujejo za svoje delo predpisane pogoje. Če komisija ugotovi,
da glasbena šola ne izpolnjuje pogoje, ji določi rok, do katerega jih mora
izpolniti Če glasbena šola do določenega roka ne izpolni predpisanih pogojev,
mora prenehati z delom.
35. člen
Učitelji iz 26. člena tega zakona, ki nimajo po tem členu navedene potrebne
izobrazbe in so bili nastavljeni pred uveljavitjo tega zakona, lahko ostanejo na
svojih delovnih m;estih, pač pa so dolžni, da se strokovno in pedagoško izpopolnjujejo v skladu z 38. členom v 6. členu tega zakona citiranim zakonom.
36. člen
Pedagoški svet SR Slovenije sprejme osnove predmetnika in učnih načrtov, določene v drugem in tretjem odstavku 8. člena tega zakona najpozneje
v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
37. člen
Ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati uredba vlade LR Slovenije
o glasbenih šolah (Uradni list LRS, št. 36-144/46) in pravilnik o organizaciji
in delu glasbenih šol (Uradni list LRS, št. 13-51/53).
38. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
POROČILA
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 31. marca
1969 obravnaval osnutek zakona o glasbenih šolah, z dne 21. 3. 1969, ki ga je
Skupščini SR Slovenije predložil Vlado Golob, poslanec prosvetno-kulturnega
zbora.
V načelni obravnavi osnutka zakona je odbor ugotovil, da je predlagatelj
v njem upošteval vse pripombe, ki jih je dal odbor k prvemu osnutku o glas-
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benih šolah. Pri obravnavi prvega osnutka je odbor opozoril, da ureja režim
dela glasbenih šol izredno podrobno, podobno kot pravilnik o glasbenih šolah
iz leta 1953 in še celo bolj, kot urejajo režime pomembnejših področij izobraževanja drugi zakoni. V zvezi s tem je odbor zavzel stališče, da bi lahko osnutek
zakona precej skrčili, tako da bi prepustili ureditev določenih vprašanj statutom glasbenih šol ali statutu skupnosti glasbenih šol. Zakon naj vsebuje samo
tiste določbe, ki so nujno potrebne za zagotovitev večje kakovosti pouka in za
bolj usklajeno delo glasbenih šol. To načelno pripombo je predlagatelj v novem
osnutku zakona upošteval.
K novemu osnutku zakona odbor ni imel načelnih pripomb.
Pri podrobni obravnavi zakonskega osnutka pa je odbor sprejel naslednje
spreminjevalne in dopolnilne predloge ter pripombe:
K 4. členu :
V prvi vrsti tretjega odstavka se beseda »sofinancira« nadomesti z besedo
»financira«.
Sprememba je redakcijska.
K 7. č 1 en u :
V zadnji vrsti drugega odstavka se besede »prejšnjih dveh odstavkih«
nadomestijo z besedama »prejšnjem odstavku«.
Sprememba je redakcijska.
K 9. členu :
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi osnov sestavi glaibena šola predmetnik in učni načrt. S predmetnikom in učnim načrtom, glasbene šole se določi, kateri učni predmeti se
poučujejo v glasbeni šob, kateri dopolnilni predmeti so obvezni in koliko
javnih oziroma internih nastopov morajo opraviti učenci. Določbe o številju
tedenskih in letnih ur, o trajanju in ..načinu izobraževanja ter o vsebini določenih učnih predmetov se povzamejo iz osnov predmetnika in učnih načrtov.«.
Sprememba je redakcijska.
V drugi vrsti četrtega odstavka se beseda »podpiše« nadomesti z besedo
»predpiše«.
Sprememba je redakcijska.
K 26. č 1 e n u :
V drugem odstavku se črta besedilo v oklepaju.
Po mnenju odbora ni potrebno naštevati šol, ki dajejo visoko, višjo ali
srednjo izobrazbo.
Zadnji stavek petega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Soglasje za nastavitev imenovanih učiteljev daje pedagoška služba.«
Sprememba je redakcijska.
K temu členu je bila dana tudi pripomba, da so učitelji glasbenih šol neupravičeno oproščeni opravljanja strokovnega izpita.
K 27. č 1 e n u :
Osnutek zakona predvideva, naj bi znašala učna obveznost učiteljev 16 ur
in pol na teden oziroma 22 učnih ur. Pri tem je odbor ugotovil, da je učna
obveznost učiteljev individualnega pouka v primerjavi z veljavnim pravilnikom
iz leta 1953 znižana za 1 uro in pol. K tako znižani učni obveznosti je bila
v razpravi dana pripomba, da je relativno nizka. Dokončno stališče o tem
vprašanju bo odbor zavzel na podlagi analize o strukturi in težavnosti dela
učiteljev glasbenega pouka, v kateri je treba tudi upoštevati, koliko časa porabijo učitelji za priprave.
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K 29. čl e n u :
Tretji odstavek se črta, ker ureja to materijo že zakon o izobraževalnih
skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja.
Predlagatelj osnutka zakona se je s spremlin j evalnimi in dopolnilnimi predlogi odbora strinjal.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme osnutek zakona o glasbenih šolah.
Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanca Ceneta
Matičiča.
Št.: 61-51/69
Ljubljana, 31. 3. 1969

Odbor prosvetno-kulturnega zbora za šolstvo je na seji dne 2. aprila 1969
obravnaval osnutek zakona o glasbenih šolah z dne 21. 3. 1969, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Vlado Golob, poslanec prosvetno-kulturnega zbora,
Odbor je v načelni obravnavi ugotovil, da so načela, ki jih je zbor sprejel
ob obravnavi predloga za izdajo zakona, v zakonskem osnutku dosledno in
pravilno izvedena in da so upoštevane tudi vse pripombe, ki jih je odbor dal
k prvemu osnutku zakona o glasbenih šolah z dne 26. 2. 1969. Pri obravnavi
prvega osnutka je odbor imel pripombo, da je vsebina zakonskega osnutka
preširoko zajeta in da bi prepodrobne določbe nekaterih členov lahko sodile
v statute posameznih glasbenih šol. Odbor se je takrat načelno strinjal z vsebino četrtega odstavka 28. člena prvotnega osnutka zakona, po katerem učitelji
glasbenih šol niso dolžni opravljati strokovnega izpita, menil pa je, da je
treba institucijo strokovnih izpitov ukiniti hkrati za pedagoške delavce vseh
zvrsti šol. Predlagatelj zakonskega osnutka se je z danimi pripombami strinjal,
razen s stališčem odbora glede strokovnega izpita. Predlagatelj je prvotno besedilo zakonskega osnutka umaknil in 21. 3. 1969 predložil novo, dopolnjeno
besedilo zakona o glasbenih šolah.
K novemu osnutku zakona odbor ni imel načelnih pripomb.
Pri podrobni obravnavi zakonskega osnutka je bil odbor seznanjen tudi
s spremembami in dopolnitvami ter pripombami, ki jih je sprejel odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo k 4., 7., 9., 26., 27. in 29. členu.
Odbor je sprejel k osnutku zakona naslednje spreminjevalne in dopolnilne
predloge:
k 4. členu: v prvi vrsti tretjega odstavka se beseda »sofinancira« nadomesti z besedo »financira«.
Sprememba je redakcijskega značaja in jo predlaga odbor republiškega
zbora za prosveto in kulturo.
k 7. č 1 e n u : odbor se je strinjal z redakcijsko spremembo, ki jo je predložil odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo, da se v zadnji vrsti
drugega odstavka besede »prejšnjih dveh odstavkih« nadomeste z besedama
»prejšnjem odstavku«.
k 9. č 1 e n u : odbor se je strinjal s predlogom odbora republiškega zbora
za prosveto in kulturo, naj se v tretjem odstavku v četrti vrsti med besedama
»obvezni, koliko«, nadometi vejica z »in«, besedilo v naslednji vrsti za besedo
»učenci« pa se spremeni in se glasi:

572

Priloge

»Določbe o številu tedenskih in letnih ur, o trajanju in načinu izobraževanja
ter o vsebini določenih učnih predmetov se povzamejo iz osnov predmetnika
in učnih načrtov.-«
V drugi vrsti četrtega odstavka se beseda »podpiše« nadomesti z besedo
»predpiše«.
Obe spremembi sta redakcijski.
k 13. členu : v prvi vrsti tretjega odstavka se na koncu vrete vstavi
beseda »lahko«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
k 26. členu : drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelji glasbenih šol so lahko tisti, ki imajo visoko ali višjo izobrazbo
ustreznega glasbenega izobraževalnega zavoda (prvo ali drugo stopnjo akademije
za glasbo oziroma glasbeno predmetno skupino pedagoške akademije s predhodno srednjo glasbeno šolo). Predmete, za katere si ni mogoče pridobiti
ustrezne visoke ali višje izobrazbe, lahko poučujejo učitelji z ustrezno srednjo
izobrazbo«.
Odbor je zavzel stališče, da mora zakon opredeliti učitelje s srednjo izobrazbo na glasbenih šolah zgolj kot izjemo in to samo za pouk tistih predmetov, za katere ni možno izobraževanje na višjih ali visokih šolah. Takšno
določilo naj bi pripomoglo k izboljšanju sedanjega sestava učiteljskih kadrov
teh šol.
Tretji odstavek se črta glede na predlagano dopolnitev drugega odstavka
tega člena.
Četrti odstavek se črta.
Odbor se je že ob obravnavi prvotnega osnutka zakona načelno strinjal
z oprostitvijo opravljanja strokovnih izpitov, vendar za vse pedagoške delavce.
Odbor je na svojem stališču vztrajal, ker je menil, da je treba enotno urejevati
strokovno izpopolnjevanje pedagoških kadrov vseh zvrsti šol. 2e uveljavljeni
pravilnik o obveznem strokovnem izpopolnjevanju učiteljev itak predpisuje
obvezno, kvalitetnejše in pogostejše izpite za vse učitelje.
Glede na to je odbor zavrnil tudi redakcijsko spremembo, ki jo je pismeno
predložil odboru poslanec Miran Hasl.
Drugi odstavek petega odstavka se dopolni tako-, da se glasi:
»Soglasje za nastavitev imenovanih učiteljev daje pedagoška služba, potem
ko dobi strokovno mnenje srednje glasbene šole«.
V spremembi je odbor upošteval tudi predlog odbora republiškega zbora
za prosveto in kulturo, da odpade besedilo »ustrezni področni zavod za protsvetno«.
Dopolnitev besedila stavka je odbor predlagal z namenom, da se omerji
število učiteljev brez izobrazbe, razen kadar gre za uspešne pedagoške in umetniške delavce na glasbenem področju.
Besedilo šestega odstavka se črta.
Učitelji iz prejšnjega odstavka po zakonu o srednjem šolstvu nimajo statusa učitelja in jih ustrezne določbe tega zakona ne zadevajo.
k 27. č 1 e n u : odbor je k prvemu odstavku dal pripombo, da je učna
obveznost učiteljev individualnega pouka v primerjavi z veljavnim pravilnikom
iz leta 1953 znižana za eno uro in pol. Dan je bil predlog, naj pred dokončno
odločitvijo republiški sekretariat za prosveto in kulturo skupaj z zavodom za
šolsitvo SR Slovenije prouči ustreznost takšnega znižanja učne obveznosti in
posreduje strokovno mnenje na seji prosvetno-kulturnega zbora.
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Odbor je proučil predlog za dopolnitev tega člena, ki ga je posredoval
poslanec Miran Hasl; poslanec je predlagal, naj se v posebnem odstavku naštejejo specifične obveznosti učiteljev glasbenih šol, ki jih zakon o srednjih šolah
ne obsega.
Odbor je sodil, da v zakonu ni mogoče našteti vseh posameznih del, ki
sicer sodijo v okvir delovne obveznosti glasbenih učiteljev; predlagal je, da
republiški sekretariat za prosveto in kulturo v sodelovanju s predlagateljem
zakonskega osnutka smiselno priredi ustrezni člen zakona o srednjem šolstvu
pri tem pa upošteva specifične obveznosti učiteljev glasbenih šol.
k 29. č 1 e n u : tretji odstavek se črta, ker ureja to materijo že zakon
o izobraževalnih skupnostih in zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja.
k 34. členu : k drugemu stavku drugega odstavka je bila dana pripomba,
da bi bilo treba v samem zakonu določiti rok, v katerem mora glasbena šola
izpolniti z zakonom predpisane pogoje. Takšen rok ne bi smel biti daljši od
petih let.
k 35. členu : člen se v celoti črta, ker to materijo ureja peti odstavek
26. člena.
Odbor se tudi ni strinjal s predlogom poslanca Mirana Hasla, da se člen
dopolni z novim odstavkom, ki naj se glasi:
»Za ravnatelja glasbene šole, ki nima ob uveljavitvi tega zakona predpisane izobrazbe, ima pa najmanj 15 let delovnih izkušenj v glasbeno1 vzgojnem
delu, ne veljajo določbe 32. člena tega zakona.«
V odboru je prevladalo mišljenje, da se mesto ravnatelja glasbene šole, ki
je podvržena reelekciji, lahko poteguje le glasbeni pedagog z visoko ali višjo
izobrazbo. Besedilo 26. člena pa daje dovolj možnosti za urejanje nekaterih
izjemnih primerov.
Predlagatelj osnutka zakona se je s spreminjevalnimi in dopolnilniimi
predlogi odbora strinjal.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil svojega člana Mladena
Tancerja.
3t.: 61-51/69
Ljubljana, 4. 4. 1969
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SK Slovenije je obravnavala osnutek o glasbenih šolah z dne 21. 3. 1969 na svoji 150. seji dne 3. aprila 1969.
Komisija je na svoji 148. seji dne 17. marca 1969 obravnavala osnutek
zakona o glasbenih šolah z dne 26. 2. 1969, ki ga je predlagatelj nato umaknil
in predložil novega. Pripombe komisije k prvemu osnutku so v novem osnutku
upoštevane in komisija k novemu osnutku zakona ni imela načelnih pripomb.
V podrobni obravnavi je komisija k posameznim členom dala naslednje
pripombe oziroma predlagala naslednje spremembe in dopolnitve:
K 1. členu :
Besede »(v nadaljnjem besedilu: vzgoja)« naj se nadomesti z besedami »(v
nadaljnjem besedilu: izobraževanje)«, ker beseda »vzgoja« na nekaterih mestih
ne ustreza.
Dana je bila tudi pripomba, naj se v nadaljnjih členih upošteva skrajšano
oznako »učenci«, določeno v 1. členu, in naj se namesto nje ne uporablja drugih
besed (»osebe« itd.).
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K 5. člen u :
Prvi odstavek naj se črta. Za glasbene šole, ki so zavodi, ni potrebno v
zakonu posebej določati, da imajo statute, ker je to' določeno že v ustavi, glasbene šole, ki so le organizacijske enote drugih organizacij, pa ne morejo imeti
svojih statutov.
K 6. členu :
Črtajo naj se besede »temeljnega zakona o zavodih (Uradni list SFRJ, št.
5-33/65 in št. 50-551/68) in«. Za glasbene šole, ki so zavodi, se na določbe
temeljnega zakona o zavodih ni treba posebej sklicevati, za glasbeno šolo, ki
bi bila organizacijska enota neke organizacije, ki ni zavod, pa temelji zakon
o zavodih tako in tako ne more veljati.
K 7. čl enu :
V prvem odstavku je uporabljen izraz »vzgoja«, v drugem pa izraz »izobraževanje«. Ker nobeden od teh dveh izrazov na teh mestih ne ustreza najbolje,
bi morda kazalo uporabiti tu izraz »šolanje«.
Na koincu drugega odstavka naj se besede »po prejšnjih dveh odstavkih«
nadomesti z besedami »v učnem, načrtu« oziroma »v predmetniku« — glede na
to, v katerem od obeh aktov je določeno, koliko časa traja šolanje za posamezne
glavne predmete.
K 9. č 1 en u :
V tretjem odstavku je treba ločiti, kaj se določi s predmetnikom in kaj
z učnim načrtom, ker to> sedaj ni razvidno.
K 18. čl e n u :
Ta določba naj se črta, ker se to lahko uredi s statutom.
K 19. č 1 e n u :
V drugem odstavku naj se besedi »končajo vzgojo« nadomesti z besedami
»uspešno končajo glasbeno' šolo«. Sprememba je redakcijske narave.
K 24. č 1 e n u :
V skladu z izrazi, uporabljenimi v zakonu o srednjem šolstvu, naj se tudi
tu uporablja izraz »izključitev« in ne »odstranitev«:
K 26. č 1 e n u :
Tretji odstavek je nejasen. Predlagatelj zakona je pojasnil, da je bilo tu
mišljeno, naj bi se učitelje, o katerih govori ta odstavek, sprejemalo na delo
za določen čas, medtem pa naj bi se z razpisi iskalo kandidate, ki imajo visoko
ali višjo izobrazbo. Take ureditve pa temeljni zakon o delovnih razmerjih
v svojem 26. členu ne predvideva oziroma ne dopušča. Ce bi se hotelo doseči
ta namen, bi bilo treba ta vprašanja urediti drugače. Predpisati bi bilo treba,
da je lahko učitelj glasbene šole tisti, ki ima srednjo izobrazbo, le pri tistih
predmetih, za katere si ni mogoče pridobiti ustrezne višje ah -visoke izobrazbe.
Na tej podlagi bi bilo na delovna mesta, za katera se zahteva višja ali visoka
izobrazba, še vedno mogoče sprejeti kandidate s srednjo izobrazbo1, če se tudi
na ponovni razpis ne bi javil noben kandidat z višjo ah visoko izobrazbo',
vendar le za določen čas in sicer najdalj za eno leto (tretji odstavek 23. člena
temeljnega zakona o delovnih razmerjih). Ce taka ureditev ne bi ustrezala, pa
je treba tretji odstavek črtati.
V petem odstavku je treba besede »ustrezni področni zavod za prosvetnopedagoško službo« glede na predvidene spremembe ureditve te službe nadomestiti z besedama »pedagoška služba«, besedo »nastavitev« pa glede na terminologijo temeljnega zakona o delovnih razmerjih z besedami »sprejem na delo«.
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K 28. č 1 e n u :
Kot možne ustanovitelje glasbenih šol je treba dodati še društva in občane.
K 29. č 1 e n u :
V 3. točki prvega odstavka naj bo pogoj, da ima ustanovitelj izdelan oziroma pripravljen okvirni predlog za predmetnike in učne načrte; »okvirnih«
predmetnikov in učnih načrtov namreč osnutek zakona sicer ne pozna in izraz
tudi ne bi ustrezal.
Tretji odstavek naj se črta, ker je to' določeno že v 1.4. členu zakona o
izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Slovenije.
K 34. č 1 e n u :
Na koncu drugega stavka drugega odstavka naj se postavi vejica in doda
besede »do izpolnitve teh pogojev pa ji lahko' začasno prepove delo«. Sprememba
je potrebna zaradi smiselne uskladitve s 104. členom temeljnega zakona o
zavodih.
V tretjem stavku drugega odstavka naj se besede »mora prenehati z delom« nadomesti z besedo »preneha«. Šola namreč lahko* preneha z delom že
na podlagi začasne prepovedi pristojnega organa, če pa v določenem roku ne
izpolni predpisanih pogojev, sploh preneha kot delovna organizacija.
.K 35. členu :
Besedi »bili nastavljeni« je treba nadomestiti z besedami »stopili na delo«,
besede »v 6. členu tega zakona citiranim zakonom« pa z besedami »zakona
o srednjem šolstvu (Uradni list SRS, št. 18-138/67)«.
K 36. členu :
Besede »v drugem in tretjem odstavku 8. člena« je treba nadomestiti z
besedami »v drugem odstavku 9. člena«.
Št.: 61-51/69
Ljubljana, 8. 4. 1969
POROČILA
o obravnavi izvajanja sanacije v kliničnih bolnišnicah
v Ljubljani v letu 1968
Odbor republiškega zbora za zdravstvo in socialno
politiko je na seji dne 31. marca t. 1. obravnaval poročilo kliničnih bolnišnic o redni sanaciji in poslovanju v letu 1968 in hkrati poročilo komisije
za izvajanje sanacije kliničnih bolnišnic Ljubljana, ki ju je Skupščini SR Slovenije predložil njen izvršni svet.
Odbor se je strinjal s pozitivno oceno izvršnega sveta in komisije za izvajanje sanacije kliničnih bolnišnic Ljubljana o izvajanju sanacije v kliničnih
bolnišnicah v letu 1968. Ugotovil je, da so vodstvo zavoda, njegovi samoupravni
organi in ves kolektiv dosegli pomembne rezultate na področju organizacije
dela in racionalizacije poslovanja. Ti uspehi so plod velikih prizadevanj celotnega kolektiva ter v skladu z določili in namenom! sanacijske pogodbe. K
doseženim uspehom so prispevali tudi izvršni svet, republiški sekretariat za
zdravstvo in socialno varstvo, komisija za izvajanje sanacije in tudi boljši
odnosi s komunalno skupnostjo socialnega zavarovanja delavcev v Ljubljani.
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Vsi ti organi so budno spremljali izvajanje sanacijskih ukrepov, pomagali
vodstvu zavoda in njegovim samoupravnim organom pri njihovem izvajanju
in podobno. Seveda pa ni moč pričakovati, da bi lahko vse probleme, ki so
ostajali odprti vrsto let, lahko rešili v kratkem času.
Odbor se je strinjal z oceno sanacijske komisije in republiškega sekretariata
za zdravstvo in socialno varstvo, da klinične bolnišnice niso mogle zaradi objektivnih vzrokov v celoti realizirati nekaterih določb sanacijske pogodbe, kot
npr. izdelati dolgoročnejši sanacijski program. Ta naloga namreč zahteva večmesečni študij in povsem znane in stabilne elemente, predvsem kar zadeva
financiranje zavodovih storitev. Po mnenju odbora je namreč v tej fazi pomembnejše, da se dosledno uresničujejo oz. izvajajo sanacijski ukrepi, ki so
jih sprejeli samoupravni organi kliničnih bolnišnic meseca junija 1968. leta.
Namen teh ukrepov, ki so že dali — kot omenjeno — določene rezultate —
je predvsem zagotoviti boljšo* organizacijo dela, strokovni napredek zavoda in
boljšo obravnavo bolnikov. Za popolno realizaciijo sprejetih sanacijskih ukrepov morajo klinične bolnišnice še nadalje prejemati podporo vseh zainteresiranih činiteljev. Razen te pomoči je treba čimprej rešiti vprašanje kategorizacije
in verifikacije bolnišnic ter sistema dohodka v zdravstvu. Rešitev teh dveh
osnovnih vprašanj bo veliko pripomoglo k temu, da bomo lažje reševali še
vse druge probleme ne samo v kliničnih bolnišnicah, marveč v vseh hospitalnih zavodih v Sloveniji. V tej zvezi so bila pozitivno ocenjena prizadevanja
vodstva in samoupravnih organov v kliničnih bolnišnicah za postopno uveljavitev sistema dohodka, Predvidevajo, da bo za leto 1969 že 43% storitev obračunanih po dohodkovem sistemu.
Na podlagi predloženih poročil in obrazložitev predstavnikov kliničnih
bolnišnic in komisije za izvajanje sanacije je bilo ugotovljeno, da klinične
bolnišnice letos še ne bodo zmogle v celoti izpolniti obveznosti, ki izhajajo* iz
sanacijske pogodbe brez škode za riadaljni potek sanacije. Zato je odbor podprl
predlog izvršnega sveta in sanacijske komisije, da se omilijo sanacijsko-kreditni
pogoji. Soglasno je sprejel obe poročili kot tudi v njih vsebovane zaključke
in predloge.
St.: 402-125/69
Ljubljana, 1. 4. 1969

Odbor ,za proračun republiškega zbora Skupščine
SR Slovenije je na seji dne 3. aprila 1969 obravnaval poročilo kliničnih
bolnic o redni sanaciji in poslovanju v letu 1968, kakor tudi poročilo komisije
za izvajanje sanacije kliničnih bolnic v Ljubljani, ki jih je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Odbor je menil, da so v obeh omenjenih poročilih podane realne ugotovitve
in zključki o lanskoletnem poteku sanacijskih ukrepov v kliničnih bolnicah.
Odbor se je strinjal s pozitivno oceno izvajanja sanacijske pogodbe, ki jo je
podala komisija za nadzor nad izvajanjem sanacije v kliničnih bolnicah, ker
meni, da so uspehi predvsem rezultat dela same delovne skupnosti, na aktiviranju notranjih rezerv, izboljšanju organizacije dela, znižanju nadur, števila
zaposlenih in podobno ter na razreševanju odnosov s komunalno skupnostjo
socialnega zavarovanja delavcev v Ljubljani, kakor tudi ostalih — zunanjih
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činitelj ev: izvršnega sveta, republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno
varstvo, kakor tudi komisije za izvajanje sanacije.
Odbor se je strinjal z mnenji predstavnika sanacijske komisije, da klinične
bolnice v Ljubljani iz objektivnih razlogov niso mogle v celoti realizirati vseh
določb sanacijske pogodbe v letu 1968, kar je bilo tudi nerealno pričakovati,
saj je sanacija dolgotrajnejši proces; sanacijska pogodba med kliničnimi bolnicami v Ljubljani in izvršnim svetom Skupščine SR Sloveniije je bila sklenjena šele junija 1968, sprejeti ukrepi pa tudi niso dah takoj vseh rezultatov
in bodo ti v večji meri vidni šele v letu 1969.
Četudi so klinične bolnice zaključile svoje poslovanje v letu 1968 z izgubo,
je smatrati izvajanje sanacije kot uspešno, saj je izguba za 72 % nižja od
izgube iz leta 1967.
Odbor še ni zavzel svojega stališča glede predlogov, ki jih predlagata
klinične bolnice in sanacijska komisija. V teh predlogih se namreč računa, tudi
na pomoč repubhke pri pokrivamju prevzetih obveznosti v letu 1969. Po predlogih predstavnika khničnih bolnic naj bi letos republika krila obveznosti
kliničnih bolnic v višini 2 950 000 din in to z raznimi ukrepi, ki so omenjeni
na 15. strani poročila kliničnih bolnic (pod tč. 3/B v poglavju B).
Predstavnik kliničnih bolnic je zagotovil, da kolikor bi ustanovitelj, to
je izvršni svet sprejel predlagane ukrepe, da bodo klinične bolnice že v letu
1969 poslovale brez izgube.
Ko bo izvršni svet izdelal svoj predlog, bo o predlogu ukrepov odbor ponovno razpravljal in podal zboru dodatno poročilo.
Odbor je prejel od odbora za zdravstvo in socialno politiko republiškega
zbora poročilo o obravnavi izvajanja sanacije v kliničnih bolnicah v letu 1968
in se z njegovimi stališči strinjal.
Odbor je za svojega poročevalca, na zboru določil poslanca Radoslava
Jonaka.
St: 402-125/69
Ljubljana, 3. 4. 1969
Odbor za zdravstvo in zdravstveno zavarovanje s o cialno-zdravstvenega zbora, je na seji dne 26. marca 1969 obravnaval poročilo kliničnih bolnic o- redni sanaciji in poslovanju v letu 1968 ter
poročilo komisije za izvajanje sanacije kliničnih bolnic Ljubljana, ki ju je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Odbor se je strinjal s pozitivno oceno izvršnega sveta in komisije za izvajanje sanacije kliničnih bolnic Ljubljana o izvajanju sanacije v kliničnih
bolnicah v letu 1968. Poudaril je, da so doseženi premiki v pogledu organizacije dela in racionalizacije poslovanja rezultat intenzivnih prizadevanj vodstva zavoda, samoupravnih organov in celotnega kolektiva. K doseženemu
finančnemu rezultatu poslovanja v letu 1968 pa so prispevali tudi boljši odnosi
s komunalno' skupnostjo socialnega zavarovanja delavcev Ljubljana. Posebej
je bilo opozorjeno, da je treba sanacijo ocenjevati kot dolgotrajšnejši proces
in da ni utemeljeno' pričakovati, da bi lahko' probleme, ki so se nakopičili skozi
leta, rešili v kratkem času. V okviru sanacije so bili sprejeti tudi številni ukrepi,
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ki presegajo okvir sanacijske pogodbe in katerih namen je zagotoviti napredek
strokovnega dela in s tem boljšo obravnavo pacientov.
_
Odbor se je tudi strinjal z oceno sanacijske komisije, da klinične bolnice
zaradi objektivnih pogojev niso mogle v celoti realizirati nekaterih določb
sanacijske pogodbe, tako npr. določbe o nivoju mase osebnih dohodkov. Kljub
povečanju bruto mase osebnih dohodkov so bili neto osebni dohodki nižji kot
v letu 1967.
_
i u
Odbor se je strinjal s predlogom kliničnih bolnic, da bi bilo potrebno
spremeniti oziroma dopolniti sanacijsko pogodbo, da bi med drugim tudi omogočili nadaljevanje že začetih integracijskih procesov. Nujne so korekture glede
limita osebnih dohodkov in materialnih stroškov.
Odbor je poudaril, da so pravilno zastavljeni ukrepi za racionalizacijo in
napredek strokovnega dela kliničnih bolnic. Ker pa je to zelo zahtevna naloga,
morajo dobiti klinične bolnice v teh svojih prizadevanjih podporo vseh dejavnikov. Nujno je treba čimprej rešiti vprašanje kategorizacije m verifikacije
bolnišnic ter vprašanje sistema dohodka v zdravstvu. Z rešitvijo teh dveh
ključnih problemov, ki zadevajo' tudi ostale hospitalne ustanove v Sloveniji,
bo lažje reševati druge probleme v kliničnih bolnicah.
2e večkrat je bilo opozorjeno, da se bo problem financiranja bolnišničnega
zdravstvenega varstva v prihodnje še zaostril — kritično bo predvsem leta. 1971,
ko bo uveljavljen izpopolnjen sistem, zdravstvenega varstva in zavarovanja
— če ne bomo v najkrajšem času rešili problema verifikacije bolnišnic, delitve
dela med posameznimi hospitalnimi zavodi ter vloge kliničnega centra in
finančnih obveznosti družbe do tega centra. Nujno je treba razmejiti klinično
od bolnišnične dejavnosti, kar mora priti do izraza tudi pri financiranju dejavnosti kliničnih bolnic. Klinike naj opravljajo le tiste naloge,^ ki sodijo v
njihov delokrog. Po mnenju odbora bi k ločitvi klinične od bolnišnične dejavnosti prispevala uveljavitev sistema dohodka. Pristojni organi naj bi ta sistem
čimprej izoblikovali, ker ni niti racionalno niti utemeljeno, da bi ga vsak
zavod sam pripravljal. Odbor je pozitivno ocenil prizadevanja kliničnih bolnic
za postopno uveljavitev sistema dohodka, saj se predvideva, da bo za leto 1969
že 43 % storitev obračunanih po stroškovnem sistemu.
Upoštevajoč, da v letu 1969 klinične bolnice v celoti ne bi zmogle izpolniti
sanacijsko-kreditnih obveznosti brez škode za nadaljnji potek sanacije in s^rokovno raven svojega dela, se je odbor strinjal s stališčem sanacijske komisije
in izvršnega sveta, da so omilijo sanacijsko-kreditni pogoji. Ugotovljeno je
bilo, da pristojni organi že pripravljajo zadevne predloge. Ker so te rešitve
odvisne tudi od tega, kakšna pogodba bo sklenjena med kliničnimi bolnicami
in komunalno skupnostjo socialnega zavarovanja delavcev Ljubljana, je odbor
poudaril, naj bi pogodbena partnerja pogodbo čimprej sklenila.
Za poročevalca na seji zbora je bil določen poslanec dr. Albin Pečavar.
Št.: 402-125/69
Ljubljana, 26. 3. 1969
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PREDLOG ZAKONA
o prepustitvi nekaterih republiških prispevkov določenim
premogovniškim podjetjem
1. člen
Da bi se premogovniškim podjetjem (v nadaljnjem besedilu: premogovniki), ki zaradi nezadostnih razpoložljivih rezerv premoga nimajo možnosti
za nadaljnji razvoj, olajšal prehod na drugo gospodarsko dejavnost ali olajšala
ureditev vprašanj prekvilifikacije oziroma nadaljnje zaposlitve njihovih delavcev, se jim ob pogojih, določenih s tem zakonom, prepustita republiški prispevek iz osebnega dohodka od delovnega razmerja in prispevek za republiške
skupne rezerve gospodarskih organizacij.
2. člen
Določbe prejšnjega člena se uporabljajo, če delavski svet premogovnika
ugotovi, da premogovnik zaradi nezadostnih razpoložljivih rezerv premoga
nima možnosti za nadaljnji razvoj, in sklene, da bo v določenem roku sprejel
program za prehod na drugo dejavnost ali za prekvalifikacijo oziroma za novo
zaposlitev svojih delavcev. Ta sklep mora premogovnik poslati službi družbenega knjigovodstva.
Prepustitev prispevka za republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij za namene iz prejšnjega člena je vezana še na nadaljnji pogoj, da občinska skupščina prepusti premogovniku prispevek za občinske skupne rezerve
gospodarskih organizacij.
3. člen
Obveznost plačevati republiški prispevek iz osebnega dohodka od delovnega razmerja preneha za premogovnik z .začetkom naslednjega meseca potem,
ko prejme služba družbenega knjigovodstva sklep delavskega sveta premogovnika iz prvega odstavka 2. člena tega zakona.
Obveznost plačevati prispevek za republiške skupne rezerve gospodarskih
organizacij prenaha za premogovnik z začetkom prihodnjega meseca potem,
ko dobi služba družbenega knjigovodstva sklep delavskega sveta premogovnika
iz prvega odstavka 2. člena tega zakona in ko prepusti občinska skupščina
premogovniku prispevek za občinske skupne rezerve gospodarskih organizacij.
4. člen
Prepustitev prispevkov iz 1. člena tega zakona velja pet let, začenši z dnem,
ko je za premogovnik prenehala obveznost plačevati prispevke po prejšnjem
členu.
5. člen
Premogovniki vodijo sredstva iz prispevkov, ki so jim prepuščeni po določbah tega zakona, na posebnem računu. Ta sredstva smejo uporabljati samo
za namene iz 1. člena tega zakona.
37»
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Sredstva iz prispevkov, ki so jim prepuščena po tem zakonu, smejo premogovniki začeti uporabljati šele potem, ko predložijo republiškemu sekretariatu za gospodarstvo program za prehod na drugo gospodarsko dejavnost ali
za prekvalifikacijo oziroma za novo zaposlitev njihovih delavcev (prvi odstavek
2. člena) in ko ta sekretariat ugotovi, da so za izvedbo programa zagotovljena
zadostna sredstva,
7. člen
Če se premogovnik, ki so mu prepuščeni prispevki po tem zakonu, spoji
z drugo delovno organizacijo oziroma pripoji drugi delovni organizaciji, pripadata tej organizaciji republiški prispevek iz osebnega dohodka od delovnega
razmerja in prispevek za republiške skupne rezerve v tisti višini, v kateri sta
bila obračunana v premogovniku v zadnjem mesecu pred spojitvijo oziroma
pripojitvijo. Če se pripoji ali spoji z drugo delovno organizacijo samo del premogovnika, pripada tej organizaciji samo sorazmeren del teh prispevkov.
8. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
Za naše premogovništvo sta značilna predvsem razdrobljenost proizvodnje
in izčrpanost rezerv pri večini manjših premogovnikov. Tako je v letu 1968
od celotne letne proizvodnje premoga 5,6 milijona ton realizirano' 87 % proizvodnje v dveh premogovnikih, medtem ko je 13 % proizvodnje realiziralo
drugih sedem premogovnikov, ki razpolagajo z 2,5 % od skupnih rezev. Zato
se pojavlja problem, da se pri teh premogovnikih ekonomično odkopljejo obstoječe rezerve, istočasno pa da se izvaja program njihove likvidacije. To
dejstvo postavlja pred te gospodarske organizacije nalogo prekvalifikacije delavcev oziroma spremembo predmeta poslovanja. Vsekakor bodo morali predvsem kolektivi teh gospodarskih organizacij sprejeti to kot svojo osnovno nalogo
in temu problemu prilagoditi svojo bodočo dejavnost.
Da se olajša izvedba te naloge, je bil že sprejet zvezni predpis o- odstopu
zveznega prispevka iz osebnega dohodka od delovnega razmerja, ki se obračunava in plačuje iz osebnih dohodkov delavcev, zaposlenih pri proizvodnji premoga (Uradni list SFRJ, št. 30-379/68). Poleg te so bile sprejete za premogovniške gospodarske organizacije tudi druge zvezne in republiške olajšave (ukinitev obresti od sredstev poslovnega sklada, oprostitev plačevanja zveznega
in republiškega davka pri prodaji trajno žarečih peči na premog, povečanje
tarif zveznega prometnega davka na kurilna olja, uvedba posebnega prispevka
pri termoenergetskih investicijah, kjer se uporabljajo za kurjenje tekoča goriva, uvedba pravice do izjemne pridobitve pokojnine za delavce v premogovnikih). V tem smislu se predlaga, da se takim premogovniškim gospodarskim
organizacijam prepustita republiški prispevek iz osebnega dohodka od delovnega razmerja in prispevek republiškim skupnim rezervam gospodarskih
organizacij v SR Sloveniji.

Priloge

581

Predlog zakona zastopa načeto, da je treba olajšati položaj isamo tistijm
premogovnikom, ki so neperspektivni glede razpoložljivih rezerv premoga in
ki so pred tem, da v bližnji bodočnosti prenehajo z odkopavanjem premoga.
Te je treba usposobiti, da bodo lažje izvršili naloge, ki so v zvezi s prekvalifikacijo delavcev ali s spremembo predmeta poslovanja, si čimer bi se odpirala
nova delovna mesta. Ce bi se prepustila navedena dva prispevka tudi perspektivnim premogovnikom, bi to pomenilo, da bi se ti premogovniki postavili
v položaj, da lahko trajno poslujejo le z izjemnimi instrumenti, kar ne bi bilo
v skladu z intencijami gospodarske reforme. Treba je dodati, da bo postopna
ukinitev odkopavanja premoga v neperspektivnih premogovnikih delno izboljšala poslovanje v perspektivnih premogovnikih z olajšanjem plasmaja njihovih vrst premoga. Zato predlog zakona predvideva, da se prepustita navedena prispevka samo tistim gospodarskim organizacijam, ki se odločijo na
osnovi svojega objektivnega položaja, da bodo v bližnji prihodnosti prenehale
z odkopavanjem premoga.
Vsekakor je potrebno, da taka gospodarska organizacija izdela program
postopne ukinitve proizvodnje premoga in da z iskanjem vseh možnosti predvidi preusmeritev sivoje delovne sile. Da taka gospodarska organizacija lahko
uporabi sredstva iz prepuščenega dela republiškega prispevka iz osebnega do^hodka in prispevka republiškim skupnim rezervam gospodarskih organizacij,
jo predlog zakona zavezuje, da mora sprejeti sklep, da bo izdelala program,
s katerim bo predvidela, kako bo rešila vprašanje v zvezi s spremembo predmeta poslovanja in vprašanje zaposlitve delavcev. To je potrebno tudi zato,
da bo ves kolektiv seznanjen s predvidenimi ukrepi in da bo tudi aktivno sodeloval pri izvajanju tega programa. O sprejetju navedenega programa mora
gospodarska organizacija obvestiti službo družbenega knjigovodstva.
Menimo, da morajo pri reševanju problema zaposlovanja delavcev in
prestrukturiranja premogovniških gospodarskih organizacij sodelovati tudi
občine; zato predvideva predlog zakona, da občina finančno podpre reševanje
tega problema s tem, da prepusti premogovniški gospodarski organizaciji prispevek občinskim skupnim rezervam gospodarskih organizacij. Ko gospodarska
organizacija obvesti službo družbenega knjigovodstva o sprejetju sklepa o izdelavi programa, občinska skupščina pa sprejme sklep o prepustitvi prispevka
ter o tem obvesti službo družbenega knjigovodstva, bo si tem izpolnjen pogoj,
da se sredstva od prepuščenega republiškega prispevka iz osebnega dohodka
in prispevka republiškim skupnim rezervam gospodarskih organizacij začno
zbirati na posebnem računu gospodarske organizacije.
Predlog zakona zavezuje gospodarsko organizacijo, da predloži izdelan program o spremembi poslovnega predmeta in zaposlitve delavcev republiškemu
sekretariatu za gospodarstvo. Ko omenjeni sekretariat ugotovi, da so zagotovljena sredstva za uresničitev programa, lahko začne premogovniška gospodarska organizacija uporabljati zbrana sredstva. Intencija predloženega zakona je,
da morata pri iskanju možnosti za novo zaposlitev prizadetih premogovnikov
sodelovati tako republika kakor tudi občina.
Predlog zakona predvideva tudi primer združitve premogovniške gospodarske organizacije z drugo gospodarsko organizacijo, ki bi prevzela nalogo
prekvalifikacije delavcev. V tem primeru bi tudi združeni gospodarski organizaciji pripadala ugodnost na podlagi tega predloga zakona.
Iz zaključnih računov gospodarskih organizacij za leto 1968 je razvidno,
da je znašal republiški prispevek iz osebnega dohodka od delovnega razmerja
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od 6 premogovnikov, ki so predvideni za perspektivno likvidacijo, 529 074 dinarjev, kar predstavlja 22% od celotnega republiškega prispevka iz osebnega dohodka vseh premogovniških gospodarskih organizacij v SR Sloveniji (2 426 916
dinarjev). Iz zaključnih računov je nadalje razvidno, da je v letu 1968 znašal
prispevek skupnim rezervam gospodarskih organizacij za isto skupino rudnikov 111 119 dinarjev, kar znaša 14% od celotnega prispevka vseh premogovniških gospodarskih organizacij (794 268 dinarjev). Od celotnega prispevka skupnim rezervam gospodarskih organizacij znaša delež republiškim skupnim rezervam 66 671 dinarjev, občinskim pa 44 448 dinarjev.
Glede regresiranja obresti za tiste kredite, ki bi jih dale banke delovnim
organizacijam za preusmeritev njihove proizvodne dejavnosti, smatramo, da
bi bil to predmet posebnega zakona.
POROČILA
Odbor za proračun republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji
dne 3. aprila 1969 obravnaval predlog zakona o prepustitvi nekaterih republiških prispevkov določenim premogovniškim podjetjem, ki ga je izvršni svet
poslal Skupščini SR Slovenije s predlogom, da se obravnava po skrajjša|nem
postopku.
Odbor se je strinjal s predlogom, da se predloženi zakon obravnava po
skrajšanem postopku, to je kot zakonski predlog.
Odbor je v načelni obravnavi ugotovil, da je predlagani zakon del ukrepov, ki so jih podvzeli zvezni in republišSki organi za rešitev ekonomskega
položaja premogovnikov. Po predloženem zakonu naj bi neperspektivni premogovniki uporabili prepuščena sredstva za postopno prestrukturiranje proizvodnje.
Odbor je dobil zagotovilo predstavnikov republiškega sekretariata za gospodarstvo', da so bili pri sestavi predloga zakona konzultirani tudi predstavniki
slovenskih premogovnikov, ki se tedaj niso izrekli proti rešitvam nakazanim
v predlogu zakona. Pri tem pa je odbor ugotovil, da se premogovniki s predlogom zakona ne strinjajo in so bili dani z njihove strani novi predlogi.
Odbor je s stališča znižanja dohodkov republiškega proračuna SR Slovenije
za leto 1969 in za naslednja štiri leta menil, da se predlog zakona lahko sprejfne,
vendar je bilo odboru podanih nekaj različnih mnenje o umestnosti prepustitve republiških prispevkov določenim premogovniškim podjetjem.
V razpravi so bila izražena naslednja mnenja:
— podano je bilo mnenje večjih premogovnikov, po katerem naj bi namesto predvidenih sredstev po predlogu zakona, ki naj bi se prepustila šestim
slovenskim premogovnikom, ta sredstva zbirali vsi premogovniki. Sredstva
naj bi se zbirala tako, da bi od vseh slovenskih premogovnikov, to je tudi od
rentabilnih in perspektivnih, zbirali sredstva republiškega prispevka iz delovnega razmerja v višini dosedanje stopnje tega prispevka v teku petih let naj
posebnem računu. Vsa ta sredstva se naj bi uporabila za preorientacijo1 neperspektivnih slovenskih premogovnikov. Sredstva prispevka za republiške
skupne rezerve gospodarskih organizacij pa naj bi se normalno odvajala kot
doslej tudi od neperspektivnih rudnikov.
— Da je tako reševanje problema premogovnikov nezadostno in da ne bo
preneslo zadovoljivih rešitev. Nujno bi bilo poiskati tudi drugačne rešitve,
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nikakor pa ne na tak način, da se posameznim podjetjem prepuščajo določeni
republiški prispevki. Problem je širšega pomena in se nanaša na sistemsko
vprašanje, kako zagotoviti sredstva za preoriantaeijo proizvodnje, predvsem
v dejavnostih, ki zaradi objektivih razlogov nimajo perspektive za nadaljnji
razvoj.
, Da bi odbor za proizvodnjo in promet in odbor za družbenoekonomske
odnose republiškega zbora ponovno' razpravljala o umestnosti predloga zakona,
istočasno pa tudi o intervencijah in kompenzacijah ustrezajočih instrumentov v sistemu reševanja gornjih problemov v skladu z našim družbenoekonomskim sistemom.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da pri sprejemu končne odločitve o
predlogu zakona o prepustitvi nekaterih republiških prispevkov določenim premogovniškim podjetjem upošteva tudi omenjena mnenja, ki so bila podana na
seji odbora za proračun.
Odbor je za svojega poročevalca na zboru določil poslanca inž. Janka
Žojgiana.
Št.: 402-141/69
Ljubljana, 3. 4. 1969

Odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora je na
19. seji dne 7. aprila 1969 obravnaval predlog zakona o prepustitvi nekaterih
republiških prispevkov določenim premogovniškim podjetjem, ki ga je predložil
izvršni svet s predlogom, da se obravnava kot zakonski predlog po skrajšanem
postopku in ne glede na roke.
Odbor je ugotovil, da je že nekaj let prisotna ugotovitev, da je na področju republike Slovenije nekaj premogovnikov, ki so neperspektivni, predvsem zato, ker nimajo večjih rudnih zalog in da jih bo zato tudi treba prej ali
slej zapreti. V zvezi s tem, je že nekaj let aktualna naloga postopnega preusmerjanja teh gospodarskih organizacij in prekvalifikacije zaposlenih delavcev.
V skladu s temi ugotovitvami je Skupščina SR Slovenije v resoluciji o
osnovah družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v letu 1968 priporočila,
naj bo pri uporabi sredstev skupnih rezerv gospodarskih organizacij dan poudarek med drugim tudi na financiranju novih delovnih mest za sedaj zaposlene
v tistih premogovnikih, katerih zaloge bodo v bližnji bodočnosti izčrpane
oziroma kopanje premoga ne bo več rentabilno.
V zvezi s težkim položajem premogovništva v zadnjem obdobju so premogovniki zaprosili za vrsto olajšav in ukrepov, da bi se izboljšal njihov finančni
položaj. Tako so premogovniki med drugim oproščeni plačevanja zveznega
prispevka iz osebnega dohodka, ukinjena je obveznost plačevanja obresti od
sredstev poslovnega sklada itd.
Reševanje problematike neperspektivnih premogovnikov pa je dodatno in
posebno vprašanje, ki ni trenutno, ki se rešuje postopoma in gre pri tem torej
za dolgotrajnejši proces. Odbor zato sodi, da ni razloga, da se zakon sprejme
po skrajšanem postopku, ampak naj se zakon obravnava po rednem postopku.
Stališče odbora je še toliko bolj sprejemljivo, ker se oprostitve lahko uveljavljajo tudi za nazaj, medtem ko obveznosti za nazaj ni mogoče uveljavljati.
Torej tudi kasnejše sprejemanje zakona ne bi v ničemer poslabšalo ali otežilo
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položaj premogovnikov, ki bodo perspektivno prenehali s pridobivanjem premoga in ki bodo zato morali preusmerjati svojo dejavnost.
Odbor ugotavlja, da uveljavitev predlaganega zakona pomeni le simboličen
prispevek k preusmerjanju neperspektivnih premogovnikov. Po dobljenih informacijah gre za 6 delovnih organizacij z okoli 2000 zaposlenimi. V vseh šestih
gospodarskih organizacijah bi se na podlagi zakona zbralo okoli 640 000 dinarjev
letno, kar predstavlja zagotovitev novih delovnih mest za vsega 6—10 delavcev.
Sredstva na podlagi predlaganega zakona so torej povsem neučinkovita, ker so
tako majhna, da je na njihovi osnovi praktično nemogoče kakršnokoli učinkovitejše ukrepanje.
Po mnenju odbora je zakon, na podlagi katerega se oblikujejo sredstva za
financiranje preusmeritve neperspektivnih premogovnikov, potreben, vendar pa
bi bilo treba poiskati učinkovitejše ukrepe za preusmerjanje neperspektivnih
premogovnikov in v tem smislu daje odbor tudi konkretne sugestije:
republiški prispevek iz osebnega dohodka od delovnega razmerja in
prispevek za skupne rezerve gospodarskih organizacij, ki ga obračunavajo
in plačujejo^ vsi premogovniki v Sloveniji, torej perspektivni in neperspektivni, naj se namensko' zbirajo na posebnem računu in uporabijo^ za financiranje preusmeritve neperspektivnih premogovnikov.
Uzakonitev tega predloga ne pomeni nikakršne dodatne obremenitve premogovnikov, ker ostane vse v obstoječih mejah prispevkov. Tako zbrana sredstva bodo dokaj večja, na podlagi zaključnih računov za leto 1968 bi znašala
npr. okoli 3 221 000. S tolikimi sredstvi pa je že možno učinkovitejše ukrepanje,
predvsem še, če smatramo, da so gornja sredstva lastna udeležba premogovnikov za financiranje preusmeritve.
Po mnenju odbora bi bilo najprimerneje, da bi se ta sredstva namensko
zbirala pri republiških skupnih rezervah, ki imajo v okviru svojih nalog itak
tudi nalogo finančno' prispevati k preusmerjevanju neperspektivnih premogovnikov.
Zaradi navedenih načelnih drugačnih stališča se odbor niti ni spuščal v podrobnejše razprave po posameznih členih predloga zakona, ker je pač sodil,,
da takega zakona ni mogoče sprejeti.
Vendar je bilo> kljub takemu načelnemu stališču opozorjeno tudi na nekatera določila v predlogu zakona, ki niso najbolje postavljena. Tako se npr.
določila zakona lahko začno uporabljati že kar na osnovi sklepa delavskega
sveta, ki ugotovi, da podjetje zaradi nezadostnih razpoložljivih rezerv premoga
nima možnosti za nadaljnji razvoj. To določilo je dokaj enostransko in bi bilo
po mnenju odbora potrebno za to tudi soglasje ali potrditev ali kaj podobnega
s strani republiških organov, saj gre pri tem za pomembne odločitve. Nadalje
je z 2. odstavkom 3. člena določeno, da obveznost plačevanja prispevka za republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij preneha za premogovnik z
začetkom prihodnjega meseca potem, ko dobi služba družbenega knjigovodstva
sklep delavskega sveta premogovnika. Prispevek za skupne rezerve se ugotavlja
na podlagi zaključnega računa, torej enkrat letno za preteklo leto. Ah naj
potem premogovniki izdelajo med letom poseben zaključni račun za izvajanje
določlia 3. člena tega zakona?
Na podlagi vsega navedenega odbor predlaga zboru, da se predlagani zakon
ne obravnava po skrajšanem postopku, kot zakonski predlog, temveč kot pred-
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log za izdajo zakona s tem, da predlagatelj pripravi osnutek zakona na osnovi
pripomb in sugestij odbora, pri čemer naj se tudi posvetuje o tem z vsemi
premogovniki v SR Sloveniji.
Odbor je določil za poročevalca na seji zbora poslanca Mihaela Savineka.
Št.: 402-141/69
Ljubljana, 8. 4. 1969

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala predlog zakona o prepustitvi nekaterih republiških prispevkov določenim premogovniškim podjetjem na svoji 150. seji dne 3. aprila 1969.
Komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb.
V podrobni obravnavi je dala komisija naslednje amandmaje:
K 2. č 1 e n u :
Drugi odstavek naj se spremeni tako, da se bo glasil:
»Prispevek za republiške skupne rezerve gospodarskih organizacij se premogovniku prepusti le, če mu občinska skupščina prepusti prispevek za občinske
skupne rezerve gospodarskih organizacij.«
Sprememba je redakcijske narave.
K 6. č 1 e n u :
Besedilo tega člena naj se spremeni tako, da se bo glasilo:
»Premogovnik, ki so mu prepuščeni prispevki po' tem zakonu, mora predložiti republiškemu sekretariatu za gospodarstvo program za prehod na drugo
gospodarsko dejavnost ali za prekvalifikacijo oziroma za novo zaposlitev svojih
delavcev (prvi odstavek 2. člena). Sredstva iz prepuščenih prispevkov sme začeti
uporabljati šele potem, ko republiški sekretariat za gospodarstvo ugotovi, da so
za izvedbo programa zagotovljena zadostna sredstva.«
Sprememba je redakcijske narave.
Št.: 402-141/69
Ljubljana, 4. 4. 1969
PREDLOG ZAKONA
o ustanavljanju in poslovanju hranilno-kreditnih služb kmetijskih
in gozdarskih delovnih organizacij
1. člen
Hranilno-kreditne službe kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij (v
nadaljnjem besedilu: hranilno-kreditne službe) se ustanavljajo in poslujejo' po
določbah tega zakona.
Hranilno-kreditna služba se ukvarja z zbiranjem hranilnih vlog občanov
in z dajanjem kreditov.
2. člen
Hranilno-kreditno službo lahko ustanovijo kmetijske zadruge in delovne
organizacije, ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo oziroma z gojitvijo in
izkoriščanjem gozdov (v nadaljnme besedilu: ustanovitelji).

586

Priloge

Hranilno-kreditna služba mora biti organizirana kot posebna delovna enota
s samostojnim obračunom.
Ustanovitelj mora zagotoviti hranilno-kreditni službi potrebna sredstva za
začetek dela.
3. člen
Akt o ustanovitvi hranilno-kreditne službe sprejme ustanoviteljev najvišji
organ upravljanja po postopku, ki velja za sprejemanje statuta.
Ustanovitveni akt mora v skladu z določbami tega zakona v načelu določiti
položaj hranilno-kreditne službe kot enote s samostojnim obračunom, pravice
in dolžnosti odbora in vodje službe ter način poslovanja službe.
4. člen
Natančnejše določbe o poslovanju hranilno-kreditne službe predpiše najvišji ustanoviteljev organ upravljanja s pravilnikom, s katerim se uredijo
zlasti tale vprašanja:
— upravljanje hranilno-kreditne službe: sestava in število članov odbora
hranilno-kreditne službe, volitve članov in predsednika odbora, delovno področje odbora hranilno-kreditne službe (pospeševanje varčevanja, odobravanje
kreditov, predlaganje delitve dohodka in drugo);
•—• položaj, pravice in dolžnosti vodje hranilno-kreditne službe kot predstavnika službe navzven ter v razmerju do odbora in do ustanoviteljevih organov upravljanja;
—• formiranje in delitev dohodka: oblikovanje in delitev dohodka službe;
oblikovanje obveznega rezervnega sklada in morebitnih drugih skladov družbe
ter uporabe sredstev teh skladov;
— poslovanje s hranilnimi vlogami: vrste vlog, obrestna mera in hranilne
vloge, postopek s hranilnimi knjižicami, najnižji odstotek za likvidnostno rezervo ;
— kreditno poslovanje: komu in za kakšne namene se lahko dajejo krediti
in do kakšne višine; najnižja in najvišja obrestna mera; najdaljši rok za vrnitev
kreditov; oblike zavarovanja kreditov, ki jih dobijo občani;
glede drugih oblik poslovanja: podrobnejše določbe glede poslovanja po
13. členu in glede povezovanja po 14. členu tega zakona;
— način knjigovodstva in evidence.
5. člen
Organ upravljanja hranilno-kreditne službe je odbor hranilno-kreditne
službe. Člane odbora hranilno-kreditne službe voli za dve leti ustanoviteljev
najvišji organ upravjanja izmed članov zadruge oziroma članov delovne skupnosti delovne organizacije in izmed varčevalcev.
Hranilno-kreditno službo vodi vodja službe, ki ga imenuje najvišji ustanoviteljev organ upravljanja. Vodja službe je po položaju član odbora hranilnokreditne službe.
6. člen
Hranilno-kreditne službe lahko dajejo na podlagi kreditne pogodbe kredite
občanom in ustanovitelju.
Krediti se Lahko dajejo samo iz sredstev hranilnih vlog in iz sredstev skladov hranilno-kreditne službe, razen iz rezervnega sklada.
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Krediti se lahko dajejo največ za pet let.
Krediti občanom se dajejo' samo proti primernemu zavarovanju (poroki,
vknjižba na nepremičnine, zastava premičnin ali vrednostnih papirjev, odstop
osebnih dohodkov in podobno).
Hranilno-kreditna, služba ne sme dati ustanovitelju kredita pod ugodnejšimi
pogoji kot občanom.
Skupni znesek vseh kreditov, ki jih dobi ustanovitelj od hranilno-kreditne
službe, ne sme presegati tretjine skupnega zneska hranilnih vlog.
Ce v posameznem nujnem primeru potrebuje ustanovitelj kredit, s katerim
bi bila presežena tretjina skupnega zneska hranilnih vlog, se lahko* da tak
kredit le, če tako odloči najvišji organ upravljanja ustanovitelja.
7. člen
Hranilno-kreditna služba mora imeti najmanj 20 % sredstev hranilnih vlog
naloženih na posebnem računu hranilno-kreditne službe pri poslovni banki kot
likvidnostno rezervo.
Republiški sekretar za finance je pooblaščen, da spremeni sikladno> s splošnimi gospodarskimi gibanji odstotek likvidnostne rezerve iz prejšnjega odstavka.
Odbor hranilno-kreditne službe določi poslovno banko, pri kateri naj se
naloži likvidnostna rezerva.
Sredstva likvidnostne rezerve se smejo uporabiti samo za vrnitev hranilnih
vlog, če jih hranilno-kreditna služba ne more vrniti iz svojih tekočih poslovnih
sredstev in iz sredstev svojih skladov, razen iz obveznega rezervnega sklada.
Če iz teh sredstev ni mogoče vrniti hranilnih vlog, lahko> odbor službe po poprejšnjem soglasju ustanoviteljevega najvišjega organa upravljanja najame
kratkoročen kredit.
8. člen
Dohodek hranilno-kreditne službe so obresti, ki jih dobi za dane kredite,
nadomestila za opravila, ki jih hranilno-jkreditna služba opravlja po 13. členu
tega zakona, in drugi dohodki.
9. člen
Najvišji ustanoviteljev organ upravljanja na predlog odbora hranilno-kreditne službe odloča o razdelitvi dela dohodka hranilno-kreditne službe, ki ostane
po kritju obresti, ki jih plača za. hranilne vloge, osebnih dohodkov delavcev in
drugih stroškov njenega poslovanja.
Najmanj 25 % ostanka dohodka iz prejšnjega odstavka gre v obvezni rezervni sklad službe, ki je namenjen za kritje morebitne poslovne izgube hranilno-kreditnega poslovanja. Kar preostane, se lahko uporabi samo za morebitne druge sklade hranilno-kreditne službe, če jih ustanovi najvišji ustanoviteljev organ upravljanja, in za povečanje kreditnih sredstev službe (7. člen).
Ko dosežejo sredstva obveznega rezervnega sklada hranilno-kreditne službe 5 %
skupnega zneska hranilnih vlog, preneha obveznost vplačevanja v rezervni
sklad.
10. člen
S sodno izvršbo zoper ustanovitelja za izterjavo njegovih obveznosti zunaj
hranilno-kreditne službe ni mogoče zaseči sredstev hranilno-kreditne službe1.
Ce pride ustanovitelj v stečaj, sredstva, pravice in obveznosti hranilnokreditne službe ne spadajo v stečajno maso.
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11. člen

Za hranilne vloge pri hranilno-kreditnih službah jamči neomejeno' zadruga
oziroma delovna organizacija, ki je službo ustanovila.
Ustanovitelj si mora pred ustanovitvijo hranilno-kreditne službe priskrbeti
za hranilne vloge dopolnilno- jamstvo poslovne banke. Hranilno-kreditno službo
sme ustanoviti šele potem, ko< je zagotovljeno dopolnilno- jamstvo banke. Ce
banka pozneje odpove dopolnilno jamsttvo' in ustanovitelj najpozneje v enem
mesecu ne priskrbi dopolnilnega jamstva druge banke, preide hranilno-kreditna
služba v likvidacijo1. Rok za odpoved pogodbe o dopolnilnem jamstvu znaša najmanj tri mesece.
12. člen
Subsidiarno jamči za hranilne vloge pri hranilno-kreditnih službah SR
Slovenija.
Hranilno-kreditna služba je dolžna letni zaključni račun poslati občinski
skupščini, na njegovo zahtevo pa tudi republiškemu sekretariatu za finance.
Finančni načrt in zaključni račun sprejme odbor hranilno-kreditne službe
in ju mora obravnavati ustanoviteljev najvišji organ upravljanja; odbor hranilno-kreditne službe je dolžan obravnavati njegove morebitne pripombe.
Republiški sekretariat za finance je upravičen po strokovnjakih pregledati
poslovanje hranilno-kreditne službe in sporočiti ustanovitelju hranilno-kreditne
službe pripombe in predloge, ki jih morata najvišji organ ustanovitelja in odbor
hranilno-kreditne službe obravnavati in poročati, kar je bilo ukrenjeno za odpravo nezakonitosti in nepravilnosti v poslovanju hranilno-kreditne službe.
Ustanovitelj je dolžan nemudoma sporočiti republiškemu sekretariatu za
finance, če se odpove pogodba o dopolnilnem jamstvu.
13. člen
Hranilno-kreditna služba lahko po pooblastilu najvišjega ustanovitelj evega
organa upravljanja opravlja za plačilo v imenu in za račun ustanovitelja tudi
finančna opravila v zvezi s kooperacijskimi pogodbami in druga podobna
opravila.
14. člen
Hranilno-kreditna služba se kot delovna enota lahko poslovno povezuje
z drugimi hranilno-kreditnimi službami in s poslovnimi bankami za zagotovitev
likvidnosti ali zaradi drugih poslovnih in organizacijskih interesov.
15. člen
Obstoječe hranilno-kreditne službe (odseki) morajo uskladiti svoje poslovanje z določbami tega zakona najpozneje v šestih mesecih od dneva uveljavitve
tega zakona.
V roku iz prejšnjega odstavka mora ustanovitelj priskrbeti dopolnilno jamstvo poslovne banke za hranilne vloge. Ce tega ne stori, preide obstoječa hranilno-kreditna služba v likvidacijo.
16. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
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OBRAZLOŽITEV
Zakon o bankah in kreditnih poslih (Uradni list SFRJ, št. 12/65) v 133. členu
določa, da sprejemajo hranilne vloge tudi zadružne hranilnice in posojilnice
ter kmetijske in druge zadruge in delovne organizacije, ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo oziroma z gojitvijo in izkoriščanjem gozdov, če imajo posebej
organizirano hranilno in posojilno1 službo.
Ustanovitev in poslovanje hranilno-kreditnih zadrug ter hranilno-kreditnih
služb ureja po določbi navedenega člena zveznega zakona republiški zakon.
Hranilno-kreditne zadruge:
Med pripravo gradiva za zakon o hranilno-kreditnih zadrugah je bilo ugotovljeno, da mora republiški zakon popolnoma samostojno in izvirno reševati
vprašanja hranilno-kreditnih zadrug, ker zvezni zakoni, na katere se je opiralo
pripravljeno gradivo: zakon o bankah in kreditnih poslih (Uradni list SFRJ,
št, 12/65) in temeljni zakon o obrtnih in drugih določenih vrstah zadrug (Uradni
list SFRJ, št. 16/65), prav tako kot drugi veljavni predpisi (na primer o podjetjih) ne rešujejo ustrezno vprašanj, ki bi se pojavila specifično pri hranilnokreditnih zadrugah (upravljanje, prenehanje članstva in njihova jamstvena
obveznost, likvidacija zadruge, delitev dohodka in drugo).
Navedena vprašanja je treba še temeljito proučiti in pripraviti predlog za
poseben zakon, zato ustanavljanje in poslovanje hranilno-kreditnih zadrug ni
urejeno hkrati z zakonom o ustanavljanju in poslovanju hranilno-kreditnih
služb.
Hranilno-kreditne službe:
Hranilno-kreditne službe kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij
obstajajo domala dve desetletji, vendar njihovo poslovanje ni urejeno z ustreznim predpisom, tako da temelji njihovo poslovanje deloma še na določilih pravilnika o hranilnem in kreditnem poslovanju kmetijskih zadrug (Uradni list
FLRJ, št. 51/49).
Po razčiščenju nekaterih nejasnosti in vprašanj v zvezi z zvezno' zakonodajo
je omogočena predložitev tega zakona.
Zakon uporablja ime »hranilno-kreditna služba«, ki je že udomačeno, namesto »hranilna in posojilna služba« (prim. sedanji »hranilno-kreditni odsek«).
*
Na območju SR Slovenije zbirajo hranilne vloge od občanov vse poslovne
banke razen splošne gospodarske 'banke (10 — vključno Jugobanka) z njihovimi
poslovnimi enotami (65), poštna hranilnica (450 pošt) in hranilno-kreditni odseki
pri kmetijskih zadrugah (90).
Stanje hranilnih vlog v naši republiki po uveljavitvi gospodarske reforme
je naslednje (podatki SDK):
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Sknnno
Skupno

julij 1965
542 250
december 1965
585 420
december 1966 1 027 044
junij 1967
1 148 882
september 1967 1 212 667

«/»/o

poslovnih

Pri

»/o/0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

396 670
430 530
754 916
867 580
935 827

73,2
73,6
73,5
75,5
77,2

Pri
poštni
hranilniči
141 510
149 480
267 492
278 625
274 214

,,"

Pri
ostalih

"

26,1
25,5
26,0
24,3
22,6

4070
5410
4636
2677
2626

0,7
0,9
0,5
0,2
0,2

Rubrika »pri ostalih« zajema vloge izseljencev izven poslovnih bank in
poštne hranilniice, do konca leta 1966 pa tudi vloge hranilno-kreditnih odsekov
kmetijskih zadrug, ki jih sedaj statistika zajema v rubriki »pri poslovnih bankah«. Iz tabele je razvidno, da so se hranilne vloge v dveletnem obdobju izvajanja gospodarske reforme v naši republiki več kot podvojile (224 %) in zajemajo 18% vseh hranilnih vlog v državi; tako je Slovenija z ozirom na število
prebivalcev na prvem mestu po obsegu hranilnih vlog, Največ vlog zberejo
poslovne banke. Njihova udeležba je v zadnjih mesecih, to je po zvišanju
obrestne mere za vloge na vpogled na poprečno 6,25 %, porastla v primerjavi
s poštno hranilnioO', Poštna hranilnica nudi še vedno staro obrestno mero 5 %
za hranilne vloge na vpogled, zato je njena udeležba padla od 26 % v letu 1966
na 22,6% v septembru 1967, to je za 3,4%, za toliko se je tudi povečal delež
poslovnih bank (3,7 %).
Zakon o bankah in kreditnih poslih (Uradni list SFRJ, št. 12/65) omejuje
kreditiranje občanov in njihove gospodarske dejavnosti oziroma ga veže na
posebne zvezne predpise:
Zvezni zakon v 168. členu določa, da smjejo delovne organizacije dajati kredite zasebnikom le v zvezi s trajno kooperacijo s tem, da so izključeni krediti
individualnim kmetijskim proizvajalcem, obrtnikom, gostincem in drugim osebam s samostojno dejavnostjo. V 89. členu je rečeno, da dajejo banke lahko
tudi investicijske kredite občanom za pospeševanje njihove gospodarske dejavnosti. Končno je za banke glede kratkoročnih kreditov v 98. členu rečeno, da
smejo izjemoma dajati kratkoročne kredite tudi občanom. Namene in pogoje
določajo posebni zvezni predpisi, kar velja tudi za morebitne investicijske
kredite občanom za namene zunaj pospeševanja njihove gospodarske dejavnosti
(89. člen).
Omenjeni zvezni predpisi doslej niso> izšli. Republiški sekretariat za finance
je glede izdaje navedenih predpisov nekajkrat posredoval pri zveznem sekretariatu za finance.
V začetku obrazložitve navedeno določilo zakona o> bankah in kreditnih
poslih (133. člen), po katerem republike s svojimi zakoni uredijo ustanavljanje in
poslovanje določenih denarnih ustanov, pa odpira možnost za zbiranje denarja
občanov z namenom, da se iz zbranih sredstev kreditira pospeševanje njihove
gospodarske dejavnosti in druge potrebe.
Hranilno-kreditni odseki pri kmetijskih zadrugah zajemajo le majhen del
vseh hranilnih vlog, zbranih v naši republiki (4—5 %), največ od kmetijskih
proizvajalcev (80 %), delno pa tudi od drugih občanov (20 %), ki skupno' znašajo
okrog 45 milijonov novih dinarjev. Med imenovanimi odseki (okrog 90) imajo
namreč nekateri precejšnjo poslovno1 samostojnost, pri drugih pa pomeni naziv
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»hranilno-kreditni odsek« bolj posel, ki ga zadruga poleg drugih tudi opravlja,
kot pa delovno enoto za zbiranje denarja kmetijskega prebivalstva in za dajanje
kreditov. Tako imamo hranilno-kreditne odseke z obeležji pravega bančnohranilniškega poslovanja, pa tudi odseke, ki so depozitna blagajna za prihranke
kmečkega prebivalstva na njihovem območju. Hranilno-kreditni odseki uporabljajo v poprečju le črtrtino (25 %) zbranih sredstev hranilnih vlog za kreditiranje kmetov in drugih občanov, skoraj dve tretjini (64 %) zbranih sredstev
pa so uporabljale zadruge kot stalna obratna sredstva, ostalo (11 %) pa so predvsem depoziti pri bankah (ostanek varnostne rezerve) in drugo. Omeniti je
treba še, da dajejo hranilno-kreditni odseki kredite kmetijskim proizvajalcem
pretežno za pospeševanje kmetijske proizvodnje (nabava obdelovalnega orodja,
strojev in plemenske živine, adaptacija gospodarskih poslopij, obnova sadovnjakov in vinogradov.)
Da bi bil delež kmetov in drugih občanov pri prejetih kreditih večji kot
sedaj, je bilo treba v zakonu predvideti omejitev dajanja kreditov ustanovitelju
do največ tretjine vseh sredstev iz hranilnih vlog. V posameznem nujnem, primeru lahko najvišji ustanoviteljev organ upravljanja odloči, da se dovoli ustanovitelju kredit, s katerim bi bila presežena navedena omejitev.
Predlagani zakon, kateremu bodo morale obstoječe hranilno-kreditne zardruge prilagoditi svoje poslovanje, odpira nove možnosti, da se ob primerni
kontinuirani aktivnosti in pomoči prizadetih dejavnikov hranilniška dejavnost
kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij razvija in s tem omogoči kreditiranje za pospeševanje gospodarske dejavnosti in drugih potreb kmetov ter
drugih občanov v večjem obsegu kot doslej in pod pogoji, ki ne bodo manj
ugodni, kot so za kreditiranje ustanovitelja.
*
Za poslovanje hranilno-kreditne službe je odgovoren kot organ upravljanja
hranilno-kreditni odbor. Tekoče delo hranilno-kreditne službe opravlja njen
vodja, ki je odvisno od obsega poslovanja, lahko redno ali samo. delno zaposlen
v hranilno-kreditni službi. Pri večjem obsegu poslovanja ima hranilno-kreditna
služba še druge delavce. Vodjo službe (in delavce) lahko plačuje tudi ustanovitelj, kot je uveljavljena praksa pri hranilno-kreditnih odsekih, zlasti če bo obseg opravil majhen.
Med dohodke hranilno-kreditne službe se štejejo poleg obresti in nadomestil
za opravljanje storitev tudi morebitne dotacije ustanovitelja.
Za zagotovitev uspeha in varnosti hranilnih vlog, zlasti pa likvidnosti ob
vsakem času, predvideva zakon obvezno nalaganje 20 % sredstev hranilnih vlog
pri poslovni banki, s katero bo hranilno-kreditna služba navezala trajne poslovne
odnose.
Za hranilne vloge jamči ustanovitelj hranilno-kreditne službe. Poleg tega
mora ustanovitelj pridobiti za hranilne vloge pri hranilno-kreditni službi tudi
jamstvo poslovne banke, sicer hranilno-kreditne službe ne bo mogoče ustanoviti. Namen omenjene določbe je zagotoviti čim večjo varnost hranilnih vlog
in s tem tudi tesnejšo povezavo hranilno-kreditnih služb s poslovnimi bankami.
Na drugi strani so mnenja, da bo določba o pridobitvi jamstva poslovne
banke zavrla ustanavljanje ter omejila poslovno svobodo in sposobnost hranilno-kreditnih služb in jih prisilno (namesto ekonomsko) povezala s poslovnimi
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bankami, na katere jih že tako veže zakon s tem, da hranilno-kreditne službe
obvezno nalagajo likvidnostno rezervo in vsa prosta sredstva na poseben račun
pri bankah. Za varnost hranilnih vlog je po> teh mnenjih dovolj poskrbljeno:
jamstvo ustanovitelja, likvidnostna rezerva, obvezno formiranje rezervnega
sklada, sestav odbora hranilno-kreditne službe, ki sestoji iz zastopnikov ustanovitelja in varčevalcev in vodja službe, ki je zastopnik garanta-ustanovitelja.
V zakonu je predvideno tudi subsidiarno jamstvo republike, za katero m^
nimo, da je smotrno glede na to, da republika ureja s svojim zakonom te hranilne institucije. Materialno to jamstvo ne pomeni neposrednih bremen za
republiko, saj je za varnost hranilnih vlog dano jamstvo z jamstvom ustanovitelja, to je matične delovne organizacije, in poslovne banke. — Ker so hranilne vloge tuja (posojena) sredstva, je umestno določilo v zakonu, da zaradi
sodne izvršbe zoper ustanovitelja ni mogoče poseči po sredstvih hranilno-kreditne službe. Isto velja v primeru, če pride ustanovitelj v stečaj.
Hranilno-kreditne službe pri nas že v mnogih primerih delujejo: kmetijske
zadruge, kmetijska in gozdna gospodarstva, ki poslujejo z večjim številom kooperantov, že danes poslujejo1 po načelih, ki so opredeljena v tem, zakonu.
S predloženimi določili zakona želimo samo uzakoniti obstoječo prakso, ki se
je izkazala kot koristna, omogočiti njen nadaljnji razmah ter zagotoviti kooperantom in drugim vlagateljem varnost njihovega imetja.
Sprejemanje hranilnih vlog je pravica in dolžnost hranilno-kreditnih
služb, odobravanje kreditov, ki pomeni tudi določanje pogojev kreditiranja, pa
določa odbor hranilno-kreditne službe. Poslovno politiko, potrjevanje zaključnih računov in druge pristojnosti pa opravlja najvišji organ kmetijske oziroma
gozdarske organizacije — ustanovitelja hranilno-kreditne službe.

POROČILA
Odbor za družbeni plan in finance republiškega zbora je na seji dne
3. aprila 1969 ponovno obravnaval predlog zakona o ustanavljanju in poslovanju
hranilno-kreditnih služb kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij, ki ga
je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet dne 19. 1. 1968 s predlogom,
da ga obravnava na podlagi 294. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije po
skrajšanem postopku in amandmaje, ki sta jih predložila inž. Janko Kosovel,
poslanec republiškega zbora in inž. Jože Javornik, poslanec gospodarskega
zbora.
Predlog zakona sta obravnavala odbor za družbeni plan in finance republiškega zbora na seji dne 19. 2. 1968 in odbor za gospodarsko programiranje in
finance gospodarskega zbora dne 15. 2. 1968 in sta predlagala spreminjevalne
in dopolnilne predloge k 6., 7., 11., 12. in 15. členu.
Odbora sta na skupni seji dne 12. marca 1968 obravnavala amandmaje
poslanca inž. Janka Kosovela in inž. Jožeta Javornika, ki sta predlagala, da se
v 11. členu črta drugi odstavek, v 12. členu zadnji odstavek in v 15. členu drugi
odstavek, ker daje v teh členih zakon posebne pravice poslovnim bankam,
oziroma obvezuje hranilno-kreditne službe, da dobijo dopolnilno jamstvo bank.
Poslanca sta menila, da dopolnilno jamstvo bank za hranilne vloge ni potrebno, ker že doslej, ko je bila hranilna služba v težavah (pred leti ob negotovosti in zavlač.evanju revalorizacije hranilnih vlog), ni bilo nikjer opaziti ne-
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zaupanja do te službe; da bi določba o pridobitvi jamstva poslovne banke
omejila poslovno svobodo in sposobnost hranilno-kreditnih služb in jih prisilno,
namesto ekonomsko povezovala s poslovnimi bankami, na katere jih zakon
veže že s tem, da pri poslovnih bankah obvezno nalagajo* likvidnostno' rezervo
in da je za varnost hranilnih vlog dovolj poskrbljeno: jamstvo ustanovitelja,
likvidnostna rezerva, obvezno formiranje rezervnega sklada itd.
Po' njunem mnenju je že iz dosedanjega dela hranilno-kreditnih služb razvidno, da zaradi subsidiarnega, jamstva tudi republika ne tvega pri pokrivanju
vlog ob eventualnih stečajih kmetijskih in gozdarskih organizacij, ker v vsem
času delovanja teh služb ni bilo primera, da bi nastal večji problem izplačila
hranilnih vlog vlagateljem.
Predstavniki izvršnega sveta in republiškega sekretariata za finance pa so
bili mnenja, da je dopolnilno jamstvo poslovnih bank potrebno, ker bi v primeru višjega dviga in pri pokrivanju vlog ob eventualnih stečajih kmetijskih
in gozdarskih delovnih organizacij prišlo v poštev subsadiarno' jamstvo republike, ki bi morala zato zagotoviti sredstva iz svojega proračuna in da ne pomeni
povečanja monopolnih pravic poslovnih bank, ker se bodo odnosi med službo
in poslovnimi bankami uredili z medsebojno pogodbo.
Odbora do takšne in drugačne ureditve nisrta mogla zavzeti stališča in sta
odločitev o tem prepustila pristojnima zboroma.
Medtem ko je republiški zbor na seji dne 12. marca 1968, v smislu 283. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije, soglasno odložil razpravo in sklepanje o
predlogu zakona, pa je gospodarski zbor na seji dne 12. marca 1968 zavrnil
amandmaje poslancev inž. Janka Kosovela in inž. Jožeta Javornika ter sprejel
zakon z večino glasov, vključno z amandmaji odbora za gospodarsko' programiranje in finance gospodarskega zbora (ki so bili identični z amandmaji odbora
za družbeni plan in finance republiškega zbora) ter zakonodajno-pravne komisije
Poslanci odbora za družbeni plan in finance republiškega zbora so imeli
v juniju 1968. leta razgovore s predstavniki kmetijskih zadrug in nekaterih
poslovnih bank. Obiskali so naslednje kmetijske zadruge, ki imajo hranilnokreditne odseke: KZ Vipava, KZ Sežana, KZ Nova Gorica, KZ Dobrovo-Brda,
KZ Šoštanj, KZ Slovenj Gradec, KZ Mozirje, KZ Žalec, KZ Loški potok, KZ
Črnomelj, KZ Skofja Loka, KZ Cerklje, KZ Naklo in KZ Radovljica,.
Po mnenju predstavnikov kmetijskih zadrug predlog zakona ne prinaša nekaj novega, temveč pravno utrjuje in urejuje obstoječe stanje in sedanji status
hranilno-kreditnih služb kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij. Zato
se zahteva po dopolnilnem, jamstvu pojavlja kot novost in bi določilo, s katerim
bi se zahtevalo jamstvo poslovnih bank, pomenilo začetek konca hranilno-kreditne službe. Ze dosedanje izkušnje poslovanja hranilno-kreditnih služb zagotavljajo zadostno varstvo hranilnih vlog in so pa tudi druga jamstva, ki so
navedena v predlaganem zakonu, zadostna in dovolj učinkovita.
Odbor za družbeni plan in finance republiškega zbora je na seji dne 3. aprila
1969 ponovno obravnaval v podrobnosti predlog zakona in se je strinjal z
amandmaji poslancev inž. Janka Kosovela in inž. Jožeta Javornika.
Novi in že, sprejeti dopolnilni in spreminjevalni predlogi k posameznim
členom, ki jih je dal odbor, glasijo:
k 2. členu : drugi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi:
38
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»Hranilno-kreditna služba posluje kot posebna organizacijska enota s samostojnim obračunom.«
Po mnenju odbora je taka formulacija sikladnejša z besedilom, 133. člena
zakona o bankah in kreditnih poslih, ki pravi, da »hranilne vloge sprejemajo
tudi ... kmetijske in druge zadruge in delovne organizacije, ki <se ukvarjajo
s kmetijsko proizvodnjo oziroma z gojitvijo in izkoriščanjem gozdov, če imajo
posebej organizirano hranilno in posojilno službo«.
k 6. č 1 e n u : drugi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi:
»Krediti se lahko dajejo iz sredstev hranilnih vlog, iz sredstev skladov
hranilno-kreditne službe in drugih virov, razen iz rezervnega sklada.«
k 7. členu : prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi, :
»Hranilno-kreditna služba mora imeti najmanj 10 % sredstev hranilnih
vlog naloženih kot a vista hranilno vlogo pri poslovni banki za likvidnostno
rezervo.«
k 11. členu: drugi odstavek se črta.
Odbor je s tem sprejel amandma poslancev inž. Jožeta Javornika in inž.
Janka Kosovela ter predlog gospodarske zbornice SR Slovenije k predlogu
zakona.
k 12. členu: drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Hranilno-kreditna služba je dolžna letni zaključnii račun poslati republiškemu sekretariatu za finance na njegovo zahtevo.«
Peti odstaVek tega člena se črta.
k 15. členu : prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Obstoječe hranilno-kreditne službe (odseki) morajo uskladiti svoje poslovanje z določbami tega zakona do konca leta 1969.«
Odbor je menil, da je termin za uskladitev poslovanja z določbami tega
zakona lahko preciznejši in da je termin 31. december 1969 primeren, ker ni
bistveno daljši kot šest mesecev, a hranilno-kreditna služba ne bo imela nekega
posebnega dodatnega dela zaradi sprememb med letnim poslovanjem, tako^ pa
bo poslovanje lahko zastavljeno1 v skladu z zakonom s 1. januarjem, 1970.
Drugi odstavek tega člena se črta.
S sprejemom, amandmaja, da se drugi odstavek 11. člena črta, ostane subsidiarno jamstvo republike, brez predhodnega jamstva poslovne banke, sta pogojena tudi amandmaja k petemu odstavku 12. člena in k 2. odstavku 15. člena.
O teh amandmajih je razpravljala tudi zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije na seji dne 7. marca 1968 in je bila mnenja, da bi konceptu
zakona bolj ustrezalo, če ne predpiše dopolnilnega jamstva poslovnih bank ter
urejanje medsebojnih razmerij med bankami in hranilno-kreditnimi službami
prepusti njim samim kot je bilo to doslej.
Odbor za družbeni plan in finance republiškega zbora in odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora sta na sejah dne 19. in
15. 2. 1968 že dala spreminjevalne in dopolnilne predloge k 6. in 7. členu ter
drugemu odstavku 12. člena. Te spreminjevalne predloge je sprejel tudi gospodarski zbor na seji dne 12. marca 1968.
O spreminjevalnih in dopolnilnih predlogih k 2. členu, drugemu odstavku
11. člena, petemu odstavku 12. člena ter k 15. členu, ki jih je dal odbor za
družbeni plan in finance republiškega zbora na seji dne 3. aprila 1969, se predstavnik izvršnega sveta ni izjasnil.
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Odbor se je strinjal tudi z dopolnilnim predlogom zakonodajno-pravne
komisije k 5. in 11. členu.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona s predloženimi spremembami in dopolnitvami po> skrajšanem, postopku.
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Ceneta Matičiča.
Št.: 44-21/69
Ljubljana, dne 4. 4. 1969
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
20. februarja 1968 obravnavala predlog zakona o ustanavljanju in poslovanju
hranilno-kreditnih služb kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij, ki ga
je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Komisija je v načelnii obravnavi ugotovila, da obstoja pravni temelj za,
ustanavljanje in delovanje hranilno-kreditnih služb kmetijskih in gozdarskih
delovnih organizacij v zveznem zakonu o bankah iin kreditnih poslih (Ur. 1.
SFRJ, št. 12/65). Navedeni zakon v 133. členu določa, da poleg drugih tudi zadružne hranilnice in posojilnice ter kmetijske in druge zadruge ter delovne
organizacije, ki se ukvarjajo> s kmetijsko proizvodnjo oziroma z gojitvijo in
izkoriščanjem gozdov, lahko sprejemajo hranilne vloge, če imajo posebej organizirano hranilno in posojilno službo. Po tretjem odstavku citiranega člena
zakona o bankah in kreditnih poslih se ustanavljanje in poslovanje hranilnih
in posojilnih služb kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij, pa tudi drugih
hranilnih in posojilnih služb, ki so omenjene v istem členu, ureja z republiškim
zakonom.
Republiški zakon, ki bi neposredno uredil navedena vprašanja za območje
SR Slovenije, doslej še ni bil izdan, čeprav hranilno-kreditne službe kmetijskih
in gozdarskih delovnih organizacij praktično poslujejo že 20 let. Zaradi ureditve
vprašanj v zvezi z ustanavljanjem in poslovanjem navedenih hranilno-kreditnih
služb je predlagani zakon po mnenju komisije potreben.
Ugotovljeno je bilo, da predlagana ureditev vsebinsko izhaja iz obstoječega
dejanskega stanja, pri čemer močneje pravno zagotavlja zanesljivost in varnost
hranilnih vlog ter spodbuja nadaljnji razmah hranilništva na tem, področju.
V nadaljnji razpravi je bilo postavljeno vprašanje, ali so bile prizadete
kmetijske in gozdarske delovne organizacije ter občinske skupščine v pripravah
zakonskega predloga zadostno konzultirane oziroma ali so imele možnost izraziti
svoja mnenja o predlagani zakonski ureditvi. To vprašanje je pomembno predvsem zato, ker se predlaga sprejem zakona po skrajšanem postopku, kar pomeni,
da je na razpolago le malo časa za širše obravnavanje zakonskega predloga.
Predstavnik republiškega sekretariata za finance je v tej zvezi pojasnil,
da so bile prizadete delovne organizacije konzultirane najprej s posredovanjem
ustreznih organov gospodarske zbornice, kasneje pa še neposredno na sestanku
predstavnikov tistih delovnih organizacij, ki imajo hranilniško službo že primerno razvito. Občinske skupščine niso neposredno sodelovale v pripravah zakonskega predloga, vendar pa tudi nimajo v tej zvezi predvidenih nobenih
obveznosti.
Po, navedenih ugotovitvah in pojasnilih k zakonskemu predlogu ni bilo
načelnih pripomb.
38»
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V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala,
da se v četrti vrsti 5. člena in v drugi vrsti 11. člena beseda
»zadruge« oziroma »zadruga« dopolni tako, da se glasi »kmetijske zadruge«
oziroma »kmetijska zadruga«.
Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi preciznosti določbe. V navedenih primerih gre smiselno le za kmetijske zadruge in ne za
katerekoli druge zadruge.
Predstavnik izvršnega sveta o predlaganih amandmajih še ni dal svoje
izjave.
Komisija je obravnavala tudi amandmaje k 6., 7., 11., 12. in 15. členu zakonskega predloga, ki jih je na seji dne 15. februarja 1968 predlagal občasni
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora.
Komisija z gledišča pravne skladnosti k navedenim amandmajem ni imela
pripomb. Člani komisije so zlasti podrobno obravnavali razloge za amandma
k 12. členu, s katerim se predlaga, da se letni zaključni račun hranilno-kreditne
službe obvezno pošlje le republiškemu sekretariatu za finance na njegovo zahtevo. S tem se izključuje obveznost pošiljanja letnega zaključnega računa občinski skupščini. Komisija je bila pri tem mnenja, da je, ne glede na to, komu
se zaključni račun pošlje, predvsem pomembno, da se zagotovi tajnost hranilnih
vlog, ki je sicer izrecno zajamčena že s temeljnim zakonom o bankah in kreditnih poslih ter je eno osnovnih načel hranilniškega poslovanja. Ob doslednem
varovanju tega načela tudi pri zaključnih računih ne bi moglo biti osnove za
nezaupanje do občinskih skupščin, če bi te eventualno dobivale splošne podatke
o poslovanju hranilno-kreditnih služb ter njihove letne zaključne račune brez
individualne specifikacije hranilnih vlog.
Zakonodajno-pravna komisija meni, da je predlog zakona v skladu z ustavo
in s pravnim sistemom.
Št.: 44-21/68
Ljubljana, 21. 2. 1968

Na svoji seji dne 7. marca 1968 je zakonodajno-pravna komisija Skupščine
SR Slovenije obravnavala amandmaje poslanca inž.. Jožeta Javornika ter poslanca inž. Janka Kosovela k 11., 12. in 15. členu predloga zakona o ustanavljanju in poslovanju hranilno-kreditnih služb kmetijskih in gozdarskih delovnih
organizacij.
Komisija je ugotovila, da je odločitev o tem, ali naj se za ustanovitev hranilno-kreditne službe predpiše dopolnilno jamstvo poslovnihi bank ali se ne
predpiše, odvisna od dejanske presoje vseh okoliščin in pri tem ne gre za pravno
vprašanje. Zakon o bankah in kreditnih poslih (Ur. 1. SFRJ, št. 12/65) takega
dopolnilnega jamstva ne terja niti ga ne izključuje ter je to vprašanje možno
urediti v predlaganem zakonu povsem samostojno. Z vidika skladnosti s pravnim sistemom je torej možna taka rešitev, ki je predlagana v zakonskem predlogu kot tudi rešitev, ki se predlaga z amandmaji.
Glede na to, da je namen predlaganega zakona pravno urediti in utrditi
obstoječe stanje in sedanji status hranilno kreditnih služb kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij — pri čemer pa se zahteva po dopolnilnem jamstvu
pojavlja kot novost, proti kateri se kaže znaten odpor — je bila komisija mnenja, da bi navedenemu osnovnemu konceptu zakona bolj ustrezalo, če ne pred-
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piše dopolnilnega jamstva poslovnih bank ter urejanje medsebojnih razmerij
med bankami in hranilno^kreditnimi službami prepusti njim samim kot je bilo
to doslej. Vsii podatki kažejo, da v teh odnosih doslej ni bilo težav, ki bi opravičevale drugačno ureditev. Institucija dopolnilnega jamstva bi sicer še močneje
zavarovala naložene hranilne vloge, vendar se je komisija strinjala s predlagateljema amandmajev, da dosedanje izkušnje delovanja hranilno-kreditnih služb
kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij zagotavljajo zadostno varstvo
hranilnih vlog in da so druga jamstva, ki so navedena v predlaganem zakonu
zadostna in dovolj učinkovita (subsidiarno jamstvo, jamstvo ustanovitelja,
likvidnostna rezerva, rezervni sklad, izvzem hranilnih vlog od izvršbe in stečaja
ustanovitelja).
Enako je komisija ocenila tudi predloge združenja poslovnih bank in hranilnic Ljubljana z dne 1. 3. 1968. Ti predlogi še precizneje urejajo' razmerja med
hranilno-kreditno službo in poslovno banko tudi glede dopolnilnega jamstva,
pri čemer so ti predlogi v skladu s predloženim zakonom, vendar nasprotujejo
amandmajem inž. Jožeta Javornika in inž. Janka Kosovela. Komisija k predlogom združenja poslovnih bank in hranilnic ni imela pripomb z vidika pravne
skladnosti — sicer pa meni, da pri tem ne gre za pravna vprašanja temveč za
dejansko odločitev, kot je bilo omenjeno že ob oceni amandmajev navedenih
dveh poslancev.
St.: 44-21/68
Ljubljana, 11. 3. 1968
PREDLOG ZAKONA
o sodnih taksah
I. Uvodne določbe
1. člen
Republiške sodne takse so takse, ki se plačujejo v postopku pred Vrhovnim
sodiščem v SR Sloveniji, pred Višjim gospodarskim sodiščem v Ljubljani, pred
okrožnimi sodišči in pred okrožnimi gospodarskimi sodišči.
Republiške sodne takse se plačujejo> po določbah temeljnega zakona o sodnih
taksah (Uradni list FLRJ, št. 16-220/60, in uradnii list SFRJ, št. 10-155/65 in
št. 8-87/69) ter po določbah tega zakona in njegove taksne tarife, ki je sestavni
del tega zakona.
2. člen
Republiške sodne takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah enotne izdaje
ali v gotovini.
V gotovini se plača sodna taksa samo takrat, kadar mora plačati taksni
zavezanec za vlogo, sodno odločbo ali dejanje večjo takso kot 250 dinarjev.
3. člen
Dohodki od republiških sodnih takst, ki se dosežejo s prodajo taksnih
vrednotnic enotne izdaje, pripadajo občini, na katere območju so bile taksne
vrednotnice prodane.
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Če obsega območje občinskega sodišča dve ali več občin, se občinski dohodki
od sodnih taks delijo med te občine v takem razmerju, v kakršnem, posamezne
občine prispevajo k financiranju občinskega sodišča.
4. člen
Občinska sodišča uporabljajo taksne osnove in taksno tarifo, predpisano
s tem zakonom za postopke pred občinskimi sodišči, če občinske skupšine ne
določijo nižjih sodnih taks.
II. Ugotovitev vrednosti za plačilo takse
5. člen
Vrednost za plačilo takse (taksna osnova) se ugotavlja po določbah 17. do
37. člena temeljnega zakona o sodnih taksah, razen če ni v tem. zakonu predpisano drugače.
6. člen
V pravdah, v katerih je predmet spora zahtevek, da mora kdo kaj storiti,
trpeti ali opustiti, izjava volje, ugotovitev, da obstoji ali ne obstoji kakšna
pravica ali praivno razmerje ali ugotovitev pristnosti ali nepristnosti kakšne
listine, se vzame kot vrednost spornega predmeta, za plačilo takse znesek, ki
ga je tožnik navedel v tožbi; ta pa ne more biti manjši kot 500 dinarjev.
7. člen
V pravdah, da naj se izreče sodba razsodišča za neveljavno, se vzame kot
vrednost spornega predmeta znesek, ki je bil stranki prisojen; če pa se tožbeni
zahtevek ne nanaša, na denarni znesek, je odločilna vrednost, ki jo je tožnik
navedel v tožbi, vendar ta znesek ne more biti manjši kot 500 dinarjev.
V pravdah, da, naj se izreče, da je pogodba o razsodišču nehala veljati
(441. in 442. člen zakona o pravdnem postopku), se vzame kot vrednost spornega predmeta znesek 1000 dinarjev.
8. člen
Kot vrednost spornega predmeta za plačilo^ takse se vzame:
1. v sporih o odpovedi pogodbe o najemu ali zakupu stvari, o odpovedi
stanovanjske ali podstanovanjske pogodbe ali v sporih za izselitev iz stanovanjskih prostorov — znesek 500 dinarjev;
2. v sporih o odpovedi pogodbe o najemu poslovnih prostorov ali v sporih
za izselitev — enoletni znesek najemnine;
3. v sporih zaradi motenja posesti — znesek 500 dinarjev;
4. v sporih za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva in v sporih o varstvu
in vzgoji Otrok — znesek 100 dinarjev;
5. v sporih za ugotovitev obstoja ali neobstoja zakonske zveze, o veljavnosti
ali razvezi zakonske zveze — znesek 2000 dinarjev;
6. v sporih o stvarnih služnostih — znesek 1000 dinarjev, v sporih o osebnih
služnostih in o dosmrtnem preživljanju — znesek 400 dinarjev;

Priloge

599

7. v sporih o vrstnem redu terjatev v izvršilnem postopku — višina terjatve, vendar pri občinskih sodiščih ne več kot 1000 dinarjev, pri okrožnih sodiščih, okrožnih gospodarskih sodiščih in pri višjem gospodarskem, sodišču pa
ne več kot 2000 dinarjev.
Če se obravnava v sporu za razvezo zakonske zveze ali za ugotovitev očetovstva hkrati tudi zahtevek za preživljanje otroka ali zakonca, se plača samo
ena taksa, in sicer po vrednosti, po kateri se plača taksa v sporu za razvezo
zakonske zveze oziroma v sporu za ugotovitev očetovstva.
Ce se zahteva zavarovanje dokazov pred začetkom pravde, se vzame kot
vrednost, od katere se odmeri taksa, znesek 500 dinarjev.
9. člen
V primerih, v katerih ni mogoče ugotoviti vrednosti spornega predmeta
po prejšnjih določbah, se plača v sporih, o katerem odloča občinsko sodišče,
taksa na znesek 1000 dinarjev, v sporih, o katerih odloča okrožno sodišče, taksa
na znesek 2000 dinarjev, v sporih, o katerih odloča okrožno gospodarsko sodišče,
taksa na znesek 5000 dinarjev in v sporih, o katerih odloča višje gospodarsko
sodišče, taksa na znesek 10 000 dinarjev.
10. člen
V postopku za izvršitev zahtevka za preživljanje otroka ali zakonca se kot
vrednost, ki je odločilna za plačilo takse, ne sme vzeti večji znesek od 50 dinarjev.
11. člen
Ce tisti, ki zahteva izvršbo, ne navede vrednosti, odločilne za takso, in
vrednosti tudi ni mogoče ugotoviti po prejšnjih določbah, se vzame kot vrednost znesek 500 dinarjev.
12. člen
Če neplačane takse v posamezni zadevi po> pravnomočnosti ne presegajo
skupnega zneska 2 dinarjev, ne ravna sodišče po 38. do 41. členu temeljnega
zakona o sodnih taksah oziroma ne sproži postopka za prisilno izterjavo.
III. Prehodne in končne določbe
13. člen
Če je taksna obveznost za postopke, vloge in dejanja nastala do dneva, ko
začne veljati ta zakon, se plača taksa po taksni tarifi temeljnega zakona O' sodnih
taksah.
Če je bila do dneva, ko začne veljati ta zakon, plačana taksa za dejanje, ki
se bo opravilo po dnevu, ko začne veljati ta zakon, se ne plača razlika med
takso po tem zakonu in takso po temeljnem zakonu o sodnih taksah.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o republiških sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 20-224/65 in št. 24-269/65).
15. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem lisitu SRS«.
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I

Zakon o sodnih taksah
Uvod
Sodne takse so določene z zveznim zakonom iz leta 1960 {Uradni list FLRJ,
št. 16-220/60), ki je s spremembami in dopolnitvami iz leta 1965 (Uradni list
SFRJ, št. 10-155/65) postal temeljni zakon o sodnih taksah. Te spremembe in
dopolnitve so za republike in občine uzakonile pravico, da s svojimi predpisi
določajo svoje sodne takse, vendar z dvema bistvenima omejitvama, navedenima v 7. c členu temeljnega zakona o sodnih taksah, in sicer:
— da občine in republike smejo predpisovati sodne takse le za postopke,
vloge in dejanja, ki jih našteva temeljni zakon o sodnih taksah;
— da republiške in občinske sodne takse ne smejo biti večje od taks, ki
so predpisane v temeljnem zakonu o sodnih taksah (limit).
Ti dve omejitvi sta bih odpravljeni z zakonom, o spremembi temeljnega
zakona o sodnih taksah (Uradni list SFRJ, št. 8-87/69) in je republikam in
občinam s tem dana možnost, da same določajo svoje sodne takse v skladu s
temeljnim zakonom o> sodnih taksah.
K 2. členu zakona
Tudi po predloženem predlogu zakona o sodnih taksah (3. člen) se dohodki
od republiških sodnih taks, ki se plačujejo v taksnih vrednotnicah (sedaj zneski
do 200 dinarjev) pri Vrhovnem sodišču SRS, Višjem gospodarskem sodišču
v Ljubljani in pri okrožnih in okrožnih gospodarskih sodiščih, odstopajo občini,
na območju katere so bile taksne vrednotnice prodane, ker bi sicer republika za
svoje takse morala založiti svoje sodne taksne vrednotnice. Občine bodo torej
še naprej imele dohodke iz svojih (občinskih) sodnih taks in iz tako njim odstopljenih republiških sodnih taks, ki jih je treba plačati v taksnih vrednotnicah.
V temeljnem zakonu o sodnih taksah (v nadaljnjem besedilu: TZOST) je
v tretjem odstavku 5. člena določeno obvezno plačevanje takse v gotovini z
nakazilom na ustrezni bančni račun takrat, kadar mora plačati taksni zavezanec
za vlogo, sodno odločbo ali dejanje večjo takso kot 200 dinarjev 20 000 S din).
Ker je v taksni tarifi predlagana valorizacija sodnih taks in ker so nekatere
takse razen valorizacije še povečane, predlagajo' nekatere občine in tudi nekatera
občinska sodišča, da se ta limit za plačik> sodne takse v gotovini zviša na 300 ah
celo 400 dinarjev.
Limit 200 dinarjev (20 000 S din) je bil v zakonu o sodnih taksah iz leta
1960, ko so takse bile v celoti samo republiški dohodki, postavljeni zaradi tega,
da ni bilo treba lepiti toliko taksnih vrednotnic na vloge in zapisnike in da se
je s tem tudi omejevala možnost malverzacij s taksnimi markicami. Ko pa so
sodne takse z letom 1965 postale tudi dohodki občin in ko si je republika pridržala le dohodke iz republiških sodnih taks, ki jih je treba plačevati v gotovini,
je ta limit 20 000 S din postal ključ v delitvi dohodkov med republiko in občinami, pri samih občinah pa se delovanje tega limita glede občinskih sodnih
taks ni spremenilo, kajti občinske sodne takse, če jih je treba plačati v gotovini,
se itak še naprej odvajajo na ustrezen račun občinskih dohodkov, kakor tudi
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vsi dohodki iz republiških in občinskih sodnih taks, ki jih je treba plačati
v taksnih vrednotnicah. Zato limit glede občinskih sodnih taks zaradi valorizacije in povečanja občinskih sodnih taks ni potreben povečanja, pač pa v odnosu delitve republiških sodnih taks med republiko in občine, kar pa je seveda
odvisno od finančne politike republike, to je od tega, koliko svojih dohodkov
iz republiških sodnih taks naj republika odstopa občinam.
Republiške sodne takse, ki so določene z absolutnimi zneski, niso kljub
valorizaciji in povečanju niti v enem primeru večje od 200 dinarjev za posamezno vlogo, odločbo ali dejanje. Zneski nad 200 dinarjev takse pridejo pred
Vrhovnim sodiščem SRS, višjim gospodarskim sodiščem, okrožnimi in okrožnimi
gospodarskimi sodišči v poštev samo za vloge in odločbe, ki jih je treba taksirati po lestvici tar. št. 1 in tar. št. 21 taksne tarife.
Po sedaj veljavni taksni tarifi je po lestvici tarifne številke 1 treba plačati
takso v gotovini (znesek nad 200 dinarjev) pri znesku 1 166 667 S din = 11 666,67
N din, po valoriziranih in povečanih taksah iz tarifne številke 1 pa je na isti
znesek treba plačati 250 dinarjev. Iz tega sledi, če naj se obdrži isto razmerje
v delitvi dohodkov iz republiških sodnih taks, ki jih je treba plačati v sodnih
markicah, med republiko1 in občinami, da. je treba sedanji limit 200 dinarjev
dvigniti na 250 dinarjev. Brž ko ga dvignemo še navzgor, bo pač republika
dobila manj dohodkov iz svojih republiških sodnih taks, kar pa bi v letu 1969
še bolj ogrozilo plan republiških dohodkov, ki so v republiškem proračunu iz
tega vira planirani na 4 milijone dinarjev. Republiški sekretariat za finance
pa stoji na stališču, da lahko ta limit spreminja samo temeljni zakon, ne pa
republiški, in da bi ta limit moral biti v vseh republikah isti.
Takse v tar. št. 21 predloga taksne tarife se odmerjajo še naprej nespremenjenim odstotkom in bo povečanje limita šlo v škodo republike.
K 3. čl en u :
Glede delitve občinskih dohodkov in sodnih taks med občine, ki financirajo eno skupno občinsko sodišče (takih občin je 30, sodišč pa 12), sta možni
dve varianti, in sicer, da si občine, ki financirajo1 sodišče, delijo:
— samo dohodke od občinskih sodnih taks, ki se plačujejo' v gotovini;
— vse občinske dohodke od sodnih taks, torej občinske negotovinske
in gotovinske, pa tudi republiške negotovinske sodne takse,
po obeh variantah v takem razmerju, kot posamezne občine prispevajo k
financiranju občinskega sodišča.
Prva varianta je v skladu z določilom 7. člena TZOST. Druga varianta
pa je utemeljena po XVI. amandmaju k ustavi SRS, ki določa, da sme republika
v amandmaju naštetih primerih predpisati okvire, v katerih smejo1 občine
določati svoje dohodke.
Ker republika odstopa svoje negotovinske sodne takse občinam, te takse
pa se zbirajo na računu občine na sedežu sodišča, predlagajo1 nekatere občine
izven sedeža takega skupnega sodišča, da bi se naj delili po istem ključu, kakor
občine financirajo sodišče (razmerje postavijo občine s sporazumom), vsi občinski dohodki iz sodnih taks, ne samo občinske sodne takse, ki jih je treba plačati
v gotovini. Ugotovljeno je namreč, da imajo občine na sedežu sodišča visoke
dohodke iz sodnih taks, ker pač stranke največ taks kupijo v trafikah na
sedežu sodišča, te takse pa se po zakonu stekajo v korist te občine. Zato bi
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bilo pravično, da si občine delijo vse dohodke iz sodnih taks po sporazumu,
kakor ga napravijo za delitev bremen — proračunskih izdatkov za sodišče.
K 4. člen u :
Občine v skladu z zakonom, samostojno določajo sredstva, ki jim pripadajo
iz virov, ki jih določa zakon (X>VL ustavni amandma).
Glede občinskih sodnih taks je možna taka ureditev, da se v republiškem
zakonu o sodnih taksah določi, da se z občinskimi predpisi o občinskih sodnih
taksah, ker so postavljeni za te takse limiti, ne smejo predpisovati sodne takse
večje od teh limitov, da pa občine lahko odločijo, da uporabljajo občinska sodišča neposredno taksne osnove in tarifo, omejeno z republiškim zakonom, z
najvišjimi zneski za postopke pred občinskimi sodišči. Občinske skupščine bi
pač morale, če bi se s tem republiškim zakonom usvojila zgoraj navedena
rešitev, predpisati z odlokom, da povzamejo osnove in tarifo-, določeno z. najvišjimi zneski z republiškim zakonom.
Predlog zakona pa postavlja v 4. členu tako rešitev, da morajo občinska
sodišča uporabljati taksne osnove in taksno tarifo, predpisano s tem republiškim zakonom, če občine ne določijo nižjih sodnih taks. S takim določilom se
ne omejuje ustavna pravica občin, da same določajo- svoje dohodke, ker imajo
kljub takemu določilu možnost, da predpišejo nižje takse.
V 4. členu predlagana formulacija je še bolj ugodna za občine, ker jim
ne bo treba sprejemati odlokov, s katerimi bi normirale, da se za postopke
pred občinskim sodiščem, neposredno uporablja taksna tarifa, določena z najvišjimi zneski za postopke pred občinskimi sodišči si tem republiškim zakonom.
Dasi so že sedaj imele občine možnost predpisati nižjo- tarifo, kakor je
v TZOST, se te možnosti niso poslužile in tudi ni verjetnosti,, da bi se je
poslužile v bodoče, kajti vse občine stremijo za tem, da dosežejo čimveč svojih
dohodkov.
S predlagano formulacijo 4. člena, ki daje možnost enotnih taks pri vseh
občinah v republiki, soglašajo vse občinske skupščine.
Taksne osnove
Ker je TZOST glede samega sistema taks še vedno v veljavi,- se glede
ugotavljanja vrednosti za plačilo- .takse uporabljajo določila 17. do 37. člena
TZOST. Osnove, določene z absolutnimi zneski, pa je treba spremeniti, to je
valorizirati, za kar imamo osnovo v tem, da ima republika (ker so odpravljene
omejitve) pravico sama določati višino takse, ta pa je odvisna od same osnove.
Zato se v 6. do 11. členu predloga zakona za tam navedene- zadeve -(to- je za
zadeve iz 24. d-o 27., 31. in 32. člena TZOST) določene osnove za plačilo takse
povečujejo, valorizirajo in na novo vrednotijo.
K 12. členu :
Po 42. členu TZOST se neplačane takse, če presegajo skupaj znesek 100 S din,
ne izterjujej-o, ker bi bili stroški izterjave večji od tega zneska. Predlog zakona
povečuje znesek na 20 S din = 2 N din, ker po sedanjih cenah stroški izterjave
presegajo 100 S din in so komaj kriti z zneskom 2 dinarja.
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II
Taksna tarifa

2e od leta 1966 se je v zveznih forumih na iniciativo republike Slovenije
pripravljala valorizacija sodnih taks. Izdelan je bil končni osnutek decembra,
1967 (v nadaljnjem besedilu: decembrski osnutek), ki je bil obravnavan v
raznih odborih zvezne skupščine, pripombe k temu osnutku pa so1 dale tudi
posamezne republike. Končno pa je zmagalo stališče, da je določanje sodnih
taks tako glede zadev kakor tudi glede višine pristojnost republik in občin;
zato je bil. decembrski osnutek postavljen z dnevnega reda in so bijle pred
kratkim sprejete že uvodoma navedene odprave omejitev republik in občin.
Glede merila za valorizacijo sodnih taks navajamo podatke Zavoda za
statistiko SR Slovenijo, in sicer:
1960
1. indeks življenjskih stroškov
2. indeks cen na drobno
3. indeks povprečnih mesečnih osebnih dohodkov
4. povprečni mesečni osebni dohodki:
1960 — 221 N din
1968 — 997 N din

dec.
1968

jan.
1969

100
100

263,5
240,4

270,5
246,9

278,2
250,0

100

451,1

519,0

—

Predloženi predlog taksne tarife, ki ga je izdelala posebna komisija, sestavljena iz predstavnikov republiškega sekretariata za pravosodje in občo
upravo in sodnikov ter administrativnih delavcev sodišč, povečuje taksne
osnove in zneske taksne tarife s koeficientom 2 do 2,5, za nekatere zadeve pa
še mnogo več: npr. kazenske zadeve na zasebno tožbo>.
V predlogu taksne tarife določena povečanja zneskov sodnih taks se v
številnih tarifnih postavkah ujemajo z zveznim decembrskim osnutkom, razen
za nekatere zadeve, v katerih po mnenju komisije ni razloga za tako visoka
povečanja zneskov, pretežno samo v cilju, da bi se zavrla vlaganja nekaterih
zadev pri sodiščih. Ta pripomba velja tudi za osnove iz samega zakona, npr.
v decembrskem osnutku je osnova za razvezne pravde (sedanja osnova je
500 dinarjev) postavljena na 4000 dinarjev, v našem predlogu pa le na 2000
dinarjev. Mnenja smo, kar velja za odstopanja od decembrskega osnutka navzdol, da takse ne bi smele ovirate občanov pri uveljavljanju pravne zaščite,
če jo lahko dosežejo in morajo^ doseči le pri sodiščih.
Predloženi predlog v glavnem povzema vse lestvice iz decembrskega
osnutka, jih pa v tarifni števiki 1, 16 in 38 v začetnih razmakih še zožuje in
tako postavlja najnižjo takso po lestvicah z zneskom 5 dinarjev, medtem ko
je sedanja taksa 1. dinar. Lestvice v tarifnih številkah 16, 17 in 38 pa, predloženi predlog v celoti na novo postavlja tako, kakor je za dane prilike v
SR Sloveniji primerno.
Predlog taksne tarife ne menja taks v postavkah, po katerih se takse;
odmerjajo v procentih na vrednosti, na primer za vse vrste vpisov v zemljiške
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knjige, pavšalna taksa v stečaju in poravnavi itd. Povišana je le depozita)
taksa od sedanjega V« % na 1 °/o, ker je sedanja tarifa prenizka.
Predlog taksne tarife povzema obstoječe procente, kakor so sedaj postavljeni v zaključku nekaterih lestvic, na primer: v tarifni številki 1 za odmero
takse za zneske nad 5000 dinarjev = 1,5 % oziroma 1%.
Ker so se itak povečale cene in vrednosti, so se dosledno s tem povečali
tudi zneski vrednosti spornih predmetov in je tako že z obstoječim procentom
povečana sodna taksa, zato ne kaže v teh primerih povečati še procent.
Predlagane so med drugim še naslednje spremembe in dopolnitve taksne
tarife:
1. uvaja se fiksna taksa v postopku za priznanje odločbe tujega sodišča
v statusnih zadevah — tarifna številka 1 (5) in 2 (7) in se s tem dopolnjuje
sedanja vrzel v sistemu;
2. uvaja se taksa za pomorski protest — tarifna številka 7, ker je bil
doslej dvom, ali naj se ta taksa pobira;
3. ponovno se uvaja taksa za zunanje poslovanje za overitve in zal /sestavljanje listin — tarifna številka 40; ta taksa je že obstojala pred letom 1960
in sodišča predlagajo, da se ponovno uvede;
4. uvaja se taksa za sestavo vlog na zapisnik pred sodiščem — tarifna
številka 38; komisija je smatrala za primerno, da stranke v pravni pomoči
pri sodiščih plačujejo takso za sestavo vlog, ki jih sodišča delajo na predlog
strank, če so te vloge sicer 'zavezane plačilu takse. Stranke namreč izrabljajo
oprostitev, ki je bila sedaj dana, in v številnih primerih prihajajo na sodišča
in zahtevajo sesrtavo vlog, za kar pa spdaj taksa ni bila predpisana;
5. pri izpiskih iz javnih knjig uvaja taksna tarifa razliko v višini takse
za izpiske iz zemljiških knjig (nižja taksa) in za izpiske iz registra gospodarskih organizacij in zavodov (višja taksa) — tarifna številka 35; prav tako predlog dela razliko za opominsko takso pri sodiščih splošne pristojnosti (nižja
taksa dinarjev 3), medtem ko> je postavljena opominska taksa pri gospodarskih
sodiščih na 5 dinarjev — tarifna številka 41, kar so predlagala gospodarska
sodišča, češ da delovne organizacije, pogostokrat celo namenoma, ne plačajo
takse, kar storijo' šele na opomin sodišča;
6. usklajuje se besedilo IV. in V. razdelka taksne tarife (takse v postopku
prisilne likvidacije in poravnave izven prisilne likvidacije) z novimi predpisi
zakona o prisilni poravnavi in stečajih (Uradni list SFRJ, št. 15-319/65), temeljnega zakona o zavodih (Uradni list SFRJ, št. 5/65), pravilnika o vpisu
zavodov v register (Uradni list SFRJ, št. 37/65) in temeljnega zakona o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 48/68);
7. uvaja se oprostitev takse za prošnjo in za overitev listine, potrebne za
uveljavljanje pravic iz socialnega zavarovanja v inozemstvu — opomba 13
k tar. št. 16; v 52. členu temeljnega zakona o sodnih taksah ni predvidena)
taksa oprostitev za sodna dejanja v zadevah socialnega zavarovanja, ker imajo
stranke možnost, da vse tovrstne overitve opravijo pred upravnimi organi, kjer
je taksna oprostitev predvidena po 13. točki 22. člena temeljnega zakona o
upravnih taksah (Uradni list SFRJ, št. 14/65). To zadostuje za postopke v naši
državi.
Za listine, potrebne za uveljavitev pravic iz socialnega zavarovanja v
tujini, je potrebna sodna overitev in je zato treba pobrati tudi sodno takso,
medtem ko je nadoveritev listin pri naših upravnih organih in diplomatskih
predstavništvih takse prosta po temeljnem zakonu o upravnih taksah. Ker
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pa je takso- za sodno overitev treba pobrati največkrat od stranke, ki živi v
tujini, sodna, taksa pa je sorazmerno- nizka, so stroški naših diplomatskih in
konzularnih predstavništev, ki morajo s priporočenima pismi, frankiranimi
v tuji valuti, pozivati stranke na plačilo naše sodne takse, vsekakor večji kakor
pa sama taksa. Ze ta razlog dovolj utemeljuje predlagano taksno oprostitev;
8. uvaja se oprostitev plačila takse za vpise v zemljiško knjigo v postopku
po zakonu o razlastitvi, kakor je sedaj urejeno že za vpise iv postopku za
izvedbo nacionalizacije najemnih zgradb in gradbenih zemljišč;
9. uvaja se oprostitev plačila takse za vpise zastavne pravice za posojila,
ki jih dajejo denarni zavodi ali delovne organizacije delavcem za gradnjo,
adaptacijo ali nakup stanovanj (opomba 8, točka 14, k tar. št. 18), da bi se
tako olajšalo breme delavcem pri pridobivanju in urejanju stanovanj, kajti
denarni zavodi in delovne organizacije sedanje visoke sodne takse :zai vpise
zastavne pravice, to je 2 % od zneska posojila, redoma prevalijo na delavca
— posojilojemalca; nekateri pa predlagajo-, naj bi se za te zadeve pobirala
minimalna taksa, največ 0,5%;
10. uvaja se (predlog Vrhovnega sodišča SRS) dopolnitev, da se v delovnih
sporih v upravnem postopku ne plačujejo sodne takse.
V 127. členu temeljnega zakona o delovnih razmerjih (Uradni list S|FRJ,
št. 43/66) je sicer določeno, da delavec v postopku za uveljavitev pravic iz
dela v delovnih organizacijah ne plača upravnih in sodnih taks za vloge in
druge priloge in tudi ne za odločbe in druge akte in dejanja v postopku.
Če pa delavec izgubi delovni spor, mora med stroški, ki jih mora plačati nasprotni stranki, povrniti tudi izdatke nasprotne stranke za sodne takse. Tega
delavcu ni bilo treba plačati, dokler je še veljal 333. člen zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list FLRJ, št. 17/61), ki je določal, da se v postopku za
uveljavitev pravic iz delovnega razmerja sploh ne plačujejo takse. Menimo,
tako tudi Vrhovno- sodišče SRS, da bi predlagana dopolnitev pozitivno vplivala
na to, da bi delavci pogosteje uveljavljali v upravnem postopku svoje krščene
pravice iz dela v delovnih organizacijah;
11. posebej se določa, da se za vidiranje ladijskega dnevnika ne plača
sodna taksa, kar je v skladu s prakso v drugih državah.

Vrhovno sodišče SRS je predlagalo, da se naj besedilo 4. člena TZOST
v celoti črta, v opombah k sedanji tarifni številki 42 in 43 taksne tarife pa
naj se doda odstavek z besedilom:
»Ne plača se takse iz te tarifne številke v upravnih sporih v zadevah, za
katere se ne plača taksa v upravnem postopku.«
Po določbah sedanjega 4. člena TZOST je treba plačati sodno- takso- za
vloge v upravnih sporih tudi v primerih, ko gre za invalidske zadeve, za
zadeve socialnega zavarovanja, skrbstva, posvojitve in socialne podpore ter
za delovna razmerja, takrat, če je tožba ali pritožba pravnomočno zavrnjena
oziroma zavržena.
Po 22. členu temeljnega zakona o upravnih taksah (Uradni list SFRJ,
14/65) so zadeve iz prejšnjega odstavka oproščene plačila upravnih taks, zato
Vrhovno sodišče SRS meni, da. bi marale biti te oprostitve uzakonjene tudi
v upravnih sporih pred sodiščem za sodne takse. Ta predlog v predlogu taksne
tarife ni upoštevan, ker bi oprostitev vplivala na zmanjšanje dohodkov iz
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sodnih taks, dasi je res, da so te zadeve v upravnem postopku oproščene plačila
upravnih taks.
Predloženi predlog taksne tarife glede sistematike združuje v tarifni številki 4 sorodne zadeve iz sedanjih tarifnih številk 10 in 11 (razglasitev iza,
mrtve in za dokaz smrti), tarifne številke 12 in 13 (odvzem poslovne sposobnosti), tarifne številke 14 (pozafeonitev otroka), tarifne številke 15 in 16 (odvzem roditeljske pravice) in tarifne številke 17 in 18 (dovoljenje za sklenitev
zakonske zveze). Predlog zakona postavlja za vse te zadeve enotne takse posebej za predlog, posebej za odločbo in posebej za pritožbo^, ker ni utemeljenega
razloga, zakaj so bile že doslej uvedene tako malenkostne razlike med zneski
taks za posamezne zadeve in zakaj so bile te zadeve tako razdrobljene.
V tarifni številki 16 (overitve) predloga taksne tarife so bolj pregledno
navedene posamezne zadeve in tudi deloma združene, zneski pa so, skladno
z decembrskim osnutkom) postavljeni tako, da bo lažje uporabljati tarifo za
te zadeve.
Povečanje sodnih taks ne predstavlja občutnejše obremenitve za gospodarstvo, ki ga, v primeri z decembrskim osnutkom, postavljamo v enakopraven
položaj z drugimi strankami. Za gospodarske spore —■ ki so v glavnem v vrednostih prek 5000 dinarjev — je taksa do tega zneska sicer povečana po lestvici
tarifne številke 1, od tega zneska naprej, to je za vrednosti nad 5000 dinarjev,
pa se taksa odmerja z odstotkom, ta pa se ne povečuje, povečuje pa se končni
znesek največje takse od sedanjih 1 milijon S din na 2 milijona S din, kar pa bo
veljalo1 za vse stranke.
Povečanje sodnih taks ne bo bistveno vplivalo na standard občanov, prav
tako pa tudi ne bo vplivalo* na vrednost dinarja.
Predlagano povečanje sodnih taks zagotavlja, kljub nekaterim predlaganim
oprostitvam, več dohodkov republiki in občinam ter se hkrati v mnogo večji
meri kot doslej približuje stališču, da bi dohodki iz sodnih taks čimbolj morali
kriti stroške sodišč.
Dohodki iz republiških sodnih taks, ki jih je treba plačati v gotovini (zneski nad 200 dinarjev), •—■ te si je republika pridržala — že sedaj krijejo izdatke
republike za sodišča in javna tožilstva, ki se financirajo iz republiškega proračuna.
Dohodki občin iz občinskih sodnih taks, vštevši dohodke občin iz republiških negotovinskih taks (ti dohodki se odstopajo^ občinam), ne krijejo izdatkov
občinskih sodišč, izjema so le občine v Ljubljani, Kranju, Mariboru, Rakeku,
Slovenskih Konjicah in Šoštanju. V seštevku dohodki vseh občin iz sodnih taks
krijejo komaj 63 % vseh izdatkov vseh sodišč in občinskih javnih tožilstev.
Močno so povečane takse v lestvici tar. št. 1: do zneska vrednosti 100 dinarjev od 5-krat do več kot 2-krat. Od tega zneska vrednosti pa degresivno do
zneska 5000 dinarjev, pri katerem znesku vrednosti je v taksi povečanje od
100 na 150 dinarjev. Tudi v drugih lestvicah so močna povečanja sodnih taks.
Znatno so povečane takse:
— v pravdah zaradi motenja posesti: osnova povečana od 150 na 500 dinarjev, skupna taksa od 19,50 dinarjev na 75 dinarjev;
— v zakonskih sporih: osnova povečana od 500 na 2000 dinarjev, skupna
taksa pa od 80 dinarjev na 300 dinarjev;
-—■ v kazenskem postopku na zasebno tožbo: skupna taksa od sedanjih
12 dinarjev na 90 dinarjev;
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— za overovitve od sedanjih 1,50 dinarjev na 5 dinarjev;
— v delitvenem postopku od 23 dinarjev na 145 dinarjev;
— ureditev meja od 28 dinarjev na 120 dinarjev;
— predlogi v zemljiškoknjižnem postopku od 2 dinarja na 10 dinarjev,
pritožbe v teh zadevah pa od 3 dinarjev na 20 dinarjev.
Močno so povečane tudi nekatere druge takse, določene v fiksnih zneskih.
Nimamo na razpolago dovolj elementov za zanesljiv izračun, za koliko se
bodo povečali v absolutnem, znesku dohodki iz sodnih taks letno. Po aproksimativni oceni in ob istem pripadu zadev, kakor je bil pri sodiščih v letu 1968,
pa je sklepati, da se bodo povečali dohodki iz sodnih taks:
— v republiki od. 23 milijonov dinarjev v letu 1968 najmanj na 37 milijonov, kolikor so znašali ti dohodki v letu 1967; povečanje približno za 14 milijonov dinarjev; ta ocena velja za vse leto in bo dohodek nižji, čim kasneje bo
zakon začel veljati;
— pri občinah pa približno za 100 % več (količnik 2), to je od 14 milijonov
na 28 milijonov dinarjev, kajti mnogo več zadev, od katerih se pobirajo sodne
takse, je v pristojnosti občinskih sodišč (vse izvršbe, številni nepravdni postopki,
kazenske zadeve na zasebno tožbo, katerih je 40 % vseh kazenskih zadev na
občinskih sodiščih; zelo številne so overitve vseh vrst, vloge v zemljiškoknjižnih
zadevah itd.). Kljub nekaterim oprostitvam, ki se predlagajo, sklepamoi na tako
oceno dohodkov občin iz občinskih sodnih taks. Ne glede na to pa bodo občine
dobile več tudi zaradi tega, ker se predlaga povečanje limita za gotovinske
takse od 200 na 250 dinarjev.
POROČILA
Odbor za proračun republiškega zbora Skupščine SR Sloveniije je na seji
dne 3. aprila 1969 obravnaval predlog zakona o sodnih taksah, ki ga je Skupščini
SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet.
Izvršni svet je predlagal, da Skupščina SR Sloveniije obravnava, predloženi
zakon po skrajšanem postopku.
Odbor se je strinjal z utemeljitvijo predloga izvršnega sveta za skrajšani
postopek. Dohodki od sodnih taks predvideni po predloženem zakonu so namreč že upoštevani v proračunskih dohodkih občin in republike za tekoče leto,
v prihodnji razpravi o predlogu zakona pa so občine že dale svoje pripombe.
V načelni obravnavi se je odbor strinjal tako s predloženim zakonom, kakor
tudi s priloženimi taksnimi tarifami. Odbor je menil, da naj glede določb
4. člena predloga zakona, to je o tem, ali so ali niso usklajene z, ustavo, presodi
zakonodajno-pravna komisija. Skupščine SR Slovenije.
Odbor je v obravnavi v podrobnostih sprejel predlog zakona brez pripomb
in predlogov za spremembe.
Glede taksnih tarif je bito mnenje članov enotno in so jih soglasno sprejeli, razen taksne tarife št. 1. Za to taksno tarifo- je bilo podano ločeno mnenje,
da je že dosedanja tarifa previsoka,, predložena pa še v večji meri obremenjuje
zlasti tiste gospodarske organizacije, ki so prisiljene posluževati se tožb za
izterjavo svojih terjatev, zaradi nelikvidnosti svojih dolžnikov. Izraženo je bilo
mnenje, da bi se morala ugotoviti dosedanja struktura zbranih sredstev iz naslova sodnih taks. Posebej naj bi se ugotovil delež, ki je doslej odpadel na
sredstva, ki so jih vplačala za sodne takse gospodarske organizacije in posebej
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delež ostalih plačnikov. Takih podatkov v obrazložitvi zakona ni bilo podanih.
Ravno tako bi moralo biti ugotovljeno, kako se bo menjala struktura plačnikov
sodnih taks po predlogu zakona. Tako bi verjetno odpadla vsa zatrjevanja o
tem, da bo s predlogom preveč obremenjeno gospodarstvo, to je v večji meri kot
ostali plačniki sodnih taks.
Odbor je obravnaval tudi mnenje, ki ga. je dobil k predlogu zakona o sodnih
taksah od odbora za notranje-politična vprašanja in narodno obrambo in
odbora za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog ziakona o sodnih
taksah po skrajšanem postopku in v besedilu,, kot ga je predložil izvršni svet.
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Miroslava Kambiča.
St.: 423-5/69
Ljubljana, 3. 4. 1969

Odbor za proračun republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji
dne 3. 4. 1969 obravnaval amandmaje, ki jih je predlagal odbor za družbenoekonomski sistem in proračun organizacij sko-političnega zbora dne 2. 4. 1969.
Odbor se s predlogi za dopolnitev taksnih tarif strinja in predlaga, da tudi
republiški zbor sprejme naslednje dopolnitve:
V opombah pod tarifno številko 1 se za točko 11 doda nova točka
12, ki se glasi:
»12. Taks po tej tarifni številki delavcev ne plačuje v zadevah iz delovnega
razmerja.«
Pod tarifno številko 2 se doda v opombah nova točka 13 z istim
besedilom, kot je navedeno v prejšnjem odstavku.
V tarifni številki 29 se v opombah točka 4 nadomesti z istim besedilom kot v dodanih točkah v opombah pod tarifnima številkama 1 in 2.
Enako se spremeni tudi besedilo točke 4 opomb iz tarifne številk e 30.
Odbor je v celoti sprejel predloge zakonodajno-pravne komisije Skupščine
SR Slovenije z dne 3. 4. 1969, ki se nanašajo na spremembe 2., 4. in 12. člena
predloga zakona o sodnih taksah.
St.: 424-5/69
Ljubljana, 9. 4. 1969

Odbor za družbenoekonomski sistem in proračun organizacijsko-političnega zbora je na seji dne 2. aprila 1969 obravnaval predlog zakona o sodnih
taksah, ki ga je Skupščini SR Slovenije poslal v obravnavo izvršni svet.
Uvodoma je odbor soglašal s predlagateljevim predlogom, da se zakonski
predlog obravnava po skrajšanem postopku in ne glede na roke, ki so predpisani s poslovnikom Skupščine SR Slovenije. Republiški proračun in proračuni
občin so za leto 1969 že vkalkulirali dohodke, ki naj bi dotekali iz naslova
predlaganih sodnih taks. Zaradi tega je treba zakon čimprej sprejeti.
Odbor je v načelni obravnavi ugotovil, da je sprejem predlaganega zakona
potreben, ker je bilo s spremembami in dopolnitvami zveznega zakona o sodnih
taksah določeno, da republike in občine s svojimi predpisi določajo svoje sodne
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takse. Medtem ko je za upravne takse v zveznem zakonu še ostala omejitev,
da smejo republike in občine uvajati upravne takse samo za tista dejanja, ki
so predvidena v zvezni taksni tarifi, pa je za sodne takse tudi ta omejitev
odpravljena. Sodne takse so bile sicer leta 1965 že valorizirane, vendar je dinamika cen v zadnjih letih povsem spremenila prvotno razmerje višine taks do
stroškov posameznih sodnih opravil. Odbor meni, da so- v zakonskem predlogu
in taksni tarifi, kot sestavnemu delu zakona, upoštevana stališča, ki jih je odbor
za pravosodje in pravice občanov že v preteklem letu zavzel ob obravnavanju
predloga za spremembe in dopolnitve temeljnega zakona o sodnih taksah. Odbor
je bil tedaj mnenja, da ne bi kazalo zviševati sodnih taks v postopkih pred
gospodarskimi sodišči, ker je gospodarstvo že itak dovolj obremenjeno z drugimi dajatvami, primerno naj bi se valorizirale sodne takse v tistih postopkih,
ki niso odvisni od volje strank, (statusne zadeve), občutno pa naj bi se povišale
te takse za tiste sodne postopke, ki tečejo na zahtevoi in po volji strank (zasebne tožbe, odškodninske pravde ipd.). Zaradi tega je odbor v načelu z zar
konskim predlogom soglašal.
Pri obravnavi v podrobnostih pa je bilo sproženo vprašanje, ali je 4. člen
v soglasju z ustavnimi določbami, ki opredeljujejo določanje vrst in vire dohodkov, kar so tudi sodne takse, kot originarno pravico občin. Zaradi tega je
vprašljivo, ali lahko občinska sodišča uporabljajo taksno tarifo, predpisano z
zakonom, za postopke pred občinskimi sodišči, če občinske skupšine niso z odlokom te tarife sprejele za svoje območje. Problem je dejansko isti, kot pri
2. členu predloga zakona o upravnih taksah, le s to razliko, da gre pri sodnih
taksah tudi za pravico uvajanja novih taksnih predmetov in ne samo za določanje višine taks.
Odbor je tudi v tem primeru sklenil opozoriti na ta problem zakonodajnopravno komisijo, ki je pristojna, da pojasni, ali je zakonski .predlog v soglasju
z obstoječim pravnim redom.
Pri obravnavanju taksne tarife je odbor sprejel tele dopolnitve:
V opombah pod tarifno številko1 1 se za točko 11 doda nova točka
12, ki se glasi:
»12. Taks po1 tej tarifni številki delavec ne plačuje v zadevah iz delovnega
razmerja.«
Pod tarifno številko 2 se doda v opombah nova točka 13 z istim
besedilom, kot je navedeno v prejšnjem odstavku.
V tarifni številki 29 se v opombah točka 4 nadomesti z istim besedilom, kot v dodanih točkah v opombah pod tarifnimi številkami 1 in 2.
Enako se spremeni tudi besedilo 4 točke opomb iz tarifne številke 30.
Odbor je bil mnenja, da predlagana ureditev, ki oprošča plačilo sodnih
taks, kadar gre za delovne spore v up ravno -sodnem postopku pred vrhovnim
sodiščem, ni vzdržna glede na to, da take oprostitve ne predvideva, kadar gre
za delovne spore v pravdnem, postopku. Odbor je ibil mnenja, da ne bi bilo
pravilno enostavno oprostiti plačevanja sodnih taks zadeve s področja delovnih
sporov, kot take, temveč je treba povzeti le določilo 127. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih, ki pravi, da delavec v postopku za uveljavitev
pravic iz dela v delovni organizaciji ne plačuje upravnih in sodnih taks za vloge
in druge priloge in tudi ne za odločbe in druge akte dejanja v postopku.
39
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Odbor predlaga organizacijsko-političnemu zboru, da zakonski predlog s
taksno tarifo sprejme z navedenimi spremembami in dopolnitvami
Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Milana Berdena.
Št.: 423-5/69
Ljubljana, 3. 4. 1969
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
3. aprila 1969 obravnavala predlog zakona o sodnih taksah, ki ga je Skupščini
SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni obravnavi k zakonskemu predlogu ni bilo pripomb.
V podrobni obravnavi pa so bile predlagane naslednje spremembe posameznih določb zakonskega predloga:
K 2. členu:
Besedilo drugega odstavka se črta.
Določba drugega odstavka 2. člena zakonskega predloga je v nasprotju z
določbo 5. člena temeljnega zakona o sodnih taksah (Uradni list FLRJ, st
in SFRJ št. 10/ 65 in 8/69), ki določa, da se sodna taksa plača v gotovini takrat,
kadar mora taksni zavezanec za vlogo, sodno odločbo ali dejanje plačati večjo
takso kot 200 dinarjev. Ta splošna določba zveznega zakona velja za gotovinsko plačevanje vseh sodnih taks, tj. zveznih, republiških m občinskih. Zato
z republiškim predpisom, ni mogoče določiti drugačne razmejitve med placeva
njem sodnih taks v taksnih vrednotnicah in plačevanjem taks v gotovim.
Ker navedena določba temeljnega zakona sicer velja, neposredno, poleg
tega pa se uporaba zveznega temeljnega zakona določa tudi v drugem odstavku
prvega člena predlaganega republiškega zakona, ni potrebno se posebej prevzemati te določbe (v enakem besedilu) v republiški zakon. Ce obstojajo ute
meljeni razlogi za spremembo mejnega zneska, ki v zveznem zakonu od leta 1960
dalje še ni bil spremenjen, naj pristojni organi predhodno predlagajo spremembo zveznega zakona. Tudi zaradi tega, ker je možna naknadna sprememba
zveznega zakona, ne bi bilo primerno prevzemati sedanje določbe zveznega
zakona v republiški zakon, ker bi ob eventualni spremembi določbe zveznega
zakona republiški zakon takoj prišel z njo v nasprotje in bi ga morah spreminjati.
K 4. členu:
Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi:
»»Za postopke, vloge in dejanja pred občinskimi sodisči se glede taksnih
osnov in taksne tarife uporabljajo določbe tega zakona, če občinska skupscma
tako določi s svojim odlokom.«
Občinske sodne takse predstavljajo občinski dohodek, o katerega uvedbi
in višini občinska skupščina po ustavnih načelih in določbah temeljnega zakona
o financiranju družbeno-političnih skupnosti samostojno odloča. Zato predloženi
zakon ne more neposredno predpisati občinskih sodnih taks^ ter občinski s up
ščini prepustiti odločanje le za primer, če hoče določiti nižje takse. Občinske
skupšine imajo originarno pravico, da odločajo o občinskih taksah m morajo
o tem izdati svoj odlok, Pri tem pa se lahko samostojno odločijo za taksne
osnove in taksne tarife po republiškem zakonu, lahko pa določijo tudi drugačne
osnove in tarife.
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Z.a omejevanje samostojnega odločanja občinskih skupščin na ta način, da
predlagani zakon določi najvišjo mejo, ki jo smejo dosegati občinske sodne
takse (do višine tarife po> republiškem zakonu) niso podani razlogi iz amandmaja XVI k ustavi SR Slovenije. Po omenjenem amandmaju se lahko z zakonom predpišejo take omejitve le, če je delovnim ljudem ali delovnim organizacijam ogrožen enakopraven položaj v pogojih poslovanja in v delitvi družbenega proizvoda ali če so bistveno ogrožena materialna razmerja, ki jih določa družbeni plan. Intencija tega ustavnega amandmaja je v tem, da se omejitev
uporabi kot skrajno izjemen ukrep, zaradi česar so tudi določno postavljeni posebni razlogi, katerih ni mogoče široko tolmačiti.
V primeru občinskih sodnih taks ne gre za položaj (niti dejansko niti teo^
retično), v katerem je delovnim ljudem ali delovnim organizacijam ogrožen
enakopraven položaj v pogojih poslovanja. Sodne takse, ki se plačajo le v individualnih primerih kot delno odplačilo za stroške poslovanja sodišča, ne predstavljajo splošne obremenitve ali prispevka, ki bi lahko vplival na pogoje poslovanja. Morebitna neenakost v tem primeru še ne pomeni tudi dejansko neenakost poslovnih pogojev, kot jih sicer ne predstavljajo dostikrat različne cene
posameznih uslug na različnih območjih. Nedvomno pa na pogoje poslovanja
vpliva različna višina davkov in prispevkov, ki jih na splošno plačujejo delovni
ljudje in delovne organizacije iz svojega dohodka. Pri njih gre za splošno obveznost in ne za občasni izdatek v zvezi z indvidualno uslugo sodnih ali drugih
državnih organov. Očitno je, da na pogoje poslovanja (v smislu ustavnega
amandmaja) najbolj neposredno vpliva predpisovanje prispevka od osebnega
dohodka iz delovnega razmerja. Čeprav ustavni amandma načelno dovoljuje
omejitev v tem primeru in kljub temu, da je obstojala dejanska nevarnost, da
občinske skupščine ta prispevek določijo- neenotno — pa se republika v tem,
letu vendarle pravice limitiranja občinskega prispevka ni poslužila in je poskušala doseči potrebno enotnost s političnim vplivanjem oziroma s priporočilom. Tudi vsebinsko gre tedaj pri sodnih taksah za povsem drugačno stopnjo
ogroženosti enakopravnega položaja delovnih ljudi in delovnih organizacij, pri
čemer komisija opozarja na navedbo v obrazložitvi zakonskega predloga, kjer
se navaja, da vse občinske skupščine soglašajo s tem, da so sodne takse enotne
v vseh občinah v republiki. Iz samih določb zakonskega predloga in obrazložitev
pa se v tej zvezi predvsem kaže tendenca, da bi se občinskim skupščinam,
olajšal položaj v čisto procesualnem smislu, da namreč le zgolj zaradi formalnosti ne bi vsaka občina posebej sprejemala taksno tarifo, za katero so vsi sporazumni, da naj bo enotna. Za omejevanje občinkih skupščin glede možne višine
sodnih taks torej poleg ustavnonpravnih niso podani niti utemeljeni vsebinski
razlogi.
Besedilo, kakršnega predlaga komisija, ohranja ustavno-pravni položaj
občine, ki sama odloča o uvedbi in višini občinskih sodnih taks, vendar pa
sledi intencijam predlagatelja zakona (in občinskih skupščin) v tem smislu,
da občinskim skupščinam omogoča neposredno uporabo enotne taksne tarife
po republiškem zakonu.
K 12. čl e nu :
Besedilo člena se črta.
Tudi ta določba je v celoti povzeta iz temeljnega zakona o sodnih taksah
(42. člen), pri čemer se le znesek 1 dinar povečuje na 2 dinarja. S tem določba
predloženega republiškega zakona prihaja v nasprotje z zveznim zakonom. Za39*
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radi skladnosti z zveznim zakonom in enakih drugih razlogov, ki so izčrpno
navedeni že v obrazložitvi amandmaja k 2. členu zakonskega predloga, je treba
besedilo 12. člena črtati.
Na seji je bila komisija seznanjena tudi z amandmaji, ki jih je k taksni
tarifi na svoji seji dne 2. aprila 1969 predlagal odbor za družbenoekonomski
sistem in proračun organizacijsko-političnega zbora. K amandmajem komisija
ni imela pripomb.
O amandmajih, ki jih predlaga zakonodajno-pravna komisija, predstavnik
predlagatelja na seji komisije ni dal izjave.
Št.: 423-5/69
Ljubljana, 4. 4. 1969
PREDLOG ZAKONA
o upravnih taksah
1. člen
Za spise in dejanja v upravnih stvareh pri republiških organih ter za druge
predmete in dejanja pri teh organih se uvajajo republiške upravne takse.
Za plačevanje republiških upravnih taks se uporablja taksna tarifa, ki je
sestavni del tega zakona.
2. člen
Za spise in dejanja v upravnih stvareh pri občinskih upravnih organih ter
za druge predmete in dejanja pri teh organih se plačujejo- občinske upravne
takse.
Takse po prvem odstavku tega člena Se plačujejo po taksni tarifi tega
zakona, če občinska skupščina ne določi nižjih taks.
3. člen
Oprostitve in olajšave pri plačevanju upravnih taks, vpeljane z zakonom,
veljajo za republiške in občinske upravne takse.
Občinska skupščina lahko vpelje še druge oprostitve in olajšave pri plačevanju občinskih upravnih taks.
4. člen
Za občana v slabih premoženjskih razmerah po 18. točki 19. člena temeljnega zakona o upravnih taksah velja občan, katerega prispevku in davku zavezani skupni dohodki ne presegajo letno 1500 dinarjev, prispevku in davku
zavezani skupni dohodki posameznega člana njegovega gospodinjstva pa ne
presegajo letno 750 dinarjev. Ce je v dohodku zajet samo katastrski dohodek
od kmetijstva ali če je v dohodku vištet tudi katastrski dohodek, se ta računa
dvojno.
5. člen
Če je taksna obveznost za spise in dejanja v upravnih stvareh pri republiških organih ter za druge predmete in dejanja pri teh organih, za katere se
plačujejo republiške upravne takse, nastala do dneva, ko se začne uporabljati
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ta zakon, se plača taksa po taksni tarifi temeljnega zakona o upravnih taksah
(Uradni list SFRJ, št. 14-281/65, št. 11-143/66, št. 54-690/67 in št. 51-582/68).
Če je bila do dneva, ko se prične uporabljati ta zakon, plačana taksa za
dejanje, ki bo opravljeno po dnevu, ko se začne uporabljati ta zakon, se ne
plača razlika med takso po tem zakonu in takso po temeljnem zakonu o upravnih taksah.
Določbe prejšnjih dveh odstavkov se uporabljajo tudi za plačevanje občinskih upravnih taks, če ni v občinskem odloku drugače določeno.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o republiških
upravnih taksah (Uradni list SRS, št. 20-223/65).
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
I
Resolucija o družbenoekonomskih izhodiščih za oblikovanje dohodkov in
kritje potreb splošne porabe v letu 1969 (Ur. list SRS, št. 38/68) v zvezi s politiko taks določa: »Določanje upravnih, sodnih in cestnih taks naj bi se glede
vrste in višine v celoti prepustilo' republiki in občinam. Takse, 'ki so sedaj
neustrezno nizke, je treba povečati in zagotoviti več sredstev za potrebe financiranja splošne porabe in komunalnih dejavnosti. Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije se bo zavzemal za to, da se zakonsko urejanje teh vprašanj v celoti
prepusti republiki.« V tem smislu je izvršni svet Skupščine SRS v posebnem
pismu (10. oktobra 1968) predlagal Zveznemu izvršnemu svetu spremembo
ustreznih zveznih predpisov.
Po temeljnem zakonu o upravnih taksah (Ur. list SFRJ, št. 14/65) republike
in občine samostojno uvajajo upravne takse in predpisujejo taksno tarifo' za
dejanja pred republiškimi oziroma občinskimi upravnimi organi. Pri tem pa
sta veljali naslednji omejitvi: a) republike in občine lahko uvajajo upravne
takse le za spise in dejanja, ki so predvideni v zvezni taksni tarifi; b) takse
po republiških in občinskih taksnih tarifah ne smejo biti večje od taks v zvezni
taksni tarifi. Temeljni zakon o upravnih taksah je vseboval še določbe, da lahko
republike in občine neposredno uporabljajo zvezno taksno tarifo, če ne predpišejo svojih taksnih tarif.
Zvezna skupščina je z zakonom o spremembah in dopolnitvah temeljnega
zakona o upravnih taksah (Ur. list S(FRJ, št. 51/68) odpravila določbo, po kateri
so bile republike in občine omejene pri določanju višine svojih upravnih taks
z zvezno taksno tarifo, Ostala pa je omejitev, da smejo republike in občine
uvajati upravne takse samo za spise in dejanja, ki so predvideni v zvezni taksni
tarifi. Pripominjamo, da je bila s spremembo temeljnega zakona o sodnih taksah
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tudi ta omejitev za sodne takse odpravljena. Določba temeljnega zakona o
upravnih taksah, da lahko republike in občine neposredno uporabljajo zvezno
taksno tarifo, je -črtana.
Z uveljavitvijo navedene spremembe temeljnega zakona o upravnih taksah
republika samostojno uvaja in določa višino republiških upravnih taks za spise
in dejanja v upravnih stvareh pri republiških organih, kot tudi za druge predmete in dejanja pri teh organih.
Po temeljnem zakonu o financiranju družbenopolitičnih skupnosti vsaka
družbeno-politična skupnost samostojno odloča o uvedbi, vrstah in višini do^hodkov, ki ji po zakonu pripadajo. Skladno s tem bi občinska skupščina lahko
samostojno uvajala občinske upravne takse in določala njihovo višino, z omejitvijo, da sme takse uvesti samo za spise in dejanja, predvidena v zvezni taksni
tarifi oziroma taksni tarifi tega zakona glede na to, da taksna tarifa tega zakona v celoti povzema taksne predmete iz tarife temeljnega zakona.
V predloženem predlogu zakona je določba, po kateri se občinske upravne
takse plačujejo po taksni tarifi tega zakona, če občinska skupščina ne predpiše
nižjih tarif. Navedeno določilo naj bi prispevalo k zagotovitvi večje enotnosti
v ureditvi upravnih taks in poenostavilo postopek pri uveljavitvi nove tarife,
obenem pa občinski skupščini ne preprečuje, da po lastni presoji predpiše
nižje občinske takse. Taksna tarifa tega zakona je torej najvišja meja, do katere
smejo občinske skupščine predpisovati občinske upravne takse, če bi se odločile,
da uveljavijo svojo- tarifo.
Omejitev občin glede višine upravnih taks je utemeljena z ustavnim amandmajem VI (točka 2), po katerem se lahko z zakonom predpišejfo okviri, v
katerih smejo občine določati svoje dohodke in druga sredstva za družbene
potrebe, če je delovnim ljudem ali delovnim organizacijam ogrožen enakopraven položaj v pogojih poslovanja in delitvi družbenega proizvoda ali če so
bistveno ogrožena materialna razmerja, ki jih določa družbeni plan. Dosedanje
razprave kažejo, da občine soglašajo s stališčem, da je potrebno zagotoviti čim
večjo enotnost v ureditvi upravnih taks v okviru republike.
Stvarne in osebne oprostitve za. plačevanje upravnih taksi že neposredno
določa temeljni zakon o upravnih taksah in v republiškem zakonu ne predlagamo dodatnih oprostitev. Poleg oprostitev, uvedenih z zakonom pa lahko
občinska skupščina uvede še druge oprostitve in olajšave pri plačevanju občinskih upravnih taks.
Temeljni zakon o upravnih taksah določa, da so plačevanje upravnih taks
oproščeni tudi občani v slabih premoženjskih razmerah. Kdo velja za občana
v slabih premoženjskih razmerah, določi republiški predpis. Besedilo 4. člena
je nespremenjeno besedilo dosedanjega 2. člena zakona o republiških upravnih
taksah iz leta 1965. Ta cenzus je razmeroma nizek in praktično- izključuje od
uveljavljanja oprostitve vsakega občana, ki ima dohodke iz rednega delovnega
razmerja, vendar bi zvišanje cenzusa bistveno razširilo krog upravičencev do
oprostitve, zlasti še, ker katastrski dohodek od leta 1965 še ni bil revaloriziran.
V 5. členu so določbe, ki urejajo plačevanje republiških upravnih taks
v prehodnem obdobju. Te določbe veljajo tudi za prehodno obdobje ob uveljavitvi občinskih upravnih taks, če občinska skupščina ne odloči drugače.
Občinske skupščine v oceni dohodkov za leto 1969 predvidevajo zvišanje
dohodkov iz naslova upravnih taks in se zato zavzemajo-, da bi bile nove takse
čimprej uveljavljene. Nekatere občine so iz teh razlogov že sprejele odloke
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o občinskih upravnih taksah. Zato- je nujno, da. se republiški zakon in taksna
tarifa čimprej uveljavita.
Pripominjamo, da se v zveznem merilu v okviru komisije za revizijo
davčnega sistema proučuje tudi problematika v zvezi z nadaljnjim izpopolnjevanjem sistema upravnih taks.
II
Taksna tarifa je sestavni del zaklona o upravnih taksah. Republika predpiše taksno tarifo samo za tiste spise in dejanja (taksni predmeti), ki jih
opravljajo republiški upravni organi. Pri tem. pa je z določbo drugega odstavka
5. člena temeljnega zakona o upravnih taksah omejena, da sme predpisati
takse samo za spise in dejanja (taksne predmete), ki so predvideni v zvezni
taksni tarifi. Ker je po določilih 2. odstavka 2. člena predloga, zakona predvidena možnost, da se taksna tarifa tega zakona tudi neposredno uporablja
kot tarifa občinskih upravnih taks, vsebuje taksna tarifa takse za dejanja
pred republiškimi in občinskimi upravnimi organi, s tem, da je glede občinskih
upravnih taks obenem, najvišja meja, do katere smejo občinske skupščine
predpisati taksno: tarifo, če se za, to- odločijo. Taka tehnična rešitev je prikladna
tudi glede na istovrstnost taksnih predmetov, glede na večjo možnost uveljavitve enotnih upravnih taks in še posebno, ker ob morebitnih spremembah
pristoj nosti med republiko1 in občinami ne bo potrebno spreminj ati taksne tarife.
Predložena taksna tarifa glede taksnih predmetov v glavnem v celoti
povzema sedanjo taksno tarifo temeljnega zakona o upravnih taksah glede
na to, da temeljni zakon še vedno omejuje republiko in občine pri določanju
taksnih predmetov. Predlagana taksna tarifa pa ne vsebuje več taksnih predmetov, ki so v izključni zvezni pristojnosti (državljanstvo, carinske takse itd.).
Glede na to, da so v predlagani taksni tarifi izpuščene nekatere tarifne številke iz dosedanje zvezne tarife, je bilo potrebno spremeniti numeracijo, tako
da se tarifne številke predlagane taksne tarife ne ujemajo' s tarifnimi številkami
dosedanje zvezne taksne tarife.
Sedaj veljavna taksna tarifa iz temeljnega zakona o upravnih taksah je
bila določena leta 1959, zneski posmeznih tarifnih postavk pa so bili nekoliko
zvišani v letu 1965. Predložena tarifa pomeni v povprečju 100% zvišanje dosedanjih upravnih taks. Po posameznih tarifnih številkah je to zvišanje tudi
večje od 100 %, le v nekaj primerih je zadržana dosedanja višina (šolska spričevala, opominska taksa) oziroma je zvišanje manjše kot 100 %. Pri določanju
višine taks so bili upoštevani naslednji kriteriji: a) da se takse približajo poprečnim stroškom postopka glede posameznega taksnega predmeta, vendar
pa tudi predložena tarifa teh stroškov praviloma ne dosega; b) dosedanja višina
takse za posamezni taksni predmet, s tem da je povišanje dosedanjih taks večje
tam, kjer so bile dosedanje takse nesorazmerno nizke; c) da taksa za posamezni
taksni predmet ne sme biti tako visoka, da bi občana odvračala od uveljavljanja
pravic, ki mu jih daje zakon (pravica do pritožbe itd.); d) da morajo takse
postati izdatnejši vir dohodkov za splošno porabo.
Kljub odpravi zveznih omejitev glede višine upravnih taks pa je potrebno
tudi ob samostojnem določanju višine taks po družbeno-političnih skupnostih
doseči določeno usklajenost glede višine upravnih taks med republikami ter
med republikami in federacijo-, in to predvsem glede tistih taksnih predmetov,
ki se v pravnem prometu na širšem območju pogosteje pojavljajo (vloga, pri-

616

Priloge

tožba, odločba itd.). Pri določanju višine taks v predlagani tarifi je upoštevan
osnutek zvezne taksne tarife in osnutka taksnih tarif SR Makedonije in Srbije.
Predlog taksne tarife je usklajen tudi s predlogom tarife sodnih taks, ker
glede na to, da se enako vrstna dejanja, ki se opravljajo tako pred sodišči kot
upravnimi organi (overitve predpisov, pogodb itd.), ni razlogov, da bi bile
takse pred posameznimi- organi različne.
Glede predlagane višine taks po posameznih tarifnih številkah pojasnjujemo naslednje:
Tar. št. 1 — Po predlogu republiškega sekretariata za pravosodje in oboo
upravo naj bi se ta taksa zvišala na 2,00 din. Zaradi uskladitve z zveznim
predlogom in predlogi drugih republik se predlaga povišanje od 0,50 na 1,00 din,
ker gre za tako splošno takso, za katero je nujno, da je enaka na širšem
območju.
Tar. št. 2 — predlaga se 100 % zvišanje, nekatere občine so predlagale
celo večje povišanje, vendar se je tudi pri določitvi te takse upoštevalo usklajevanje v okviru federacije.
Tar. št. 3 — zvišanje je usklajeno s tar. št. 2, ki zajema že tudi takso1 za
vlogo (1,00 din), medtem ko je pri odločbi po tar. št. 3 treba vlogo posebeij
taksirati.
Tar. št. 4 — takse za potne listine so po predlogu drugače razčlenjene kot
v dosedanji zvezni tarifi, ko je bil določen le en sam znesek (zvezna tar. št. 5).
Predlog za določitev taksnih predmetov po tej tarifni številki je povzet po
predlogu zveznega sekretariata za notranje zadeve in so pri določitvi taksnih
predmetov že upoštevane spremembe predpisov o izdajanju potnih listin. Tudi
višina takse je povzeta po' zveznem predlogu z edino razliko, da je taksa pod
1 a) in b) zvišana od 50,00 na 70,00 din oziroma od 25,00 na 35,00 din, to' pa
zaradi tega, ker je večina občin v Sloveniji že dosedaj določila takse za potno
listino v tej višini. Pri tem pripominjamo še to, da je bila dosedaj enaka taksa
za izdajo1 kot za podaljšanje veljavnosti potne listine. Ker je po> predlogu
taksa za podaljšanje veljavnosti za polovico nižja, višja taksa ne bo posebno
občutna, ker večina občanov že ima potne liste in jih bodo le podaljševali.
Občutno visoka je taksa za dvojnik potne listine, kar se pa opravičuje s tem,
da sio nekateri neutemeljeno nabavljali dvojnike, in si tako zagotovili potno
listino1 tudi za primer, če jim je bila le-ta odvzeta.
Tar. št. 5 — povzeta je povsem po' predlogu zveznega sekretariata za
notranje zadeve.
Tar. št. 6 — taksa za orožni list je znatno zvišana od 20,00 na 100,00 din.
Poleg tega je dodana še opomba, ki določa, da se ta taksa plača za vsako posamezno orožje, če ima kdo orožni list za več orožij. Povišanje je utemeljeno
s tem, da je orožni list trajen in se ta taksa plača le enkrat. Višina te takse je
usklajena s predlogi drugih republik. Nekatere občine so predlagale celo višjo
takso.
Tar. št. 7 — po zvezni tarifi (tar. št. 8) je bila predpisana taksa za akt,
s katerim se pridobi pravica opravljati gospodarsko dejavnost. Taksa je znašala
za ustanovitev večjih gospodarskih organizacij 1000,00 din za ustanovitev manjših organizacij 400,00 din, za pridobitev pravice opravljanja zasebne gospodarske dejavnosti pa 50,00 din. Ker po predpisih o ustanavljanju podjetij za
ustanovitev ni potreben noben oblastveni akt, ta taksa za družbeni sektor ne
pride več v poštev, razen če podjetje ustanovi skupina občanov. V tem primeru
je potrebno soglasje občinskega organa in za ta akt se predlaga taksa 1000,00.

Priloge

617

Za dovolitev opravljanja gospodarske dejavnosti občanom se pa predlaga taksa
100,00 din, kar je dvojna sedanja taksa.
Tar. št. 8 — za vpis v register plovnih objektov na morju se predlaga
100 % povišana taksa.
Tar. št. 9 — v notranji plovbi bi v Sloveniji prišel v poštev le register
čolnov, če bi ga kakšna občina predpisala, zato se predlaga le enotna taksa
10,00 din.
Tar. št. 10 — za vozniški izpit in prometno dovoljenje se taksa zvišuje
za 100 %. Dodana je pa opomba, da se za izdajo duplikata vozniškega dovoljenja
plača dvojna taksa, to pa zato, ker se često izdaja duplikatov zlorablja.
Tar. št. 11 — za potrdila, za katera ni predpisana posebna taksa, se predlaga zvišanje od 1,50 na 3,00 din.
Tar. št. 12 — za dvojnik spričevala se predlaga dosedanja taksa 5,00 din;
povišanje te takse ne bi bito umestno, ker so dvojniki spričeval v glavnem
potrebni pri sprejemanju na delovna mesta.
Tar. št. 13 — dosedanja taksa za potrdila in spričevala, s katerimi se
potrjuje kakovost blaga, je znašala 1,50 din (tar. št. 15). Zvišanje na 10,00 din
je utemeljeno s tem, da mora organ pregledati blago na kraju samem, kar je
zvezano s stroški.
Tar. št. 14 — predlagana taksa za overovitev podpisa je zvišana od 1,00 na
4,00 din, za overovitev rokopisa ali prepisa pa od 1,50 na 4,00 din od vsake
pol pole izvirnika. S predlaganim povišanjem so te takse izenačene s tovrstnimi
sodnimi taksami.
Tar. št. 15 — taksa po tej tarifni številki se plača, če stranka sama oskrbi
prevod po uradnem prevajalcu, če pa tudi prevod oskrbi organ, se ta taksa
plača poleg takse za prevod po 21. tar. št. Ker je taksa po tar. št. 21 zvišana,
je v istem razmerju zvišana tudi ta taksa.
Tar. št. 16 — za overitev poslovnih knjig se predlaga zvišanje od sedanjih
1,05 na 0,10 din od vsakega lista.
Tar. št. 17 — predlaga se 100 % zvišanje.
Tar. št. 18 — predlaga se 100 % zvišanje.
Tar. št. 19 —• predlagana taksa za overitev pogodb je enaka kot po predlogu sodne taksne tarife, zvišanje pa znaša približno 100 %.
Tar. št. 20 — za prepise uradnih aktov se predlaga 100 % zvišanje taks.
Tar. št. 21 — po tej tarifni številki se pobira taksa takrat, kadar organ
sam oskrbi prevod; predlaga se zvišanje te takse od 4,00 na 10,00 din oziroma
od 12,00 na 25,00 din, če gre za več kot 100 besed. S tem bi se te takse
približala stroškom za prevod, vendar so še vedno nižje kot tarife prevajalcev.
Katastrske takse — se plačujejo za storitve upravnih organov pristojnih
za geodetske zadeve. Proti odmeri za te storitve v obliki upravnih taks je bilo
dosti ugovorov, predvsem s strani strokovnih katastrskih služb, ki se zavzemajo
za to, da bi se katastrske storitve zaračunavale po dejanskih stroških. V zveznem merilu se proučuje nadaljnji obstoj katastrskih taks oziroma je predvideno, da bo zaračunavanje storitev teh organov urejeno' na drug način (nadomestila), zato se tudi po osnutku zvezne taksne tarife višina teh taks zaenkrat
ne spreminja. Glede na to, da iz navedenega zveznega osnutka ni razvidno,
kdaj bo ta sprememba izvršena, valorizacija teh taks pa je nujno potrebna,
je v predlog tarife sprejeta višina taks, kot jih predlaga Geodetska uprava SRS.
Po tem predlogu se tudi katastrske takse zvišujejo v skladu s povečanjem
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drugih taks, razen pri tistih taksnih predmetih, ki imajo značaj storitve, in
je zato utemeljeno zvišanje takse na take zneske, ki približno ustrezajo dejanskim stroškom za opravljeno delo.
Gradbene takse — se povečujejo za 100%, razen za akt, s katerim, se
dovoljuje lokacija (tar. št. 29); ta taksa se poveča od 10,00 na 30,00 din, ker
je bila dosedanja taksa nesorazmerno nizka. Ne povišujejo se takse, ki se
odmerjajo v procentih od vrednosti objekta (tar. št. 34). S predlaganim zvišanjem gradbenih taks se strinja republiški sekretariat za gospodarstvo.
Tar. št. 38 — taksa za hrambo (depozit) se predlaga v isti, višini, ker je
odvisna od vrednosti. Primeri, ko se pobira ta taksa pri upravnih organih,
so zelo redki.
Tar. št. 39 — taksa za opomin za plačilo dolžne takse se predlaga v dosedanji višini 2,00 din. Del občin je sicer predlagal znatno zvišanje te takse;
nespremenjena taksa še vedno presega poštne stroške opomina; zvišanje takse
bi močno občutili predvsem neuki občani, posebno še, ker se bo število nepravilno taksiranih vlog povečalo zaradi možnih razlik med tarifami upravnih taks posameznih družbeno-političnih skupnosti. Predlagana višina je enaka
zveznemu predlogu in predlogom drugih republik.

POROČILA
Odbor za proračun republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji
dne 3. aprila 1969 obravnaval predlog .zakona o upravnih taksah, jki ga je
Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet. Izvršni svet je
predlagal, da Skupščina SR Slovenije obravnava predloženi zakon po skrajšanem postopku.
Odbor se je s predlogom, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku,
strinjal in sicer predvsem zato, ker je nujno, da se predloženi zakon čimprej
sprejme. Dohodki od upravnih taks predvideni po predloženem zakonu so
namreč upoštevani v proračunskih dohodkih občin in republike za tekoče leto.
Občine in pristojni organi pa so že v predhodni razpravi dali svoje pripombe.
V načelni obravnavi je odbor predlog zakona in taksno tarifo sprejel ter
ugotovil, da so predložene upravne takse usklajene z upravnimi taksami v
drugih republikah in tako revalorizirane, da so v realnem razmerju s porastom
kupne moči osebnih dohodkov občanov.
V načelni obravnavi je bilo izraženo ločeno mnenje, da gre v 2. členu
zakona za napačno interpretacijo ustavnega amandmaja (št. XVI)., S tem v
zvezi je bito izraženo mnenje, da se ne bi smelo usklajevati taksne tarife
upravnih taks po sili zakona, ampak le na podlagi dogovorov med občinami.
Večina članov odbora pa je menila, da naj o formulaciji 2. člena presodi
zakonodajno-pravna komisija skupščine.
Odbor je prejel mnenje k predlogu zakona o upravnih taksah odborov za
notranjepolitična vprašanja in narodno obrambo in odbora za organizacijskopolitična vprašanja republiškega zbora. Odbor se ni mogel strinjati z mnenjem
omenjenih odborov glede predloga za spremembo opombe k taksni številki 37
(str. 18 predloga zakona), da naj bi se črtalo besedilo »vsakega uslužbenca, ki
sodeluje pri tehničnem pregledu«. Odbor je ugotovil, da se ta opomba ne nanaša na tehnični pregled motornega vozila, pač pa na tehnični pregled strojnih,
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električnih in drugih naprav. Menil je, da je besedilo, ki ga je predložil izvršni
svet, utemeljeno in da ga ni potrebno menjati.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona in taksno
tarifo upravnih taksi po skrajšanem postopku in v besedilu kot je predložen.
Odbor je za svojega poročevalca, na zboru določil poslanca Miroslava
Kambiča.
Št.: 423-6/69
Ljubljana, 3. 4. 1969

Odbor za družbenoekonomski sistem in proračun organizacijsko-političnega
zbora je na seji dne 2. aprila 1969 obravnaval predlog zakona o upravnih
taksah, ki ga je Skupščini SR Slovenije poslal v obravnavo izvršni svet.
Uvodoma je odbor soglašal s predlogom predlagatelja, da se predloženi
akt obravnava po skrajšanem postopku kot zakonski predlog in ne glede na
roke, ki so predpisani s poslovnikom Skupščine SR Slovenije. Odbor namreč
meni, da je treba zakonski predlog čimprej sprejeti, ker so republiški proračuni in proračuni občinskih skupščin za leto 1969 sestavljeni tako, da sp
predvidene nove takse že vkalkulirane v dohodke proračunov za leto 1969l
V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je sprejem predlaganega zakona
potreben, ker po temeljnem, zakonu o upravnih taksah republike in občine
samostojno uvajajo upravne takse in predpisujejo taksno> tarifo' za dejanja
pred republiškimi oziroma občinskimi upravnimi organi. S spremembo temeljnega zakona o upravnih taksah je bila odpravljena določba, po kateri so bile
republike in občine pri določanju višine svojih upravnih taks vezane na zvezno
taksno tarifo. Ostala je le omejitev, da smejo uvajati takse le za tiste primere,
ki so navedeni v zvezni taksni tarifi. Glede na to odbor ni imel načelnih pomislekov zoper zakonski predlog.
Pri obravnavanju v podrobnostih pa so poslanci izrazili pomislek glede
določila drugega odstavka 2. člena zakonskega predloga. Postavljali SO' vprašanje, ali je to določilo v skladu z ustavnimi določbami, ki opredeljujejo pravico uvajanja upravnih taks kot originarno pravico občinske skupščine. Zaradi
tega so bili nekateri člani odbora mnenja, da ni mogoče neposredno uporabiti
taksno tarifo, ki je sestavni del predlaganega zakona, če občinska skupščina
te tarife posebej z odlokom ne sprejme. Nasprotno pa SO' nekateri člani odbora
bili mnenja, da bi predstavljalo sprejemanje odlokov, s katerimi bi občinske
skupščine usvajale taksno tarifo za svojo občino, zgolj formalnost. Odbor je
končno soglašal, da je treba na to vprašanje opozoriti zakonodajno-pravno
komisijo, ki naj presodi, ali je predlagana ureditev v soglasju z našim pravnim
sistemom.
K 7. členu je odbor sprejel spremembo, po kateri se besedilo' tega člena
spremeni tako, da prične zakon veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu.
Odbor je bil mnenja, da je treba pustiti do uveljavitve zakona najmanj osem
dni, da se prizadeti organi in občani seznanijo z vsebino zakona.
Pri obravnavanju taksne tarife, ki je sestavni del zakona, je bilo postavljeno vprašanje v zvezi s tarifno številko 6, kako je s plačilom takse
za orožje, ki ga imajo doma občani glede na uveljavljanje koncepta vsesplošnega ljudskega odbora.
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Odbor je sprejel tudi spremembo v opombi k tarifni številki 37
tako, da se zadnji dve vrstici, ki se glasita »vsakega uslužbenca, ki sodeluje
pri tehničnem pregledu« črtata, za besedico »ura« pa postavi pika.
Odbor predlaga organizacijsko-političnemu zboru, da zakonski predlog
sprejme z navedenimi spremembami.
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Milana Berdena.
Št.: 423-6/69
Ljubljana, 3. 4. 1969
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
3. aprila 1969 obravnavala predlog zakona o upravnih taksah, ki ga je Skupščini
SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni obravnavi k zakonskemu predlogu ni bilo pripomb.
V podrobni obravnavi pa so bile predlagane naslednje spremembe posameznih določb zakonskega predloga:
K 2. č 1 e n u :
Besedilo1 člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za spise in dejanja v upravnih stvareh ter za druge predmete in dejanja
pri občinskih upravnih organih se glede taksnih osnov in taksne tarife uporabljajo določbe tega zakona, če občinska skupščina tako določi s svojim
odlokom.«
Občinske upravne takse predstavljajo občinski dohodek, o katerega uvedbi
in višini občinska skupščina po ustavnih načelih in določbah temeljnega zakona
o financiranju družbeno-političnih skupnosti samostojno odloča. Zato predloženi zakon ne more neposredno predpisati občinskih upravnih taks ter občinski
skupščini prepustiti odločanje le za primer, če hoče določiti nižje takse. Občinske skupščine imajo originarno pravico, da odločajo o občinskih taksah in
morajo o tem izdati svoj odlok. Pri tem pa se lahko sarrtostojno odločijo za
taksne osnove in taksno tarifo po republiškem zakonu, lahko pa določijo tudi
drugačne osnove in tarifo.
Kot v primeru sodnih taks je tudi v tem primeru komisija zavzela stališče,
da predloženi zakon ne more omejevati občinskih skupščin glede višine tarife,
ker niso- podani razlogi iz amandmaja XVI k ustavi SR Slovenije.
Besedilo, kakršnega predlaga komisija, ohranja ustavno-pravni položaj
občine, ki sama odloča o uvedbi in višini občinskih upravnih taks, vendar pa
sledi intencija predlagatelja zakona in občinskih skupščin v tem smislu, da
občinskim skupščinam omogoča neposredno uporabo enotne taksne tarife po
republiškem zakonu.
K 7. členu :
Beseda »naslednji« v prvi vrsti besedila se nadomesti z besedo »osmi«.
Po določbi drugega odstavka 216. člena ustave SR Slovenije se lahko samo
iž posebno utemeljenih razlogov določi, da začne predpis veljati prej kakor
osmi dan po objavi. Taki razlogi v tem primeru po mnenju komisije niso
podani. Istočasno predloženi zakon o sodnih taksah vsebuje običajno besedilo
o uveljavitvi osmega dne po objavi in ni razlogov za razlikovanje.
Na seji je bila komisija seznanjena tudi z amandmaji, ki jih je na svoji
seji dne 2. aprila 1969 predlagal odbor za družbenoekonomski sistem in proračun
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organizacijsko-političnega zbora. K tem amandmajem komisija ni imela pripomb.
O amandmajih, ki jih predlaga zakonodajno-pravna komisija, predstavnik
predlagatelja na seji komisije ni dal izjave.
Št.: 423-6/69
Ljubljana, 4. 4. 1969
PREDLOG ODLOKA
o odplačilu brezobrestnega posojila republiškemu zavodu
za zaposlovanje Ljubljana
Na podlagi 151. člena ustave Socialistične republike Slovenije je Skupščina
Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora in na seji organizacijsko-političnega zbora sprejela
ODLOK
o odplačilu brezobrestnega posojila republiškemu zavodu
za zaposlovanje Ljubljana
I
S tem odlokom se ureja odplačevanje posojila, ki ga je republiški zavod
za zaposlovanje dal v letu 1966 vzgojnemu zavodu Logatec, tedanjemu investitorju, za financiranje adaptacije in dograditve njegovih prostorov.
II
Posojilo1 je brezobrestno in znaša 300 000 din. Odplačilna doba je pet let.
III
Odplačilo posojila prevzame SR Slovenija. Odplačevala ga bo v petih zaporednih letih, pri čemer bo prvi letni obrok 60 000 din zapadel v plačilo
30. junija 1969. Celotno posojilo bo vrnjeno do 30. junija 1973. leta. Sredstva
za odplačevanje posojila se zagotovijo v proračunu SR Slovenije.
IV
Za izvajanje tega odloka neposredno skrbita republiški sekretariat za finance ter republiški sekretariat za prosveto in kulturo.
V
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
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V letih 1966 in 1967 so bili adaptirani in dograjeni prostori vzgojnega zavoda Logatec. Republiški zavod za zaposlovanje v Ljubljani je prispeval v letu
1966 za to investicijo 610 000 din, in sicer 310 000 din kot dotacijo, 300 000 din
pa kot posojilo. Po pogodbi, ki sta jo sklenila republiški zavod za zaposlovanje
v Ljubljani in vzgojni zavod Logatec 3. 8. 1966, je posojilo brezobrestno in bi
ga bilo treba vrniti do 30. 7. 1967.
Posebno šolstvo je skrb republike, zato bi morala SR Slovenija že v letu
1967 zagotoviti potrebna sredstva za vračilo posojila republiškemu zavodu za
zaposlovanje. V letu 1967 je Skupščina SR Slovenije sprejela odlok o finančnem
programu adaptacije in dograditve prostorov vzgojnega zavoda Logatec (Uradni
list SRS, št. 18-148/67), s katerim, je zagotovila soudeležbo SR Slovenije v letu
1967 v znesku 348 500 din, ni pa zagotovila sredstev za odplačilo navedenega
posojila. Zaradi precejšnjih drugih proračunskih obveznosti republike so namreč v tem času potekali razgovori z republiškim zavodom za zaposlovanje, da
bi tudi to posojilo spremenili v prispevek ali pa vsaj pristal na obročno' odplačevanje.
V letu 1968 je bilo v proračunu SR Slovenije že predvideno 300 000 din za
vračilo posojila republiškemu zavodu za zaposlovanje. Ker pa je bil med tem
dosežen sporazum, da vrne republika posojilo v petih letih in da ga začne odplačevati leta 1969, so bila ta sredstva porabljena za druge nujne negospodarske
investicije na področju šolstva in kulture, in sicer:
za obnovitev muzeja ljudske revolucije v Ljubljani po
odloku (Ur. 1. SRS, št. 34/68)
97 415 din
za dozidavo ital. poklicne šole v Izoli po odloku (Ur. 1. SRS,
št. 34/68)
. 80 000 din
za adaptacijo' zbornice (dvorane) univerze v Ljubljani . . 120 000 din
Dokončen sklep o pogojih vračanja posojila republiškemu zavodu za zaposlovanje v Ljubljani je sprejela skupščina republiške skupnosti za zaposlovanje na 11. seji dne 2. julija 1968. Ta sklep podaljšuje odplačilni rok za brezobrestno posojilo- v znesku 300 000 din na dobo petih zaporednih let s tem,
da zapade prvi obrok v višini 60 000 din v plačilo 30. junija 1969. Celotno
posojilo bi bilo tako vrnjeno do 30. junija 1973.
V proračunu SR Slovenije za leto 1969 je že zagotovljen znesek 60 000 din
za odplačilo prvega obroka, enako je treba zagotoviti sredstva za odplačilo tega
dolga tudi v naslednjih letih. Ker gre v tem primeru za petletno> obveznost
republike, predlagamo, da sprejme Skupščina SR Slovenije o tej obveznosti
odlok.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala predlog odloka o odplačilu brezobrestnega posojila republiškemu zavodu za zaposlovanje Ljubljana na svoji 149. seji dne 27. marca 1969.
Komisija k predlogu odloka ni imela načelnih pripomb.
V podrobni obravnavi je komisija k posameznim točkam predlagala naslednje amandmaje:
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K I. točki :
Besedi »odplačevanje posojila« naj se nadomesti z besedami »odplačevanje
brezobrestnega posojila v znesku 300 000 dinarjev«.
Sprememba je v zvezi s predlaganim črtanjem II. točke.
K II. točki :
II. točka naj se črta.
Besedilo ni ustrezno, ker nima normativne vsebine (o pogojih in višini posojila ne odločai ta odlok), je pa kljub temu oblikovano v normativni obliki.
Zaradi tega je treba to točko črtati, nujne podatke O' višini in pogojih posojila
pa prenesti v I. točko.
K III. točki:
Besedi »zaporednih letih« naj se nadomesti z besedami »enakih letnih obrokih«, besedi »60 000 din« pa naj se črta.
Sprememba je redakcijske narave.
K V. t o č k i :
Besedi »naslednji dan« naj se nadomesti z besedama »osmi dan«.
Po' določbah drugega odstavka, 216. člena ustave SR Slovenije se lahko samo
iz posebno utemeljenih razlogov določi, da začne predpis veljati prej kakor
osmi dan po objavi. Taki razlogi v tem primeru po mnenju komisije niso podani
in jih predlagatelj v obrazložitvi akta tudi ne navaja.
Št.: 402-140/69
Ljubljana, 31. 3. 1969
Odbor za proračun republiškega zbora ■— poročilo z dne 3. 4. 1969, št.
402-140/69.
Odbor za družbenoekonomski sistem in proračun organizacijsko-političnega zbora je na seji dne 2. aprila 1969 obravnaval predlog odloka o odplačilu
brezobrestnega posojila republiškemu zavodu za zaposlovanje Ljubljana, ki ga
je Skupščini SR Sloveniji poslal v obravnavo1 izvršni svet.
Odbor je ugotovil, da je predlog odloka potrebno sprejeti glede na pogodbo,
po kateri je republiški zavod za zaposlovanje v Ljubljani dal 300 000 din brezobrestnega posojila za adaptacijo in dograditev prostorov vzgojnega zavoda
Logatec. Ker je posebno' šolstvo skrb republike, mora obveznost vračila posojila
prevzeti SR Slovenija. V ta namen so v republiškem proračunu za leto 1969
zagotovljena potrebna sredstva za odplačilo prvega obroka, kajti po doseženem
soglasju z republiško skupnostjo za zaposlovanje bo republika odplačala celotno
posojilo v petih letih.
Pri obravnavi v podrobnostih je odbor soglašal z amandmaji zakonodajnopravne komisije in sicer:
k I. točki : Besedi »odplačevanje posojila« naj se nadomesti z besedami
»odplačevanje brezobrestnega posojila v znesku 300 000 dinarjev«,
k II. točki : II. točka naj se črta.
k III. točki : Besedi »zaporednih letih« naj se nadomesti z besedami
»enakih letnih obrokih«, besedi »60 000 din« pa naj se črta.
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k V. t o č k i : Besedi »naslednji dan« naj se nadomesti z besedama »osmi
dan«.
Odbor predlaga organizacijsko-političnemu zboru, da predlog odloka
sprejme z navedenimi spremembami.
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca inž. Ludvika Malija.
Št.: 402-140/69
Ljubljana, 3. 4. 1969
PREDLOG ODLOKA
o finančnem programu za financiranje obnovitve stavbe
Arhiva Slovenije v Ljubljani
Na podlagi 151. člena ustave Socialistične republike Slovenije je skupščina
Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora in na seji organizacij sko-političnega zbora sprejela
ODLOK
o finančnem programu za financiranje obnovitve stavbe
Arhiva Slovenije v Ljubljani
I
S tem oidlokom se ureja financiranje obnovitve stavbe Arhiva Slovenije
v Ljubljani, katere investitor je Arhiv Slovenije.
ir
Investicija iz prejšnje točke obsega usposobitev stavbe Arhiva Slovenije
ter nabavo polic in druge nujne opreme. Skupna vrednost investicije znaša
5 569 280 din ter obsega vrednost gradbenih in obrtniških del, stroške opreme
in 10-odstotni garancijski polog. Sredstva v znesku 5 062 982 din so namenjena
za financiranje investicijskih del, znesek 506 298 din pa za 10-odstotni garancijski polog. Sredstva garancijskega pologa v višini 10 % od vrednosti investicijskih del so namenjena za zavarovanje plačila investicijskih stroškov, ki bi
presegali stroške po investicijskem programu. Neporabljeni del garancijskega
pologa mora investitor vrniti.
m
Zaradi obsežnosti investicije se le-ta razdeli na pet let, ki obsegajo tri
zaključene gradbene etape:
I. etapa:
1969

trakt ob Rožni ulici v celoti in nabava opreme

1 164 000 din
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II. etapa:
1970
1971

trakt ob Levstikovem trgu — groba zidarska dela
in deloma obrtniške storitve
1 313 960 din
trakt ob Levstikovem trgu — dokončanje del in
oprema
1 039 640 din

III etapa:
1972 trakt ob Zvezdarski ulici — gradbena dela in deloma obrtniške storitve, vključno s pročeljem
trakta in kotlarno
1 186 520 din
1973 druge obrtniške storitve in oprema
865 160 din
Skupaj

...

5 569 280 din

IV
Sredstva za izvedbo investicije iz I. točke tega odloka v znesku 5 569 280 din
zagotovi SR Slovenija iz sredstev proračuna v letih 1969, 1970, 1971, 1972 in
1973.
V
Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita republiški
sekretariat za prosveto in kulturo ter republiški sekretariat za finance.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži po končanih delih Skupščini
Socialistične republike Slovenije poročilo o izvrštivi tega finančnega programa.
VI
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
Zgradba Arhiva Slovenije na Levstikovem trgu 3 v Ljubljani, ki ima tri
med seboj v celoto povezane trakte, že dalj časa nujno terja temeljito preureditev. Čeprav je celotna zgradba dokaj solidno zgrajena, je v pritličnem
.zidovju močna talna vlaga in tudi v notranjosti so ponekod zidovi močno poškodovani. Celotne instalacijske napeljave, tako električne kot vodovodne, so že
iztrošene in ne ustrezajo več predpisom. Iztrošene so tudi odtočne cevi in ostala
hišna kanalizacija. Prostore je mogoče ogrevati samo posamično s pečmi, ki pa
so večinoma že zelo slabe, razen tega pa je za arhivska skladišča tak način
ogrevanja zaradi požarne varnosti povsem neustrezen. Zunanji fasadni cestni
in dvoriščni omet že močno odpadata, zlasti pri baročni Grubarjevi palači.
Zgradba nima strelovodne napeljave. Obrtniška dela so v slabem stanju in
arhivska skladišča se zapirajo z običajnimi lesenimi vrati.
Skupno je v zgradbi za okoli 850 tekočih metrov gradiva kovinskih in za
okrog 4500 tekočih metrov gradiva lesenih polic. Okrog 3700 tekočih metrov
gradiva je zloženih na kupih v vlažnem pritličju trakta ob Levstikovem trgu
ter v kletnih prostorih zgradb na Cankarjevi 5 in Masarykovi 15. Razen ome40
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njenih polic in enega aparata za branje mikrofilmov, ki pa je tudi starejšega
tipa, Arhiv Slovenije nima druge opreme, kot na primer za mikrofilmanje gradiva, branje mikrofilmov, vezavo knjig in kartonažo ter podobno. Da bi zgradbo
Arhiva Slovenije ustrezno usposobili, bi bilo treba urediti:
— skladišča za gradiva tako, da bodo čimbolj racionalno uporabljeni vsi
za to razpoložljivi prostori v zgradbi in da bo gradivo v skladiščih varno pred
vlomom, ognjem, vodo, škodljivimi temperaturami, zračno vlago, ultravijoličnimi žarki, prahom in škodljivimi biološkimi vplivi;
— delovne prostore, čitalnico, upravne in ostale prostore arhiva.
Po namenu prihaja v poštev naslednja razporeditev traktov:
1. trakt ob Zvezdarski ulici: čitalnica s pritiklinami, delovni prostori, laboratoriji, uprava, knjižnica, razstavni prostori in stanovanje hišnika;
2. trakt ob Levstikovem trgu: skladišča, poleg tega še sprejemno skladišče,
prostor za razpraševanje, dezinfekcijo in dezinsekcijo, sortirnica s shrambo za
opremo gradiva in shrambo za odpadni material;
3. trakt ob Rožni ulici: skladišča.
Gornja razporeditev traktov upošteva zahteve varnosti gradiva, gradbenotehnično konstrukcijo posameznih traktov, zahteve spomeniškega varstav, možnost dela s strankami ter obiskovalci čitalnice, potrebe transporta gradiva ter
možnost kasnejših dozidav, tako skladišč kot delovnih in ostalih prostorov.
Usposobitev zgradbe Arhiva Slovenije ter nabava polic in druge nujne
opreme naj bi potekala postopoma ter po takem vrstnem redu, da bi omogočal
v gradbeno-tehničnem oziru najbolj smotrno razporeditev posegov in čimprejšnje zavarovanje gradiva, čim manj prelaganja gradiva ter čim manjše oviranje
rednega delovnega zavoda. Upoštevjoč te zahteve prihaja v poštev naslednji
vrstni red pri sanaciji in adaptaciji zgradbe:
A. trakt ob Rožni ulici,
B. trakt ob Levstikovem trgu,
C. trakt ob Zvezdarski ulici.
Z opisano adaptacijo bi pridobili naslednje zmogljivosti arhivskih skladišč
(v tekočih metrih):
A. trakt ob Rožni ulici
B. trakt ob Levstikovem trgu

5 500 tek. m gradiva
6 000 tek. m gradiva
Skupaj

.

.

.

11 500 tek. m gradiva

Investicijski stroški za sanacijo in adaptacijo zgradbe ter za nabavo polic
in druge opreme znašajo po posameznih traktih (brez garancijskega pologa):
A. trakt ob Rožni ulici:
— gradbena, obrtniška in instalacijska dela
— izdelava gradb. načrtov z vso potrebno dokumentacijo
— notranja oprema: kovinske police za predvideno
kapaciteto in druga kovinska oprema (omare) . . .

764 662 din
43 520 din
250 000 din
1 058 182 din
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B. trakt ob Levstikovem trgu:
— gradbena, obrtniška in instalacijska dela
1 718 100 din
— izdelava gradb. načrtov z vso potrebno dokumentacijo
51 540 din
— notranja oprema: kovinske police za predvideno kapaciteto in. druga kovinska oprema
370 000 din
2 139 640 din
C. trakt ob Zvezdarski ulici:
— gradbena, obrtniška in instalacijska dela ....
— izdelava gradb. načrtov z vso potrebno dokumentacijo
—• aparati in priprave (aparati za brainje, previjanje in
pregledovanje filmov, laminator, priprave za konservacijo in restavracijo gradiva in drugo)
—• notranja oprema za prostore

1 404 000 din
56 160 din

175 000 din
230 000 din
1 865 160 din

Rekapitulacija
A. trakt ob Rožni ulici
B. trakt ob Levstikovem trgu
C. trakt ob Zvezdarski ulici

1 058 182 din
2 139 640 din
1 865 160 din
Skupaj

.

.

.

5 062 982 din

Zaradi obsežnosti investicije se le-ta razdeli v pet letnih etap. Stroški investicijskih del in garancijski polog v posameznih letih znašajo:
Vrednost
investic.
del

Garanc.
polog
(10 %>)

Skupaj

1 058 182

105 818

1 164 000

1 100 000

110 000

1 210 000

1 039 640

103 960

1 143 600

1 000 000

100 000

1 100 000

865 160

86 520

951 680

. 5 062 982

506 298

5 569 280

v letu 1969 za trakt ob Rožni ulici v celoti
in za nabavo opreme
v letu 1970 za trakt ob Levstikovem trgu —
groba zidarska dela in deloma obrtniške storitve
v letu 1971 za trakt ob Levstikovem trgu —
dovršitev del in oprema
v letu 1972 za trakt ob Zvezdarski ulici —
gradbena dela in deloma obrtniške storitve,
vključno s pročeljem trakta in kotlarno . .
v letu 1973 za trakt ob Zvezdarski ulici — za
ostale obrtniške storitve
Skupaj

.

.

Za izvedbo obnovitvenih del skupaj z garancijskim pologom potrebuje Arhiv
Slovenije skupno 5 569 280 din.
40*
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Ker je treba po veljavnih predpisih položiti garancijski polog ob začetku
del za vsako samostojno etapo, bo zagotovila SR Slovenija garancijski polog,
ki se nanaša na gradnjo v letu 1969, tj. za trakt ob Rožni ulici, v letu 1969, za
gradnjo v letih 1970 in 1971, tj. za trakt ob Levstikovem; trgu, v letu 1970
in za gradnjo v letih 1972 in 1973, tj. za trakt ob Zvezdarski ulici, v letu 1972.
Tako bo treba zagotoviti iz sredstev proračuna SR Slovenije v posameznih
letih:
Mc.

-

za I. etapo
v letu 1969 za trakt ob Rožni ulici .... 1 058 182

105 818

1 164 000

za II. etapo
v letu 1970 za trakt ob Levstikovem trgu
z garanc. pologom za leto 1970 in 1971 .
v letu 1971

. 1 100 000
. 1 039 640

213 960
—

1 313 960
1 039 640

z a III. etapo
v letu 1972 za trakt ob Zvezdarski ulici —
z garanc. pologom za leto 1972 in 1973 ... 1 000 000
v letu 1973
865 160

186 520
—

1 186 520
865 160

506 298

5 569 280

Skupaj

.

.

.

5 062 982

Skupaj

Sredstva, potrebna za adaptacijo trakta ob Rožni ulici v letu 1969, so že
zagotovljena s proračunom SR Slovenije za leto 1969. Sredstva za adaptacijo
traktov ob Levstikovem trgu in ob Zvezdarski ulici v ostalih štirih letih pa naj
bi SR Slovenija zagotavljala s svojimi proračuni v naslednjih letih 1970, 1971,
1972 in 1973.
POROČILA
Odbor za družbenoekonomski sistem in proračun organizacijsko-političnega
zbora je na seji dne 2. aprila 1969 obravnaval predlog odloka o finančnem
proračunu za financiranje obnovitve stavbe Arhiva Slovenije v Ljubljani, ki
ga je Skupščini SR Slovenije poslal v obravnavo izvršni svet.
Odbor je ugotovil, da gre v danem primeru za investicijo, katere pomembnost in umestnost je nesporna, saj je bilo o tem že večkrat govora tako' v
odboru, kot tudi ob proračunski razpravi v zboru. Osrednja zgradba Arhiva
Slovenije je dobesedno v kritičnem stanju, dragoceno arhivsko gradivo je
zloženo po neprimernih kleteh v večih stavbah v Ljubljani, gradivo pa je tudi
nedostopno za uporabnike in interesente. Odbor je ugotovil, da je predračun
za gradbena dela realno, ocenjen glede na sedanje cene gradbenega materiala
in storitev, kljub temu pa meni, da bo 10 % jamstveni polog najbrž premalo
za pokritje stroškov celotne investicije, ki je časovno razdeljena na pet let.
Ne glede na to pa je odbor s predlogom odloka v celoti soglašal.

Priloge

629

Pri obravnavi v podrobnostih je sprejel amandma zakonodajno-pravne komisije k točki VI, po kateri naj se beseda »-naslednji« nadomesti z besedo
»osmi«.
Odbor predlaga organizacijsko-političnemu zboru, da predlog odloka
sprejme z navedeno spremembo.
Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca inž. Ludvika Malija.
St.: 402-75/69
Ljubljana, 3. 4. 1969
Odbor za proračun republiškega zbora — poročilo z dne 7. 4. 1969 št
402-75/69.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala predlog odloka o finančnem, programu za financiranje obnovitve stavbe Arhiva Slovenije v Ljubljani na svoji 149. seji dne 27. marca 1969.
Komisija k predlogu odloka ni imela načelnih pripomb.
V podrobni obravnavi je komisija predlagala naslednji amandma k
VI. točki :
Besedi »naslednji dan« naj se nadomesti z besedama »osmi dan«.
Po določbi drugega odstavka 216. člena ustave SR Slovenije se lahko samo
iz posebno utemeljenih razlogov določi, da začne predpis veljati prej kakor
osmi dan po objavi. Taki razlogi v tem primeru po mnenju komisije niso
podani in jih predlagatelj v obrazložitvi akta tudi ne navaja.
Št.: 402-75/69
Ljubljana, 31. 3. 1969
PREDLOG ODLOKA
o finančnem programu za sofinanciranje druge etape graditve dvojezične
osnovne šole v Lendavi
Na podlagi 151. člena ustave Socialistične republike Slovenije je Skupščina
Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora in na seji organizacijsko-političnega zbora sprejela
ODLOK
o finančnem programu za sofinanciranje druge etape graditve dvojezične
osnovne šole v Lendavi
I
S tem odlokom se ureja sofinanciranje SR Slovenije pri drugi etapi graditve dvojezične osnovne šole v Lendavi, katere investitor je skupščina občine
Lendava.
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Investicija iz prejšnje točke obsega dograditev učilnic, šolske kuhinje,
telovadnice s pripadajočimi prostori in drugih pomožnih prostorov, ureditev
okolice ter nabavo opreme. Skupna vrednost investicije znaša 4 120 000 din
ter obsega vrednost pripravljalnih, gradbenih, obrtniških in instalacijskih del,
ureditev okolice, stroške opreme in 10-odstotni garancijski polog.
Sredstva v znesku 3 791 600 din so namenjena za financiranje investicijskih
del, znesek 328 400 din pa za plačilo garancijskega pologa. Sredstva garancijskega pologa v višini 10 % od vrednosti gradbenih del so namenjena za zavarovanje plačila investicijskih stroškov, ki bi presegali stroške po investicijskem, programu.
Investicija se bo pričela v letu 1969 in bo končana v letu 1970.
Vrednost investicije v letu 1969 bo 2 070 000 din, v letu 1970 pa 2 050 000 din.
III
Sredstva za sofinanciranje graditve objekta iz I. točke tega odloka v višini
30 % od skupne investicijske vsote, tj. 1 236 000 din, zagotovi v skladu z 19. členom zakona o šolah z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom in o
dvojezičnih šolah v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 7-44/65)
SR Slovenija iz sredstev proračuna SR Slovenije, sredstva v višini 70% od
vrednosti celotne investicije, t. 2 884 000 din, pa skupščina občine Lendava.
SR Slovenija zagotovi:
— v letu 1969
— v letu 1970

628 000 din
608 000 din
IV

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita republiški sekretariat za prosveto in kulturo ter republiški sekretariat za finance.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži po končnih delih Skupščini
Socialistične republike Slovenije poročilo o izvršitvi tega finančnega programa.
V
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
Osnovna šola v Lendavi je dvojezična osnovna šola po zakonu o išolah
z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v
SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 7-44/65). V skladu z 19. členom citiranega
zakona se financira dejavnost dvojezičnih šol po splošnih predpisih o financiranju šolstva. Kolikor izdatki teh šol presegajo raven izdatkov za ustrezno
vrsto drugih šol v isti občini, se krije razlika iz sredstev SR Slovenije. Uspešnost dvojezičnega pouka kot posebne oblike pouka za učence na narodnostno
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mešanem ozemlju ob jugoslovansko madžarski meji je v veliki meri odvisna od
urejenih del-ovnih pogojev šole. V starih in nefunkcionalnih stavbah, kjer je
imela in deloma še ima prostore dvojezična osnovna šola v Lendavi, so delovni
pogoji povsem neprimerni. Zato je bil že v letu 1966 izdelan investicijski elaborat za novo gradnjo osnovne šole v Lendavi. Po tem programu je bila predvidena gradnja nove šole v dveh etapah, ki naj bi trajala 4 leta.
Gradnja dvojezične osnovne šole je zaradi posebnih zahtev dražja kot
gradnja slovenske šole enake velikosti. Specifičnost dvojezičnega pouka, zahteva
več učilnic (število učencev v dvojezičnem oddelku ne sme presegati 24), več
prostora za učila in knjige in tudi za dodatne dejavnosti učencev, ki so pri
dvojezičnem pouku še bolj potrebne kot pri ostalih osnovnih 'šolah.
Večje stroške, ki jih narekujejo^ posebne zahteve dvojezičnega pouka, po^
ravnava v skladu z zakonom republika. Tako je SR Slovenija že h gradnji
I. etape dvojezične osnovne šole v Lendavi prispevala 30 % vseh investicijskih
sredstev (odlok o finančnem programu — Ur. list SRS, št. 18/67)., Skupni
stroški gradnje I. etape so znašali 3 670 000 din. SR Slovenija je zagotovila
1 100 000 din ali 30 %, občina Lendava pa 2 570 000 din ali 70 % vseh stroškov.
Občina Lendava je zagotovila 722 000 din ali 20 % iz lastnih sredstev, 1 848 000
din ali 50 % pa s kreditom iz republiških sredstev za gradnjo osnovnih šol.
I. etapa dvojezične osnovne šole v Lendavi je bila dograjena v letih 1967
in 1968 in je obsegala 6 matičnih učilnic, 15 učilnic za kabinetni pouk in upravne
prostore. V zgrajeni del stavbe so se preselili učenci od 5. do 8. razreda iz obeh
lendavskih osnovnih šol in delno' tudi učenci iz četrtih razredov. S to preselitvijo je bilo mogoče opustiti prostore v starem gradu v Lendavi, kjer je
imela svoje prostore II. osnovna šola. V novih prostorih je 27 oddelkov, in
sicer 17 v prvi izmeni, 10 oddelkov pa v drugi izmeni. V starih in slabih 8 učilnicah I. osnovne šole je ostalo 16 oddelkov učencev od 1. do' 3. razreda in. delno
tudi 4. razreda.
Obe šoli v Lendavi obiskuje v šolskem letu 1968/69 946 učencev, od tega
se šola v novi šoli 615, v stari pa 331 učencev. Z dograditvijo II. etape dvojezične osnovne šole v Lendavi bodo urejeni delovni pogoji za polovico vseh
otrok, ki obiskujejo. dvojezični pouk v občinah Lendava in Murska Sobota.
II. etapa gradnje dvojezične osnovne šole v Lendavi je predvidena v letih
1969 in 1970. Obsegala bo gradnjo* 17 učilnic, pionirske sobe, knjižnice, šolske
kuhinje, telovadnice in pripadajočih prostorov. Dvojezična osnovna šola v Lendavi bo prva šola na ozemlju dvojezičnih šol, ki bi imela tudi telovadnico,
sodobno urejene prostore za šolsko prehrano in dovolj možnosti za. podaljšano
bivanje, ker bo pouk možno organizirati v 1,5 izmene.
Predračunska vrednost II. etape gradnje dvojezične osnovne šole v Lendavi znaša 4 120 000 din, in sicer:
a) gradbena, obrtniška in instalacijska dela .... 3 091 000
b) ureditev okolice, odkup zemljišč ipd
193 000
Skupaj
...3 284 000
+ 10 % garancijskih polog
328 400
Skupaj gradbena in ostala dela.
3612400
+ oprema učilnic in šolske kuhinje
507 600
SKUPNI STROŠKI II. ETAPE

din
din
din
din
din
din

4 120 000 din
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Zaradi posebnih pogojev za delo dvojezičnih osnovnih šol in v skladu z
do sedaj veljavnimi pedagoškimi normativi v dvojezičnih osnovnih šolah bodo
stroški gradnje II. etape dvojezične osnovne šole v Lendavi po oceni republiškega sekretariata za prosveto in kulturo za 30 % Višji kot bi bili stroški gradnje slovenske osnovne šole za isto število učencev. Zato naj bi 30 % vseh
stroškov gradnje II. etape krila SR Slovenija, ostalih 70 % potrebnih sredstev
pa bi zagotovila skupščina občine Lendava.
Po tem predlogu bi zagotovila SR Slovenija iz sredstev proračuna:
1 236 000 din
.2 884 000 din

občina Lendava pa .
Skupaj

4 120 000 din

V posameznih letih "gradnje bi bilo treba zagotoviti:

SR Slovenija .
občina Lendava
Skupaj

.

. .

1969

1970

Skupaj

628 000
1 442 000

608 000
1 442 000

1 236 000
2 884 000

2 070 000

2 050 000

4 120 000

Občinska skupščina Lendava bi enako kot pri I. etapi gradnje zagotovila
20 % skupnih stroškov iz lastnih sredstev, 50 % pa iz kredita iz sredstev SR Slovenije za gradnjo osnovnih šol.
Glede deleža SR Slovenije v letu 1969 pripominjamo, da je na podlagi
sklepa odbora za proračun republiškega zbora in odbora za družbenoekonomski
sistem in proračun organizacijsko-političnega zbora s seje 13. 12. 1968 v proračunu SR Slovenije za leto 1969 že predviden znesek 628 000 din.
Prvotni izračun potrebnih sredstev za II. etapo gradnje, o katerem sta
odločala omenjena odbora, je vseboval še 2 % prispevek Skopju iz sredstev,
namenjenih za investicije. Ker je ta prispevek od leta 1969 dalje ukinjen (Ur.
list SFRJ, št. 51-584/68), se je prvotni znesek 4 184 000 din znižal na 4 120 000
din. Tako se je tudi prvotno predvideni delež republike znižal od 1 256 000 din
na 1 236 000 din. Ker je v proračunu SR Slovenije za leto 1969 še predvideno
628 000 din, je treba v letu 1970 zagotoviti samo 608 000 din, torej za 20 000 din
manj kot po prvotnem izračunu.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje druge etape graditve dvojezične osnovne šole v Lendavi na svoji 149. seji dne 27. marca 1969.
Komisija k predlogu odloka ni imela načelnih pripomb.
V podrobni obravnavi je predlagala komisija k posameznim točkom naslednje amandmaje:
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K I. t očki :
Besede »sofinanciranje SR Slovenije pri drugi etapi« naj se nadomesti
z besedami »udeležbo SR Slovenije pri financiranju druge etape«.
Sprememba je redakcijske narave.
K V. točki :
Besedo »naslednji« naj se nadomesti z besedo »osmi«.
Po določbi drugega odstavka 216. člena ustave SR Slovenije se lahko samo
iz posebno utemeljenih razlogov določi, da začne predpis veljati prej kakor
osmi dan po objavi. Taki razlogi v tem primeru po mnenju komisije niso podani
in jih predlagatelj v obrazložitvi akta tudi ne navaja.
Št.: 402-75/69
Ljubljana, 31. 3. 1969
Odbor za proračun republiškega zbora — poročilo z dne 3. 4. 1969, št.
402-75/69.
Odbor za družbenoekonomski sistem in proračun organizacijsko-političnega
zbora je na seji dne 2. aprila 1969 obravnaval predlog odloka o> finančnem
programu za sofinanciranje druge1 etape graditve dvojezične osnovne šole v
Lendavi, ki ga je Skupščini SR Slovenije poslal v obravnavo izvršni svet.
Odbor je ugotovil, da je sprejem predlaganega odloka potreben, ker gre
za nadaljevanje graditve dvojezične osnovne šole v Lendavi. Po zakonu o šolah
v SR Sloveniji je republika dolžna financirati tisti del dvojezičnega šolstva,
katerega izdatki presegajo raven izdatkov za ustrezno vrsto' drugih šol v isti
občini. Po tem načelu je republika že prispevala 30 % vseh investicijskih sredstev za gradnjo prve etape osnovne šole v Lendavi, pa je zaradi tega dolžna,
da ustrezno sofinancira tudi drugo etapo graditve. Obenem, predstavlja predloženi odlok realizacijo odborove zahteve v proračunski razpravi za zagotovitev
potrebnih sredstev v proračunu za leto 1969. Potrebna sredstva za| leto 1969
so že zagotovljena v republiškem proračunu. Glede na to je odbor s predlogom
odloka soglašal.
Pri obravnavi v podrobnostih pa je odbor sprejel amandmaja zakonodaj nopravne komisije k I. in V. točki in sicer:
k I. točki: Besede »sofinanciranje SR Slovenije pri drugi etapi« naj
se nadomesti z besedami »udeležbo SR Slovenije pri financiranju druge etape«,
k V. t o č k i : Besedo »naslednji« naj se nadomesti z besedo »osmi«.
Odbor predlaga organizacijsko-političnemu zboru, da predlog odloka sprejme z navedenimi spremembami.
Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca inž. Ludvika Malija.
Št.: 402-75/69
Ljubljana, 3. 4. 1969
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PREDLOG ODLOKA
o finančnem programu za sofinanciranje adaptacije stavbe italijanske osnovne
šole in gimnazije ter dograditev telovadnice za potrebe italijanskih šol v Kopru
Na podlagi 151. člena ustave Socialistične republike Slovenije je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora in na seji
organizacij sko-političnega zbora sprejela
ODLOK
o finančnem programu za sofinanciranje adaptacije stavbe italijanske osnovne
šole in gimnazije ter dograditev telovadnice za potrebe italijanskih šol v Kopru
I
S tem odlokom se ureja sofinanciranje SR Slovenije pri adaptaciji stavbe
italijanske osnovne šole in gimnazije ter pri dograditvi telovadnice za potrebe
italijanskih šol v Kopru. Investitor je skupščina občine Koper.
II
Skupna vrednost investicije znaša 4 450 000 din in obsega vrednost gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, napeljave centralnega ogrevanja, stroške
opreme in zunanje ureditve, stroške investitorja in 10% garancijski polog.
Sredstva v znesku 4 074 000 din so namenjena za financiranje, investicijskih
del, znesek 376 000 din pa za plačilo garancijskega pologa. Sredstva garancijskega pologa v višini 10 % od vrednosti gradbenih del so namenjena za zavarovanje plačila investicijskih stroškov, ki bi presegali stroške po investicijskem programu.
III
Investicijska dela se razdelijo na dve leti, in sicer:
v letu 1969:
dograditev telovadnice in kotlarne ter pripravljalna dela
za adaptacijo

1 335 000 din

v letu 1970:
adaptacija sedanje šolske stavbe, oprema in zunanja
ureditev
3 115 000 din
IV
Sredstva za sofinanciranje investicije iz I. točke tega odloka v višini
3 115 000 din zagotovi v skladu z zakonom o šolah z italijanskim oziroma
madžarskim učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v Socialistični republiki
Sloveniji (Uradni list SRS, št. 7-44/65) SR Slovenija iz sredstev proračuna
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SR Slovenije, druga sredstva v višini 1 335 000 din in sredstva za morebitne
prekoračitve stroškov čez garancijski polog iz II. točke tega odloka pa zagotovi
skupščina občine Koper.
SR Slovenija zagotovi:
v letu 1969
v letu 1970

1 000 000 din
2 115 000 din

.
.
V

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita republiški sekretariat za prosveto' in kulturo ter republiški sekretariat za finance.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži po končanih delih Skupščini
SR Slovenije poročilo o izvršitvi tega finančnega programa.
VI
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
Prostori italijanske osnovne šole in gimnazije v Kopru so v stavbi, ki je
bila zgrajena leta 1968 kot samostan. Kasneje je bila v njej latinska humanistična šola. Kljub preureditvam, ki so bile že opravljene, je stavba nefunkcionalna in neprimerna za pouk ter jo je zato potrebno temeljito preurediti in
dograditi telovadnico. Ker so pripadniki italijanske narodnosti zaradi tradicije
navezani na ta objekt, ki je ovrednoten kot kulturni spomenik I. kategorije,
se je skupščina občine Koper kot investitor odločila za adaptacijo stavbe in
ne za novo gradnjo-, ki po primerjalnih računih ne bi bila dražja od adaptacije.
Po mnenju zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v Ljubljani, ki je bil
naprošen, da izda strokovno mnenje o možnosti ;adaptacije, rekonstrukcija
objekta v tehničnem pogledu ne predstavlja nobenih težav ah posebnosti
pri predvideni adaptaciji. Zaradi starosti objekta pa bo rekonstrukcija zahtevala: zamenjavo sitropov, stopnic in predelnih zidov, zamenjavo oken in vrat,
ureditev novih talnih oblog, obnovitev stenskih oblog in vseh ometov, napeljavo nove električne in vodovodne instalacije, napeljavo centralnega ogrevanja, ozvočenja in telefona. Na novo pa bo potrebno zgraditi telovadnico in
eno nadomestno stanovanje.
V sedanji stavbi ima zasedenih 8 učilnic slovenska ekonomska šola. Z
izpraznitvijo le-teh bo možno v stavbo vseliti italijanski vzgojnovarstveni zavod, italijanski osnovni šoli in gimnaziji pa zagotoviti dovolj prostora za
upravo, za specialne učilnice, za jedilnico (večnamenski prostor) ter za obsežne
in dragocene knjižne (10 000 knjig) in prirodoslovne zbirke. Zlasti slednje s®
bile v sedanjih prostorih praktično nedostopne, ker jih ni bilo mogoče urediti
v pretesnih prostorih.

636

Priloge

V šolskem letu 1968/69 je vpisanih v Kopru v italijanski vzgojnovarstveni
zavod 9 otrok, v italijansko osnovno šolo 113 in v gimnazijo 19 učencev.
Pregled nad vpisom v zadnjih petih šolskih letih:
1964/65

1965/66

1966/67

1967/68 '

1968/69

Vzgojnovarstveni zavod
Osnovna šola
Gimnazija

10
103
17

15
105
18

7
106
19

9
104
20

9
113
19

Skupaj

130

138

132

133

141

Število otrok, ki se vpisujejo v vse tri italijanske šolske zavode v Kopru,
je nestalno, vendar so nihanja neznatna. Glede na poprečje vpisa v zadnjih
letih tudi v bodoče ne predvidevamo' večjega porasta učencev oziroma lahko
pričakujemo le porast učencev v gimjnaziji, če bo dosežen sporazum z italijansko vlado o ukinitvi gimnazije v Piranu.
Učitelji sedanjih zavodov so, ne glede na gornje dejstvo, mnenja, da ne
bi gradili učilnic, manjših od 40 m2. Nekaj učilnic pa bo* celo večjih do 40 m2,
ker jih zaradi osnovnega tlorisa stavbe ni mogoče graditi na manjši površini.
Površina kabinetov, zbornice, upravnih prostorov in knjižnice pa kljub manjšemu številu učencev ne more biti manjša od normativov, ker učitelj potrebuje
enako število učnih pripomočkov za 10 ali za 30 učencev, število učiteljev je
odvisno od števila oddelkov, čeprav so ti maloštevilni, razen tega pa imata obe
šoli bogate podedovane zbirke, ki jih je nujno- potrebno ustrezno urediti.
Tako je bil sporazumno z učitelji obeh italijanskih šol izdelan program
potrebnih prostorov, ki obsega: 12 matičnih učilnic, 3 specialne učilnice za obe
šoli, 5 kabinetov, dijaško knjižnico, ki bo hkrati pionirska soba, večnamenski
prostor (jedilnica) kuhinja s shrambo, zbornico s strokovno knjižnico, upravne
prostore, telovadnico in druge dodatne prostore. Razen tega bo v adaptirani
stavbi, kot je bilo že omenjeno, dobil svoje prostore tudi italijanski vzgojnovarstveni zavod, ki bo imel 2 igralnici (eno za malo šolo) in najnujnejše dodatne prostore, kuhinja pa bo> skupna s šolsko.
Skupna bruto površina vseh ' prostorov bo znašala 3022 m2 oziroma na
enega učenca glede na sedanjo kapaciteto vseh treh zavodov 21,4 m2. Po normativih, ki so določeni za slovensko osnovno šolo in jih lahko uporabimo za
približno primerjavo, bi za sedanje število učencev bila potrebna skupna bruto
površina okoli 1400 m2 ali okrog 9,4 m2 bruto- površine na enega učenca,. Iz
tega izhaja, da bo bruto površina na enega učenca v italijanskem šolskem centru
v Kopru za 12 m2 ali za 127,7 % večja kot v slovenski osnovni šoli z enako
kapaciteto- (150 učencev).
Ker so normativi izdelani le za osnovno šolo, številke niso v celoti primerljive. Kljub temu je iz vsega razvidno, da bodo stroški adaptacije glede
na specifične potrebe šolstva italijanske narodnosti v Kopru znatno presegli
povprečne stroške za podobno preureditev prostorov za kakršnokoli slovensko
šolo v občini Koper.
Predračun stroškov adaptacije stavbe in dograditve telovadnice:
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1. objekt

3 294 000 din

2. oprema (ocena)

360 000 din

3. zunanja ureditev (ocena)
SKUPAJ 1, 2, 3

100 000 din
3 754 000 din

4. garancijski polog 10 %
SKUPAJ 1, 2, 3

376 000 din
4 130 000 din

5. projekt, nadzor, ostalo (ocena)

200, 000 din

6. nadomestno: stanovanje

120 000 din

SKUPAJ 1, 2, 3, 4, 5, 6

4 450 000 din

Po predračunu znašajo stroški adaptacije stavbe italijanske osnovne šole
in gimnazije ter stroški dograditve telovadnice skupno 4 450 000 din. Stroški
adaptacije in dograditve telovadnice bodo zaradi specifičnih potreb šolstva
italijanske narodnosti v Kopru mnogo večji, kot so z normativi za graditev in
opremo osnovnih šol dopustni za potrebe slovenskega šolstva, kar je razvidno
iz obrazložitve. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo SR Slovenije
zato predlaga v skladu z zakonom o -šolah z italijanskim oziroma madžarskim
učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št.
7-44/65), da prispeva SR Slovenija po dogovoru s skupščino občine Koper kot
investitorjem, 3 115 000 din za financiranje adaptacije zgradbe in za graditev
telovadnice. Višina soudeležbe SR Slovenije je utemeljena, ker bodo s to
adaptacijo urejeni najbolj pereči problemi šolanja pripadnikov italijanske narodnosti v SR Sloveniji, hkrati pa bo adaptiran in zaščiten tudi pomemben
kulturno-zgodovinski spomenik, ki je povezan s kulturno zgodovinskimi tradicijami prebivalstva italijanske narodnosti v Kopna.
Po tem predlogu bi zagotovila:
SR Slovenija
občina Koper

3 115 000 din
1 335 000 din
Skupaj

...

4 450 000 din

in sicer v posameznih letih:
1969

1970

Skupaj

SR Slovenija .

1 000 000

2 115 000

3 115 000

občina Koper .

335 000

1 000 000

1 335 000

1 335 000

3 115 000

4 450 000

Skupaj

.

.

.

Soudeležba SR Slovenije za leto 1969 v znesku 1 000 000 din je že zagotovljena v republiškem proračunu za leto 1969. Vse morebitne prekoračitve
prek 10 % pologa pa bodo bremenile izključno skupščino občine Koper.
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala predlog odloka o finančnem programu za sofinanciranje adaptacije stavbe italijanske
osnovne šole in gimnazije ter dograditve telovadnice za potrebe italijanskih šol
v Kopru na svojo 150. seji dne 3. aprila 1969.
Komisija k predlogu odloka ni imela načelnih pripomb.
V podrobni obravnavi je dala komisija k posameznim: točkam naslednje
amandmaje:
K I. točki :
Besede »sofinanciranje SR Slovenije pri adaptaciji« naj se nadomesti z
besedami »Udeležba SR Slovenije pri financiranju adaptacije«.
Sprememba je redakcijske narave.
K VI. točki :
Besedi »naslednji dan« naj se nadomesti z besedama »osmi dan«.
Po določbi drugega odstavka 216. člena ustave SR Slovenije se lahko samo
iz posebno utemeljenih razlogov določi, da začne predpis veljati prej kakor osmi
dan po objavi. Taki razlogi v tem primeru po mnenju komisije niso podani
in jih predlagatelj v obrazložitvi akta tudi ne navaja.
Št: 402-75/69
Ljubljana, 4. 4. 1969
Odbor za proračun republiškega zbora — poročilo z dne 7. 4. 1969, št.
402-75/69.
Odbor za družbenoekonomski sistem in proračun organizacijsko-političnega
zbora — poročilo1 z dne 3. 4. 1969, št. 402-75/69.

PREDLOG ODLOKA
o načrtu statističnih raziskovanj v SR Sloveniji za leto 1969
1. Sprejme se načrt statističnih raziskovanj za leto 1969, ki imajo pomen
za Socialistično republiko Slovenijo.
2. Načrt statističnih raziskovanj za leto 1969 je sestavni del tega odloka
in je objavljen skupaj z njim.
3. Finančna sredstva za izvajanje tega odloka so zagotovljena v okviru
proračunskih sredstev, ki so bila dodeljena Zavodu SR Slovenije za. statistiko
v letu 1969.
4. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
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OBRAZLOŽITEV
Načrt republiških statističnih raziskovanj, ki naj bi jih izvajali v SR Sloveniji v letu 1969, obsega 23 statističnih raziskovanj.
Osnutek načrta teh raziskovanj je bil poslan 111 interesentom, da bi sporočili svoje spreminjevalne predloge in sodelovali pri sestavljanju tega načrta,
tako da bi bili zbrani statistični podatki čimbolj racionalno uporabljeni in da
bi zbirali le tiste podatke, ki so potrebni naši republiki.
Osnutek načrta republiških statističnih raziskovanj za leto 1969 je izdelal
Zavod SR Slovenije za statistiko na podlagi prejetih predlogov in pripomb, ki
jih je zavod delno upošteval, delno pa odklonil, kar je razvidno iz nadaljnje
utemeljitve.

Utemeljitev predlaganih republiških raziskovanj v SR Sloveniji za leto 1969
Demografska statistika
1. Registracija prebivalstva.
Na podlagi registra stalnega prebivalstva se opravi vsako leto kratka registracija prebivalstva po nekaj znakih za statistične in druge potrebe, kar je
utemeljeno z zakonom o registru prebivalstva.
2. Služba selitvenega gibanja.
Na podlagi registra prebivalstva in v naši republiki vpeljane prijavnoodjavne službe se vodi služba selitvenega gibanja, ki daje razvid o gibanju
prebivalstva.
3. Poročilo o priznanju očetovstva, pozakonitvah in posvojitvah otrok.
Te podatke zbira zavod že vrsto let in spadajo med standardne informacije
o naravnem gibanju prebivalstva.
Industrijska statistika
4. Problematika industrijskega podjetja (Priloga k obrazcu IND-1).
To raziskovanje je bilo vpeljano pred leti na zahtevo po razširitvi tabele
o poslovnih činiteljih proizvodnje s strani Gospodarske zbornice SRS. Zbornica prejme po en izvod poročila podjetij, jih tudi dodatno obdeluje, drugi izvod
pa pošiljamo Sekretariatu za gospodarstvo in Zavodu za planiranje SRS, ki pa
denarno ničesar ne prispevata.
5. Meisečno prognostično poročilo (KT-1) teče že več let ter je bilo vpeljano
na zahtevo izvršnega sveta Ljudske skupščine in takratnih sekretariatov. Na
osnovi teh podatkov izračunavamo mesečno prognozo in jo objavljamo 26. v
mesecu. Te informacije so postale nepogrešljiv del hitrih statističnih rezultatov.
6. Letno poročilo o uporabi domačih patentov (izumov) in izboljšav v
SR Sloveniji v letu 1968.
Republiški sekretariat za gospodarstvo predlaga uvedbo novega raziskovanja o uporabi domačih patentov in tehničnih izboljšav v SR Sloveniji. Jugoslavija je namreč v Evropi na zadnjem mestu glede števila prijavljenih patentov v razmerju do števila prebivalcev. Poročale bi vse proizvodne gospodarske organizacije.
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Statistika obrti
7.—10. Vse štiri obrtne statistike dopolnjujejo letno poročilo o obrti in
so bile vpeljane na predlog gospodarske zbornice. To so:
Obrt-1 Spremembe v organizaciji obrti.
Obrt-2 Vključevanje vajencev v obrt.
Obrt-3 Zaposleni v zasebni obrti.
Obrt-4 Zaposleni v družbeni obrti.
Statistika gradbeništva
11. Polletno poročilo o cenah za gradbena dela.
To poročilo je bilo vpeljano pred leti in so stroški prvotno bili kriti ia
zveznih sredstev. Leta 1967 je bilo to ukinjeno in je zaradi ohranitve petnajstletne kontinuitete porabljeno iz republiških sredstev našega zavoda okoli
4200 din.
Komunalna statistika
12.—14. Letna poročila <o investicijah, izdatkih in tarifah za komunalne
storitve (K-l), polletna poročila o komunalnih organizacijah in njihovih dejavnostih (K-2) ter o stanovanjskih skupnostih (K-3) naroča gospodarska zbornica SRS.
Statistika trgovine
15. Problematika — priloga k mesečnemu poročilu o dejavnosti trgovine
na drobno in debelo (TRG-14).
Problematika kot priloga k mesečnemu poročilu se zbira za 100 izbranih
trgovskih organizacij.
Statistika prometa in zvez
16. Problematika k mesečnemu poročilu (Priloga k SAM-11).
To je obvezna priloga, ki rabi za sestavljanje mesečnih komentarjev že
od leta 1960.
17.—18. Mesečno poročilo skupnosti 2P o tovornem in potniškem prometu
(Prim-Zel-1) in poročilo o PTT prometu, ki ga daje združenje PTT podjetij
Slovenije (308-A) nadomestuje zvezno poročilo o teh dejavnostih in je vir za
objavljanje in komentiranje teh statističnih raziskovanj.
19. Mesečno poročilo o prihodu potnikov z vlaki, letali in ladjami (S2-3,
PS-3, SV-3).
To poročilo je bilo vpeljano leta 1965 na predlog takratnega sekretariata
in turističnih združenj, ki so do leta 1967 ta raziskovanja tudi financirali. Poročila predstavljajo dopolnitev zveznih poročil prometne službe, s katero pridemo
do kompleksnega podatka o prihodu potnikov, ker je po teh podatkih veliko
povpraševanj e.
Statistika gostinstva in turizma
20. Mesečno poročilo o obisku turističnih zanimivosti (Tu-2).
To poročilo teče že vrsto let in je reden vir podatkov, ki nas informirajo
o izletniškem turizmu v Sloveniji. Le-ta je izredno pomemben za našo republiko
in je zlasti turistična zveza zelo zainteresirana na nadaljnjem vodenju te statistike.
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Statistika šolstva, kulture in prosvete
21. Anketa o šolski prehrani.
Na željo prosvetnih in socialno zdravstvenih ustanov zberemo nekaj pomembnejših podatkov o šolah, kjer je organizirana šolska prehrana in o številu
otrok, ki se hranijo v šolah ter o stroških za prehrano.
22. Kvalifikacija učnega osebja, dopolnilo k obrazcu Š-K.
Republiški sekretariat za prosveto in kulturo predlaga uvedbo raziskovanja
o številu učnega osebja po šolski izobrazbi in strokovni usposobljenosti ter
predavateljskih nazivih. Poročale bi vse šole konec šolskega leta.
23. Socio-ekonomska struktura učencev osnovnih in srednjih šol, dopolnilo
k obrazcu S-K.
Republiški sekretariat za prosveto in kulturo predlaga uvedbo raziskovanja
o socio-ekonomskem izvoru učencev in dijakov glede na poklic staršev ali vzdrževalcev.
Utemeljitev odklonitev za raziskovanja, ki niso bila predlagana v načrt
republiških statističnih raziskovanj za leto 1969
Zavod SR Slovenije za statistiko je sprejel v zvezi z načrtom statističnih
raziskovanj 1969 od posameznih sekretariatov, občinskih skupščin, delovnih
organizacij in drugih tudi predloge in pripombe, ki jih iz različnih razlogov ni
sprejel.
Statistika kulture
1. Popis kulturnih spomenikov v SR Sloveniji bi dal pregled fizičnega stanja kulturnih spomenikov pod varstvom in njihovega financiranja. Zbrani podatki bi služili za izdelavo nacionalnega spomeniškega programa, za zadovoljitev
obveznosti, ki jih ima naša država v zvezi s Haško konvencijo, nadalje kot
podlaga za izdelavo ustreznih pravnih norm ipd. (Zavod za spomeniško varstvo SRS.)
Zavod za statistiko je menil, da je ta predlog utemeljen, vendar ni mogel
biti sprejet, ker zavod za statistiko v okviru proračunskih sredstev za leto
1969 finančna sredstva za. izvedbo tega raziskovanja niso bila zagotovljena.
Demografska statistika
2. V »register prebivalstva« naj bi vnesli še podatke o aktivnem in o vzdrževanem prebivalstvu (občina Ilirska Bistrica, republiški sekretariat za delo).
Zavod meni, da bo to izvedljivo šele ob popisu prebivalstva leta 1971.
3. Isto velja tudi glede aktivnega in neaktivnga oziroma samostojnega in
nesamostojnega prebivalstva, kar je predlagal republiški sekretariat za delo.
Statistika industrije
4. Poročila »IND-1« naj bi poročevalske enote pošiljale namesto do 5., v bodobe do 10. v mesecu (predlog občine Domžale).
Zavod meni, da to ni izvedljivo, ker morajo biti podatki v vsej državi
obdelani do 10. v mesecu.
5. V »mesečno problematiko« (Priloga IND-1) naj bi vnesli še podatke o
vrednosti fakturirane in plačane prodaje (občina Ilirska Bistrica)..
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Zavod je mnenja, da to ni izvedljivo, ker bi s tem preveč obremenjevali
poročevalske enote.
6. Sedanja nomenklatura proizvodov kemične industrije ne ustreza več
(republiški sekretariat za gospodarstvo).
V načrtu zveznih statističnih raziskovanj za leto 1969 je predvidena revizija celotne nomenklature.
7. Uvajanje, zajemanje in pomderiranje novih proizvodov je prepočasno
(republiški sekretariat za gospodarstvo).
Uvajanje novih ponderjev je v zveznem načrtu statističnih raziskovanj za
leto' 1969.
Statistika obrti
8. Odpraviti dvotirnost glede zaposlenih pri obrazcu Obrt-4 (občina Metlika).
Podatki o zaposlenih po obrazcu RAD-1 in Obrt-4 se razlikujejo po nekaterih znakih, zato zavod meni, da te dvotirnosti ni mogoče odpraviti.
Statistika gradenj
9. Letno poročilo za gradbeni objekt (Gradj-21) naj se za zasebni sektor
v bodoče obdeluje četrtletno (rep. sekretariat za gospodarstvo).
To raziskovanje je zveznega pomena. Zavod meni, da sprememba ni izvedljiva, ker je za redno opazovanje zasebnih gradenj potrebna predhodna uvedba
enotne in tekoče evidence pri pristojnih občinskih organih.
Statistika prometa
10. Uvesti register zasebnih prevoznikov (rep. sekretariat za gospodarstvo).
Po pojasnilih Zveznega zavoda za statistiko bodo v letu 1969 pripravili
osnovne podatke o zasebni obrti (na temelju evidence finančnih organov).
11. Razširiti podatke pri statistiki cestnih motornih vozil glede sektorja
lastništva in glede namena uporabe ter uvesti register zasebnih prevoznikov
(rep. sekretariat za gospodarstvo).
Zavod pripominja, da je vprašanje za sektor lastništva že v obrazcu, vprašanje o namenu uporabe (javni-režijski promet) pa bi bilo treba vnesti v obrazec, toda po predhodnem sporazumu z Zveznim zavodom za statistiko in rep.
sekretariatom za notranje zadeve.
Glede uvedbe registra zasebnih prevoznikov je zavod mnenja, da je to
izvedljivo, vendar bi morali v ta namen vpeljati četrtletna poročila, ki bi jih
pošiljale občine na temelju obstoječe evidence.
Statistika gostinstva in turizma
12. Periodika za gostinstvo zasebnega sektorja naj se iz letnega spremeni
v četrtletno ali polletno (občine: Domžale, Ilirska Bistrica, Izola, Ptuj, Ekonomski center Maribor).
Zavod je mnenja, da to ni izvedljivo, ker bi bili stroški za četrtletno obdelavo previsoki (2300 poročevalskih enot).
13. Mesečna poročila o obisku turističnih zanimivosti (obrazec TU-2) nimajo praktične vrednosti za občine (občina Metlika).
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Zavod pripominja, da zbiramo v vsej Sloveniji te podatke le za 25 krajev
in da obdelava po občinah sploh ne pride v poštev.
Statistika zunanje trgovine
14. Podatke o izvozu in uvozu blaga obdelati vsaj četrtletno in kumulativno,
letno pa tudi po republikah (rep. sekretariat za gospodarstvo).
To je raziskovanje zveznega pomena. Zvezni zavod sicer obdeluje podatke
po republikah, toda jih ne objavlja, temveč dostavlja mesečno vsakemu republiškemu zavodu tablograme s podatki za republiko, ki so na volja interesentom.
Statistika šolstva
15. »Prijavni list za študente« naj bi v kopiji dobivale tudi občine, kjer
ima študent stalno bivališče (občina Velenje).
Zavod pripominja, da so individualni podatki po temeljnem zakonu o
statistiki zaupni in zato predloga ni mogoče sprejeti.
Statistika dela
16. Distribucija zaposlenih po višini osebnih dohodkov za leto 1968 — kot
priloga obr. RAD-10 (rep. sekretariat za delo, Ekonomski center Maribor, občina Domžale).
Zavod pripominja, da je to že predvideno v načrtu zveznih statističnih
raziskovanj za leto 1969.
Isto velja za podatke o osebnih dohodkih po stopnjah strokovne usposobljenosti za delo na delovnem mestu.
17. Podatki o zasedenosti oz. frekvenci posameznih izmen (rep. sekretariat
za delo).
Predlog ni dokumentiran, a je umesten; ker pa se nanaša na zvezno raziskovanje, je zavod mnenja, da za leto 1969 ni izvedljiv.
18. Popis zaposlenih — dvakrat letno, podobno kot RAD-20 v letu 1967
(Ekonomski center Maribor).
Zavod meni, da zaradi prevelikih stroškov to raziskovanje v letu 1969 ni
izvedljivo.
19. Enkratno opazovanje o dnevni migraciji delovne sile v večje industrijske centre (Ekonomski center Maribor).
Tako raziskovanje je bilo izvedeno zadnjič v letu 1967 in bi bilo umestno
ponoviti ga, toda ugotoviti bi bik* treba višino stroškov za izvedbo in zagotoviti
financiranje.
20. V obrazec RAD-1 naj bi dodali še vprašanje o efektnih urah, da bi
lahko izračunali urno produktivnost (občina Domžale).
Glede na to, da je to raziskovanje zveznega pomena, bi bik* treba tak predlog ponoviti pri obravnavanju načrta zveznih statističnih raziskovanj.
21. Uvedba polletnega ali vsaj letnega spremljanja delovne sile z vidika
strokovnosti in kvalifikacije na eni ter presežkov in primanjkljajev kadrov po
posameznih profilih na drugi strani (občina Domžale).
Zavod meni, da to ni izvedljivo, ker niso znane potrebe po posameznih
profilih delovnih mest v delovnih organizacijah.
Delno bi sicer lahko upoštevali sistemizacijo delovnih mest, katera pa po
rezultatih raziskav ne ustreza analitični oceni delovnih mest.
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POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala predlog odloka o načrtu statističnih raziskovanj v SR Sloveniji za leto 1969 na svoji
150. seji dne 3. aprila 1969.
.
Komisija k predlogu odloka ni imela načelnih pripomb.
V podrobni obravnavi je komisija dala amandma k 4. točki :
Besedi »naslednji dan« naj se nadomesti z besedama »osmi dan«
Po določbi drugega odstavka 216. člena ustave SR Slovenije se lahko samo
iz posebno utemeljenih razlogov določi, da začne predpis veljati prej kakor osmi
dan po objavi. Taki razlogi v tem primeru po mnenju komisije niso podam m
jih predlagatelj v obrazložitvi akta tudi ne navaja.
St.: 05-4/69
Ljubljana, 4. 4. 1969
Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora
z dne 26. 3. 1969, št. 05-4/69.

poročilo

Odbor za vprašanja javne uprave in splošne varnosti organizacijsko-političnega zbora — poročilo z dne 20. 3. 1969, št. 05-4/69.

PREDLOG ODLOKA
o soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada
SR Slovenije za leto 1968
Na podlagi 148. člena ustave SR Slovenije in 48. člena zakona o vodah
(Uradni list SRS, št, 22/66), je Skupščina SR Slovenije na seji republiškega
zbora in na seji gospodarskega zbora sprejela
odlok
o soglasju k zaključnemu računu vodnega sklada
SR Slovenije za leto 1968
K zaključnemu računu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1968 ki ga je
sprejel upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije na svoji seji dne 31. 1. 19 ,
se daje soglasje.
OBRAZLOŽITEV
Odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji 26. 2. 1969 razpravljal o zaklenem računu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1968, ki ga je upravni odbor
sklada sprejel na svoji seji dne 31. 1. 1969 in poslal Skupščini SR Slovenije
v soglasje.
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Dohodki vodnega sklada so v letu 1968 znašali 43 546 445,74 din, kar je
7% več, kot je predvideval finančni načrt za leto 1968. Vodni prispevek delovnih organizacij je za 2 % večji od predvidenega. K temu je pripomoglo predvsem to, da je vodni sklad organiziral lastno finančno službo, ki ji je v sodelovanju s SDK uspelo v relativno kratkem času vzpostaviti disciplino plačevanja
vodnega prispevka. Vodni prispevek iz 1 % katastrskega dohodka se je povečal
za 66 %.
Izdatki vodnega sklada so znašali v letu 1968 37 467 092,27 din, kar je v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 1968 92 %, v primerjavi z.
ustvarjenimi dohodki pa 86 %.
Potrošnja sredstev za redno vzdrževanje vodno gospodarskih objektov in
za investicije v varstvene objekte je po namenu in objektih usklajena s sprejetim finančnim načrtom za leto 1968. Finančni načrt je bil med letom spremenjen v toliko1, da so bila neizkoriščena sredstva za gradnjo čistilne naprave v
Dolenjskih Toplicah iz leta 1966, ki so znašala 250 000 din, porabljena za dokončno izdelavo študije »Preskrba Dolenjske s pitno vodo-«.
Najnižja realizacija finančnega načrta za leto 1968 je bila dosežena pri investicijah v čistilne naprave in sicer 24%. Vzrok za to je delno pomanjkanje
lastnih sredstev za udeležbo, predvsem pa pomanjkanje in nepravočasna priprava tehnične dokumentacije. Neizkoriščena sredstva v te namene se prenašajo
v leto 1969.
Predvideni izdatki za študijsko, raziskovalno delo so bili realizirani s 86 %.
Nizka realizacija v letu 1968 je predvsem posledica prekoračenja pogodbenih
rokov s strani zunanjih sodelavcev. Tudi ta sredstva se prenašajo v leto 1969.
Ker so bila sredstva vodnega sklada v letu 1968 porabljena za namene,
ki jih določa srednjeročni program vodnega sklada in finančni načrt za leto
1968, predlaga odbor za urbanizem ter stanovanjsko in komunalno gospodarstvo
skupščini, da v smislu 48. člena zakona o vodah da soglasje k zaključnemu
računu vodnega sklada SR Slovenije za leto 1968.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na seji dne 26. februarja 1969 obravnavala zaključi račun vodnega sklada SR Slovenije za leto
1968 in finančni načrt tega sklada za leto 1969, ki ju je predložil upravni odbor
vodnega sklada SR Slovenije.
Pri obravnavanju zaključnega računa in finančnega načrta sklada se komisija glede na svojo vlogo ni ukvarjala z materialnimi vprašanji, smotrnostjo
in upravičenostjo izdatkov po zaključnem računu ter z materialnimi vprašanji
razdelitve oziroma namembnosti sredstev sklada po predloženem finančnem načrtu.
Pri obravnavi zaključnega računa sklada za preteklo leto je komisija
opozorila, da skupščini še ni predloženo poročilo službe družbenega knjigovodstva o pregledu zaključnega računa. V zakonu o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 36/64) je podobno kot za
zaključni račun republiškega proračuna določeno, da se zaključni račun sklada
pošlje v pregled službi družbenega knjigovodstva in sicer v 10 dneh potem,
ko ga je pristojni organ sklada sprejel. Navedeni zakon sicer ne postavlja iz-
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rečnega pogoja, da skupščina ne bi mogla obravnavati zaključnega računa, če ji
ni predloženo tudi poročilo službe družbenega knjigovodstva, vendar je komisija
menila, da skupščina praktično' ne bi mogla dati soglasja k zaključnemu računu
brez poročila službe družbenega knjigovodstva, ker bi se sicer v nasprotnem
primeru lahko zgodilo, da bi odobrila zaključni račun, v katerem bi služba
družbenega knjigovodstva ob kasnejšem pregledu ugotovila take finančne nepravilnosti in nezakonitosti, ki bi terjale bistvene spremembe ali celo novo
sestavo zaključnega računa s ponovno obravnavo v skupščini. Vztrajanje pri
takem stališču pa seveda hkrati zahteva večjo ažurnost službe družbenega knjigovodstva pri pregledovanju zaključnih računov skladov.
Pri obravnavi besedila predlaganih odlokov o soglasju k zaključnemu računu in o potrditvi finančnega načrta sklada z gledišča njune pravne skladnosti
in redakcijske pravilnosti komisija ni imela pripomb niti predlogov za spremembe oziroma dopolnitve besedila.
Št.: 400-21/69
Ljubljana, 28. 2. 1969
Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora
— poročilo z dne 27. 2. 1969, št. 400-21/69.

PREDLOG ODLOKA
o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada SR Sloveniije za leto 1968
Na podlagi 148. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 2. člena
zakona o spremembah zakona o cestnem skladu SR Slovenije (Uradni list SRS,
št. 30-310/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega
zbora in na seji gospodarskega zbora sprejela
ODLOK
o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada SR Sloveniije za leto 1968
I.
Potrdi se zaključni račun cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968 s stanjem na dan 31. decembra 1969:
1. skupna sredstva . .
2. razporejena sredstva
3. ostanek sredstev . .

221 263 528,86
220 336 826,39
926 702,47
II.

Ostanek sredstev v znesku 926 702,47 din se prenese kot dohodek sklada
v letu 1969.
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OBRAZLOŽITEV
Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora je na seji dne 4. marca
1969 obravnaval zaključni račun in poročilo o poslovanju cestnega sklada SR
-Slovenije za leto 1968, ki ga je sprejel upravni odbor sklada na svoji seji dne
3. februarja 1969.
Gospodarjenje cestnega sklada v letu 1968 je odbor ugodno ocenil, saj je
upravni odbor cestnega sklada nadaljeval z začrtano politiko o vzdrževanju in
rekonstrukciji cestne mreže v SR Sloveniji, ki jo je določila Skupščina SR Slovenije ob potrditvi programa cestnega sklada SR Slovenije o vzdrževanju in
rekonstrukciji cest v obdobju 1967—1970.
Glede na to, da so vsa cestna dela bila že predvidena v srednjeročnem
programu, je cestni sklad SR Slovenije le določil tista cestna dela, ki naj bi
se opravila v letu 1968. Pri tem je bila izjema le gradnja oziroma popravilo
treh mostov, katerih slabo stanje se je ugotovilo šele med izvajanjem srednjeročnega programa.
V obravnavi poslovnega poročila in na postavljena vprašanja poslancev je
odbor sprejfel med ostalim naslednja pojasnila predstavnika cestnega sklada
SR Slovenije:
— Razpoložljiva sredstva cestnega sklada omogočajo za naše razmere zadovoljivo redno vzdrževanje glavnih cest, ne omogočajo pa zadovoljivo vzdrževanje manj pomembnih cest in tak način izvajanja del, ki bi ustrezal sedanji
prometni obremenitvi.
—- Sredstva za redno vzdrževanje cest se plačujejo cestnim podjetjem na
podlagi meril, katera upoštevajo dolžino, vrsto vozišč ter prometno obremenitev.
Na osnovi teh meril je cestni sklad SR Slovenije sklenil s cestnimi podjetji
srednjeročne pogodbe o tekočem vzdrževanju cest, ki veljajo do leta 1970. V teh
pogodbah so bili vpeljani tudi nekateri instrumenti, ki peljajo k ekonomskim
odnosom v gospodarjenju s cestami.
■— Pri financiranju del modernizacije so v mnogih primerih prispevali dodatna sredstva interesenti, kar je povečalo obseg predvidenih del. Pri tem se je
sklad dogovarjal le za tista dela, ki so bila predvidena v letnem ali srednjeročnem programu sklada.
— Predvidena dela po programu za leto 1968 so bila povečini zaključena,
vendar so bila nekatera dela prekinjena in bodo dokončana v letu 1969. Razlog
za to preložitev je iskati v izredno slabih vremenskih razmerah za cestna dela
v preteklem letu.
— Cestni sklad je v preteklem letu oddajal vzdrževalna dela praviloma
cestnim podjetjem, medtem ko so bile rekonstrukcije in gradnje novih cestnih
odsekov oddane z licitacijo tudi drugim izvajalcem in ne le cestnim podjetjem.
— Glede racionalizacije programa razvoja cest in priprave gradnje hitrih
cest je bila teža dela predvsem na pripravi programov in projektov za gradnjo
avto ceste Šentilj—Nova Gorica na odsekih Hoče—Leveč in Vrhnika—Postojna
-—Razdrto.
V obravnavi je odbor ugotovil, da so bila razpoložljiva sredstva cestnega
sklada SR Sloveniije porabljena v letu 1968 v skladu s finančnim načrtom oziroma rebalansom tega načrta in v skladu s programom o vzdrževanju in rekonstrukciji cest v obdobju 1967—1970. Odbor je soglašal z načinom reševanja
problemov gospodarjenja s cestami, ki ga je upravni odbor cestnega sklada
SR Slovenije uveljavil v letu 1968, ter ugotovil dokaj velik napor strokovnih
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in drugih služb pri uresničevanju nalog. Odbor se je zato s predloženim zaključnim računom cestnega sklada SR Sloveniije za leto 1968 in priloženim
poslovnim poročilom strinjal in sklenil, da predloži repubiškemu zboru Skupščine SR Slovenije odlok o potrditvi zaključnega računa cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968.
Odbor za proizvodnjo in promet predlaga republiškemu zboru Skupščine
SR Sloveniije, da predlagani odlok sprejme.
Št.: 400-21/69
Ljubljana, 5. 3. 1969
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na seji dne
5. marca 1969 obravnavala zaključni račun cestnega sklada SR Slovenije za
leto 1968 in finančni načrt tega sklada za leto 1969, ki ju je predložil upravni
odbor cestnega sklada SR Slovenije.
Pri obravnavanju zaključnega računa in finančnega načrta sklada se komisija glede na svojo vlogo ni ukvarjala z materialnimi vprašanji, smotrnostjo in
upravičenostjo izdatkov po zaključnem, načunu ter z materialnimi vprašanji
razdelitve oziroma namembnosti sredstev sklada po predloženem finančnem
načrtu.
Pri obravnavi zaključnega računa sklada za preteklo leto je komisija ugotovila, da skupščini še ni bilo predloženo poročilo službe družbenega knjigovodstva o pregledu zaključnega računa. V zakonu o financiranju družbeno^
političnih skupnosti v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 36/64) je podobno kot
za zaključni račun republiškega proračuna določeno, da se zaključni račun
sklada pošlje v pregled službi družbenega knjigovodstva, in sicer v 10 dneh potem, ko ga je pristojni organ sklada prejel. Navedeni zakon sicer izrecno ne
postavlja pogoja, da skupšina ne bi mogla obravnavati zaključnega računa, če
ji ni predloženo tudi poročilo službe družbenega knjigovodstva, vendar je bila
komisija mnenja, da bi bilo potrebno zagotoviti, da bi bilo pri obravnavanju
zaključnega računa sklada v skupščini na razpolago' tudi poročilo službe družbenega knjigovodstva o pregledu zaključnega računa. V nasprotnem primeru
bi se lahko zgodilo, da bi skupščina odobrila zaključni račun, v katerem bi služba
družbenega knjigovodstva ugotovila take finančne nepravilnosti in nezakonitosti, da bi terjale bistvene spremembe ali celo novo sestavo zaključnega računa
s portovno obravnavo v skupščini.
K temu mnenju pa komisijo ne navajajo le formalni razlogi, temveč predvsem skrb za polno soodgovornost pri potrditvi zaključnega računa in dejstvo,
da republiški skladi, še posebej cestni sklad posluje z veliko vsoto republiških
sredstev ter so v znatnem delu neposredno udeleženi v dohodkih republiškega
proračuna. Zato bi bilo utemeljeno, da se pri potrjevanju zaključnih računov
skladov ravna enako skrbno in na podoben način kot pri sprejemanju zaključnega računa republiškega proračuna. Za zanesljivo sklepanje pa je potrebno, da
je na razpolago celotno gradivo, torej tudi poročilo službe družbenega knjigovodstva, kateremu morajo skladi po zakonu predhodno poslati zaključni račun
v pregled.
Vztrajanje pri takem stališču bi seveda zahtevalo večjo ažurnost službe
družbenega knjigovodstva pri pregledovanju zaključnih računov skladov. Ce
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zaradi časovnih zakasnitev pri potrjevanju zaključnih računov skladov za preteklo leto tega v tem primeru ne bi bilo mogoče doseči, pa je vsekakor potrebno
o navedenih vprašanjih razpravljati in sprejeti stališča za ustrezno ravnanje
v prihodnjem letu.
Pri obravnavi besedila predlaganih odlokov o potrditvi zaključnega računa
in o soglasju k finančnemu načrtu sklada z gledišča njune pravne skladnosti in
redakcijske pravilnosti komisija ni imela pripomb niti predlogov za spremembe
oziroma dopolnitve besedila.
St.: 400-21/69
Ljubljana, 6. 3. 1969
PREDLOG ODLOKA
o potrditvi zaključnega računa republiških skupnih rezerv gospodarskih
organizacij za leto 1968
Na podlagi 148. člena ustave Socialistične republike Slovenije in drugega
odstavka 18. člena zakona o gospodarjenju in razpolaganju s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij (Uradni list SRS, št. 4-19/66) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora in na seji gospodarskega zbora sprejela
ODLOK
o potrditvi zaključnega računa republiških skupnih rezerv gospodarskih
organizacij za leto 1968
Potrdi se zaključni račun republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1968 s temle stanjem na dan 31. decembra 1968:
1. skupna sredstva
2. uporabljena sredstva
3. ostanek sredstev

113 817 297,68 din
90 378 185,15 din
18 118 878,08 din

Ostanek sredstev republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij se
prenese kot njihov dohodek v leto 1969.

OBRAZLOŽITEV
Odbor za družbeni plan in finance republiškega zbora je na seji dne
18. marca 1969 obravnaval zaključni račun republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1968, ki ga je predložil upravni odbor republiških
skupnih rezerv gospodarskih organizacij v smislu določila drugega odstavka
18. člena zakona o gospodarjenju in razpolaganju s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij (Ur. 1. SRS, št. 4-19/66).
Odbor je na podlagi predloženega poslovnega poročila za leto 1968 in izvajanja predstavnika upravnega odbora republiških skupnih rezerv gospodarskih
organizacij v izčrpni razpravi ugotovil, da je upravni odbor republiških skupnih
rezerv gospodarskih organizacij v svojem delu med letom 1968 izvajal naloge,
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ki jih je sprejel z resolucijo o osnovah družbenoekonomskega razvoja v SR Sloveniji v letu 1968 (Ur. 1. SRS, št. 10/68), kakor tudi s sklepi in priporočili o
poslovanju skupnih rezerv gospodarskih organizacij v SR Sloveniji, ki jih je
Skupščina SR Slovenije sprejela julija 1968 (Ur. 1. SRS, št. 27/68).
Odbor se je strinjal s politiko upravnega odbora republiških skupnih rezerv
gospodarskih organizacij. Odbor je menil, da je razmerje med delom odobrenih
sredstev republiških skupnih rezerv, namenjenih za kritje izgub in tistim
delom sredstev, ki so bila namenjena za preprečitev izgub gospodarskih organizacij v skladu z nalogami, ki jih je upravni odbor sprejel z omenjeno resolucijo in priporočili Skupščine SR Slovenije. Tako je upravni odbor odobril za
14,9 milijona din sredstev za kritje izgub in 42,1 milijona din za sanacijo —
preprečitev izgub gospodarskih organizacij. Tudi delež sredstev za posojila, ki
so bila odobrena od strani upravnega odbora republiških skupnih rezerv za
pospeševanje dejavnosti gospodarskih organizacij v višini 21,8 milijona din,
je v skupnih sredstvih republiških skupnih rezerv, zastopan v zadostni meri.
Odbor je menil, da je na ta način nadaljevana politika republiških skupnih
rezerv, da se vlagajo večja sredstva v sanacijska posojila, za preprečitev izgub
v gospodarskih organizacijah in znatno manjša sredstva za neposredno kritje
izgub.
Odbor je ugotovil, da je tudi v letu 1968 bilo prošenj za dodelitev posojil
za skoraj štirikrat več, kot pa je bilo teh sredstev na razpolago. Za vsa odobrena
posojila je v poslovnem poročilu dano pojasnilo, za kaj so odobrena. Za zavrnjene prošnje pa je podal obrazložitev za prosilce, ki so imeli največje zahtevke
za posojila, predstavnik upravnega odbora republiških skupnih rezerv na sami
seji odbora.
Odbor je menil, da bi poleg obrazložitev, zakaj niso bila odobrena posojila
posameznim prosilcem, v bodoče moralo biti dano pojasnilo o tem, kakšni so
bili efekti, doseženi z odobrenimi posojili republiških skupnih rezerv. V poslovnem poročilu za preteklo leto to vedno ne bo mogoče. Zato je bilo izrečeno
mnenje, da se take ocene o efektih danih posojil podajo za dve leti nazaj (v poslovnem poročilu za leto 1968 naj bi bili podani efekti o posojilih iz leta 1967).
Medtem ko so v kritju izgub gospodarskih organizacij poleg republiških
skupnih rezerv sodelovale le še občinske skupne rezerve z nekaj več kot 6 %
skupnih sredstev, pa so v sanaciji — preprečevanju izgub — sodelovale republiške skupne rezerve z manj kot 46 % skupnih sredstev. Ostala sredstva pa so
iz drugih virov, predvsem posojila poslovnih bank in v manjši meri tudi
sredstva občinskih skupnih rezerv. Delež republiških skupnih rezerv v posojilih,
namenjenih za pospeševanje dejavnosti gospodarskih organizacij, je v skupnih
sredstvih nad 55 °/o, ostalo pa je delež poslovnih bank. Odbor je menil, da bi se
v letu 1969 delež poslovnih bank moral še povečati, zlasti v posojilih, namenjenih za pospeševanje dejavnosti gospodarskih organizacij in da bi se moralo
doseči še večjo stopnjo koordinacije z akcijami poslovnih bank in občinskih
skupnih rezerv.
Izraženo je bilo mnenje, da je potrebno izdati čimprej ustrezne republiške
predpise, ki naj bi urejali pogoje za vračanje sredstev in tudi ositale obveznosti
do skupnih rezerv gospodarskih organizacij, ki naj bi jih prevzele tiste gospodarske organizacije, katerim bi v bodoče služba družbenega knjigovodstva
nakazala potrebna sredstva za izplačilo minimalnih osebnih dohodkov iz žiro
računa republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij. To je potrebno
storiti toliko bolj, ker se sicer lanski primer izplačila minimalnih osebnih do-
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hodkov iz žiro računa republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij, brez
predhodnega soglasja upravnega odbora, lahko ponovi v letošnj em letu v znatno
večjem obsegu. V tem primeru pa ne bi bilo mogoče izvesti marsikatero nujno
potrebno akcijo upravnega odbora republiških skupnih rezerv v cilju preprečevanja izgub ah pospeševanja dejavnosti gospodarskih organizacij.
Odbor je ugotovil, da so bili dani pogoji, pod katerimi so gospodarskim
organizacijam odobreni sanacijski krediti, v skladu s sprejeto politiko skupnih
rezerv, ki jo je začrtala Skupščina SR Slovenije. V tem so izjema le posojila,
dana kmetijskim organizacijam, pri katerih pogoji še niso usklajeni s sklepi
in priporočili Skupščine SR Slovenije, ki jih je ta sprejela 19. novembra 1968,
v zvezi z nekaterimi problemi kmetijstva v Sloveniji (Ur. 1. SRS, St. 37/68).
Upravni odbor republiških skupnih rezerv bi v najkrajšem času moral upoštevati
vse olajšave pri že odobrenih kreditih za kmetijske gospodarske organizacije,
predvsem znižanje obrestnih mer, podaljšanje odplačilnih rokov ali pa' eventualno uvedbo moratorija.
Odbor je menil, da se pri odobravanju kreditov kmetijskim organizacijam
ne sime iti v drugo skrajnost. Nekatere kmetijske organizacije, ki so zaprosile
za preložitev plačevanja že odobrenih kreditov, so to storile brez vsake dokumentacije in se pri tem sklicevale le na naloge, ki jih je s sklepi in priporočili
v zvezi z nekaterimi problemi kmetijstva v Sloveniji Skupščina SR Slovenije
dala upravnemu odboru teh rezerv. Člani odbora so menih, da je stališče upravnega odbora republiških skupnih rezerv, da se za vsak podoben zahtevek izdela
celoten sanacijski načrt, popolnoma pravilen. Menili so, da ga je potrebno tudi
temeljito proučiti. Izraženo je bilo tudi mnenje, da naj bi upravni odbor retpubliških skupnih rezerv v večjih zahtevkih za posojila informiral tudi ustrezne
organe skupščine.
Odbor je ugotovil, da je že na podlagi nepopolnih podatkov o zahtevkih
za posojila iz republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1969
popolnoma jasno, da skupne rezerve gospodarskih organizacij ne bodo mogle
odobrite večine teh prošenj, kljub nekaj večjim sredstvom, ki bodo sicer na
razpolago.
Odbor se je pri tem strinjal:
— da se namenijo za kritje izgub iz sredstev republiških skupnih rezerv
v letu 1969 približno takšna sredstva kot v letu 1968;
— da se sestavijo kriteriji, kako naj se krijejo izgube tistih gospodarskih
organizacij, ki kljub izgubam v poslovanju istočasno nadpoprečno zvišujejo
osebne dohodke svojim zaposlenim;
— da se v večjem obsegu kot doslej koordinirajo akcije republiških skupnih rezerv z akcijami poslovnih bank in občinskih skupnih rezerv, posebej pri
preprečevanju izgub;
-— da se pri odobravanju posojil kmetijskim gospodarskim organizacijam
izvrši večja selekcija pri prosilcih posojil kot doslej.
Odbor za družbeni plan in finance republiškega zbora je predloženi zaključni račun soglasno sprejel in sklenil predlagati republiškemu zboru predlog
odloka o potrditvi zaključnega računa republiških skupnih rezerv gospodarskih
organizacij za leto 1969.
Odbor je za svojega predstavnika, ki bo sodeloval pri delu skupščinskih
teles, določil poslanca Mirana Cvenka.
St.: 400-21/69
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Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora
je na seji 18. marca 1969 obravnaval zaključni račun republiških skupnih rezerv
gospodarskih organizacij za leto 1968, ki ga je predložil upravni odbor republiških skupnih rezerv in predlog odloka o potrditvi zaključnega računa republiških
skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1968, ki ga predlaga odbor za
družbeni plan in finance republiškega zbora Skupščine SR Slovenije.
Odbor se ni spuščal v obravnavanje primernosti odobritve posameznih posojil, odobrenih v letu 1968, ampak se je zadržal predvsem pri obravnavi izvajanja politike upravnega odbora republiških skupnih rezerv gospodarskih organizaci j.
Odbor je ugotovil, da je Skupščina SR Slovenije v letu 1968 sprejela več
priporočil za vodenje politike usmerjanja sredstev skupnih rezerv m da je
upravni odbor tudi upošteval ta priporočila, ki nalagajo skupnim, rezervam
naslednje:
v resoluciji o osnovah družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije
v letu 1968 je priporočeno, naj bo pri uporabi sredstev skupnih rezerv gospodarskih organizacij v letu 1968 dan poudarek kreditiranju takih programov
modernizacije, ki bodo temeljili na večjem poslovno-tehničnem sodelovanju in
integraciji, nadalje naj se namenjajo sredstva za kreditiranje opreme, skupne
rezerve naj sodelujejo pri odpiranju novih delovnih mest za sedaj zaposlene
v tistih premogovnikih, katerih zaloge bodo v bližnji bodočnosti izčrpane oziroma kopanje premoga ne bo več rentabilno. Razen tega naj skupne rezerve
sofinancirajo tudi modernizacijo železnic;
v sklepih in priporočilih o poslovanju skupnih rezerv gospodarskih organizacij v SR Sloveniji, je priporočeno, naj se sredstva skupnih rezerv gospodarskih organizacij uporabljajo predvsem za razne sanacije, torej za namene,
da se preprečujejo izgube in za modernizacijo in rekonstrukcijo obstoječih kapacitet. Izgube naj se krijejo le v perspektivnih gospodarskih organizacijah, ki
s svojim sanacijskim načrtom zagotavljajo rentabilno in uspešno poslovanje,
— v sklepih in priporočilih v zvezi z nekaterimi problemi kmetijstva v
Sloveniji je naloženo upravnemu odboru republiških skupnih rezerv, da piouči
zahteve za podaljšanje odplačilnih rokov in znižanje obrestnih mer oziroma
uvedbo moratorija vseh sanacijskih kreditov, ki so bili odobreni kmetijskim
organizacijam ter v sodelovanju z občinskimi skupnimi rezervami reši uptavičene zahteve še v letu 1968.
Odbor je ugotovil, da so z vsemi omenjenimi skupščinskimi priporočili
naložene republiškim skupnim rezervam obsežne naloge, ki jih je v letu 1968
v okviru možnosti maksimalno izpolnil. Odbor je sprejel na znanje pojasnilo,
da se za odobrene kredite s področja kmetijstva ne podaljšuje odplačilnih rokov
niti ne znižuje obrestnih mer avtomatsko, ampak da stoji upravni odbor na stališču, da se zahteve obravnavajo individualno in na podlagi ustrezne utemeljitve.
Glede možnosti za uresničevanje vseh priporočil in nalog, naloženih republiškim skupnim rezervam je odbor sprejel na znanje opozorilo, da bo poslovanje sklada v letu 1969 dokaj kritično zaradi velikega neskladja med razpoložljivimi sredstvi in potrebami. Po orientacijskih podatkih bo v letu 1969 sklad
razpolagal z okoli 80 milijoni dinarjev sredstev; že sedaj znanih potreb pa je za
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okoli 140 milijonov dinarjev, pri čemer niti niso upoštevani niti vsi zneski za
vse namene, ki se navajajo v skupščinskih aktih, kot npr. za modernizacijo
železnic.
V razpravi o nalogah upravnega odbora republiških skupnih rezerv je
prišlo do izraza tudi mnenje, da bi morale skupne rezerve odigrati svojo vlogo
tudi v raznih drugih primerih, ko podjetja zaidejo v težave oziroma imajo
škodo, kot so jo imela nekatera podjetja npr. zaradi devalvacije angleškega
funta.' V takih in sličnih primerih, ki so izven moči in kompetenc gospodarskih
organizacij, bi skupne rezerve po mnenju članov odbora morale vs&j v n&jb° j
kritičnih primerih priskočiti na pomoč oziroma omiliti ekonomsko škodo.
Zaradi kritičnosti razpoložljivih sredstev v primerjavi s potrebami je odbor
razpravljal tudi o umestnosti, da se sredstva skupnih rezerv usmerjajo tudi
za financiranje infrastrukture, kot je na primer modernizacija železnic oziroma
kot je bilo prvotno predvideno za sofinanciranje uporabe dela opreme bivšega
EKK v okviru cinkarne Celje.
V zvezi z vso to problematiko, predvsem pa zaradi neskladja med razpoložljivimi sredstvi in potrebami za izpolnitev vseh nalog, ki se postavljajo pred
republiške skupne rezerve, je bilo izraženo mnenj d, da bi morali v republiki
najti neko obliko za formiranje sredstev, s katerimi bi reševali probleme v gospodarstvu.
V republiškem proračunu za leto 1969 obstojata dve postavki: »sredstva za
intervencije v kmetijstvu »in« sredstva za intervencije v gospodarstvu«. Vsekakor pa je znesek, ki je določen v proračunu za ta namen, dokaj premajhen,
če bi hoteli biti količkaj učinkoviti pri usmerjanju gospodarstva. Vprašanje pa
tudi je, če je proračun sploh tista oblika, ki bi ustrezala za ta namen. Verjetno
bi morali najti neko drugo obliko.
Odboru je znano, da je formirana posebna komisija v okviru skupščine za
razširjeno reprodukcijo z nalogo proučiti in pripraviti ustrezne predloge, da bi
rešili to osnovno vprašanje na tem področju, to je vprašanje sredstev za razširjeno reprodukcijo in v zvezi s tem sredstva za usmerjanje gospodarstva.
Odbor predlaga zboru, da sprejme predloženi odlok o potrditvi zaključnega
računa gospodarskih organizacij za leto 1968.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Rada Sorlija.
Št.: 400-21/69
Ljubljana, 25. 3. 1969
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala predlog odloka o potrditvi zaključnega računa republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1968 na svoji 150. seji dne 3. aprila 1969.
Komisija k predlogu odloka ni imela načelnih pripomb.
V podrobni obravnavi je komisija dala k besedilu odloka naslednji
amandma:
V 2. točki (uporabljena sredstva) naj se številko »90 378 185,15 din« nadomesti s številko »95 698 419,60 din«.
V predlogu navedene številke se med seboj namreč ne ujemajo-, iz bilance
sredstev, vsebovane v poročilu upravnega odbora republiških skupnih rezerv
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gospodarskih organizacij pa je razvidno, da znašajo 90 378 185,15 din le »izplačana sredstva-«, »neposredni izdatki« pa 5 320 234,15 din, kar znaša skupaj
95 698 419,60 din.
Št.: 400-21/69
Ljubljana, 4. 4. 1969
PREDLOG ODLOKA
o potrditvi zaključnega računa dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv
gospodarskih organizacij za leto 1968
Na podlagi 148. člena ustave Socialistične republike Slovenije in drugega
odstavka 11. člena zakona o gospodarjenju z dopolnilnimi sredstvi skupnih
rezerv gospodarskih organizacij (Uradni list SRS, št. 4-20/66) je Skupščina
Socialistične republike Slovenije na seji republiškega zbora in na seji gospo^
darskega zbora sprejela
ODLOK
o potrditvi zaključnega računa dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv
gospodarskih organizacij za leto 1968
Potrdi se zaključni račun dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv
gospodarskih organizacij za leto 1968 s temle stanjem na dan 31. decembra 1968:
1. Skupna sredstva
2. uporabljena sredstva

14 608 016,29 din
14 528 100,29 din

3. ostanek sredstev

79 916,00 din

Ostanek dopolnilnih sredstev republiških skupnih rezerv" gospodarskih
organizacij se prenese kot njihov dohodek v leto 1969.

OBRAZLOŽITEV
Odbor za družbeni plan in finance republiškega zbora je na seji dne
18. marca 1969 obravnaval zaključni račun dopolnilnih sredstev republiških
skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1968, ki ga je predložil upravni
odbor republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij v smislu določila
drugega odstavka 11. člena zakona o gospodarjenju in razpolaganju z dopolnilnimi sredstvi skupnih rezerv gospodarskih organizacij (Ur. 1. SRS, št. 4-20/66).
Vsa dopolnilna sredstva republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij so v letu 1968 bila oročena pri komunalni banki in hranilnici Ljubljana
in sicer za dobo 15 let ob 3 % obrestni meri. Komunalna banka in hranilnica
Ljubljana sme ta sredstva uporabiti po 1. členu zakona o uporabi sredstev
naloženih pri splošni gospodarski banki v Ljubljani po zakonu o dopolnilnih
sredstvih za skupne rezerve gospodarskih organizacij za likvidacijo elektrokemičnega kombinata Velenje (Ur. 1. SRS, št. 30/67).
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Odbor za družbeni plan in finance republiškega zbora je predloženi zaključni račun soglasno sprejel in sklenil predlagati republiškemu zboru predlog
odloka o potrditvi zaključnega računa dopolnilnih sredstev skupnih rezerv gospodarskih organizacij za leto 1968.
Odbor je za svojega predstavnika, ki bo sodeloval pri delu skupščinskih
teles, določil poslanca Mirana Cvenka.

POROČILA
Odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora
— poročilo z dne 19.- 3. 1969, št. 400-21/69.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SK Slovenije — poročilo z dne
4. 4. 1969, št. 400-21/69.
POROČILO
k informaciji o občinskih prispevkih in davkih v letu 1969
Odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora je na 19. seji 7. aprila 1969 obravnaval informacijo
o občinskih prispevkih in davkih v letu 1969, ki jo je predložil republiški sekretariat za finance.
Odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora je
na svojih sejah v decembru 1968 obširno obravnaval predloge zakonov, s katerimi so bila uzakonjena določila o prispevkih in davkih za leto 1969. Prav
tako je bila obsežna tudi razprava na seji gospodarskega zbora 19. in 20. decembra 1968. V zvezi s tem je bil sprejet tudi sklep, da republiški sekretariat
za finance izdela kompleksno informacijo o občinskih prispevkih in davkih
v letu 1969, izvršni svet pa informacijo o sredstvih, ki jih bodo občinske skupščine v letu 1969 na podlagi svojih sklepov o stopnjah prispevkov od osebnih
dohodkov in drugih virov namenile za proračune in za izobraževanje, tako da
bo pri sredstvih za izobraževanje razvidno, koliko sredstev je namenjenih za
redno' in dopolnilno dejavnost temeljnih izobraževalnih skupnosti in koliko za
investicije. Obenem naj bi zajela informacija tudi pregled razdelitve skupnih
sredstev za izobraževanje za posamezne namene republiške izobraževalne skupnosti.
Odbor ugotavlja, da informacije o financiranju šolstva, iz katere bi lahko
dobili kompleksen vpogled v celotno strukturo virov in porabe sredstev, še
nimamo. Po prejetih informacijah je vzrok v kasnitvi sprejemanja občinskih
proračunov in s tem tudi v kasnitvi oblikovanja sredstev za šolstvo- na občinski
ravni. Pač pa je republiški sekretariat za finance pripravil informacijo o občinskih prispevkih in davkih v letu 1969.
Odbor je uvodoma ugotovil, da je predložena informacija z obsežno statistično prilogo skrbno pripravljena in omogoča kompleksen in podroben vpogled v občinske predpise na področje prispevkov in davkov. Obenem pa je bilo
že uvodoma izraženo mišljenje, da informacija ne sme ostati sama sebi namen

Priloge
in da ne sme služiti samo informiranju, ampak mora postati izhodišče oz. dokaz,
da je treba to področje v Sloveniji sistemsko ustrezneje urediti.
Odbor je uvodoma ugotovil, da je na področju prispevkov in davkov v
letu 1969 vendarle dosežen napredek v smeri enotnejše davčne politike v okviru
republike, vendar so še vedno, predvsem na področju prispevkov iz osebnega
dohodka razlike, ki jih verjetno ni mpgoče opravičevati.
Podučna izkušnja za nadaljnje napore v smeri enotnejše davčne politike
je, da je večja enotnost dosežena v glavnem na tistih področjih, za katera*
je republika predpisala okvire, gornje ali spodnje meje. Tako so bili npr. določeni enotni kriteriji za razvrščanje katastrskih občin, maksimalne stopnje
prispevkov od obrtnih dejavnosti, od intelektualnih storitev, od avtorskih pravic, od prodaje blaga na drobno itd.
Tudi na področju koordiniranja med posameznimi občinami so bili doseženi
določeni uspehi, kot npr. dokajšnja enakost v vseh petih ljubljanskih občinah,
koordinacija med gorenjskimi občinami itd., vendar je še vedno tudi v tem
okviru nekaj razlik, za katere bi bilo verjetno težko najti argumentacijo.
Pomembna, je tudi ugotovitev, da so občinske skupščine v nekaterih odlokih
presegle pooblastila, določena z zakonom, kar bo moralo po mnenju odbora
biti vsekakor predmet posebne obravnave, predvsem pa ustreznega ukrepanja
za zaščito zakonitosti.
Na odboru je bila še živo prisotna dolgotrajna razprava na odboru in
gospodarskem zboru, ki je bila v decembru 1968. Odbor je ugotovil, da je bila
v decembru izražena vrsta pomislekov, ali sistem, kakršen je, zagotavlja uresničitev družbenih dogovorov in medobčinsko koordiniranje kakor tudi spoštovanje priporočil. Po nekaj mesecih lahko ugotavljamo, da je spoštovalo družbeni
dogovor na področju občinskega prispevka iz osebnega dohodka od delovnega
razmerja samo 11 občin od skupno 60 občin, torej vsega dobrih 18 % vseh dbčin.
Bojazen odbora in gospodarskega zbora, da oblj ubijano znižanje obremenitve gospodarstva ne bo uresničeno, je na žalost postalo dejstvo. Odbor ugotavlja, da nastaja s tem gospodarski kot tudi politični problem, ki ne sme ostati
nerešen, ampak je treba z vso resnostjo in pozornostjo' pristopiti h konkretnim
rešitvam. Odbor sodi, da razlike, ki nastajajo v obremenitvah gospodarskih
organizacij zaradi razlik v občinski prispevni stopnji, presegajo sprejemljive
razlike in da je nastal položaj za uporabo ustavnega določila po amandmaju
XVI v 2. točki, s katerim se določa, da se z zakonom lahko predpišejo okviri,
v katerih smejo občine določati svoje dohodke in druga sredstva za družbene
potrebe, če je delovnim ljudem ali delovnim organizacijam ogrožen enakopraven položaj v pogojih poslovanja in v delitvi družbenega proizvoda.
Odbor poudarja, da je v decembrski razpravi po daljšem dokazovanju
izvršnega sveta, da obstojajo družbeni dogovori z družbeno-političnimi skupnostmi, da ne bodo presegale dogovorjenih okvirov prispevnih stopenj, predlagal zboru, da se zviša prispevna stopnja tako za šolstvo kot tudi, da se prispevna stopnja za zdravstvo poveča od 5,00 na 5,20 %. V poročilu zboru je
odbor navedel sledeče:
»Odbor nadalje sodi oziroma pričakuje potrditev od predstavnikov izvršnega sveta, da je dosledno spoštovanje prispevnih stopenj iz osebnega dohodka,
kakor so razvidne iz tabelarnega pregleda stopenj iz prispevka iz osebnega
dohodka iz delovnega razmerja oziroma uveljavitev le-teh moralno-politična
obveza izvršnega sveta. Na podlagi tega bo gospodarstvo v letu 1968 razbremenjeno za 0,68 % prispevne stopnje iz osebnega dohodka. Odbor izraža priča-
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kovanje, da bo izvršni svet s svojim delom, vplivom in avtoriteto dosegel
spoštovanje te skupne prispevne stopnje v višini 31,82 %.«
Predvidena skupna občinska prispevna stopnja 3,95 % je prekoračena v
masi za 55,7 milijona novih dinarjev, kar pomeni, da znaša v poprečju
4,54% in da znašajo vse prispevne stopnje 32,41% namesto 31,82% in da
gre torej za simbolično znižanje vsega za 0,09 % v republiškem poprečju, medtem ko je po nekaterih občinah doseženo dokajšnje povišanje.
To dejstvo je vsekakor politično izredno slab zgled za družbeno dogovarjanje, saj se celo v okviru splošne potrošnje, med družbeno-političnimi
skupnostmi dogovori ne spoštujejo. Odbor sodi, da ni mogoče mimo iti mimo
vseh teh ugotovitev in da bi bilo to politično nevzdržno in neopravičljivo,
predvsem pa ne bi bilo- perspektivno.
Odbor ugotavlja, da so močno prekoračile priporočeno občinsko prispevno
stopnjo tudi občine, na področju katerih poslujejo velike gospodarske organizacije, ki so zaključile poslovno leto 1968 z izgubo, kot so npr. Jesenice, Ravne
na Koroškem, Celje itd. To dejstvo navaja na sklepanje, da je tem, občinskim
skupščinam prvenstveni cilj kriti občinske proračunske potrebe, pri čemer
jih verjetno vodi spoznanje, češ saj problemi gospodarskih organizacij v izgubi
itak presegajo občinske možnosti in bo treba saniranje in kritje izgub teh
gospodarskih organizacij itak reševati na republiški ravni.
Modernizacija in rekonstrukcija gospodarskih organizacij je temeljni pogoj
ne samo za nadaljnji gospodarski razvoj naše republike, ampak tudi za uspešen
razvoj vse družbene nadgradnje v naši republiki. Vendar je o modernizaciji
našega gospodarstva, o racionalizaciji v naši industriji, o> nujnosti vključevanja
v mednarodno delitev dela govora predvsem v raznih resolucijah, v praksi pa
s predpisovanjem prispevkov in dajatev slabimo sposobnost našega gospodarstva, da bi izvršilo naloge, ki jim jih nalagamo z resolucijami in priporočili.
Dokaz za to je tudi v tem, da bo delež sredstev gospodarskih organizacij v
celotnih sredstvih za investicije v osnovna sredstva v letu 1969 padel na 36,9 %
od 39,2 % v letu 1968. Relativno torej zmanjšujemo finančni potencial naših
gospodarskih organizacij. Odbor sodi, da je to nevzdržno in nesprejemljiva
Od toliko obljubljane razbremenitve gospodarstva, da bo gospodarskim organizacijam ostalo več sredstev za njihovo modernizacijo' in rekonstrukcijo in s tem
uspešnejše uveljavljanje v mednarodni delitvi dela ni torej ostalo ničesar.
Ce pogledamo material v zvezi z družbenoekonomskimi izhodišči in obremenjevanjem gospodarstva v letu 1969, pa povsod lahko najdemo velik poudarek
na nujnosti znižanja obremenitve gospodarstva v letu 1969, dejstva pa tega
ne potrjujejo.
Ta dejstva so nam obenem dokaz, da z dosedanjim načinom reševanja
te problematike ne moremo več iti po tej poti, ampak da je treba stvari
bistveno spremeniti. Potrebne so torej sistemske spremembe, o čemer je razpravljal že gospodarski zbor na 58. seji 19. in 20. decembra 1968.
Čeprav odbor ni imel praktično nobenih podatkov o financiranju šolstva
v letu 1969, kar je sicer izvršni svet obljubil, da bo predložil gospodarskemu
zboru še v sedanji sesitavi, se je odbor kljub temu dotaknil tudi tega vprašanja. Ponovno je prišlo do izraza mnenje, da bi morali vsakemu Slovencu
omogočiti obiskovanje osemletke. Slovenci smo relativno- majhen narod in obstoječa razdrobljenost v financiranju in urejanju osnovnega šolstva prav gotovo
nima sprejemljivih dokazov za svoj obstoj.
42
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Odbor sodi, da bi bilo treba sprejeti zakonodajo o enotni republiški izobraževalni politiki, o enotnem osnovnem šolstvu in o financiranju s strani
republike.
Da je sedanji sistem financiranja, šolstva nevzdržen, nam dokazuje tudi
tabelarni pregled občinskih prispevnih stopenj za izobraževanje iz osebnega
dohodka. Prispevna stopnja se giblje po občinah od 1,00% do 4,04 %. Razlika
je torej štirikratna in po mnenju odbora že a priori nesprejemljiva in neopravičljiva, čeprav jo lahko v vsaki občini zagovarjajo, pa tudi morda opravičijo s tem, da občine same odločajo o oblikovanju in porabi sredstev na
občinski ravni.
Odbor tudi ugotavlja, da sistem financiranja, kakršnega smo uvedli za leto
1969, občinske skupščine direktno sili v prekoračevanje skupnih občinskih prispevnih stopenj iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja. Če bi se šolstvo
v celoti financiralo na republiški ravni, potem občine ne bi imele izgovorov
o nespoštovanju priporočil in družbenih dogovorov, češ da je to zaradi šolstva.
Prišlo bi do diferenciacije občin in jasneje bi prišlo do izraza, katere občine
niso sposobne življenja.
Obenem odbor tudi ugotavlja, da predstavnik izvršnega sveta ni prisoten
na seji in zato odbor nima informacij o tem, kaj namerava izvršni svet v zvezi
s celotno problematiko1 na področju prispevkov in davkov ter obremenitve gospodarstva konkretno ukreniti v bližnjem obdobju, niti odboru ni znano, kako
daleč je že prišlo- v pripravah za nov proračunski sistem oz. sistem financiranja splošne porabe v letu 1970 v skladu s sklepom gospodarskega zbora na
58. seji v decembru 1968.
Zaključne ugotovitve odbora:
1. Nespoštovanje priporočil, resolucij in družbenih dogovorov je pripeljalo
do velikih razlik v obremenjevanju gospodarstva. Odbor sodi, da je situacija
toliko zaostrena, da je treba uveljaviti 2. točko XVI. ustavnega amandmaja.
2. Nevzdržno je, da v pogojih, ko je bila republiška zakonodaja za leto
1969 sprejeta v decembru 1968, še vedno, torej po več kot treh mesecih in
pol, ni podatkov o financiranju šolstva.
3. Odbor sprašuje, kaj bo ukrenil izvršni svet za zaščito zakonitosti glede
na ugotovitve republiškega sekretariata za finance, da so nekatere občinske
skupščine presegle pooblastila, določena z zakonom.
4. Razvoj dogodkov zadnjih mesecev kaže na nujnost spremembe sistemske rešitve financiranja splošne porabe že tekom letošnjega leta z veljavnostjo
od 1. januarja 1970. Seveda pa je treba spremembe uveljaviti pravočasno.
Časa je še dovolj, predvsem še, ker je bil sklep gospodarskega zbora v tem
smislu sprejet že v decembru 1968.
5. Ustrezno 1. odstavku XVI. ustavnega amandmaja je treba precizirati
odnose med republiko in občinami v obliki, da spoštovanje dogovorjenih ali
uzakonjenih odnosov ne bo odvisno od dobre volje občin oziroma republike,
ampak da bo zagotovljeno* avtomatsko, brez možnosti subjektivnega vplivanja.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Mirka Tratnika.
Št.: 422-5/69
Ljubljana, 8. 4. 1969
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GLASBENO ŽIVLJENJE NA SLOVENSKEM
(Teze)
Teze ter na njih se naslanjajoča razprava in študija ne bodo mogle dati
izčrpnega, celovitega in povsem utemeljenega prikaza glasbenega življenja
na Slovenskem, ker manjka za to znanstveno obdelano gradivo, saj se pri nas
s tem skoro nihče ne ukvarja sistematično. Prav to je ena izmed osnovnih
sibkosti našega glasbenega življenja, ker je to sicer res zelo raznotero območje
obravnavano in vodeno razdrobljeno. Imamo sicer oddelek za muzikologijo na
filozofski fakulteti v Ljubljani, ki pa je prvenstveno usmerjen v zgodovinsko
proučevanje in je tudi dosegel visoko mednarodno raven. Imamo glasbeno
narodnopism inštitut v Ljubljani, ki je po svoji naravi ozko usmerjen, učinek
njegovega delovanja pa je v javnosti premalo znan, v našem glasbenem življenju pa ga je premalo čutiti. Skoro povsem znanstveno neobdelane so pa pri
nas danes izredno važne veje iz glasbenega vidika kot so: sociologija, psiho°gija, pedagogika z andragogiko in še kaj. Zato bomo morali čimprej imeti
znanstveno glasbeno institucijo, ki mora objemati vsa navedena območja ter
jih smotrno raziskovati in povezovati. To- je nujno potrebno, če bomo hoteli
imeti trdno osnovo za reševanje vseh nalog v našem izredno dinamičnem glasbenem življenju, ki se vsak dan znova postavljajo pred nas ter če bomo hoteli
držati korak z glasbenim življenjem po svetu. Ta celovita glasbeno znanstvena
institucija je lahko samostojen inštitut, ali pa je lahko pridružena univerzi
ali akademiji za glasbo.
Te teze govorijo o glasbenem življenju na Slovenskem. Poudariti žele,
da gre za glasbeno kulturo v najširšem smislu in tudi za povezavo z drugimi
področji, ki ne sodijo v sfero kulture. Glasbena dejavnost je organsko vezana
s celotnim življenjem, ki na razvoj glasbene kulture bistveno1 vpliva, prav takoi
čeprav v manjši meri in manj vidno, pa vpliva tudi glasbena dejavnost na
druga, bližja in navidez zelo oddaljena področja, celo na gospodarstvo,
Problematiko glasbenega življenja lahko razdelimo v glavnem na tri skupine vprašanj:
v vsebinsko funkcionalno,
v sociološko, psihološko, pedagoško in historično
— ter v finančno organizacijsko skupino.

Funkcije glasbe
Glasba oziroma glasbena dejavnost ima v življenju človeka in človeštva
torej posameznika in družbe številne in raznotere funkcije, katerih pomembnost je odvisna od raznih pogojev, od časa, prostora, stopnje razvoja in podobno. Za vse te funkcije je značilno, da se dajo morda pogrešati, da se pa
ne dajo nadomestiti z ničemer drugim, ker je glasba pač področje s povsem
svojstvenimi sredstvi in učinki.
Spodbujevalna, bodrilna vloga glasbe pride najbolj do izraza v časih vihre
m bojev protestantskih koral, čitalniške prireditve, delavski pevski zbori partizanska pesem ipd., sicer pa izstopajo druge funkcije. Amaterskih pevskih
* na Primer bilo v Sloveniji v sezoni 1967/68 dvesto, mladinskih in
otroških 566, skupno članstva v njih več kot 42 000; pihalnih orkestrov 78
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s skupno 3120 člani. 2e samo to predstavlja z vidika socialno povezovalne
funkcije izredno važen družbeni dejavnik, zlasti če k temu prištejemo pomen
učinkovite družbene aktivizacije in smotrnega izkoriščanja prostega časa, torej
problem, ki postaja vedno bolj pereč. K temu moramo dodati še upoštevanja
vredno in latentno človeško težnjo po uveljavljanju tako pri posamezniku kot
pri kolektivu, ki si daje s tem duška. V nadaljnji posledici predstavlja uresničitev teh teženj važno sestavino boja proti vedno bolj naraščajoči dealienizaciji
človeka, ki lahko nevarno zavira nadaljnji razvoj naše družbe. Glasbeno udejstvovanje je torej tudi lahko učinkovita družbena preventiva in mentalna
higiena, kar zlasti velja v zvezi z mladino. V skrajnih primerih predstavlja
glasbeno' udejstvovanje tudi dragocen pripomoček pri razvijanju duševno zaostalih otrok in pri zdravljenju duševno bolnih oseb.
Udejstvovanje v glasbi, aktivno pri izvajanju ali pri sprejemanju, ima
nenadomestljive učinke pri čustvenem sproščanju človeka, kar je zlasti pomembno danes, ko že prevladuje intelektualizacija in je emotivna plat človekove narave že pogosto zatrta.
Morda je najlažje razumljiva estetsko vzgojna funkcija glasbe, saj bogati
spoznavanje glasbenih umetnin človekovo duševnost in njegov notranji svet,
kar mu daje življenjskih moči in česar zlasti naša mladina vedno bolj pogreša.
Glasba za vsakdanje priložnosti naj različne jših zvrsti, pogosto imenovana
zabavna ali lahka glasba, pa služi človeku za prijeten oddih, za sprostitev torej
za rekreacijo., ki ima tudi v gospodarstvu, zlasti z dvigom delovne storilnosti,
važno nalogo. Tudi sicer ni glasbena dejavnost nepovezana z gospodarstvom,
saj je dokaj razvita terciarna ali kvartarna dejavnost, ki dopolnjuje ostale.
Izdelava in prodaja glasbenih instrumentov, gramofonskih plošč in drugih
potrebščin ni tako majhen znesek v gospodarstvu oziroma trgovini, vlaganja
lastnih sredstev v te namene predstavlja pri marsikomu dokajšnjo- vsoto. Se
posebej je treba oceniti gospodarski pomen glasbene dejavnosti v zvezi s turizmom in gostinstvom,.
Glasbena dejavnost ima v družbi in za družbo tudi pomembno reprezentančno vlogo, naj gre za glasbo ob raznih slavnostih ali za vrhunske umetmkeizvajalce ali za skladatelje, kar predstavlja v mednarodnih odnosih vec kot
samo moralni kapital.
. ,v
Namen teh tez ni v naštevanju vseh funkcij glasbe v družbi, .se manj pa
njih izčrpno ovrednotenje: bežno je treba omeniti te funkcije zato, da se bolj
zavedamo kaj je treba vse upoštevati pri postavljanju koncepta glasbenega
življenja v času in prostoru. Isto velja tudi za drugo skupino vprašanj, pri
čemer je treba poudariti zlasti dva najpomembnejša dejavnika v današnji
družbi: občo demokratizacijo in izredno nagel tehnični razvoj.
Demokratizacija glasbe
Naš samoupravlj alski socialistični sistem predstavlja nove zahteve tudi
v pogledu glasbene kulture, le-ta poslej ne more več biti privilegij izbrancev
ampak mora postati svojina vsakega našega delovnega človeka. Ta postulat
mora biti osnovna sestavina koncepta našega glasbenega življenja. Današnji
podatki o tem, za koliko ljudi pri nas predstavljajo dosežki glasbene^ kulture
resnično svojino, nam kažejo-, da zaostajamo na tem področju m da si se nismo
postavili dovolj konkretnih nalog o demokratizaciji glasbene umetnosti.
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Razvoj tehničnih sredstev
Današnji razvoj tehnike se je silovito uveljavil tudi v glasbenem življenju,
a posledic tega se še premalo zavedamo, ker živimo sredi procesa. Gre za izum
in razširjenost tehničnih sredstev, ki na ta ali oni način posredujejo glasbo.
To so: radiofonija, televizija, zvočni film, gramofonske plošče in magnetofonski
trakovi. Konsumacija glasbe vseh zvrsti je s tem dosegla neslutene razsežnosti
v pogledu kvantitete poslušanja, ne pa tudi kvalitete. Tehnične kvalitete glasbenih posnetkov vseh vrst so sdoer večinoma brezhibne (HI-FI, stereo ipd.),
toda ta način poslušanja ima lahko zek> neugodne, celo usodne posledice, saj
poslušalca večinoma pasivizira, ga navaja k uživanju zvočnih učinkov in ga
odmika od iskanja pravih vrednot v glasbeni umetnosti, za kar je potrebna
intenzivna aktivnost in poglobljena estetska vzgoja. Anketa o mnenjih radijskih poslušalcev kaže porazno sliko o odnosih našega človeka do glasbene
kulture. Ob tem pa je treba vendar upoštevati, da funkcija glasbe ni samo
v estetskem dviganju in bogatenju človeka, ampak da mu glasba pomeni tudi
oddih in sprostitev. Razmerje med konsumacijo povzdignjene, sakralne glasbe
za duhovno bogatitev ter po- drugi strani profane glasbe za vsakdanjo uporabo-,
za površno razvedrilo je nedvomno bila vselej močno v korist profane, čeprav
se je to razmerje tudi spreminjalo- in je bilo različno tudi pri različnih družbenih razredih, danes je pa neugodno- razmerje za povzdignjeno, umetniško
vredno glasbo doseglo svoj višek, največ zaradi silnega porasta poslušanja
mehanizirane glasbe in iz nje izvirajoče pasivizacije, ki je značilna tudi za
vrsito današnjih drugih pojavov v svetu.
Estetska vzgoja
Ne gre za to, da bi močno zmanjšali ali celo odpravili profano glasbo-,
glasbo lažjega značaja za vsakdnjo rabo, treba je pa uskladiti razmerje na
ustrezno mero. To se pa da edino- zanesljivo doseči si poglobljeno estetsko, zlasti
glasbeno1 vzgojo. Poslušalec, zlasti mladi človek, bi moral z vzgojo dobiti zadostne kriterije, s katerimi bi znal razlikovati kaj je v glasbi vrednota in kaj
je v skrajnem, primeru plaža. S tem se obvaruje škodljivih posledic plaže,
istočasno ga -pa to poznavanje trajno usmerja k vrednotam glasbenih umetnin.
Ker je ta vzgoja prav tako edina možnost za dosego prej obravnavane nujne
demokratizacije v glasbi in v kulturi sploh, je nesporno estetska vzgoja prvi
imperativ našega časa, posebno še v naši samoupravljalski socialistični družbi.
Ta vzgoja pa ne sitne biti omejena samo na šolstvo- vseh vrst, ampak mora
biti vselej bistveno prisotna pri vseh glasbenih institucijah (opera, Filharmonija, koncertna poslovalnica, organizacijah, društvih in še posebej pri radioteleviziji ter industriji gramofonskih plošč ipd.). Glasbena- vzgoja m-ora biti
sodobna in učinkovita ter mora upoštevati duhovno- strukturo sodobnega človeka, za katero se da ugotoviti, da se v zadnjih desetletjih, morda celo letih,
skokovito in bistveno spreminja. Temu je treba prilagoditi vse vzgojne, pedagoške, andragoške in psihološke prijeme, saj stari ne zaležejo več. Tej spremembi je treba prilagoditi tudi vse organizacijske oblike in prijeme, sicer bo-d-o
vsa prizadevanja zaman. V mnogih razvitih, tudi kulturno naprednih deželah
je v tem, pogledu že mnogo- storjenega, vendar takih dosežkov ne smemo samo
mehanično posneti, ampak jih premišljeno prilagoditi našim potrebam in raz-
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meram. Ustrezno kvalificirani in široko razgledani glasbeni pedagogi bi se
ne smeli delati samo v šolstvu, temveč bi morali imeti odločilen vpliv tudi pri
ustvarjanju programske politike vseh glasbenih institucij in organizacij.
Glasbeno šolstvo
O glasbeni vzgoji v našem šolskem sistemu ne more biti v teh tezah
podrobnega govora, nakazati se da samo najvažnejše probleme. V predmetniku
osnovnih šol je glasbena vzgoja pO' številu ur še dokaj zastopana, pač pa je
šibek njen učinek, deloma zato, ker še zdaleč ni dovolj učiteljev za ta predmet,
(samo četrtina njih je ustrezno kvalificirana) deloma zato, ker je pouk še v
veliki meri verbalen, deloma pa ni na razpolago dovolj sodobnih učil (plošče,
trakovi, videofoni in druga, pri nas še neznana sredstva). Položaj se dokaj
izboljšuje v pogledu kvantitetne in kvalitetne rasti pevskih zborov po' šolah;
slabše je s poznavanjem glasbenih umetnin in z njih osvajanjem, skoraj nič
se pa na osnovnih šolah ne ukvarjajo z igranjem na instrument, kar bi v
sodobni šoli morala biti pomembna sestavina aktivne glasbene vzgoje.
V srednjih šolah je nekaj glasbenega pouka (v vzgojiteljskih šolah, v pedagoških gimnazijah, v gimnazijah) skoro nič pa v poklicnih šolah. Kvalitetnih učinkov glasbene vzgoje pri tako majhni kvantiteti skoro ne more biti
in tako puščamo odraščajočega mladega človeka v teh najbolj nevarnih letih
brez moralne pomoči, ki bi jo lahko črpal iz vrednot glasbene kulture. Razlog
temu je največ v napačnem mišljenju, da je glasbeni pouk predmet, ki obremenjuje učenca, medtem ko je v resnici prava glasbena vzgoja nekaj, kar
emocionalno razgiba mladega človeka in tvori zato le koristno protiutež kot
dopolnilo k večinoma intelektualno napornim predmetom.
Vse naše višje in visoke šole so brez vsake estetske vzgoje, razen dveh
ali treh izjem, ki nudijo svojim študentom na lastno pobudo in iz lastnih
sredstev nekaj ur estetske vzgoje, čeprav bi moralo, biti organizirano prizadevanje naše družbe za kulturno podobo našega izobraženstva izdatnejše in
učinkovitejše.
Če bi pa tudi hoteli uvesti v naše šolstvo sistematično in uspešno sodobno
glasbeno vzgojo, bi, če bi tudi imeli sodobno opremo zanjo, ne imeli še ustreznega pedagoškega kadra za to področje. Izobraževanje glasbenih učiteljev vseh
stopenj je zelo dolgotrajen proces, ki mora praviloma začeti že v zgodnjih
mladih letih v glasbeni šoli, ki teče vzporedno z osnovno šolo in terja zato
od mladine ne le določenih dispozicij in nagnjenja, temveč tudi mnogo> truda
ob instrumentu in pri strokovnih predmetih. V Sloveniji imamo sicer 50 glasbenih šol, ki pa so zaenkrat že zelo neenotne in dajejo premalo kandidatov za
glasbene poklice, čeprav tudi same niso dobro kadrovsko zasedene. Če bi bilo
več naraščaja, bi lahko bili tudi obe kadrovski srednji glasbeni šoli v Ljubljani
in Mariboru številnejši in bi lahko opravili večjo selekcijo pri sprejemanju.
Zaenkrat dva taka zavoda za Slovenijo zadostujeta. Pač pa imamo zelo razvejano in raznotero višje in visoko glasbeno išolstvo, čeprav bi bilo ne samo
zaradi kvalitete izobraževanja, ampak tudi zaradi ekonomičnosti in racionalnosti
bolje, če bi imeli samo en osrednji glasbeni visokošolski zavod z ustreznimi
smermi in z dvema stopnjama. Poskusi smotrno in dogovorno rešiti to vprašanje zaenkrat še niso uspeli.
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Potreba po strokovnih kadrih
Glasbeni kadri pa niso nujni le na pedagoškem, področju, čeprav je tu
pomanjkanje najbolj pereče, pač pa tudi za poklicne orkestre in poklicne zbore,
posebej važna je pa tudi potreba po poklicnih strokovnjakih za umetniško
vodstvo amaterskih pevskih zborov, pihalnih orkestrov in drugih instrumentalnih skupin, saj je pri sedanjih vodjih strokovna izobrazba večinoma šibka,
mnogo je samoukov ipd. Ce bi jih bito več in če bi bili bolj usposobljeni, bi
imeli še mnogo več tovrstnih ansamblov, kar bi pomenilo učinkovit prispevek
na prej obravnavanem področju kulturne aktivizacije in demokratizacije. Vse
več poklicnih glasbenikov potrebujeta tudi gostinstvo in turizem za svoje glasbene ansamble. Tudi v trgovine z muzikalijami in v produkcijo- gramofonskih
plošč sodijo glasbeno- izobraženi ljudje. Mnogo glasbenikov je seveda zaposlenih
v uredništvih radijskih in televizijskih postaj pa tudi tu ni izobrazbena struktura povsem zado-voljujoča.
Iz vsega nakazanega sledi, da je osnovni problem glasbenega življenja na
Slovenskem v tem, da bi imeli zadostno število ustrezno izobraževalnih poklicnih glasbenikov vseh smeri.
Kadrovskega vprašanja pa se ne da urejevati administrativno, s predpisi
in podobno. Kvantiteta in kvaliteta kadra tudi v glasbenem življenju ni odvisna samo od učinkovitosti šolanja, temveč prav tako od dotoka kadra. Če
tega ni, ni mogoče doseči zadostnega števila potrebnih kadrov, še manj pa je
mogoče izvesti potrebno selekcijo-, ki je v glasbenih poklicih nujnejša kot
drugod, brez te pa ni kvalitete.
Merilo za kvantiteto kadrovskega dotoka so glasbene šole vseh stopenj in
praviloma mora iti vsak poklicni glasbenik skozi vse tri stopnje: nižjo-, srednjo
in visoko, sicer je njegovo strokovno- znanje vprašljivo in nezanesljivo. Glasbenih šol osnovne stopnje je v Sloveniji 50, v njih se vzgaja in izobražuje več
kot 10 000 otrok. Od tega velikega števila jih ogromna večina, gotovo več ko-t
devet desetin, dobiva v glasbenih šolah dovolj široko- glasbeno vzgojo, ki jim
omogoča dojemanje glasbenih umetnin in eventualno sodelovanje v amaterskih
glasbenih ansamblih. Le zelo majhen odstotek teh otrok se poklicno- posveti
glasbi, bodisi da za ta poklic nimajo dovolj nadarjenosti bodisi da zaradi selekcije odpadejo-, a v največ primerih se za ta študij in poklic nočejo odločiti, pa
naj bo to zaradi zahtevnosti ali zaradi nepopularnosti tega poklica.
Prvi trije vidiki: nadarjenost, selekcija in zahtevnost so stvar glasbenega
šolstva. S sodobnimi in učinkovitimi pedagoškimi prijemi in metodami se da
z posodobljenim, poukom bistveno izboljšati kvantiteto in kvaliteto- glasbenih
kadrov, vendar so to naravni pojavi, ki tudi v primeru ugodnih pedagoških
rešitev ne morejo predstavljati pomembnega povečanja kadrovskega dotoka.
Vse bolj postaja pereče vprašanje neprivlačnosti glasbenega poklica. Pravilno usmerjanje in izbira poklica postajata tudi tu vedno bolj pereč družbeni
problem. Mladina se namreč pod močnim vplivom staršev odloča v največji
meri za finančno konjunkturne poklice, ne glede na smer nadarjenosti in sposobnosti; ne glede na to, kje in kako lahko s svojim delom najbolj koristi
skupnosti.
Ta sicer samo nakazana široka kadrovska problematika je vendar bistveno
važna tudi za razvoj glasbenega življenja na Slovenskem. Delno- se sicer to
vprašanje lahko rešuje s smotrnim in izdatnim štipendiranjem, prava in trajna
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rešitev je pa samo v eni smeri: v ureditvi materialnih pogojev kulture, torej
tudi glasbenega življenja. Ta naloga, ki jo bomo morali pa čimprej rešiti ali vsaj
začeti reševati, je zelo kompleksna, ima pa v glavnem tri osnovne probleme:
a) količina sredstev, na razpolago za kulturo na karkšenkoli način (proračun, stalni viri, lastni dohodki ipd.),
b) delitev teh sredstev po raznih vidikih (višina osebnega dohodka posatmeznika, global za institucije ali organizacije, delitev glede na kraj dejavnosti,
delitev med osebne dohodke ter med materialne in funkcionalne ipd.),
c) smotrna uporaba sredstev (obveznosti, ki jih družba nalaga posamezniku
ali instituciji oziroma organizaciji, ekonomično- in racionalno gospodarjenje s
sredstvi, prizadevanje za lastne dohodke ipd.).
Količina potrebnih sredstev
Glede količine sredstev za potrebe tudi glasbenega življenja so stališča zelo
različna, celo diametralno nasprotna. Ena skrajnost trdi, da daje naša družba
za kulturo dovolj za njene potrebe, druga skrajnost pa obratno; večinsko mnenje
je danes bolj nagnjeno k slednjemu, ker je dokazano da se je delež družbe v
sredstvih za kulturo zlasti po gospodarski reformi zmanjšal v primerjavi z ostalimi področji. V absolutnem merilu pa ta relativni podatek vendar ne pove
vsega, saj ne vemo, kaj potrebujemo, ali je morda kaj odveč ali je česa premalo.
Z današnjimi razpoložljivimi podatki in ocenami se torej ne da dokazati (in
taki dokazi so pri delitvi družbenih sredstev nujno potrebni!), ali je sredstev
za glasbeno kulturo dovolj, preveč ali premalo.
Delitev sredstev
Pri drugem vprašanju o delitvi sredstev je danes ena postavka povsem
jasna: kulturni delavci so bili v pogledu osebnih dohodkov na svojem delovnem
mestu (neupoštevajoč honorarje, dvojno zaposlitev ipd.) v zadnjih letih očitno
zapostavljeni v primerjavi z gospodarstvom, upravo in nekaterimi področji
družbenih služb. Posledice te zapostavljenosti niso samo težke in nespodbudne
za kulturne delavce same, ampak predvsem za kadrovski dotok na to področje.
Ureditev osebnega dohodka kulturnih delavcev v razmerju do ostalih služb
je pa danes že dokaj aktualna. O tem razpravlja republiški sindikat družbenih
služb (Katalog), ta kriterij postavljajo že nekateri občinski skladi za kulturo-.
To vprašanje postaja, podobno kot v šolstvu, prva etapa reševanja in sanacije
kulture.
Vse bolj prevladuje že mnenje, da je sedanja delitev sredstev glede na kraj
dejavnosti kulturnih institucij oziroma organizacij pomanjkljiva. Po odpravi
okrajev je bil pred štirimi leti sprejet v republiški skupščini v naglici zakon,
ki je administrativno razdelil slovenske kulturne institucije na republiške in
na občinske s priporočilom, da se ustvari medobčinska povezava, kar pa se ni
realiziralo. Pri naši razdrobljenosti na 60 občin se je to negativno odražalo na
razvoj kulture, torej tudi glasbenega življenja. Slovenija, ki je že sama po sebi
majhna, bi morala imeti enotnejšo kulturno politiko.
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Center in paracentri
Tudi glasbeno življenje v perspektivi iz ostalih paracentrov bi moralo biti
predmet razprav že danes. Celje si na primer že dolgo časa utrjuje pomemben
položaj — kot središče mladinske zborovske glasbe v zveznem in mednarodnem
merilu, ter bi ga bilo treba vsestransko podpirati in razvijati ter ta program
vnesti v republiški koncept glasbenega življenja na Slovenskem. Obalno- področje s središčem v Kopru postaja vse važnejši paracenter s posebnimi značilnostmi, nima pa še dovolj tradicije in zato še išče svojo fiziognomijo. Dve značilnosti sta se na obalnem področju, ki je tesno povezano s turizmom, že
pokazali; folklorni festivali in srečanja pihalnih orkestrov. Obe smeri sta perspektivni in bi ju kazalo razvijati poleg drugih oblik glasbenega življenja, zlasti
vzgojno izobraževalnega in posredovalnega.
Merila za delitev sredstev
Pri delitvi sredstev za glasbeno kulturo je najmanj jasno- vprašanje: kakšno
naj bo razmerje dodeljenih sredstev med posameznimi institucijami ali organizacijami, ker za to še nimamo povsem izdelanih meril, pa naj gre za delovno
obvezo posameznika, korpusa ali ustanove. Merila za osebne dohodke bodo vsaj
načelno lahko že kmalu rešena, čeprav se jih bo dalo najbrž v praksi uresničiti
šele postopoma. Ne gre pa samo za ureditev ustreznih osebnih dohodkov, ampak
tudi za zadostno materialno bazo glasbene kulture. Prav v današnji dobi silno
razvite tehnike, o čemer je bilo govora že uvodoma, je kar se da dovršena
oprema za kulturno dejavnost bistveni pogoj uspešnosti delovanja, ki prav v
tem pogledu ne more biti več tako' kot pred desetletji, če hoče biti učinkovita.
V glasbenem življenju gre predvsem za kvalitetne instrumente, avdiovizualne
naprave, domači televizijski sobi konkurenčne prireditvene prostore, dvorane
za sodobna pomagala pri vzgoji, široko izbiro literature, notnega materiala in
podobno. Zagotoviti bo treba najprej ustrezne osebne dohodke, da ne bodo
kulturni delavci iz svojega žepa dajali za ostale izdatke.
Smotrnost uporabe sredstev
Nerazčiščen, je tudi tretji, prav tako kompleksni problem: smotrnost uporabe sredstev. Kulturne dejavnosti se nikjer in nikoli ne morejo same vzdrževati. Sama se lahko vzdržuje samo profana kultura za vsakdanjo rabo, zlasti pa
nje najslabši in družbi škodljiv del — plaža. Za povzdignjeno kulturo, za umetnost z vsemi njenimi nujnimi funkcijami mora skrbeti družba, ne zaradi zunanjega videza, zaradi reprezentance, temveč zaradi potreb skladnega družbenega
razvoja. Ta družba je dolžna prek svojih organov dogovoriti se z uporabniki
teh sredstev in izvajalci programa kulturnih dejavnosti o programu, o višini
sredstev, potrebnih za njegovo realizacijo in ima pravico- nadzirati, ali se ta
sredstva trošijo smotrno. Postaviti je torej treba enotne družbene obveze za
vse izvajalce kulturnega programa, kaj so dolžni za ta sredstva opraviti. Zato
so potrebni normativi, veljavni za vse istovrstne delovne organizacije, kateri
morajo biti prav tako- rezultat družbenega dogovora, tako kot obstajajo med
drugim tudi v šolstvu.
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Pred leti se je začela zagovarjati pri nas teza, da družba, ne financira
institucij v kulturi, temveč program. Razen formalnih posledic ni bilo iz te
zahteve nikakih praktičnih koristi. Institucije, razumljivo, same sestavljajo svoj
program; družba prek svojih organov: svetov, skladov, komisij, formalno- potrjuje ta program v širokem okviru ali pa še to ne.
Delovna sposobnost
Naša ustava zavezuje delovne ljudi na 42-urno- tedensko delovno- obvezo.
V glasbenih poklicih tega ni mogoče izvesti dobesedno, recimo šestkrat v
tednu po sedem ur dnevno, ker je za delo v umetniških poklicih potrebna
priprava za vajo, za nastop ipd. in ker učinkovite koncentracije na primer pri
vaji ali nastopu ni mogoče vzdržati neprekinjeno sedem ur z v ustavi določenim
polurnim odmorom.
Enotno, na osnovi družbenega dogovora in naslanjajoč se na mednarodno
prakso bo- treba določiti podrobne delovne obveznosti, zagotoviti ustrezne osebne
dohodke in zahtevati polno izpolnjevanje delovnih obveznosti s strani delavcev
v kulturi.
Ureditev tega je pogoj za nadaljnje urejevanje odnosov med družbo in
kulturnimi dejavnostmi. Na osnovi urejenih normativov za osebno delovno
obvezo (ki je pa lahko drugačna kot ona v statutu institucije) je sicer nelahko,
vendar pa je določljivo, kaj lahko- ustanova ali umetniški korpus v tem. času
opravi; koliko služb, koliko dni potrebuje v poprečju na primer za pripravo
predstave, prireditve, koncerta ali podobnega.
Ce govorimo o ekonomiki in racionalizaciji na področju kulture, moramo
to strogo ločiti od komercialnega poslovanja, kar poskušajo- nekateri nasilno
prenesti iz gospodarstva v kulturo-. Komercialnost lahko zahtevamo samo- pri
profani kulturi, medtem ko je povzdignjena kultura, ki se bavi z umetniškimi
vrednotami, nujno skrb družbe, saj je to v njenem interesu.
Ekonomika in racionalnost
Uvajanje principov ekonomike in racionalnosti ne zanika kulture kot je to
pri komercializaciji, temveč obratno: okrepi osnove in temelje kulture. Ekonomsko in racionalno- poslovati v kulturi se pravi: doseči z istimi sredstvi več
in boljše kulturne stvaritve; se pravi: stimulirati prizadevanja posameznikov in
skupin pri uspešnih prizadevanjih po dvigu kvalitete; se pravi: angažirati ob
istih družbenih sredstvih čimveč sredstev iz osebne potrošnje zaradi večjega
povpraševanja po- kvalitetnih kulturnih stvaritvah in zaradi širitve območja
dejavnosti na širši krog odjemalcev. Slednji ekonomski princip se povsem
ujema z že prej omenjeno zahtevo po demokratizaciji kulture in prav v tej
smeri so v perspektivi mogoči še bogati viri za dodatno- financiranje kulturnih
dejavnosti. Ne smemo pričakovati, da bodo na priiner gospodarske organizacije
meceni kulture, če -bodo odmaknjeni od nje. Z vsemi sredstvi: z izobraževanjem,
z vzgojo-, s propagando je treba člane teh kolektivov približati kulturnim
vrednotam, le-te posredovati na učinkovit način, ne sme se pa čakati, da bodo
ti ljudje to sami štorih: to mora biti predvsem skrb zlasti institucij, ki se po-
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klicno bavijo s posredovanjem kulturnih, v našem primeru glasbenih umetnin.
Zlasti se pa bogato obrestuje tak trud za mladino, pa ne samo zai mestne
dijake. Tudi to je ekonomičnost poslovanja, toda gledano1 iz daljše perspektive
in na višji ravni in z ozirom na drugačen učinek, ki se ne da meriti z dinarjem,
vsaj takoj ne.
Glasbena mladina
Ob tem naj omenimo za glasbeno življenje pri nas izredno pomembno gibanje — Glasbeno mladino. Po vzoru nekaterih evropskih držav se je glasbena
mladina razvija tudi v Jugoslaviji, žal v Sloveniji vsaj z desetletno zamudo in
se še sedaj rti razmahnila. Pokazalo se je, da je GM, ki ni toliko organizacija
kot gibanje, izredno dinamična oblika širjenja glasbene kulture med mladimi,
zlasti ker je osvojila sodobne, današnji duševnoisti mladih prilagojene prijeme
in oblike. Pokazalo se je, da je današnja mladina, "ki večinoma z odporom gleda
•današnje »oboževanje zlatega teleta«, voljna z navdušenjem vključiti se v to
.gibanje, ki ima pred očmi poudarjanje pravih vrednot v življenju, kakršne nam
nudi bogata zakladnica glasbene umetnosti. Glasbena mladina ne potrebuje in
ne želi jerobske skrbi starejših in togih organizacijskih shem;, pač pa potrebuje
nekaj sredstev in pogojev za delo, a predvsem ustreznih, sodobnih, navdušenih
glasbenih strokovnjakov, pedagogov, skratka: pravih kadrov. Samo z denarjem glasbene mladine ne bomo mogli ustvariti, za to je potrebno več in prav
v Sloveniji, kjer smo močno v zaostanku, moramo resno razpravljati o dvigu
tega pomembnega gibanja.
Samoupravljanje v kulturi
Poglavje o ureditvi materialnih pogojev glasbenega življenja v Sloveniji
glede na količino sredstev, njih delitev in smotrno- uporabo, je treba zaključiti
z mislijo, da tega ne more urediti noben upravni ali administrativni organ. Ta
ureditev se da izvesti le samoupravno. Republiška skupščina, kot najvišje slovensko samoupravno telo, naj da okvirne smernice in naj postavi današnjim
pogojem ustrezne samoupravne organe, ki naj to ureditev izvedejo na osnovi
družbenega dogovora. Pri tem je potreben vse podpore predlog republiškega
sindikata družbenih delavcev o ustanovitvi kulturnih skupnosti, tako republiške
kot regionalnih oziroma medobčinskih, kajti samo prek samoupravljanja se
dajo te naloge trajno rešiti pa čeprav bi potrebovali za to morda nekoliko več
časa.
Kulturne skupnosti
Republiška kulturna skupnost bi se morala zavzemati za celotno kulturno
politiko vsega teritorija, pomagati bi morala opravljati »bele lise« na našem
kulturnem zemljevidu, usklajevati merila, istočasno pa bi morala skrbeti tudi
za najvišje dosežke v naši glasbeni kulturi. Podpirati bi bilo treba tudi paracentra s tem, da obvezno žarčijo v svoje zaledje, da razvijajo- svoje posebnosti,
zrasle iz tradicije in prizadevanj.
Posebej je pa treba ob tem; še poudariti, da mora biti koncept slovenske
kulturne politike tudi na glasbenem področju enoten in se nikakor ne bi smel
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razdrobiti do povsem samostojne regionalne ali celo na šestdeset občinskih
kulturnih politik.
Kulturne skupnosti bi morale smiselno povezati tudi obe področji glasbenega življenja z vidika razlikovanja med profesionalno in amatersko dejavnostjo-. Zgodovina uči da sta obe področji vselej obstajali kot dialektično protislovje, kot dva pola enotne kulture. Najboljši celotni učinki so bili doseženi
takrat, kadar so se naloge obeh najbolje dopolnjevale, ne da bi pri tem izgubile
svoje svojstvenosti. Obe področji sta življenjsko vezani druga na drugo in trajno
hiranje enega področja ima težke posledice za drugega, v konsekvenci pa za
celotno kulturo. Ni kulturen tisti narod, ki ima lahko samo izvrstne poklicne
umetnike, če narod nič ne poje, ne igra ah se kakorkoli ljubiteljsko sprošča;
ne more pa uspevati amaterizem, če nima vzorov v kvalitetnih poklicnih dejavnostih'. Kulturne skupnosti bi morale sprejeti te ugotovitve ter tudi na tej
osnovi uravnavati svoje naloge.
Končno ostaja še en vidik, ki ga je treba razčistiti in urejati. Glasbeno
življenje lahko delimo po posebnem vidiku na tri področja: na ustvarjalno, na
poustvarjalno in na posredovalno.
Ustvarjalnost v glasbi
Stališče do ustvarjalnosti v glasbi je v našem družbenem sistemu že razčiščeno: dirigiranja od kogarkoli, kako naj umetnik ustvarja, ne more biti.
Vsakdo naj ustvarja tako kot hoče, ve in more; to je stvar njegove umetniške
svobode. Družba pa ni dolžna skrbeti za vse ustvarjalce in za vsa njihova dela
enako. Pri tem naj ne gre za stilno kvalifikacijo, kar bi se lahko na glasbenem
področju zreduciralo na odklanjanje avantgardnih kompozicijskih eksperimentov. Ta iskanja so nujna, čeprav v kulturni politiki še zdaleč nismo- izčrpali
bogatih zakladov preteklosti.
Poustvarjalnost v glasbenem življenju
Poustvarjalno glasbeno življenje na Slovenskem je razmeroma bogato in
pestro ter v mnogočem sloni na tradicijah. Delimo ga v dvoje področij: v amatersko in profesionalno. Ze v začetku teh tez navedeni podatki o številu raznih
ljubiteljskih zborov, orkestrov in ansamblov kažejo, da je ta. dejavnost ne samo
izredno množična, ampak opravlja v naši družbi tudi nadvse pomembno funkcijo. Po eni strani učinkovito družbeno angažira več kot 45 000 naših ljudi
vseh starosti, po drugi strani jih pa navaja k aktivnemu udejstvovanju v glasbi.
Poustvar jalni elementi te dejavnosti: prirejanje koncertov in nastopov, posredovanje glasbenih vrednot in s tem estetska vzgoja množic, je pri tem amaterizmu sicer važen dejavnik in terja stalno prizadevanje za kvaliteto izvajanja,
vendar je v splošnem le drugotnega pomena, glavna naloga amaterizma je
osredotočena na aktivizacijo in demokratizacijo v glasbi ter na vse spremljajoče
naloge. Zlasti zborovstvo ima na Slovenskem bogato tradicijo in tako nasi nekateri zbori, na primer zbor Tone Tomšič, Invalidski pevski zbor, zbor Slava
Klavora, Celjski komorni zbor, Mariborski mladinski zbor in še drugi uspešno
zastopajo na mednarodnih nastopih, tekmovanjih, revijah ipd. Zaradi pogojev
svojega dela pa so njihove možnosti omejene.
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Opozoriti je treba na velike perspektivne možnosti, ki jih imajo pihalni
orkestri pri nas. Na tej zvrsti so zainteresirana naša občinska središča in večje
delovne organizacije, kar je že tudi naša tradicija in bo kmalu prišel čas, ko
bodo poleg številnih amaterskih pihalnih orkestrov nastajali tudi vsaj polprofesonalni v smislu nekdanjih mestnih ali tovarniških godb. Finančna sredstva
so pri tem manjša težava kot pomanjkanje kvalitetnih kadrov, slednje bodo
morale reševati zlasti glasbene šole vseh stopenj.
Številni so pri nas tudi zabavni ansambli vseh zvrsti od domačih pa do
beat ansamblov. Njihovo delovanje je odvisno od povpraševanja na tržišču,
česar je dovolj, njihova izvajalska kvaliteta se je v konkurenčnem boju dvignila. Vsebinsko so omejeni na profano, komercialno^ smer, muzikalno nezahtevni,
vendar so posledice večinoma banalnih besedil gotovo hujše kot učinek maloizvirnih napevov. Kolikor je znano niso sistemske ureditve tega področja nikjer
uspele, dalo bi se pa dohodke teh ansamblov primerno obdavčiti v korist
glasbene kulture.
Profesionalno glasbeno poustvarjalno življenje je na Slovenskem omejeno
samo na dve središči, če izvzamemo delovanje glasbenih šol, ki na različne
načine vendar predstavljajo v svojih komunah žarišča glasbene kulture. Poklicne glasbene poustvarjalne institucije pa so v Ljubljani in v Mariboru, kar
je v zvezi z dolgoletno tradicijo in pa z dejstvom, da je Maribor po svoji geografski legi, gospodarski moči in političnem pomenu najpomembnejši slovenski
paracenter.
Ureditev smotrnega razmerja med obema glasbenima centroma v Sloveniji
v tej fazi je osnovno vprašanje za postopno urejanje in sanacijo; glasbenega
življenja na Slovenskem.
Zagotoviti bi pa bilo treba, da se ne bi ta dejavnost omejila samo na obe
mesti, temveč da bi bil zlasti prek glasbene mladine in podobnih sodobnih
oblik soudeležen pri tem tudi čim širši krog ljudi v Sloveniji.
Profesionalnih komornih ansamblov, ki bi se ukvarjali samo s tem, pri
nas še ni, obstajajo pa zaenkrat občasne komorne skupine, ki se več ali manj
vežejo na snemanja za potrebe RTV in na javne koncerte (ansambel Slavko
Osterc, Mariborski baročni ansambel, Slovenski godalni kvartet ipd.). Ko se bo
pojavila potreba po takih poklicnih ansamblih, ki bi se povsem posvetili komornemu muziciranju, bodo morale za njihov domicil poskrbeti bodisi Slovenska
in mariborska filharmonija ter predvsem RTV Ljubljana. Za specifičen ansambel za staro muziko pa bi morala skrbeti akademija za glasbo.
Razčistiti bi bilo treba z vidika smotrnosti in potreb tudi vprašanje poklicnih zborov v Sloveniji. Povsem profesionalna sta samo zbora obeh opernih
hiš, ki pa ne služita širšim potrebam. Zanje obstajajo polpoklicni zbori Slovenske filharmonije RTV Ljubljana in radia Maribor.
Posredovalne dejavnosti
Posredovanje glasbenih prireditev je pomemben dejavnik v našem glasbenem življenju, ker lahko tako spozna !Širok krog poslušalcev glasbene vrednote.
Važno je pa tudi zato, ker dobijo domači umetniki s tem možnost nastopanja,
ob nastopih tujih umetnikov pa lahko kulturna javnost spozna dosežke od
drugod. Mreža naših posredovalnic je dokaj neenotna in premalo organsko povezana. Osrednja je Ljubljanski festival, poleg njega obstajajo še koncertna
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poslovalnica v Mariboru, Celju in Kopru, ki so delno povezane z Ljubljanskim
festivalom. Precej skrbijo za posredovanja prireditev, zlasti amaterskih, občinski sveti Zveze kulturno1 prosvetnih organizacij Slovenije, pri republiškem
odboru ZKPO obstaja osrednja služba za posredovanje prireditev. Od vseh, ki
se ukvarjajo s celotno posredovalno dejavnostjo, bodo morale bodoče kulturneskupnosti zahtevati, da, poslujejo učinkovito, prilagojeno sodobnim psihološkim
dognanjem, programsko1 smotrno in racionalno, upoštevajoč zahtevo* o- demokratizaciji glasbene umetnosti. Vse zahteve bo treba tudi kontrolirati, samo
formalni statistični podatki o številu prireditev in obiskovalcev danes ne morejo
več zadovoljiti.
Posebno poglavje predstavlja glasbeni program radia in televizije. Zavod.
RTV je sicer finančno samostojen in dobro stoječ po zaslugi »davka«, ki gaza lastnike radijskih in televizijskih sprejemnikov predpisuje republiška skupščina. Samoupravne pravice zavoda RTV Ljubljana pa ne smejo biti privilegij:
zavoda, kateremu je s strani družbe poverjeno upravljanje te dejavnosti in ki
je zlasti s strani glasbene kulture izredno družbeno pomembna, Pri monopolističnem položaju lahko vodi zavod RTV tako programsko politiko, ki bistveno*
ruši enotni koncept glasbenega življenja na Slovenskem. Sredstva, ki so po* skupščinskih odločitvah za slovenske razmere zelo izdatna, morajo biti prav tako
smotrno izkoriščena, pravico- do okvirnega soodločanja in nadzorovanja bi
morala imeti bodoča republiška; kulturna skupnost in osnovi družbenega dogovora.
Naša produkcija gramofonskih plošč je šele v nastajanju, vendar bo to
v kratkem za glasbeno življenje zelo pomemben dejavnik, na katerem je naša
javnost, posebej še kulturna skupnost, nadvse zainteresirana. Dolžnost skupnosti bo, da finančno podpre tisti del produkcije, ki bo namenjen za izdajo
umetniško vrednih del in da se skupno z vodstvom delovne organizacije dogovori
za programsko politiko, ki bo ustrezala slovenskemu kulturnemu konceptu.
Teze so poskušale zajeti problematiko v širokih obrisih in poiskati vzročne
povezanosti, kar naj ob dodatnih razpravah omogoči postavitev osnovnega koncepta slovenskega glasbenega življenja. Na tej osnovi bo nato- potrebno- izdelati
podrobne načrte za posamezna področja, jih uskladiti in se končno iz vsemi
močmi prizadevati za njih uresničitev.

POROČILO
Odbor prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti je na seji dne
1. aprila 1969 obravnaval gradivo »Glasbeno življenje na Slovenskem«, ki ga
je pripravila in odboru predložila kot teze za razpravo delovna skupina odbora.
Delovno skupino, ki so jo sestavljali člana odbora Slavko Belak, Miran Hasl ter
direktor Slovenske filharmonije Ciril Cvetko in strokovni sodelavec republiškega
sekretarja za prosveto in kulturo Katica Bedina, vodil pa podpredsednik odbora
Vlado Golob, je odbor imenoval na svoji seji dne 28. februarja 1969.
Odbor je gradivo delovne skupine ugodno ocenil. Teze, ki so jasno in dokaj
sistematično izoblikovane, skušajo prikazati problematiko glasbene kulture na
Slovenskem v najširših obrisih in na takšni podlagi omogočiti nadaljnje razprave o izdelavi osnovnega koncepta slovenskega glasbenega življenja; temu naj
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bi sledili tudi podrobni in usklajeni načrti razvoja posameznih glasbenih
področij.
Teze ne prikazujejo glasbenega življenja ločeno od ostalega kulturnega
področja, ampak upoštevajo medsebojno vplivanje posameznih kulturnih kot
tudi drugih dejavnosti.
Predložene teze pravilno- ugotavljajo, da je glasbeno1 življenje na Slovenskem zelo razvejano, a neorganizirano in neurejeno, tako da meji že na anarhoidnost. Za nadaljnje pospeševanje glasbene kulture velja ob enotnejši in
smotrnejši organizaciji predvsem uresničiti zahteve po demokratizaciji glasbene
umetnosti, tako da bodo glasbeni dosežki postali resnična last kar najširšega
kroga občanov.
V zvezi z demokratizacijo v glasbi je potrebno posebno skrb posvetiti
estetski, zlasti sodobni, učinkoviti ter aktivni glasbeni vzgoji in to prek
glasbenega pouka, gibanja »glasbena mladina«, programov opernih gledaliških
hiš ali glasbenih programov radiotelevizije in glasbenih ustanov. Predvsem
glasbeni program radiotelevizije kaže prav zaradi njenih širokih možnosti posredovanja skrbno in temeljito spremljati in oceniti.
Gradivo opozarja, da je med poglavitnimi in najbolj perečimi vprašanji
v glasbenem življenju pomanjkanje ustrezno šolskih glasbenih kadrov, od
ustvarjalcev do poustvarjalcev glasbenih umetnin in posredovalcev ter organizatorjev glasbenih prireditev. Takšno stanje obvezuje predvideno republiško
skupnost kulturnih dejavnosti, da. bo v okviru razpoložljivih sredstev podprla
prizadevanja za učinkovitejše usmerjanje v glasbene poklice.
Odbor se je strinjal z ugotovitvijo delovne skupine, da je pogoj za uspešen
razvoj glasbenega življenja v republiki ustrezna materialna osnova glasbenih
institucij vključno z osebnimi dohodki glasbenih delavcev. Sredstva v ta namen,
njihovo delitev in smotrno- uporabo pa bo možno zagotoviti le na osnovi družbenih dogovorov med delavci na tem področju in ustreznimi samoupravnimi
organi.
Člani odbora so podprli tudi predlog delovne skupine, da kaže čimprej
jasno opredeliti mesto glasbenih centrov in paracentrov v republiškem konceptu
glasbenega življenja na Slovenskem.
Odbor je menil, da kaže posebno pozornost posvetiti tistemu delu predloženih tez, ki upravičeno- opozarjajo-, da pri nas še ne poznamo znanstvenega
urejanja in s tem sistematičnega spremljanja glasbenega življenja. To je tudi
vzrok, da so nekateri statistični podatki s področja glasbene kulture varljivi
ali pa napačno razlagani.
Odbor je ocenil, da predložene teze obsegajo vrsto vprašanj, vezanih na
glasbeno življenje pri nas, vendar so formulirane tako načelno- in teoretično,
da lahko služijo le kot osnova za prvo- fazo razprav o problematiki tega področja.
Za temeljito globalno obravnavo te kulturne dejavnosti kot eno od priprav za
oblikovanje nacionalnega koncepta kulturne politike pa bi bilo treba gradivo
dopolniti še z nekaterimi prikazi in z globalnimi ocenami posameznih področij
glasbenega življenja ter predlogi za razvoj v prihodnje; pri tem je imel odbor
v mislih predvsem pomen in delo glasbenih šol in glasbeno vzgojo mladine v
zvezi s tem, posredniško vlogo- zveze kulturno prosvetnih organizacij, naloge
glasbenih paracentrov glede na glasbeni program RTV, povezavo med delovnimi
programi glasbenih institucij, kot sta Slovenska filharmonija in prireditvena
poslovalnica »Festival«, proučitev socialnih vidikov glasbenih umetnikov in
drugo. Pri tem bi lahko deloma služilo- tudi gradivo o glasbeni kulturi na
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Slovenskem, ki ga je izdelal in odboru predložil republiški sekretariat za prosveto in kulturo.
Odbor predlaga zboru, da predloženo gradivo obravnava.
Za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil svojega
podpredsednika Vlada Goloba.
Št.: 6-8/69
Ljubljana, 2. 4. 1969
INFORMACIJA
•o uresničevanju priporočila in sklepov prosvetno-kulturnega zbora Skupščine
SR Slovenije o nadaljnjem razvoju telesne kulture v Sloveniji
Odbor prosvetno-kulturnega zbora za telesno kulturo je v času od 13. novembra 1968 do 14. januarja 1969 obiskal nekatere občinske skupščine in
vzgojno-izobraževalne zavode v republiki, da bi se tako na samem terenu seznanil, kako' se uresničujejo priporočila in sklepi prosvetno-kulturnega zbora
Skupščine SR Slovenije v zvezi s telesno kulturo. To nalogo je odbor opravil
na podlagi lastnega delovnega načrta, upoštevajoč pri tem program dela prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije.
Člani odbora so v okviru naprej pripravljenega načrta obiskali občinske
skupščine v Ravnah na Koroškem, Murski Soboti, Cerknici, Črnomlju, Tolminu,
Novi Gorici, Idriji in Šmarju pri Jelšah. Razgovorov so se poleg predsednikov
oziroma podpredsednikov občinskih skupščin udeležili še predstavniki zavodov
za prosvetno-pedagoško službo, občinskih svetov za telesno kulturo, občinskih
zvez za telesno kulturo, temeljnih izobraževalnih skupnosti, Zveze mladine,
SZDL in sindikatov. Povabljeni pa so bih tudi poslanci prosvetno-kulturnega
zbora Skupščine SR Slovenije, zavod za šolstvo SR Slovenije, republiški sekretariat za prosveto in kulturo ter komisija za telesno kulturo SR Slovenije. Po
posvetih na občinskih skupščinah so člani odbora obiskali tudi vrsto vzgojno
izobraževalnih zavodov, da bi se posebej seznanili s problematiko šolske telesne
vzgoje.
Program razgovorov je vseboval predvsem naslednja vprašanja:
— mesto telesne kulture v statutu občine;
— kratkoročni in dolgoročni programi razvoja telesne kulture v občini;
— obravnava vprašanj s področja telesne kulture na sejah občinske skupščine;
— viri financiranja telesne kulture;
— problemi šolske teiesne vzgoje, kadri in telesno-vzgojni objekti;
— dejavnost šolskih športnih društev;
— telesna vzgoja v delovnih organizacijah;
— dejavnost občinskih zvez za telesno kulturo.
Navedena vprašanja je odbor ocenil predvsem s stališča, ali se uresničujejo skupščinski dokumenti s področja telesne vzgoje m kateri so bistveni
razlogi, da le-ti še niso doživeli ustreznega odziva pri dejavnikih, ki jih zadevajo.
O posameznih obiskih in razgovorih so bile sestavljene zabeležke, na
osnovi teh pa izoblikovana naslednja informacija. Informacija vsebuje glavne
ugotovitve in predloge, ki se nanašajo na hitrejše uresničevanje nalog, vsebovanih v sklepih in priporočilu o nadaljnjem razvoju telesne kulture.
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Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je z namenom, da bi pospešil nadaljnji razvoj telesne kulture tako glede množičnosti kot glede kvalitete ter, da bi zagotovil sodobnejše vrednotenje te dejavnosti, na seji dne
13. marca 1964 sprejel priporočilo o nadaljnjem, razvoju telesne kulture v
SR Slovenije ter na seji dne 20. aprila 1967 sklepe o telesni vzgoji na vzgojnoizobraževalnih zavodih. V teh dokumentih je ugotovil, da telesna kultura
zaostaja za razvojem na drugih družbenih področjih kakor tudi za potrebami
in možnostmi družbenega razvoja v celoti. Da bi se kar najhitreje in najučinkoviteje odpravljali vzroki za takšno stanje, je prosvetno^kulturni zbor v svojem
aktu priporočil, naj
— občinske skupščine v okviru 7-letnega plana družbenega razvoja občine
izdelajo konkretni program razvoja telesne kulture in za njegovo uresničenje
zagotove ustrezne materialne pogoje;
— vzgojno-izobraževalni zavodi postanejo temeljna torišča množičnega razvoja telesne kulture. Da bi šolska telesna vzgoja postala urejen sestavni del
učno-vzgojnega procesa, je treba zagotoviti ustrezne kadre ter primerno število
telesno kulturnih objektov;
— visokošolski zavodi pospešijo prizadevanja pri uvajanju telesne vzgoje
v redni program svojega dela;
— telesnokulturne organizacije načrtujejo svojo dejavnost na podlagi ugotovljenih potreb občanov in tako zagotove stalni razvoj množične telesne
kulture;
— delovne organizacije oskrbe materialne in kadrovske pogoje za bogatejše
izkoriščanje prostega časa svojih delavcev;
— visoka šola za telesno kulturo poveča vpis rednih in izrednih študentov
in skrbi za njihovo kar najširšo strokovno izobrazbo.
Na razgovorih so se člani odbora seznamih s konkretnimi rešitvami in težavami, ki nastajajo pri uresničevanju omenjenih sklepov in priporočil ter pri
tem ugotovili:
Občinske skupščine, ki jih je odbor obiskal, niso sprejele ustreznega srednjeročnega programa razvoja telesne kulture, na osnovi katerega naj bi izdelale
enoletne načrte razvoja telesnokulturne dejavnosti. Delno izdelan program so
izoblikovale le občine Kranj, Ravne na Koroškem, Idrija in Nova Gorica. Ena
osnovnih slabosti prizadevanj, konkretnih akcij in ukrepov na področju telesne
kulture je torej prav neusklajenost kot posledica odsotnosti širšega in dolgoročnega programa razvoja telesne kulture v občini.
Samostojen svet za telesno kulturo imata od občin, ki jih je odbor obiskal,
samo Murska Sobota in Ravne na Koroškem, v Kranju pa so ga leta 1967
združili si svetom za šolstvo. Takšno združevanje svetov — občina Kranj: ni
edini primer — je vzrok, da so bila vprašanja telesne kulture le redko ali pa
sploh niso bila uvrščena v dnevne rede sej svetov in občinskih skupščin. Reševanje nekaterih vprašanj s tega področja so ponekod prevzele tudi občinske
Zveze za telesno kulturo-, kar kaže na nerazčiščene pristojnosti med občinskimi
izvršilnimi organi in ustreznimi družbenimi organizacijami s teh področij, in
ustvarja vsebinske nejasnosti predvsem glede nalog in odgovornosti.
Financiranje telesne kulture je bilo eno glavnih vprašanj na vseh razgovorih, ki jih je imel odbor na terenskih obiskih. Tudi tam, kjer obstajajo delni
programi razvoja telesne kulture, ni zadovoljivo rešeno njihovo financiranje.
Ker odbor ne razpolaga s točnejšimi podatki o sredstvih za telesno kulturo po
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posameznih občinah v republiki, navajamo le kot primer, da je sklad za kulturo
in telesno kulturo na Ravnah na Koroškem v zadnjih treh letih razpolagali
z 1 560 000 dinarji, v Tolminu pa so s prispevki gospodarskih organizacij namenili za telesno kulturo okoli 120 000 dinarjev, od tega 16 000 iz proračuna.
Sredstva se natekajo deloma iz občinskih proračunov, deloma iz namenskih
skladov, ki se napajajo iz različnih virov (občinski proračuni, prispevki zaposlenih, sredstva delovnih organizacij); perspektive skladov pa so slabe, predvsem tam, kjer dogovori ne izhajajo iz konkretnih programov. Tako je na
primer v Cerknici sklad propadel. Proračunska sredstva se skoraj povsod zmanjšujejo, pa tudi drugi viri kažejo podobne tendence. Pomembna so sredstva,
ki jih nekatera telesnokulturna društva prejemajo od delovnih organizacij.
Navedeni viri se pogosto prepletajo, sama delitev sredstev pa so v večini primerov izvaja prek občinskih zvez za telesno kulturo. Različni viri in obseg
sredstev za telesno kulturo po posameznih območjih, za katere ni bilo mogoče
objektivno oceniti, ali so usklajeni z gospodarsko močjo posameznih občin,
kažejo na pomanjkanje ustreznega sistema financiranja te dejavnosti. Vse prepogosto so sredstva za dejavnost telesne kulture ali za investicije v to področje
rezultat prizadejavnosti le posameznih športnih delavcev ali manjših skupin
ali razumevanja funkcionarjev občinskih skupščin. Nekateri primeri kažejo,
da se ustrezni sveti občinskih skupščin premalo trudijo, da bi bilo v okviru
občinskih proračunov več sredstev za telesno kulturo (Vrhnika, Idrija). Tako
stanje pa vodi v nenačrtnost, v potencialno podpiranje le nekaterih športnih
zvrsti in v naložbe v objekte zanje.
V okviru celotnih sredstev pa je odločno premajhen delež lastnih dohodkov
osnovnih telesnokulturnih organizacij, kot so članarina, uporabnina za objekte,
rekvizite in opremo, vstopnina na prireditvah in drugo.
Na razgovorih so prišle do izraza kritične pripombe na. račun administrativno proračunskega dodeljevanja sredstev telesni kulturi, ne glede na konkretne programe, kjer so le-ti izdelani. Opozorjeno je bilo tudi na neuspešno
delovanje skladov z nestalnimi viri dohodkov. Na vseh pogovorih je bila deležna
podpore misel o skladih s stabilnimi in namenskimi viri sredstev za telesno
kulturno dejavnost.
Med osnovne materialne pogoje za dejavnost telesne kulture sodijo tudi
telesnokulturni objekti vseh vrst. Odbor je problemom novogradenj, adaptacij
kot tudi vzdrževanju obstoječih objektov posvetil posebno pozornost. Pri tem
je ugotovil nenačrtnost pri investicijski politiki, pri čemer prihajajo vse preveč
do izraza želje posameznikov ali skupin — privržencev posameznih športnih
zvrsti. Posledica takih odnosov so športne gradnje, pri katerih ni bila. dovolj
ocenjena njihova koristnost za večje število uporabnikov. Ob tem, da imamo
v Sloveniji premalo športnih objektov (na 880 prebivalcev pride 1 telesnokulturni objekt oziroma 3,06 m2 površine na prebivalca) je odbor ponovno
ugotovil, da mnogi obstoječi športni objekti niso polno izkoriščeni (Dom TVD
Partizan Nova vas v občini Cerknica). Pri investicijski politiki torej niso prevladovale težnje po gradnji takšnih telesnokulturnih objektov, ki bi lahko
koristno služili za rekreacijo in telesnokulturno aktivnost čim širšemu krogu
občanov.
V celoti je nerešeno vzdrževanje telesnokulturnih objektov. Na nekaterih
območjih je bilo lažje zbrati sredstva za gradnjo novih ali adaptacijo že obstoječih športnih objektov kot pa za njihovo tekoče vzdrževanje. Zato- ni malo
primerov propadanja telesnokulturnih objektov, v katera so bila vložena precej š-
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nja družbena sredstva; odbor ugotavlja neprecenljivo' škodo, ki narašča zaradi
v celoti nerešenega vprašanja in vzdrževanja telesnokulturnih objektov. Le
v Kranju in v Novi Gorici so bodisi z ustanovitvijo zavoda za vzdrževanje objektov bodisi z imenovanjem upravnega odbora dokaj zadovoljivo rešili ta
problem. V obeh omenjenih krajih brezplačno uporabljajoi športne objekte
vzgojno izobraževalni zavodi in telesnokulturne organizacije.
Čeprav priporočilo prosvetno^-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije poudarja, naj postane množičnost telesne vzgoje v šolah, društvih in delovnih
organizacijah pogoj za načrten razvoj vrhunskega športa in bi morali prav
množičnosti telesne kulture podrediti vsa prizadevanja zainteresiranih organov
in organizacij, je na, terenu zaslediti drugačna prizadevanja. Večina telesnokulturnih organizacij, katerih osnovna dejavnost naj bi bila gojitev množične
telesne kulture, usmerja svoje delovanje v tekmovalne športne zvrsti, ob tem
pa marsikje zapostavlja svojo osnovno nalogo. Iste težnje je možno zaslediti
tudi pri razporeditve razpoložljivih sredstev tako za investicije kot za, strokovne kadre. Posledica tega je, da večina telesnokulturnih organizacij za množično telesno* kulturo nima dovolj denarja za amaterske in profesionalne strokovne kadre in za njihovo strokovno izpopolnjevanje pri ustreznem centru pri
visoki šoli za telesno kulturo; poglavitni vzroki so brez dvoma finančne narave.
Pomanjkanje strokovnih kadrov omejuje tudi občinska zveza za telesno kulturo
pri opravljanju njihovih osnovnih nalog; nasprotno pa nekatere občinske skupščine z visoko kvalificiranimi strokovnjaki uspešno usmerjajo dejavnost tega
področja.
V zadnjem obdobju so občinske skupščine začele v večji meri podpirati
telesnokulturne aktivnosti, ki bi lahko pripomogle k boljši vseljudski obrambi
(strelci, planinci, taborniki itd.).
Telesnokulturne organizacije premalo skrbi posvečajo sistematični zdravstveni kontroli športnikov. Skoraj povsod mladina vadi in tekmuje brez stalne
zdravstvene kontrole, le redkokje je odbor zasledil tesnejše sodelovanje med
zdravstveno* službo in telesnovzgojnimi organizacijami.
Odbor opozarja na novo> obliko telesnokulturnega udejstvovanja, ki se je
predvsem v zadnjih letih dokaj široko razmahnila. Vedno večje je namreč
število občanov, ki se bavijo z različnimi oblikami telesne rekreacije izven
telesnokulturnih organizacij. Podatki, da so v preteklem letu žičnice in vlečnice
v Kranjski gori opravile nad 764 000 prevozov, na Veliki planini nad 289 000
ali da je bilo v športni hali Tivoli nad 74 000 drsalcev, opozarjajo, da neorganizirane aktivnosti že močno presegajo organizirano telesnokulturno dejavnost.
Tej samostojni iniciativi občanov bo kar najhitreje treba zagotoviti ustrezne
športne in rekreativne objekte, zagotoviti varnostne ukrepe na smučiščih, v
plavalnih bazenih in drugje ter prek tega deloma usmerjati interes občanov
za čim aktivnejšo telesno rekreacijo.
Posebna smer množične telesne kulture naj bi se širila in poglabljala v
obliki rekreacije in aktivnega odmora pri delovnih organizacijah. Odbor na
terenu ni zasledil delovne organizacije, ki bi stalno zaposlovala strokovno
usposobljenega delavca za rekreacijo' in aktivni odmor svojih članov, čeprav
so v občinah Kranj, Nova Gorica in Murska Sobota gospodarske organizacije
z velikim številom zaposlenih. Dejstvo, da diplomanti visoke šole za telesno'
kulturo za področje rekreacije ne dobe ustreznih delovnih mest in se morajo
lotevati drugega posla, za katerega niso dovolj strokovno usposobljeni, kaže,
da se delovne organizacije ne zavedajo, da uvajanje moderne tehnologije nujno
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zahteva načrtno vodeno rekreacijo in aktivno odmor delavcev kot enega od
osnov za povečano proizvodnost.
V razpravah je odbor ugotovil, da so dokaj zaživele sindikalne delavske
športne igre, ki imajo ponekod že bogato večletno tradicijo (Murska Sobota,
Črnomelj, Cerknica). Pri organizaciji teh iger pa nastajajo težave zaradi pomanjkanja strokovnih delavcev, ki bi skrbeli za ustrezno izvajanje tekmovanj.
Dokaj v redu so organizirane športne igre tam, kjer so organizacijsko in materialno skrb zanje prevzeli občinski sindikalni sveti.
Glede na to, da je šolska telesna vzgoja najpomembnejši dejavnik v razvoju
množične telesne kulture in pomemben del vzgojnoizobraževalne dejavnosti,
ki naj prispeva k harmoničnemu razvoju mladih generacij, je odbor problematiki šolske telesne vzgoje posvetil posebno pozornost. Člani odbora so obiskali
vrsto vzgojnoizobraževalnih zavodov po posameznih občinah, da bi ugotovili,
kako šole uresničujejo sklepe o šolski telesni vzgoji, ki jih je prosvetno-kulturni
zbor sprejel v aprilu 1967.
Odbor uvodoma ugotavlja, da se priporočilo zbora glede šolske telesne
vzgoje ne uresničuje zadovoljivo. Naloge, ki jih je prosvetno-kulturni zbor
postavil v sklepih za šolsko telesno vzgojo, pa so že realizirane ali pa o njih
tečejo uvodni razgovori: tako so normativi za opremo in prostere za telesno
vzgojo na osnovnih šolah že sestavljeni, o ocenjevanju šolske telesne vzgoje vodi
ustrezne razgovore zavod za šolstvo SR Slovenije, pripravljen pa je tudi začasni
obrazec za spremljanje telesnega razvoja mladine v času šolanja. Prva faza
raziskovalne naloge o normativih telesne zmogljivosti učencev osnovnih šol je
v obdelavi.
Zakonska določila, da morajo imeti šole ustrezne pogoje za izvajanje celotnega učnovzgojnega programa, verifikacija gimnazij kakor tudi nekatere zahteve republiških ustreznih organov glede šolskih novogradenj se ne uresničujejo povsod. Pri nekaterih starih šolskih poslopjih pa ni bilo zgrajenih telovadnic, čeprav jih je predvidel investicijski program (občine Cerknica, Kranj,
Šmarje pri Jelšah). Tako je v občini Cerknica 5 osnovnih šol s 1813 učenci brez
telovadnice, v občini Črnomelj pa so za 8 osnovnih šol na voljo le tri telovadnice. Tudi na Ravnah na Koroškem imajo komaj 3 telovadnice za 17 šol,
na območju občine Murska Sobota 27 šol izvaja telesno vzgojo vil telovadnicah, v občini Šmarje pri Jelšah pa ima 26 šol na razpolago- 3 neprimerne
telovadnice.
Telovadnice pri šolah so zasedene neprekinjeno od jutra do večera, v njih
gostujejo tudi telesnokulturne organizacije; povsem enake ugotovitve veljajo
tudi za šolska športna igrišča.
Pri šolah z velikim številom učencev ena telovadnica ne zadostuje za pouk
telesne vzgoje vseh oddelkov. Tako imata v osnovni šoli Prevalje istočasno
pouk telesne vzgoje dva oddelka, nasprotno pa je v osnovni šoli v Stražišču
pri Kranju z dvema telovadnicama omogočen nemoten pouk telesne vzgoje
vsem oddelkom od prvega do osmega razreda, vključno s prostovoljno dejavnostjo učencev v okviru šolskega športnega društva. Ravno tako se v telovadnem domu na Ravnah na Koroškem lahko zvrstijo v telovadnicah, plavalnem
bazenu in strelišču vsi oddelki gimnazije in osnovne šole, dočim je telovadnica
v Tolminu, ki le še formalno zasluži to ime, popolnoma neprimerna za izvajanje programa telesne vzgoje; v osnovni šoli v Cerknici pa se odvija pouk
telesne vzgoje kar na šolskem hodniku.
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Na šolah primanjkujejo sredstva za izvajanje dejavnosti, ki jo zahteva
obvezni programi šolske telesne vzgoje, kot so plavalni in smučarski tečaji,
terapevtska telesna vzgoja, množična šolska področna in republiška tekmovanja
kot tudi za dejavnost šolskih športnih društev. Z redkimi izjemami so šolske
telovadnice zelo skromno opremljene. Manjka telovadnega orodja, predvsem
novejših in lažjih konstrukcij, manjšega orodja za nižjo stopnjo osnovnih šol,
premalo je tudi žog, merilnega instrumentarija za antropometrična merjenja
in za ugotavljanje telesne zmogljivosti, atletskih rekvizitov, šolskih smuči in
druge opreme.
Lokacije celo novih šolskih zgradb niso vedno najbolj primerno izbrane,
saj pogosto niso upoštevane potrebe šolske telesne vzgoje, zlasti potrebe po
večjih igriščih. Dogaja se, da se bližnja zemljišča, ki bi bila primerna za ureditev šolskih igrišč, dodeljujejo za stanovanjske gradnje, kar je primer pri
osnovni šoli in srednji medicinski šoli v Murski Soboti.
Čeprav še vedno primanjkuje kvalificiranih učiteljev telesne vzgoje (za
sodobno šolsko telesno vzgojo bi potrebovali okoli 400 visoko kvalificiranih strokovnjakov), je odbor ugotovil pri številu kadrov ustrezen napredek.
Iz nekaterih primerov izhaja, da je predmetni pouk telesne vzgoje v
osnovnih šolah uveljavljen v petem razredu, ponekod pa že v četrtem ah pa
tudi v nižjih razredih. Razmerje med strokovno usposobljenimi in neusposobljenimi predavatelji telesne vzgoje je v gospodarsko' razvitih občinah ugodnejše: v Novi Gorici 24 : 7, v Murski Soboti 28 :4, v Šmarju pri Jelšah pa
nasprotno 3 :16 in v Črnomlju 3 : 6. Učitelji telesne vzgoje poučujejo na nekaterih šolah tudi druge predmete, za katere navadno niso usposobljeni, če
niso diplomirah na skupini telesna vzgoja na pedagoški akademiji v Mariboru.
Večina učiteljev telesne vzgoje poleg rednega dela vodi še šolska športna
društva, nekateri pa sodelujejo' v telesnokulturnih organizacijah.
Kljub izoblikovanim naprednim stališčem o vzgojnoizobraževalni pomembnosti telesne vzgoje na stopnji obvezne osnovne šole kaže že nekaj navedenih
primerov, da se pri telesni vzgoji na osnovni šoli niso kaj dosti spremenile niti
materialne razmere niti vsebina in način pedagoškega dela. Najbolj je pomanjkljiv pouk telesne vzgoje v nižjih razredih osnovne šole, saj je v mnogih
primerih premak> učinkovit in zgolj formalen. Skoraj 60 % ur telesne vzgoje
v nižjih razredih osnovne šole ni uresničenih; prav zaradi tega se ravno v
tem obdobju začne kriza pouka telesne vzgoje v osnovni šoli. Vzroki za to so
objektivne narave, pa tudi subjektivne slabosti posameznih razrednih učiteljev.
Delo nekaterih učiteljev v osnovni šoli ni dovolj osebno prizadeto in vzgojno
ustvarjalno. Kot primer navajamo, da ima reden pouk telesne vzgoje od prvega
do četrtega razreda sedem osnovnih šol v občini Murska Sobota, 13 ostalih šol
pa komaj ob lepem vremenu. Podobne razmere so v črnomeljski, šmarski in
cerkniški občini.
Programske naloge splošne telesne vzgoje, kakršne izhajajo iz koncepta
šolske reforme, vzgojno izobraževalni zavodi ne izpolnjujejo, kot bi bilo pričakovati. Niti osnovne niti srednje šole ne skrbijo' v zadostni meri za odpravo
plavalne nepismenosti ali za organizacijO' programov smučanja. V občini Črnomelj takih tečajev ne prireja niti ena šola. Kljub številnim telesnim okvaram
hrbtenic in stopal in slabih drž šolske mladine nimamo niti v večjih krajih
organizirane terapevtske telesne vzgoje za posamezne šole ali za več šol skupaj.
Vzroki so predvsem prenizka sredstva, ki jih temeljne izobraževalne skupnosti
lahko namenjajo šolam.
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Skrb za športne dni je v glavnem prepuščena le učiteljem telesne vzgoje,
učiteljski zbori redko sodelujejo pri njihovi izvedbi. Posledica je, da športni
dnevi na marsikateri šoli ne dosegajo svojega oblikovalnega smotra.
Ob teh ugotovitvah pa nekateri primeri vendarle kažejo, da je uspelo
posameznim šolam ob povsem skromnih pogojih doseči pomembne uspehe pri
telesni vzgoji. Primer je gimnazija v Murski Soboti, kjer so s skupnimi prizadevanji aktiva učiteljev telesne vzgoje, celotnega šolskega kolektiva, samoupravnih šolskih organov ter ob sodelovanju šolske mladine dosegli pri tej
dejavnosti znatne uspehe. Na šoli vzorno spremljajo telesni razvoj in zmogljivost šolske mladine, organizirajo množična šolska tekmovanja, razvijajo prostovoljne dejavnosti v šolskem športnem društvu in pospešujejo razvoj mladinskega samoupravljanja v njih. Iz vrst šolskega športnega društva gimnazije
v Murski Soboti so se uveljavili mnogi tekmovalci in organizatorji.
Sistematični zdravstveni pregledi mladine na šolah, ki jih je obiskal odbor,
niso redni in ne zajemajo vse šoloobvezne mladine. Šolska zdravstvena služba
si še ni pridobila enotnejših kriterijev za oprostitev otrok do> šolske telesne
vzgoje. Pri izdelavi le-teh naj bi upoštevali tudi stališča, ki so bila osvojena
na kongresu pedagogov telesne vzgoje in zdravnikov športne medicine. Po teh
načelih bi morali zaostriti pogoje za oprostitev od šolske telesne vzgoje; opraviči tev je lahko načelno1 le delna ali omejena, saj bi moral vsak otrok sodelovati
pri splošni ali pri terapevtski telesni vzgoji. Mladina s telesnimi okvarami ali
rekonvalescenti so takšne telesne vzgoje najbolj potrebni.
Sklep zbora o uvajanju telesne vzgoje na visokošolsko zavode se bo uresničil v prihodnjem šolskem letu, ko bo telesna vzgoja obvezen predmet za
vse študente fakultet od 2. letnika naprej in za vse letnike višjih šol.
Na razgovorih tako na občinskih skupščinah kot vzgojnoizobraževalnih
zavodih je bilo večkrat opozorjeno, da je pomanjkanje strokovnih kadrov ena
od poglavitnih preprek za hitrejše uveljavljanje zborovih priporočil in sklepov o telesni kulturi. Da bi se s tem vprašanjem kar najtemeljiteje seznanili,
so nekateri člani odbora za telesno kulturo obiskali visoko šolo za telesno
kulturo v Ljubljani, ki ima pri strokovnem oblikovanju ustreznih kadrov najpomembnejšo vlogo. Člani odbora so s predstavniki šole obravnavali predvsem
izpolnjevanje nalog, ki jih šoli nalagajo zborovi akti s področja telesne kulture.
Ugotovljeno je bilo, da število slušateljev šole narašča, v šolskem letu
1968/69 je redno vpisanih 147, izredno pa 80 slušateljev. Kazalo bi v prihodnje
še povečati število izrednih slušateljev, saj na šolah poučuje razmeroma veliko
število ljudi, ki si bodo glede na zakonska določila morali v prihodnjih letih
pridobiti ustrezno kvalifikacijo. Izbor kandidatov za vpis na šolo je še vedno
eno izmed izredno perečih vprašanj; z ustreznejšo štipendijsko politiko (letos
prejema štipendije komaj 35 slušateljev) bi bilo možno doseči kvalitetnejšo
izbiro kandidatov. Po mnenju odbora bi bilo potrebno ponovno oceniti tudi
vpisne pogoje za izredne študente, predvsem glede njihove zahtevnosti.
Člani odbora so bili seznanjeni z znanstveno-raziskovalnimi nalogami visoke šole za telesno kulturo v prihodnjem obdobju. Predložene naloge so v
večini primerov posvečene proučevanju problemov šolske telesne vzgoje in jih
kaže vsestransko podpreti, vendar pa odbor ob tem poudarja, da je poleg
raziskovalne dejavnosti osnovna naloga tega visokošolskega zavoda usposabljanje ustreznih strokovnih kadrov za pedagoško^ delo na šolah vseh zvrsti in
stopenj ter strokovnjakov za ostale telesnokulturne dejavnosti. To nalogo mora
šola kar najbolj učinkovito in smotrno reševati.
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Ob visoki šoli za telesno kulturo deluje šolski center za šolanje in izpopolnjevanje amaterskih kadrov predvsem, za potrebe telesnokultumih organizacij. Čeprav je v vsebinskem pogledu doseženo sodelovanje med obema, ustanovama, kaže proučiti predlog za njuno združitev oziroma priključitev centra
pri visoki šoli za telesno kulturo. Na ta način bi namreč visoka šola postala
popolnejši republiški center za šolanje in strokovno izpopolnjevanje telesnokultumih strokovnjakov za vse vrste dejavnosti tega področja.
Na podlagi globalno' prikazanih ugotovitev v zvezi z uresničevanjem priporočila in sklepov prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem razvoju telesne kulture in šolske telesne vzgoje je odbor zavzel naslednja stališča:
Za izboljšanje stanja in smotrnejši razvoj ter napredek telesne kulture v
republiki je nujno potrebno izdelati konkretne programe razvoja telesne kulture
v občinah in republiki. Družbeno-politične skupščine naj bi z vso odgovornostjo začele izoblikovati realne programe razvoja telesne kulture na njihovih
območjih, pri čemer naj bi sodelovali poleg strokovnjakov tudi zdravstveni,
gospodarsko-turistični dejavniki kot tudi zainteresirane družbeno-politične organizacije. Programi naj bi upoštevali interese čim širšega kroga delovnih
ljudi za različne zvrsti telesnokulturnih aktivnosti.
Pri občinskih skupščinah naj bi obstojal in deloval organ, ki bi Ibil odgovoren za celotno področje telesne kulture, vključno z izvajanjem občinskega
programa razvoja telesnokulturnih dejavnosti. Pristojnost takih teles naj bi
bila usmerjanje razvoja telesne kulture v občini, predvsem z vidika zdravja
občanov ter zbiranje in analiza te družbene dejavnosti in seznanjanja skupščine
občine z glavnimi problemi, ki se pojavljajo na tem področju. Omenjeno telo
naj bi skrbelo tudi za racionalno porabo družbenih sredstev, namenjenih za telesno kulturo, vodilo smotrno investicijsko politiko ter prevzelo skrb za tekoče
vzdrževanje in upravljanje telesnokulturnih objektov.
Raznoterost financiranja telesne kulture po občinah terja čimprejšnjo sistemsko ureditev tega vprašanja tako v občinah kot v republiki.
Proučiti kaže predlog o uveljavitvi namenskih in stalnih virov družbenih
sredstev za telesno kulturo; sredstva naj bi zbirali in združevali v skladih za
razvoj telesne kulture v družbeno-političnih skupnostih na vseh ravneh, upravljali pa naj bi jih samoupravni organi, v katerih bi bili poleg dajalcev sredstev
in uporabnikov tudi predstavniki družbe. Sredstva naj bi se delila na podlagi
konkretnih programov in javnih natečajev.
Pereče vprašanje vzdrževanja telesnokulturnih objektov terja usklajene
ustrezne rešitve. Občinske skupščine naj bi zaupale vzdrževanje teh objektov
posebnim organom in s tem preprečile njihovo nadaljnje propadanje. Za vse
obstoječe objekte je nujen dogovor med upravljalci in uporabniki objektov.
Pri novih investicijah v te namene pa morata biti uporaba in koristnost športnih objektov vnaprej temeljito proučeni, sama gradnja pa upoštevana v urbanističnih načrtih.
Tudi v prihodnje je treba odločno zagovarjati stališče o razvoju množične
telesne kulture in ob njej rast vrhunskega športa. Občinske skupščine naj bi
več prizadevanj usmerile v ustvarjanje pogojev za množično telesno kulturno
aktivnost občanov, pri tem pa nudile večjo materialno pomoč predvsem tistim
telesnokulturnim organizacijam in zvrstem, ki krepijo obrambno moč državljanov.
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Delovne organizacije naj bi načrtneje skrbele za kontinuirano rekreacijsko
aktivnost zaposlenih in v ta namen predvidele posebno delovno mesto. Sindikalnim športnim igram naj ustrezni dejavniki posvetijo več pozornosti in skrbi.
Uresničevanje priporočila prosvetno-kulturnega zbora glede šolske telesne
vzgoje je odvisno od usklajene akcije vseh zainteresiranih dejavnikov, od republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, visoke šole za telesno kulturo,
zavoda za šolstvo SR Slovenije do samih vzgojnoizobraževalnih zavodov in izobraževalnih skupnosti. Odbor meni, da je za oceno dosedanjih rezultatov kot
tudi subjektivnih in objektivnih vzrokov, ki ovirajo realizacijo- priporočila,
potrebno daljše skrbno in organizirano spremljanje šolske telesne vzgoje na
vseh stopnjah šol. Ob tem je potrebno zagotoviti vse pogoje, da bodo izvršene
naloge, ki izhajajo iz sklepov o šolski telesni kulturi.
Št.: 66-1/69
Ljubljana, 28. 3. 1969
PREDLOG ODLOKA
o spremembah in dopolnitvah poslovnika Skupščine SR Slovenije
A. Prve seje zborov in prva skupna seja vseh zborov
Skupščine SR Slovenije
1. člen
Na prvi seji zbori Skupščine SR Slovenije verificirajo mandate in izvolijo
predsednika in podpredsednika zbora, lahko pa izvolijo tudi svoje odbore in
druga delovna telesa. Potem ko dobi mnenje zborov delovnih skupnosti, izvoli
republiški zbor tudi predsednika in člane izvršnega sveta.
2. člen
Prvo sejo zborov Skupščine SR Slovenije skliče predsednik Skupščine SR
Slovenije prejšnjega sklica. Ob sklicu seje zbora se poslanci obvestijo, kateri
od njih so po letih najstarejši.
Nato začne prvo sejo zbora po letih najstarejši navzoči poslanec in jo
vodi do izvolitve novega predsednika zbora.
Poslanci vsakega od zborov oddajo predsedujočemu poslanska potrdila o
izvolitvi.
3. člen
Vsak od zborov izvoli verifikacijsko komisijo, ki šteje 11 članov.
Komisija izvoli izmed sebe predsednika in določi poročevalca za zbor.
4. člen
Verifikacijska komisija pregleda poročila republiške volilne komisije, poslanska potrdila o- izvolitvi, volilne spise ter morebitne pritožbe, ugovore in
opozorila, ki se tičejo volilnega postopka.
Verifikacijska komisija preizkusi pravilnost volitev in sestavi poročilo
za zbor.
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5. člen
Na podlagi poročila verifikacijske komisije odloča zbor o verifikaciji mandatov na način, kot je predpisan v poslovnikih zborov.
Ko zbor odloči o verifikaciji mandatov, pozove predsedujoči vse novoizvoljene poslance, ki jim je bil mandat verificiran, naj dajo> slovesno izjavo..
6. člen
Komisija za volitve in imenovanja ima 13 članov.
Štirje člani so izvoljeni izmed poslancev republiškega zbora, po dva člana
izmed poslancev vsakega zbora delovnih skupnosti, tri člane pa delegira republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije.
7. člen
Prvo skupno sejo vseh zborov Skupščine SR Slovenije skliče predsednik
skupščine prejšnjega sklica. Ob sklicu prve skupne seje vseh zborov se poslance
obvesti, kateri od njih so po letih najstarejši.
Sejo vodi po letih najstarejši navzoči poslanec do izvolitve predsednika
Skupščine SR Slovenije,
8. člen
Na prvi skupni seji vseh zborov Skupščine SR Slovenije se izvoli predsednik Skupščine SR Slovenije in oba podpredsednika skupščine ter dvajset
poslancev za zbor narodov zvezne skupščine.

B. Sodelovanje zborov delovnih skupnosti pri volitvah in imenovanjih
9. člen
Zbori delovnih skupnosti obravnavajo na svojih sejah predloge za izvolitev
oziroma razrešitev predsednika in članov izvršnega sveta in predloge za imenovanja oziroma razrešitev republiških funkcionarjev in članov organov samoupravljanja v delovnih in drugih samoupravnih organizacijah na področjih iz
pristopnosti ustreznega zbora, ki jih voli oziroma imenuje Skupščina SR Slovenije, preden o izvolitvah in imenovanjih oziroma razrešitvah odloča republiški zbor.
10. člen
Predlog za kandidata za predsednika izvršnega sveta, ki ga predloži komisija za volitve in imenovanja ali skupina 20 poslancev in lista kandidata za
predsednika izvršnega sveta z imeni predsednika in članov izvršnega sveta morata biti poslana poslancem vseh zborov.
Predlogi za imenovanja oziroma razrešitev republiških funkcionarjev in
članov organov samoupravljanja v delovnih in drugih samoupravnih organizacijah na področjih iz pristojnosti zborov delovnih skupnosti se pošljejo republiškemu zboru in ustreznemu zboru delovnih skupnosti.
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Republiški zbor lahko prične obravnavati predloge za volitve oziroma razrešitve predsednika in članov izvršnega sveta, kot tudi predloge za imenovanja
oziroma razrešitve republiških funkcionarjev in članov organov samoupravljanja na področjih iz pristojnosti zborov delovnih skupnosti potem, ko poprej dobi
mnenje ustreznega zbora, delovnih skupnosti, oziroma potem, ko je obveščen
o njegovem stališču glede teh predlogov.
12. člen
Republiški zbor je pred odločitvijo o določitvi kandidata za predsednika
izvršnega sveta in pred glasovanjem o predsedniku in članih izvršnega sveta
kot tudi pred glasovanjem o imenovanjih oziroma razrešitvah republiških
funkcionarjev in članov organov samoupravljanja na področjih iz pristojnosti
zborov delovnih skupnosti dolžan obravnavati mnenja zborov delovnih skupnosti o teh predlogih.
Določbe 9., 10. in 11. člena ter prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi v postopku o razrešitvi predsednika ter vseh ali posameznih članov izvršnega sveta kot tudi pri obravnavanju in odločanju o kolektivni ostavki
izvršnega sveta, ostavki predsednika ali posameznih članov izvršnega sveta.

OBRAZLOŽITEV
Ustavni amandmaji, sprejeti januarja letos, spreminjajo sestavo skupščine
in njenih zborov, način dela in organizacije komisij, odborov in drugih teles
skupščine ter odpravljajo sedanji način volitev polovice poslancev vsaki dve
leti; občutno' tudi zmanjšujejo število poslancev republiške skupščine. Vse te
spremembe bodo bistveno vplivale na delo in organizacijo skupščine, ki ju sedaj
urejata poslovnik skupščine in poslovniki njenih zborov.
Iz ustavnih amandmajev izhaja potreba po naslednjih spremembah in
dopolnitvah poslovnika Skupščine SR Slovenije:
Poglavitne spremembe obsega amandma VII. V 2. točki uvaja enotni zbor
delovnih skupnosti, v 3. točki zasedanje delegatov občin v Skupščini SR Slovenije, v 4. točki postopek za usklajevanje spornih vprašanj med zborom, ki
.sicer za reševanje določenega vprašanja ni pristojen, s pristojnima zboroma,
v 5. točki pa na novo razmejuje delovna področja zborov. Ustavni amandma
VIII vnaša spremembe glede sestave, naloge in načina dela komisij, odborov
in drugih teles skupščine in njenih zborov ter so dosedanje določbe ustave
glede tega v celoti odpravljene. Z ustavnim amandmajem IX je razširjena
pravica zakonodajne iniciative in pravica dati predlog za izdajo> zakona. Ustavni
amandma XI pa predpisuje, da se vsi poslanci Skupščine SR Slovenije v celoti
volijo vsako četrto leto; v zvezi s tem je potrebno v poslovnik vnesti določbe
o verifikaciji mandatov, poteku prve seje in dnevnem redu prve seje skupščine
in njenih zborov. Ustavni amandma XXIII daje ustreznemu republiškemu sodišču pomembno vlogo v postopku pri volitvah sodnikov. V zvezi z amandmajem XXIV je treba s poslovnikom določiti funkcionarje, ki poleg predsednika
in podpredsednikov skupščine ter predsednikov zborov sestavljajo' predsedstvo
skupščine med vojno.
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Ob spremembah in dopolnitvah, ki jih je treba izvesti v poslovniku v zvezi
z ustavnimi amandmaji, pa je tudi dosedanja praksa in izvajanje poslovnika
pokazala potrebo po nekaterih spremembah dosedanjih določb. Vloga funkcionalnih samoupravnih skupnosti terja, da se dopolni poglavje o sodelovanju
skupščine s temi skupnostmi in delovnimi organizacijami ;izkušnje iz dela skupščinskih teles narekujejo potrebo, da se proučijo možnosti morebitne združitve
ah drugačne organizacije oziroma odprave posameznih delovnih teles; delo odborov zborov delovnih skupnosti bo treba v večji meri navezati na bazo, iz
katere izhajajo in na ustrezne samoupravne skupnosti; pregledati bi bilo treba
dosedanje določbe o sodelovanju republiške skupščine z zvezno skupščmo in
ugotoviti, ali zadovoljujejo novim zahtevam, kot jih postavljajo zvezni in
republiški ustavni amandmaji; na novo bi bilo treba pregledati določbe o sodelovanju republiške skupščine z občinskimi skupščinami, zlasti v luči zasedanja
delegatov občin v republiški skupščini; v večji meri bi bilo treba zagotoviti
izvajanje trofaznega postopka in to ne samo pri izdaji zakonov, temveč tudi
pri izdaji drugih aktov, ki jih sprejema republiška skupščina.
To vse so obširne in zahtevne naloge, ki jih ni mogoče v celoti obdelati
in pripraviti v kratkem času do konstituiranja nove skupščine. Zato, in pa ker
je nedvomno pravica poslancev zborov skupščine, ki bodo izvoljeni na volitvah
v aprilu letos, da se sami organizirajo in organizirajo svoje delo, je v komisiji
zvezne skupščine za poslovnik kot tudi v komisijah drugih republiških skupščin prevladalo mnenje, naj vse delo v zvezi s spremembami in dopolnitvami
poslovnika in njegovo prilagoditvijo ustavnim amandmajem poteka v treh
fazah:
— v prvi fazi naj se sprejmejo le tiste spremembe in dopolnitve, s katerimi
se bo omogočilo, da se skupščina konstituira in da lahko prične z delom.
— v drugi fazi naj bi sprejeli tiste spremembe in dopolnitve, ki so potrebne
za nadaljnje redno delo skupščine,
—■ v tretji fazi pa bi izdelali celotne predloge za spremembe in dopolnitve
poslovnikov in njihovo prečiščeno besedilo.
To pomeni, da bi bilo treba za prvo sejo novoizvoljene skupščine pripraviti
odloke o prvih sejah zborov, o verifikaciji mandatov, o prvi skupni seji vseh
zborov, o izvolitvi komisije za volitve in imenovanja, o izvolitvi predsednika
skupščine in obeh podpredsednikov, o izvolitvi predsednikov in podpredsednikov zborov, o izvolitvi predsednika in članov izvršnega sveta ter določbe
o sodelovanju zborov delovnih skupnosti pri volitvah in imenovanjih.
Prve seje zborov in prva skupna seja vseh zborov
Skupščine SR Slovenije
V razliko od dosedanjega stanja, ko se je vsaki dve leti izmenjala polovica
poslancev vseh zborov, bodo sedaj vsi poslanci vseh zborov na novo izvoljeni
in se bodo morali zaradi tega vsi zbori in skupščina kot celota na novo konstituirati. Pri tem je treba rešiti vprašanja: kdo skliče prve seje vseh zborov
in kdo skupno sejo-, kako se verificirajo mandati, kdo vodi prve seje, kdo
predlaga izvolitev predsednika in obeh podpredsednikov skupščine ter predsednikov in podpredsednikov zborov.
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Po predloženem osnutku naj bi seje zborov sklical predsednik Skupščine
SR Slovenije prejšnjega sklica, možna pa je rešitev, da jih skliče dosedanji
predsednik zbora. Skupno sejo vseh zborov mora, sklicati predsednik skupščine dosedanjega sklica. Prve seje zborov naj bi začel po letih najstarejši
navzoči poslanec, prav tako- tudi prvo skupno sejo. Vodil bi jo naj do izvolitve
predsednika zbora oziroma predsednika skupščine. Mandatno-imunitetna komisija do konstitutiranja nove skupščine sicer še obstaja, vendar ne bi bilo
umestno, da bi člani te komisije, od katerih nekateri niso več poslanci, predlagali in dajali poročilo o verifikaciji mandatov; zato se predlaga, naj vsak
od zborov najprej izvoli verifikacijsko komisijo, ki bo pregledala poročila republiške volilne komisije, poslanska potrdila o izvolitvi, volilne spise in morebitne pritožbe, ugovore in opozorila, ki se tičejo volilnega postopka ter predlagala zboru verifikacijo' mandatov, oziroma, .glede katerih poslanskih mandatov
je treba še izvesti postopek. Na podlagi poročila verifikacijske komisije odloča
zbor o verifikaciji mandatov na način, ki je že do sedaj predpisan v poslovnikih zborov. Po> verifikaciji mandatov preide zbor k izvolitvi članov komisije
za volitve in imenovanja iz vrst svojih članov, nato pa — po prekinitvi seje
do drugega dne, da pripravi komisija za volitve in imenovanja svoje predloge
— k izvolitvi predsednika in podpredsednika zbora. Republiški zbor mora izvoliti tudi predsednika in člane izvršnega sveta. Prevladalo je mnenje, naj
bi na prvi seji zborov še ne sestavili odborov in drugih teles. V ta namen bodo
potrebna posvetovanja predsednika zbora s poslanci in komisijo za volitve in
imenovanja.
Ker enoten zbor delovnih skupnosti sestavljajo poslanci gospodarskega,
prosvetno-kulturnega in socialno-zdravstvenega zbora, v tem zboru posebna
verifikacija mandatov ni potrebna.
Na prvi skupni seji vseh zborov republiške skupščine se izvoli predsednika
in podpredsednika skupščine ter poslance v zbor narodov zvezne skupščine^

Sodelovanje zborov delovnih skupnosti pri volitvah in imenovanjih
Ker morajo biti že na prvih sejah zborov in na skupni seji izvedene volitve
in imenovanja, s katerimi se skupščina konstituira, zlasti pa, ker mora republiški zbor na prvi seji izvoliti tudi predsednika in člane izvršnega sveta,
je treba konkretizirati tudi določbe 4. točke ustavnega amandmaja VII, da
vsak zbor lahko med obravnavanjem zakona ali drugega akta, pri katerega
izdaji ne sodeluje, predlaga pristojnima zboroma oziroma pristojnemu zboru
spremembo ali dopolnitev zakona ah drugega akta, če gre za vprašanja, ki
imajo poseben pomen za delovne ljudi in občane, ki jih zbor predstavlja.
Ce pristojna zbora oziroma pristojni zbor s takim predlogom ne soglašata, je
lahko zakon ali drug akt, na katerega se predlog nanaša, sprejet šele, ko se
opravi postopek, določen s poslovnikom Skupščine SR Slovenije, po katerem
razpravljajo o spornem vprašanju pristojna zbora oziroma pristojni zbor in
zbor, ki je dal predlog. V 5. točki tega amandmaja je nadalje določeno, da se
s poslovnikom Skupščine SR Slovenije natančneje določijo delovna področja
zborov in način usklajevanja njihovega dela.
Zato morajo zbori delovnih skupnosti obravnavati na svojih sejah predloge za izvolitev oziroma razrešitev predsednika in člana izvršnega sveta in
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predloge za imenovanje oziroma razrešitev republiških funkcionarjev in članov organov samoupravljanja v delovnih in drugih samoupravnih organizacijah
na področjih iz pristojnosti ustreznega zbora, ki jih voli oziroma imenuje Skupščina SR Slovenije, preden o izvolitvah in imenovanjih oziroma razrešitvah
odloča republiški zbor. Predlog za kandidata za predsednika izvršnega sveta,
prav tako pa tudi predlog za člane izvršnega sveta morata biti zborom: delovnih
skupnosti dana na vpogled, da dajo svoje mnenje, stališča in predloge. Ti predlogi se pošljejo republiškemu zboru. Republiški zbor je dolžan obravnavati
mnenja zborov delovnih skupnosti. Isti postopek velja tudi glede predlogov
za imenovanje oziroma razrešitev republiških funkcionarjev in članov organov
upravljanja s področja zbora.

POROČILO
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala predlog odloka o spremembah in dopolnitvah poslovnika Skupščine SR Slovenije
na svoji 151. seji dne 21. aprila 1969.
V načelni obravnavi je bilo sproženo vprašanje, na katerih ustavnih določbah temelji drugi del obravnavanega predloga odloka (9.—12. člen), ki govori
o sodelovanju zborov delovnih skupnosti pri volitvah in imenovanjih. Obrazložitev se pri tem sklicuje predvsem na določbe 4. točke VII. amandmaja k
ustavi SR Slovenije, kar pa po mnenju komisije ni sprejemljivo. V 4. točki
VII. amandmaja je namreč določena le možnost oziroma pravica nepristojnih
zborov, da predlagajo pristojnemu zboru oziroma pristojnima zboroma spremembe ali dopolnitve aktov, ki jih pristojni zbor oziroma pristojna zbora
sprejemajo, ni pa tako njihovo sodelovanje nikjer določeno kot obvezno in bi
bila torej taka poslovniška določba v nasprotju z določbami 4. točke VII. amandmaja. Bila bi v nasprotju tudi s tisto določbo 4. točke VII. amandmaja, s katero
je predpisan poseben usklajevalni postopek za primer, ko pristojni zbor s
predlogi nepristojnih zborov ne soglaša, kar pa v predloženem odloku sploh ni
predvideno. Po omenjeni določbi 4. točke VII. amandmaja bi bilo namreč v
odloku treba predpisati postopek, po katerem bi o spornem vprašanju ponovno
razpravljali republiški zbor in tisti zbori, ki bi imeli na predloženi akt kakšne
pripombe oziroma se z njim ne bi strinjali. Po mnenju komisije pa je ureditev,
kakršna je predvidena v 9.—12. členu predloga odloka, možna na podlagi
5. točke VII. amandmaja kot posebna ureditev postopka pri volitvah in imenovanjih.
K posameznim členom daje komisija naslednje amandmaje:
K 1. členu : Drugi stavek naj se spremeni tako, da se bo glasil: »Republiški zbor izvoli tudi predsednika in člane izvršnega sveta.«
Sodelovanje zborov delovnih skupnosti pri volitvah predsednika in članov
izvršnega sveta je posebej urejeno v drugem delu obravnavanega odloka in
določb o tem ni potrebno vnašati tudi v 1. člen.
K 6. členu : Drugi odstavek naj se spremeni tako, da se bo glasil:
»Republiški zbor izvoli izmed svojih poslancev štiri člane komisije, vsak zbor
delovnih skupnosti pa dva člana; tri člane delegira republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije.«
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Komisija predlaga to- spremembo zato, da bo iz besedila jasneje razvidno,,
da izvolijo člane komisije zbori na ločenih sejah še pred skupno sejot vseh
zborov, kar je potrebno zato, da lahko na tej seji komisija že predlaga kandidate za predsednika in oba podpredsednika skupščine. Da je predviden tak
način izvolitve članov komisije, je razvidno tudi iz obrazložitve.
V zvezi z vlogo komisije za volitve in imenovanja pri konstituiranju
posameznih zborov, kakor je prikazana v obrazložitvi, pa je potrebno* opozoriti
na naslednje: Iz besedila obrazložitve (prvi odstavek na 3. strani) bi sledilo,
da se predvideva, da bi tudi kandidate za predsednike in podpredsednike posameznih zborov predlagala komisija za: volitve in imenovanja. Če bi se to res
hotelo, bi bilo treba v predlog odloka vnesti določbo, da lahko komisija za
volitve in imenovanja predlaga te kandidature pismeno najkasneje 24 ur pred
sejami posameznih zborov in da se predlog lahko vroči poslancem šele na seji
zbora. Sedanji poslovniki zborov namreč določajo, da mora komisija, za volitve
in imenovanja predlagati te kandidature pismeno najmanj tri dni pred sejo,
na kateri se (bo volilo predsednika in podpredsednika zbora, in da je treba predlog kandidature v takem primeru vročiti poslancem najkasneje 24 ur pred sejo.
Taka dopolnitev obravnavanega odloka pa ni potrebna, če bodo kandidate za
predsednika in podpredsednika zborov predlagale skupine poslancev, ki lahko
to storijo na samih sejah zborov.
K 11. členu: Besede »potem, ko poprej dobi mnenje ustreznega zbora
delovnih skupnosti« naj se nadomesti z besedami »potem, ko* dobi mnenje
zborov delovnih skupnosti oziroma ustreznega zbora delovnih skupnosti«, besede »oziroma potem, ko< je obveščen o njegovem stališču glede teh predlogov«
pa naj se črta.
Prvi del predlagane spremembe je redakcijske narave, besede »oziroma
potem, ko je obveščen o njegovem stališču glede teh predlogov« pa je treba
črtati zato, ker ne zadošča kakršnokoli obvestilo, ampak je potrebno formalno
obvestilo v obliki mnenja, ki ga sprejme zbor in podpiše njegov predsednik.
K 12. č 1 e n u : V drugem odstavku naj se črta besede »kot tudi pri obravnavanju in odločanju o kolektivni ostavki izvršnega sveta, ostavki predsednika
ali posameznih članov izvršnega sveta«.
Po določbah 178.—181. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije republiški
zbor pri ostavki izvršnega sveta oziroma njegovega predsednika ali članov o
ničemer ne odloča, ampak lahko te ostavke samo obravnava, za kar pa najbrž
ni potrebno, da bi moral poprej dobiti mnenja zborov delovnih skupnosti.
Št.: 0201-3/69
Ljubljana, 22. 4. 1969
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PREDLOG ODLOKA
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča
v Murski Soboti
Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije
(Uradni list SRS, št. 16-144/67) in 17. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni list SRS, št. 20-220/65) je republiški zbor Skupščine SR Slovenije
sprejel
ODLOK
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča
v Murski Soboti
I.
Okrožno sodišče v Murski Soboti ima 124 sodnikov porotnikov.
II.
Za sodnike porotnike se izvolijo:
Geza Albert, zasebni kmetovalec, Berkovci 11, p. Prošenj akovci;
Štefan Antalič, vodja delovne enote tiskarne, založniško grafično podjetje »Pomurski tisk«, Murska Sobota;
Marica A n t o 1 i n , učiteljica, osnovna šola, Velika Polarna;
Štefan An to lin, ravnatelj, osnovna šola, Bakovci;
Marija Balog, upokojenka, Murska Sobota, Miklošičeva 7;
Aleksander inž. Beer, referent za izkoriščanje gozdov kmetij sko-industrijski kombinat »Pomurka«, Murska Sobota, obrat za gozdnoi in lesno
predelavo;
Franc Belak, samostojni obrtnik, Moravci 31, p. Bučkovci;
Cilka Bombek, računovodja, trgovsko podjetje »Sloga«, Gornja Radgona;
Andrej Cigiit, zasebni kmetovalec, Bratonci 31, p. Beltinci;
Franc Cagran, sekretar, splošno gradbeno podjetje »Pomorje«, Murska Sobota;
Marija Ceh, gospodinja, Žepovci 16, p. Apače;
Stanko Cernel, zasebni kmetovalec, Slaptinci 18, p. Videm ob Ščavnici;
Avgust C e r n e 1 a , traktorist, kmetijsko industrijski kombinat »Pomurka«
Murska Sobota, obrat kmetijska zadruga »Agromerkur«, obračunska enota
Bogojina;
Karel Cernjavič, direktor, gostinsko podjetje hotel »Zvezda«, Murska Sobota;
Dušan Deškovič, referent za upravno pravne zadeve, »Tehnostroj«,
Ljutomer;
Jože E r j a v e c , referent za zemljiški kataster, skupščina občine Murska Sobota;
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Franc Fajhtinger, tehnolog, tovarna oblačil in perila »Mura«, Murska Sobota;
Marija Ferjan, upokojenka, Murska Sobota, Titova 15;
Geza F i s t e r , obratovodja mlina, »Mlinopek«, Murska Sobota;
Franc Fišer, upokojenec, Ljutomer, Cankarjeva 5;
Anton Flegar, ravnatelj, osnovna šola, Kuzma;
Marjan F ras, upravnik poslovne enote za kooperacijo, vinogradniško
gospodarstvo, Kapela;
Jožef Gal, vodja delovne enote, gradbeno podjetje »Gradbenik«, Lendava;
Rudolf inž. Gjergjek, upravnik poslovne enote, kmetijsko industrijski
kombinat »Pomurka«, Murska Sobota, obrat za kmetijstvo Rakičan, poslovna
enota Grad;
Franc Gregor, kmetijski tehnik, kmetijsko industrijski kombinat »Pomurka«, Murska Sobota, obrat kmetijska zadruga »Agromerkur«, obračunska
enota Beltinci;
Radmila Grozdanič, pravni referent, trgovsko podjetje »Potrošnik«,
Murska Sobota;
Darinka Grut, vršilec dolžnosti tehničnega vodje, industrija oblačil in
prešiteh odej »Indopol«, Ljutomer;
Ludvik G u mil ar, trgovski poslovodja blagovnice, trgovsko podjetje
»Potrošnik«, Murska Sobota;
Štefan Hašaj, zasebni kmetovalec. Brezovci 76, p. Puconci;
Avgust Holsedl, zasebni kmetovalec, Kramarovci 8, p. Rogaševci;
Janez Holsedl, tesar, komunalno podjetje, Murska Sobota;
Marjeta H o j č, tkalka, mariborska tekstilna tovarna, Maribor, obrat
Ljutomer;
Anton Horvat, planer-analitik, kmetijsko industrijski kombinat »Pomurka«, Murska Sobota, obrat kmetijska zadruga »Agromerkur«;
Jože Horvat, vodja obračunske enote, kmetijsko industrijski kombinat
»Pomurka«, Murska Sobota, obrat kmetijska zadruga »Agromerkur«, obračunska enota Ratkovci;
Jože Horvat, trgovski poslovodja, »Dinos«, Ljubljana, poslovna enota
Murska Sobota;
Milan Horvat, učitelj, osnovna šola, Beltinci;
Štefan Hozjan, direktor, industrijsko podjetje »Varstroj«, Lendava;
Alojz Hrelja, poslovodja prodaje nafte, industrija nafte »Nafta«, Lendava;
Jože Kamen šek, ravnatelj, osnovna šola, Bodonci;
Gizela Kasaš, učiteljica, osnovna šola, Lendava;
Anica Kekec, učiteljica, osnovna šola I, Lendava;
Ludvik K1 a n č a r , upokojenec, Radenci 47/a;
Jožef Klemenčič, avtokaroserist, obrtno podjetje »Agroservis«, Murska Sobota;
Jože K o con, sekretar, kmetijska zadruga, Lendava;
Milan Kocuvan, upokojenec, Gornja Radgona, Maistrov trg 2;
Janez Kočar, upokojenec, Tešanovci 8, p. Martjanci;
Estera K o j z e k , učiteljica, osnovna šola II, Lendava;
Jože Kolbl, materialni knjigovodja, Križevske opekarne, Križevci pri
Ljutomeru;
Jožef Kolmanko, zasebni kmetovalec, Večeslavci 37, p. Rogaševci;
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Kristina Ko loša, medicinska sestra, zdravstveni dom, Murska Sobota;
Matija Koren, tajnik, temeljna izobraževalna skupnost, Lendava;
Anton Korošak, zasebni kmetovalec, Videm ob Sčavnici 2;
Alojz Kos, analitik, splošno gradbeno podjetje »Pomurje«, Murska Sobota;
Vlado Košuta, veterinar, kmetijski kombinat, Gornja Radgona;
Anton Kralj, šofer, »Avtoremont«, Gornja Radgona, obrat Transport;
Štefan Kuhar, zasebni kmetovalec, Tešanovci 83, p. Martjanci;
Jože inž. Lainšeak, živilski tehnolog, kmetijsko industrijski kombinat
»Pomurka«, Murska Sobota, obrat tovarna mesnih izdelkov;
Jožica Lan g, učiteljica, osnovna šola Rogaševci, oddelek Serdica;
Ernest L a n j š č e k , zasebni kmetovalec, Fokovci 52;
Janez Lazar, gradbeni delovodja, splošno gradbeno podjetje »Pomurje«,
Murska Sobota;
Marija Lebar, gospodinja, Murska Sobota, Vrtna 4;
Mirko Lebarič, tajnik, občinski sindikalni svet, Ljutomer;
Vera Likar, referent za proračun, skupščina občine Lendava;
Franc Magaši, ravnatelj, osnovna šola Bogojina;
Elizabeta Majerič, dežnikarka, industrija dežnikov in pletenin, Lendava ;
Drago Mastinšek, elektrotehnik, Elektro Maribor, podjetje za distribucijo- električne energije, enota Gornja Radgona;
Viljem Merič, obračunavalec prevoznih storitev, komunalno podjetje
Murska Sobota;
Branko Mernik, ravnatelj, osnovna šola Crenšovci;
Božo M lin ari č, trgovski poslovodja, trgovsko podjetje »Vesna«, Ljutomer;
Ivan Nemec, komercialist, kmetijsko industrijski kombinat »Pomurka«,
Murska Sobota;
Ludvik Nemec, učitelj, osnovna šola, Markovci;
Štefan Nemec, zasebni kmetovalec, Turnišče 218;
Viktor Novo sel, vodja enote, obrtno komunalno podjetje, Lendava;
Franc Obal, zavarovalni zastopnik za življenjsko zavarovanje, zavarovalnica »Sava«, Ljubljana, poslovna, enota Murska Sobota;
Ivo Orešnik, ravnatelj, osnovna šola III, Murska Sobota;
Jože inž. Osterc, agronom, kmetijska zadruga, Križevci pri Ljutomeru;
Ladislav P a 1 f i, strojni tehnik, industrija nafte »Nafta«, Lendava;
Jolanka Peterka, preddelavka, tovarna oblačil in perila »Mura«, Murska Sobota;
Ferdo Pihlar, šef komunale, stanovanjsko komunalno podjetje, Ljutomer;
Štefan Podlesek, zasebni kmetovalec, Predanovci 19, Puoonci;
Jožef Poštiak, vodja tehnične priprave dela, »Elrad«, Gornja Radgona;
Branko Puconja, ravnatelj, osnovna šola Cezanjevci;
Teodor Ratkai, zasebni kmetovalec, Andrejci 60, p. Martjanci;
Terezija Rauter, socialna delavka, skupščina občine Gornja Radgona
— odsek za družbene službe — socialno varstvo;
Ignac Ritlop, vodja obračunske enote, kmetijsko industrijski kombinat
»Pomurka«, Murska Sobota, obrat kmetijska zadruga »Agromerkur«, obračunska enota Beltinci;
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Peter Rižnar, tehnični vodja kooperacije, kmetijski kombinat, Gornja Radgona;
Albert Sever, zavarovalni zastopnik, zavarovalnica »Sava«, Ljubljana,
poslovna enota Murska Sobota;
Bela Sever, tajnik, Pomurska turistična zveza, Murska Sobota;
Mirko Skuhala, zasebni kmetovalce, Križevci pri Ljutomeru 15;
Anton Slavič, računovodja vinogradniški živinorejski kombinat, Ljutomer ;
Jože Slavič, zasebni kmetovalec, Stara Nova vas 42, p, Križevci pri
Ljutomeru;
Alojz Šolar, zasebni kmetovalec, Dolnji Slaveči 63, p. Grad;
Alojz S u k i č , delovni inšpektor, skupščina občine Murska Sobota;
Ludvik S vete c, zasebni kmetovalec, Zbigovci 35, p. Gornja Radgona;
Janez Šabjan, zasebni kmetovalec, Dobrovnik v Prekmurju 265;
Marica Šalam on, zasebna kmetovalka, Rogašovci 82;
Anton S a n d o r , nekvalificirani delavec, kmetijsko industrijski kombinat
»Pomurka«, Murska Sobota, obrat tovarna mesnih izdelkov;
Franc S a uprl, referent za sadjarstvo, vinogradništvo živinorejski kombinat Ljutomer;
Rudolf Savel, zasebni kmetovalec, Martjanci 54;
Ivanka Šeruga, upravnica, otroški vrtec, Murska Sobota;
Janez S i n k e c , šef krajevnega urada, skupščina občine Murska Sobota,
krajevni urad Rogaševci;
Cilka Soštarič, referent za delovna razmerja, tovarna oblačil in perila
»Mura«, Murska Sobota;
Alojz Špindler, komercialist, »Tehnostroj«, Ljutomer;
Vinko T i r š , šef finančnega knjigovodstva, zdravilišče »Radenska slatina«, Radenci;
Ilija Torbica, referent za obrambno vzgojo, skupščina občine Murska
Sobota;
Katarina T o r o k , šivilja, industrija dežnikov in pletenin, Lendava;
Jože Tratnjek, zasebni kmetovalec, Lipovci 117, p. Beltinci;
Slavko Tratnik, šef gradbene enote, »Imgrad« industrija gradbenega
materiala in gradbeništva, Ljutomer;
Anton Utroša, upokojenec, Črenšovci 128;
Slavko Valenčič, direktor, »Mehanika«, Lendava;
Geza Vida, kmetijski tehnik, kmetijsko industrijski kombinat »Pomurka«, Murska Sobota, obrat kmetijska zadruga »Agromerkur«, obračunska
enota Prošenj akovci;
Ivanka Vidic, vodja čistilnice, mariborska tekstilna tovarna, Maribor,
obrat Ljutomer;
Marija V i ld , socialna delavka, tovarna oblačil in perila »Mura«, Murska
Sobota;
Karel Vučko, kolar, komunalno podjetje, Murska Sobota;
Viktor V ukan, opekarniški delovodja, opekarniško podjetje, Gornja
Radgona;
Jolanka Zadravec, zasebna kmetovalka, Selo 64, p. Fokovci;
Emil Zel ko, vršilec dolžnosti direktorja, »Panonija« industrija kovinske
galanterije, Murska Sobota;
Katarina Zelko, šivilja, industrija dežnikov in pletenin, Lendava;
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Darinka Zoreč, vodja pravne službe kreditna banka in hranilnica, Ljubljana, podružnica Murska Sobota;
Renata Zupančič, likvidator osebnih dohodkov, splošna bolnica, Murska Sobota;
Lojze 2 a 1 i g , načelnik oddelka za družbene službe, skupščina občine
Lendava;
Cilka Zerdin-Dimec, direktor, posebna šola, Gornja Radgona;
Oto Z u n e c , predmetni učitelj, osnovna šola »Ivana Cankarja«, Ljutomer;
Anka Z u n i č , referent za gospodarsko-upravno pravne zadeve, skupščina
občine Ljutomer.
OBRAZLOŽITEV
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je na seji dne
7. aprila 1969 razpravljala o predlogu kandidatov za sodnike porotnike okrožnega sodišča v Murski Soboti.
Dosedanjim sodnikom porotnikom poteče mandatna doba 20. aprila 1969.
Po predlogu predstavništva okrožnega sodišča v Murski Soboti naj se zviša
število sodnikov porotnikov od 120 na 124.
Predlog kandidatov je sestavljen na podlagi predlogov, katere so dostavili
okrožnemu sodišču občinske konference SZDL in o. katerih so razpravljali v
večini primerov na sejah organov družbenega samoupravljanja, O kriterijih
in profilu kandidatov so razpravljale in sodelovale komisije za volitve in imenovanja občinskih skupščin.
Struktura predlaganih kandidatov:
Od predlaganih kandidatov je 94 moških in 30 žensk, ali 24%;
med predlaganimi kandidati jih je 9 madžarske narodnosti, kar ustreza
deležu prebivalstva madžarske narodnosti, ki znaša na tem področju 7,8 %;
v letu 1968 je okrožno> siodišče obravnavalo 390 zadev. Od tega s področja
občine Gornja Radgona 14 kazenskih, 6 mladinskih in 44 pravdnih eadev, s
področja občine Ljutomer 9 kazenskih, 9 mladinskih in 47 pravdnih zadev,
s področja občine Lendava 14 kazenskih, 2 mladinski in 43 pravdnih zadev
in s področja občine Murska Sobota 31 kazenskih, 13 mladinskih in 158 pravdnih zadev;
po zaposlitvi je sestav kandidatov naslednji: 24 kandidatov iz industrije
in rudarstva, 15 iz kmetijstva in gozdarstva, 8 iz trgovine in gostinstva, 8 iz
gradbeništva, 7 iz obrti, 20 iz zasebnih kmetijstev, 33 iz družbenih služb in
9 z ostalih področij.
Vsi predlagani kandidati so dali soglasje za izvolitev.
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18. Predlog za izdajo zakona o skupnostih (in skladih) za kulturne dejavnosti ter o financiranju kulturnih dejavnosti
552
Poročila:
— odbora za prosveto din kulturo republiškega zbora
558
— odbora za kulturne dejavnosti prosvetno-kulturnega zbora .... 560
— odbora za kulturne dejavnosti prosvetno-kulturnega zbora — dodatno poročilo
. 560
— zakonodajno-pravne komisije
562
XVII

19. Osnutek zakona o glasbenih šolah
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