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;

Začetek seje ob 10.30.
t \
Predsednik Tine Remškar: Tovariši,ce in tovariši! Začenjam 45. sejo
republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi 2. in
44. člena začasnega poslovnika republiškega zbora Skupščine SR Slovenije.
Svojo odsotnost so opravičili: inž. Nada Puppis, inž. Edvard.Perhavec, Marija Ivkovič in inž. Ferdo Papič. Ugotavljam, da je seja sklepčna.
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 44. seje republiškega zbora;
2. razprava o poročilu mandatno-imunitetne komisije ter sklepanje o verifikaciji mandatov na novo izvoljenih poslancev;
3. slovesna izjava na novo izvoljenih poslancev;
4. izvolitev predsednika republiškega zbora;
5. izvolitev predsednika in članov izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije;
6. izvolitev oziroma dopolnitev stalnih odborov in komisije republiškega
zbora;
7. izvolitev oziroma dopolnitev stalnih komisij Skupščine SR Slovenije,
in sicer:
— komisije za -družbeno nadzorstvo-;
—• komisije -za volitve in imenovanja;
— zakonodajno-pravne komisije;
■—■ administrativne komisije in
— komisije za prošnje in pritožbe;
.. .
8. sprememba sestave komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika
republiškega zbora ter sprememba sestave komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Ali ima kdo kak predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne
javi se nihče.) Ker nima nihče, menim, da je predloženi dnevni red sprejet.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 44. seje republiškega zbora ste prejeli pismeno. Ali ima kdo kake pripombe k zapisniku?
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(Ne javi se nihče.) Ker vidim, da nima nihče pripomb, menim,, da je zapisnik
odobren.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, in sicer na razpravo o
poročilu mandatno-imunitetne komisije ter sklepanje o verifikaciji mandatov
na novo izvoljenih poslancev.
Mandatno-imunitetna komisija republiškega zbora je sklepala o verifikaciji
mandatov na novo izvoljenih poslancev na seji 4. maja, zato prosim poročevalca
mandatno-imunitetne komisije, da da zboru poročilo in predlog za verifikacijo
mandatov.
Besedo ima Tone Fajfar.
Tone Fajfar: Mandatno-imunitetna komisija republiškega zbora
Skupščine SR Slovenije je na podlagi 116. člena začasnega poslovnika republiškega zbora Skupščine SR Slovenije na seji. dne 4. maja 1967 obravnavala
poročilo republiške volilne komisije z dne 28. 4. 1967, pregledala potrdila o izvolitvi in volilne spise ter ugotovila:
1. Na podlagi odloka o razpisu splošnih volitev v Skupščine SR Slovenije
(Uradni list SRS št. 6-51/67) je bilo treba izvoliti 60 poslancev republiškega
zbora Skupščine SR Slovenije v 60 volilnih enotah, v katerih so bili poslanci
po točki, b) 7. člena zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev Skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS št. 11-94/63) v prvi mandatni dobi izvoljeni
za štiri leta.
1
2. V navedenih volilnih enotah je kandidiralo skupno 113 kandidatov,
katerih kandidature so v skladu z zakonom potrdile pristojne občinske volilne
komisije.
3. Občinske skupščine so dne 9. aprila 1967 izmed navedenih kandidatov
izvolile 88 poslanskih kandidatov po načelu, da je za poslanskega kandidata
izvoljen tisti, ki je dobil več kot polovico glasov navzočih odbornikov občinske
skupščine.
Republiška volilna komisija je objavila, na podlagi prvega odstavka
99. člena zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije, seznam kandidatov, ki so jih občinske skupščine izvolile v republiški zbor v Uradnem listu
SRS št. 14-109/67.
4. O izvoljenih poslanskih kandidatih so občani glasovali neposredno na
volitvah dne 28. aprila 1967.
5. Republiška volilna komisija je na podlagi volilnih spisov, ki jih je po
opravljenih neposrednih volitvah prevzela od občinskih volilnih komisij, preizkusila zakonitost volitev v posameznih volilnih enotah. Ugotovila je, da so se
določitve kandidatov in volitve opravile v skladu z zakonitimi predpisi in da ni
bilo nepravilnosti takšne narave, ki bi lahko bistveno vplivale na kandidature
oziroma na ugotovitev volilnega izida.
:
6. Po ugotovitvah volilnih izidov po občinskih volilnih komisijah so bili
izmed kandidatov, ki so bili dne 9. 4. 1967 izvoljeni kot poslanski kandidati
v občinskih skupščinah, izvoljeni za poslanca republiškega zbora Skupščine SR
Slovenije tisti kandidati, ki so kot edini kandidati v volilni enoti dobili večino
glasov vseh volivcev z območja volilne enote oziroma izmed več kandidatov.v
volilni enoti tisti izmed njih, ki je dobil največ glasov v volilni enoti.
!■■■ Na podlagi navedenih ugotovitev mandatno-imuliitetna komisija republiškega'zbora Skupščine SR Slovenije
-
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predlaga,
da republiški zbor Skupščine SR Slovenije potrdi izvolitev naslednjih poslancev
republiškega zbora 'Skupščine SR Slovenije:
Volilna enota
2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.
62.
64.
66.
68.
70.
72.
74.
76.
78.
80.
82.

Brežice II
Celje II
Celje IV
Mozirje
Slovenske Konjice
Šmarje pri Jelšah
Velenje I
Videm-Krško I
Žalec I
Ajdovščina I
Idrijia
Izola
Koper II
Nova Gorica II
Nova Gorica IV
Postojna
Sežana II
Tolmin II
Črnomelj
Domžale II
Grosuplje II
Jesenice I
Kamnik I
Kočevje
Kranj II
Kranj IV
Ljubi jana-Bežigrad I
L j ubijan a-Center I
Ljubljana-Center III
Ljubljana-Moste-Polje II
L j ubijana-Šiška I
Ljubljana-Siška III
L j u bi j ana-Vič-R ud n i k I
L j ubij ana-Vič-Rudnik III
Logatec
Novo mesto I
Novo mesto III
Radovljica II
Škof j a Loka I
Trbovlje
Tržič

Izvoljeni kandidat
Šepetavc Milan
Kraigher Sergej
Šnabl Bogdan
Deberšek Jože
Tavčar inž. Adolf
Božiček Benjamin
Napotnik Alojz
Brilej dr. Jože
Pelikan inž. Zvone
Žigon inž. Janko
Kordiš inž. Franjo
Korenčan Viktor
Kavčič Stane
Štrukelj Jožko
Vilfan dr. Joža
Cesnik Janko
Zabric Rado
Papič inž. Ferdo
Krese Leopold
Matičič Cene
Ahlin Ivan
Ščavničar Ivo
Vode Ferdinand
Bencina Drago
Hafner Vinko
Puhar Franc
Polič inž. Miloš
Bule inž. Marko
Pacek Jože
Crne Vlado
Brumen Ivan
Tomič Zora
Jakofčič inž. Slavko
Vrhovec Stane
Petkovšek Anton
Hočevar dr. Franc
Legan inž. Jože
J ere Franc
Franko Ivan
Forte Karel
Pehare Andrej
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84.
86.
88.
90.
92.
94.
96.
98.
100.
102.
104.
106.
108.
110.
112.
114.
116.
118.
120.

Zagorje ob Savi
Gornja Radgona I
Lenart
Lendava II
Maribor-Center I
Maribor-Center III
Maribor-Center V
Maribor-Tezno I
Maribor-Tezno I
Maribor-Tezno III
Murska Sobota II
Murska Sobota IV
Ormož I
Ptuj I
Ptuj III
Ptuj V
Ravne na Koroškem I
Slovenska Bistrica I
Slovenj Gradec

Izvoljeni kandidat
Vipotnik Janez
Kreft Ivan
Zorko Edo
Lubej Bojan
Hribar Janez
Vadnjal Boris
Dolinšek Zdravko
Štefanič Lojze
Majerič Avgust
Tepej Jože
Zupančič Vladimir
Mejak inž. Miran
Ratek Matija
Stropnik Lojzka
Ingolič Jože
Vrečko Vladimir
Uršič inž. Ivan
Ledimek Franjo
Razdevšek inž. Franc

Mandatno-imunitetna komisija predlaga, da republiški zbor Skupščine SR
Slovenije verificira mandate vseh navedenih poslancev republiškega zbora.
Predsednik Tine Remškar: Slišali smo poročilo in prehajamo na
razpravo o poročilu mandatno-imunitetne komisije. Prosim, kdo želi besedo?
(Ne javi se nihče.) Če se nihče ne javlja, prehajamo na glasovanje o predlogu.
O predlogu bomo glasovali v celoti, ker ni primera, da bi bil mandat kakega
poslanca osporavan. O verifikaciji mandatov na novo izvoljenih poslancev glasujejo tudi na novo izvoljeni poslanci.
Kdor je za to, da se sprejme predlog mandatno-imunitetne komisije o
verifikaciji mandatov na novo izvoljenih poslancev, naj prosim dvigne roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno oidločil, da se verificirajo mandati vseh na novo izvoljenih poslancev republiškega zbora.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, in sicer na slovesno izjavo
na novo izvoljenih poslancev.
Prosim vse poslance, da vstanejo in poslušajo besedilo slovesne izjave, ki
ga bom prečital.
»Izjavljam, da bom dolžnosti poslanca Skupščine Socialistične republike
Slovenije opravljal vestno, da bom delal po ustavi in zakonih ter da bom svoje
moči posvetil nadaljnjemu razvoju in uresničevanju .družbene in politične ureditve Socialistične federativne republike Jugoslavije in Socialistične republike
Slovenije.«
Prosim na novo izvoljene poslance, da besedilo slovesne izjave podpišejo in
jo podpisano izroče sekretarju zbora.
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Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, in sicer na izvolitev predsednika republiškega zbora.
Ker je predsedniku republiškega zbora potekel mandat, je potrebno, da
zbor izvoli novega predsednika. Prosim poročevalca komisije za volitve in imenovanja, da 'da predlog.
Besedo ima tovariš Adolf Arigler.
Adolf Arigler: Tovairišice in tovariši poslanci! Komisija za volitve
in imenovanja Skupščine 'SR Slovenije je na podlagi 174. člena ustave SR
Slovenije in 120. člena začasnega poslovnika republiškega zbora, na seji dne
8. maja 1967 ugotovila, da je potekla mandatna doba sedanjemu predsedniku
republiškega zbora tovarišu Tinetu Remškarju.
Komisija za volitve in imenovanja predlaga, upoštevaje predlog kandidacijske komisije glavnega odbora Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije tako po posvetovanju z izvršnim odborom Socialistične zveze delovnega
ljudstva Slovenije ter po posvetovanju z izvršnim komitejem centralnega komiteja ZK Slovenije, da republiški zbor izvoli za predsednika republiškega zbora
tovariša dr. Jožo Vilfana, podpredsednika glavnega odbora Socialistične zveze
delovnega ljudstva Slovenije. Tovariš Joža Vilfan je poslancem nedvomno
poznan, zato komisija smatra, da predlog ni potrebno podrobneje obrazložiti.
Predsednik Tine Remškar: Slišali smo predlog komisije. Ali obstaja
še kak drug predlog? (Ne.) Če ne, pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo?
(Ne javi se nihče.) Ker nihče ne želi besede, dajem predlog na glasovanje.
Kdor je za to, da se za predsednika republiškega zbora izvoli dr. Joža Vilfan, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa! Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je bil za predsednika republiškega zbora soglasno. izvoljen
poslanec dr. Joža Vilfan in ga prosim, da zavzame svoje mesto in vodi sejo
naprej.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši! Prav toplo se
vam zahvaljujem za zaupanje in s tem za izkazano počastitev in obljubljam
s svoje strani, da bom napravil vse, kar je v mojih močeh, da bo naš zbor
izpolnil svojo obveznost.
S tem prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na volitev
predsednika in članov izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Po 130. členu začasnega poslovnika mora republiški zbor po svojem konstituiranju odločiti o sestavu izvršnega sveta. Ker je dosedanjemu predsedniku
izvršnega sveta potekel mandat, je potrebno v smislu ustave in našega poslovnika obnoviti celoten izvršni svet.
Prosim poročevalca komisije za volitve in imenovanja, da da predlog za
kandidata za predsednika izvršnega sveta.
Adolf Arigler: Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR
Slovenije je na svoji seji dne 8. maja razpravljala o predlogu za določitev kandidata za predsednika izvršnega sveta, potem ko je ugotovila, da je potekla
mandatna doba dosedanjemu predsedniku izvršnega sveta tovarišu Janku
Smoletu.
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Glavni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije je že v pripravah za volitve poslancev ustanovil posebno kandidacijsko komisijo, ki je razpravljala O možnih kandidatih za najvažnejše funkcije v SR Sloveniji. Na osnovi
širših posvetovanj in razprav z vodstvi družb eno-političnih organizacij je komisija predložila več znanih družbeno-političnih delavcev kot možne kandidate za
posamezna vodilna mesta v skupščini in izvršnem svetu. Kot kandidata za
predsednika izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je komisija posebej predlagala tovariša Staneta Kavčiča, o čemer je bila javnost že obveščena.
Po izvedenih volitvah poslancev so o kandidatu za predsednika izvršnega
sveta razpravljali tudi predsedstvo in izvršni komite CK ZK Slovenije, izvršni
odbor glavnega odbora Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije ter naša
komisija. Na podlagi teh razprav in konsultacij predlaga komisija, da republiški
zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije izvoli za predsednika izvršnega
sveta tovariša Staneta Kavčiča, člana izvršnega komiteja CK ZKJ.
Ker kot tovariša Vilfana tudi tovariša Staneta Kavčiča vsi poslanci dobro
poznamo, komisija smatra, da tudi tega predloga ni potrebno še podrobneje
utemeljevati. Hvala lepa!
Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali obstoji še kak drug predlog? (Ne.)
Ker ne obstoji, pričenjam razpravo. (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javlja
k besedi, menim, da lahko preidemo na glasovanje. Kdor je za predlog komisije za volitve in imenovanja, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Hvala lepa! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je za kandidata za predsednika izvršnega sveta soglasno
izvoljen tovariš Stane Kavčič.
V smislu poslovnika prosim tovariša Staneta Kavčiča, da predloži listo
kandidatov za člane izvršnega sveta. Ali želi tovariš Stane Kavčič, da sejo začasno prekinemo? (Ne.) Prosim, besedo ima tovariš Stane Kavčič.
Stane. Kavčič: Spoštovane tovarišice in tovariši republiški poslanci!
Najprej hvala lepa za zaupanje. Kot je že rekel tovariš poročevalec in kot je vam
vsem znano, je kandidacijska komisija Socialistične zveze že konec preteklega
leta objavila možne kandidate za vodilna mesta v skupščini. Med njimi je bila
tudi kandidatura za bodočega mandatarja. Glede na to, da so bili v tej kandidacijski komisiji prisotni predstavniki vseh političnih in množičnih organizacij,
zlasti pa še glede na rezultate volitev, kjer so bili vsi izvoljeni kandidati v bistvu
kandidati Socialistične zveze, mislim, da ni bilo preveč optimistično in nerealno
pričakovati, da bo ta zbor potrdil kadrovska predvidevanja komisije Socialistične zveze. Drugače povedano, ta čas je bil izkoriščen z moje strani in s
strani mnogih drugih tovarišev za to, da so se izvršile vse potrebne konzultacije. Tako sem imel mnogo razgovorov z raznimi predstavniki posameznih
forumov in s posameznimi osebnostmi javnega in političnega življenja. Predloženi sestav je šel tudi v konzultacijo na skupno sejo izvršnega komiteja in
predsedstva centralnega komiteja, kakor tudi izvršnega odbora Socialistične
zveze, in moram reči, da je predlog, ki ga bom predložil, tudi na teh dveh
forumih dobil politično podporo.
Zaradi, tega mislim, da smo na ta način ustvarili prakso, da se z izvolitvijo
mandatarja, ne šele začenja, ampak v bistvu že konča oziroma dobi zadnjo
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potrditev predvidevani kadrovski sestav izvršnega sveta. Prosil bi tovariša
predsednika za kratek odmor, da lahko predložim kandidaturo za celotni sestav
izvršnega sveta in da tudi komisija za volitve in imenovanja do tega predloga
lahko zavzame stališče.
Glede splošne politične usmeritve in delovnih načrtov predlaganega izvršnega sveta bi rekel ob tem trenutku samo tole: mislim, da se vsi strinjajo s tem,
da je dosedanja politika, ki je bila v zadnjem obdobju izražena v raznih dokumentih političnih organov in predstavniških organov, tudi na zadnjih volitvah
dobila zelo veliko in enotno podporo naših volivcev. To je, mislim, nam vsem
jasen dokaz, da je treba to splošno politiko, ki je začrtana v dokumentih reforme, brionskega plenuma in postbriomske situacije, v dokumentih nadaljnjega
razvoja in afirmacije slovenske republike in slovenskega naroda, nadaljevati.
To pa predvsem tako, da se splošne smernice čimbolj konkretizirajo in dobijo
čim jasnejši odgovori in izhodi iz problemov, ki jih tak splošni družbeni razvoj
prinaša, upoštevaje seveda pri tem zlasti tudi naše konkretne slovenske razmere, možnosti in potrebe. Tako politiko pa je treba sistematično, dosledno
in principialno izvrševati.
To je kratko rečeno osnovna delovna zamisel izvršnega sveta, ki ga bom
predlagal. Vsekakor so pred nami še mnogi nerešeni problemi, in bo treba poiskati odgovore na mnoga vprašanja. Srečali se bomo verjetno z nekaterimi
hipotekami, ki nam jih zapuščata čas in razmere, ki so za nami. Toda, kljub
temu lahko izjavim v imenu tovarišev in v svojem imenu, da k temu delu, če
bomo dobili vašo podporo in zaupanje, pristopamo z optimističnim razpoloženjem, trdno prepričani, da obstojajo vsi objektivni in tudi drugi pogoji za to,
da bomo lahko uspešno delali, kot soustvarjalci skupščinske politike in kot eden
od njenih najvažnejših izvrševalcev. Hvala lepa!
Predsednik dr. Joža Vilfan: Prekinjam sejo za 15 minut in prosim
tovariše poslance, da smo točni in da se čez 15 minut ponovno zberemo.
(Seja je bila prekinjena ob 10.55 in se je nadaljevala ob 11.10.)
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice. Nadaljujemo
sejo. Tovariš Stane Kavčič mi. je izročil predlog za naslednji sestav novega
izvršnega sveta: presednik Stane Kavčič, podpredsednika: Vinko Hafner in
dr. Prane Hočevar. Člani: dr. Vladimir Bračič, Drago Flis, Bojan Lubej,
inž. Miran Mejak, dr. Ernest Petrič, inž. Franc Razdevšek, Viktor Repič, Rino
Simoneti, Jožko Štrukelj, Zora Tomič in Boris Vadnjal.
Prosim predsednika komisije za volitve in imenovanja, da da k predloženi
listi svoje mnenje.
Adolf Ari,gler: Tovarišice in tovariši poslanci! Komisija za volitve
in imenovanja je predlog, ki ga je predložil kandidat za predsednika izvršnega
sveta, obravnavala in se z njim v celoti strinja. Komisija je mnenja, da predloga ni potrebno podrobneje obrazložiti, ker je tovariš Stane Kavčič to storil
že v svojem uvodu.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Ker se komisija za volitve in imenovanja v celoti strinja s predloženo listo, lahko preidemo na glasovanje. O listi
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bomo glasovali, v celoti. Prosim, kidor je za predlog, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo- roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so soglasno izvoljeni: za predsednika izvršnega sveta tovariš Stane Kavčič; za podpredsednika: Vinko Hafner in dr. Franc Hočevar; za
člane pa: dr. Vladimir Bračič, Drago Flis, Bojan Lubej, inž. Miran Mejak,
dr. Ernest Petrič, inž. Franc Razdevšek, Viktor Repič, Rino Simoneti, Jožko Štrukelj, Zora Tomič in Boris Vadnjal.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, in sicer na izvolitev oziroma dopolnitev stalnih odborov in komisije republiškega zbora.
Prosim poročevalca komisije za volitve in imenovanja, da da predloge za
dopolnitev odborov in komisije.
Adolf Arigler: Tovarišice in tovariši poslanci. Komisija za volitve
in imenovanja Skupščine SR Slovenije je na podlagi 174. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 120. člena začasnega poslovnika republiškega
zbora na seji dne 8. maja 1967 razpravljala o dopolnitvi stalnih odborov in
mandatno-imunitetne komisije republiškega zbora, glede na to, da je treba
nadomestiti funkcionarje in poslance, ki jim je potekla mandatna doba.
Pri izdelavi predloga sklepa, ki vam je bil pred sejo razdeljen, je komisija
predvsem težila sestaviti posamezne odbore republiškega zbora tako, da bi ti
lahko čim uspešneje in učinkoviteje delovali, upoštevaje seveda dane kadrovske možnosti. Nadalje si je komisija prizadevala čim enakomerneje razporediti dosedanje in na novo izvoljene poslance ter pri tem upoštevati tudi področje
dela, ki ga poslanci poznajo. Tega seveda ni bilo mogoče vselej zagotoviti zaradi potreb in zahtev dela v posameznih odborih kakor tudi zaradi same strukture zbora in zlasti še zato, ker smo se morali poleg tega izogibati temu, da bi
se v posameznem odboru ne znašli poslanci samo iz treh ali štirih občin.
Razumljivo je torej, da komisija zategadelj ni mogla samo preprosto izpopolniti izpraznjena mesta v posameznih odborih, temveč predlagati določene premike, nekatere poslance pa predvideti v dva odbora.
Pri razporeditvi poslancev v posamezne odbore se je komisija konzultirala
s (predsednikom zibora, s predsedniki odborov in nekaterimi poslanci. Zaradi
izredno kratkega časa se komisija ni utegnila posvetovati z vsemi poslanci.
Zato predvidevamo, da bodo v naslednjih mesecih najbrž potrebne nekatere
korekture.
Komisija je bila tudi utesnjena z določbami sedaj veljavnega začasnega
poslovnika, ki predvideva številčno precej ozke odbore, kar otežuje večjo angažiranost poslancev. Nedvomno bo treba to vprašanje posebej proučiti pri izdelavi predloga stalnega poslovnika.
Glede na navedeno, komisija za volitve in imenovanja predlaga:
1. da se v odboru za družbeni plan, finance in proračun, v katerem je
potekla mandatna doba poslancem Francu Klobučarju, Ivanu L u ž o v c u ,
Antonu Rovtarju in Vidi Vajd-Puncer, dosedanjim članom odbora,
— razrešijo Miran K o š m e 1 j kot predsednik, Matija M a 1 e ž i č kot
podpredsednik in Miran C ven k, Ivan Ros ter inž. Anamarija T ur k kot
člani odbora;
— izvolijo: za predsednika Franc Puh ar, za podpredsednika Miran
C v e n k , za člane Karel F o r t e , inž. Franjo Kordiš, Viktor Koren-
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čan, Miran Košmelj , Leopold Krese, Avgust Majerič in Stane
V rhovec.
2. da se v odboru za proizvodnjo in promet, v katerem je potekla mandatna
doba poslancem Stanetu Dolencu, dosedanjemu predsedniku, Francu L u b e j u , dosedanjemu podpredsedniku, Rafaelu Baragi, Tonetu F a j f a r j u ,
inž. Lucij anu K r i v c u , inž. Veljku Križniku, Francu Lebnu in Jožetu
Tramšku, dosedanjim članom odbora,
— razrešijo: inž. Zdenka Jurančič in Milan Kristan kot člana
odbora;
— izvolijo1:
zia predsednika Mirko Jamar,
za podpredsednika Milan Kristan,
za člane Ivan Kreft, Albin Kuret, inž. Ferdo Papič, inž. Zvone
Pelikan, Matija Ratek, inž. Jože Szabo, IvoSčavničar in Slavko
Z a 1 o k a r.
3. da se v odboru za trgovino, gostinstvo in turizem, v katerem je potekla
mandatna doba poslancem Mar ji Cerkovnik, Francu Klobučarju in
Francu L u b e j u , dosedanjim članom odbora,
■—- razrešita: Andi Goršek in Franc Rutar kot člana odbora;
— izvolijo:
za predsednika Lojzka Stropnik,
za čLane Ivan B r u m e n , Franc J e r e, Anton Petkovšek, , Milan
S e p e t a v c in Ferdinand V o d. e.
4. da se v odboru za organizacij sko-politična vprašanja, v katerem je potekla mandatna doba poslancem Mitji S t u p a n u , Vidi Vajd-Puncer
in Viktorju Zupančiču, dosedanjim članom odbora,
— razrešijo': Niko Belopavlovič kot predsednik in Ivan Ros kot
podpredsednik odbora ter Miroslav K a m b i č kot član odbora;
— izvolijo*:
za predsednika Ivan Ros,
za podpredsednika Miroslav K a m b i č,
za člane Benjamin Božiček, Zdravko Dolinšek, Bogdan Snabl
in Vladimir Zupančič.
5. da se v odboru za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve, v katerem je potekla mandatna doba poslancem Alojziji D o 11 a r , dosedanjemu podpredsedniku in Vladku Majhnu, dosedanjemu članu odbora;
— razrešijo: Boris Kočij ančič kot predsednik, Boris Butina, Milan
Kristan, Matija Maležič in inž. Jože Szabo kot člani odbora;
— izvolijo:
za predsednika Vlado Črne,
za podpredsednika Vladimir Zupančič,
za člane Ivan Ahlin, Franjo Ledi nek, Marija Mesarič, inž.
Miloš Polič in Bogdan Snabl.
6. da se v odboru za prosveto in kulturo, v katerem je potekla mandatna
doba poslancu Kristini Lovrenčič, dosedanjemu podpredsedniku odbora;
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—razrešijo: inž. Srečko Klenovšek, Albin Kuret, Zlatko Kova č i č in Janez S t e r kot člani odbora;
— izvolijo:
za podpredsednika Ela-Atena U1 r i h ,
za člane Jože Deberšek, Andi G o r š e k , Cene M a t i č i č, inž.
Nada Puppis in Rado Z a b r i c.
7. da se v odboru za zdravstvo in socialno politiko, v katerem je potekla
mandatna doba poslancem dr. Jožetu Benigerju, dosedanjemu predsedniku, Bogu Ver devu in Janezu 2 n i d a r j u , dosedanjim članom odbora;
— razrešita: Ela-Atena Ulrih kot podpredsednik in Slavka Perger
kot člana odbora;
— izvolijo:
za predsednika Drago Benčina,
za podpredsednika Slavka Perger,
za člane Miran C v e n k , Ivan Franko in Franjo L e d i n e k.
8. da se v odboru za delo in socialno zavarovanje, v katerem je potekla
mandatna doba poslancem Francu Lebnu, dosedanjemu podpredsedniku,
inž. Ivici Kavčič, Jožetu Kolariču, Andreju Jer molu, Jožetu
L a z n i k u, inž. Ivu Pignarju in Savu Sifrerju, dosedanjim članom
odbora;
■— izvolijo:
za podpredsednika inž. Srečko Klenovšek,
za člane inž. Slavko J akofčič, inž. Zdenka Jurančič, Alojz N a potnik, Lojze Štefanič, inž. Adolf Tavčar in Vladimir Vrečko.
9. da se v mandatno-imunitetni komisiji, v kateri, je potekla mandatna
doba poslancem Tonetu Fajfarju, dosedanjemu predsedniku, Brunu G i a c h in u in Francu Zadravcu, dosedanjima članoma komisije,
— razreši: Zlatko Kovačič, dosedanji podpredsednik komisije,
— izvolijo:
za predsednika Edo B r a j n i k ,
za podpredsednika Niko Belopavlovič,
za člane Zlatko Kovačič in inž. Ivan U r š i č.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Slišali ste predloge komisije za volitve
in. imenovanja. Ali obstojajo še kakšni drugi predlogi? (Ne.) Zeli kdo besedo?
(Nihče.) Ce ne, prehajamo na glasovanje o razrešitvah in volitvah članov posameznih odborov oziroma komisij, in sicer za vsak odbor in komisijo posebej.
Kdor je za to, da se v odboru za družbeni plan, finance in proračun razrešijo in izvolijo poslanci po predlogu komisije za volitve in imenovanja, naj
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so v odboru za družbeni plan, finance in proračun razrešeni:
Miran Košmelj, kot predsednik odbora, Matija Maležič kot podpredsednik odbora, Miran Cvenk, Ivan Ros in inž. Anamarija Turk, kot člani odbora;
in izvoljeni.: za predsednika Franc Puhar, za podpredsednika Miran Cvenk,
za člane: Karel Forte, inž. Franjo Kordiš, Viktor Korenčan, Miran Košmelj,
Leopold Krese, Avgust Majerič in Stane Vrhovec.
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Kdor je za to, da se v odboru za proizvodnjo in promet razrešijo in izvolijo
poslanci po predlogu komisije za volitve in imenovanja, naj prosim dvigne roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da sta v odboru za proizvodnjo in promet razrešena: inž. Zdenka Jurančič in Milan Kristan kot člana odbora in izvoljeni: za predsednika
Mirko Jamar, za podpredsednika. Milan Kristan, za člane: Ivan Kreft, Albin
Kuret, inž. Ferdo Papič, inž. Zvone Pelikan, Matija Ratek, inž. Jože Szabo, Ivo
Sčavničar in Slavko Zalokar.
Kdor je za to, da se v odboru za trgovino, gostinstvo in turizem razrešijo
in izvolijo poslanci po predlogu komisije za volitve in imenovanja, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da sta v odboru za trgovino, gostinstvo in turizem razrešena:
Andi Goršek in Franc Rutar kot člana odbora in izvoljeni: za predsednika
Lojzka Stropnik, za člane Ivan Brumen, Anton Petkovšek, Milan Šepetavec,
Franc Jere in Ferdinand Vode.
Kdor je za to, da se v odboru za organizacijsko-politična vprašanja razrešijo in izvolijo poslanci po predlogu komisije za volitve in imenovanja, naj
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so v odboru za organizacijsko-politična vprašanja razrešeni: Niko Belopavlovič, kot predsednik odbora, Ivan Ros, kot podpredsednik
odbora, Miroslav Kambič kot člani, odbora, in izvoljeni: za predsednika Ivan
Ros, za podpredsednika Miroslav Kambič, za člane Benjamin Božiček, Zdravko
Dolinšek, Bogdan Snabl, Vladimir Zupančič.
Kdor je za to, da se v odboru za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve razrešijo in izvolijo poslanci po predlogu komisije za volitve
in imenovanja, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so v odboru za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve razrešeni: Boris Kocijančič, kot predsednik odbora, Boris Butina,
Milan Kristan, Matija Maležič in inž. Jože Szabo kot člani odbora in izvoljeni:
za predsednika Vlado Crne, za podpredsednika Vladimir Zupančič, za člane:
Ivan Ahlin, Franjo Ledinek, Marija Mesarič, inž. Miloš Polič in Bogdan Šnabl.
Kdor je za to, da se v odboru za prosveto in kulturo razrešijo in izvolijo
poslanci po predlogu komisije za volitve in imenovanja, naj prosim dvigne
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti.? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da so v odboru za ptrosveto in kulturo razrešeni: inž. Srečko
Klenovšek, Albin Kuret, Zlatko Kovačič, Janez Šter kot člani odbora, in izvoljeni: za podpredsednika, Ela Ulrih-Atena, za člane: Jože Deberšek, Andi Goršek, Cene Mati.čič, inž. Nada Puppis in Rado Zabrie.
Kdor je za to, da se v odboru za zdravstvo in socialno politiko razrešijo in
izvolijo poslanci po predlogu komisije za volitve in imenovanja, naj prosim
dvigne roko. (Vsi, poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da sta v odbor za zdravstvo in socialno politiko razrešeni: Ela
Ulrih-Atena kot podpredsednik odbora in Slavka Perger kot član odbora, in
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izvoljeni: za predsednika Drago Bencina, za podpredsednika. Slavka Perger,
za člane Miran Cvenk, Franjo Ledinek, Ivan Franko.
Kdor je za to, da se v odboru za delo in socialno zavarovanje izvolijo poslanci po predlogu komisije za volitve in imenovanja, naj prosim dvigne roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so v odbor za delo in socialno zavarovanje izvoljeni: za
podpredsednika inž. Srečko Klenovšek, za člane: inž. Slavko Jakofčič, inž. Zdenka Jurančič, Alojz Napotnik, Lojze Stefanič, Vladimir Vrečko in inž. Adolf
Tavčar.
Kdor je za to, da se v mandatno-imunitetni komisiji razrešijo in izvolijo
poslanci po predlogu komisije za volitve in imenovanja, naj prosim dvigne roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je v mandatno-imunitetni komisiji razrešen: Zlatko Kovačič
kot podpredsednik komisije in da so v komisijo izvoljeni: za predsednika Edo
Brajnik, za podpredsednika Niko> Belopavlovič, za člane: Zlatko Kovačič in inž.
Ivam. Uršič.
S tem smo volitve oziroma dopolnitve odborov in komisije republiškega
zbora končali., in prehajamo nia 7. točko dnevnega reda, to je na
izvolitev oziroma dopolnitev stalnih komisij Skupščine SR Slovenije.
Prosim poročevalca komisije za volitve in imenovanja, da da predloge.
Ađo'lf Arigler : Tovarišice in tovariši! Komisija za volitve in imenovanja je razpravljala o izvolitvi oziroma dopolnitvi stalnih komisij Skupščine
SR Slovenije iz vrst poslancev republiškega zbora.
1. Komisija za volitve in imenovanja je ugotovila, da je v komisiji za
družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije potekla mandatna doba poslancem
republiškega zbora: inž: Karmelu Budihni, Janezu Sukiču in Jožetu Tramšku;
nadalje predlaga, da se razreši Miran Cvenk, dosedanji član te komisije.
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije predlaga da republiški zbor izvoli v komisijo za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije
iz vrst poslancev republiškega zbora Milana Kristana, Zlatka Kovačiča, inž. Jožeta Legana in Janeza Štera.
2. Komisija za volitve in imenovanja je ugotovila, da je v komisiji za
volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije potekla mandatna doba poslancem republiškega zbora Francu Simoniču in Viktorju Zupančiču.
Komisija predlaga, da republiški zbor izvoli v komisijo za volitve in imenovanja Skupščine 1SR Slovenije iz vrst poslancev republiškega zbora Janka
Rudolfa in Milana Vižintina.
3. Komisija je ugotovila, da je v zakonodajno^pravni. komisiji Skupščine
SR Slovenije potekla mandatna doba poslancem,: dr. Josipu Globevniku, Mirku
Drakslerju, Ludviku Križmanu in Savu Šifrerju.
Komisija predlaga, da republiški zbor izvoli v zakonodajno-pravno komisijo Skupščine SR Slovenije iz vrst poslancev republiškega zbora: Janka Česnika, Vlada Cmeta, Jožeta Packa in Andreja Peharca.
4. Komisija je ugotovila, da je v administrativni komisiji Skupščine SR
Slovenije potekla mandatna doba Jakobu Zenu. Komisija predlaga, da republiški zbor izvoli v administrativno komisijo iz vrst poslancev republiškega zbora
Vladimira Vrečka.
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5. Končno je komisija ugotovila, da je v komisiji za prošnje in pritožbe
Skupščine SR Slovenije potekla mandatna doba Mirku Zlatnarju in Jelki Firbas.
Komisija predlaga, da republiški zbor izvoli na izpraznjena mesta tovariša
Janeza Hribarja in Bda Zorka.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Je poleg tega predloga, ki ga je dala
komisija za volitve in imenovanja, še kak drug predlog? (Ne javi se nihče.)
Zeli kdo o predlogih komisije razpravljati? (Ne javi se nihče.)
Ce ne, potem lahko preidemo na glasovanje in dajem kot prvo na glasovanje predlog, da se v komisiji za družbeno nadzorstvo razreši Miran Cvenk
in da se iz vrst poslancev republiškega zbora izvolijo v komisijo Milan Kristan,
Zlatko Kovačič, inž. Jože Legan in Janez Šter. Prosim poslance, ki so za ta
predlog, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti temu predlogu? (Nihče.) Ah se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ker ne, ugotavljam, da je republiški zbor v komisiji za 'družbeno nadzorstvo razrešil Miraina Cvenka in izvolil v komisijo Milana Kristana, Zlatka Kovačiča, inž. Jožeta Legana ter Janeza Štera.
Na vrsti je komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije.
Slišali ste predlog komisije za volitve in imenovanja in prosim, da poslanci,
ki so za predlog komisije, dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) 'Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ker ni nihče proti in se nobeden ni vzdržal, ugotavljam, da je republiški
zbor soglasno izvolil v komisijo za volitve in imenovanja tovariša Janka Rudolfa in Milana Vižintina.
Prehajamo na izvolitev članov zakonodajno-pravne komisije. — Slišali ste
predlog komisije, da se izvolijo Janko Česnik, Vlado Črne, Jože Pacek in Andrej
Pehare. Prosim poslance, ki so za ta predlog, da dvignejo roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti temu predlogu? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno izvolil iz vrst poslancev republiškega zbora v zakonodajno-prano komisijo Skupščine 'SR Slovenije tovariše
Janka Cesnika, Vlada Črneta, Jožeta Paoka in Andreja Peharca.
Prehajamo na izvolitev članov administrativne komisije. Predlog komisije
za volitve in imenovanja je, da se iz vrst poslancev republiškega zbora v administrativno komisijo skupščine izvoli Vladimir Vrečko. Prosim poslance, ki so
za ta. predlog, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo' roko.) Je kdo* proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno izvolil v administrativno komisijo skupščine tovariša Vladimira Vrečka.
Prehajamo na volitev članov komisije za prošnje in pritožbe. Predlog je,
da se iz naših vrst izvolita v to skupščinsko komisijo tovariša Janez Hribar in
Edo Zorko. Prosim tovariše, M so za ta predlog, da dvignejo roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je republiški zibor soglasno izvolil v komisijo za prošnje
in pritožbe Skupščine SR Slovenije tovariša Janeza Hribarja in Eda Zorka.
Vse poslance, ki so bili izvoljeni v katero od stalnih skupščinskih komisij,
obveščam, da se bodo komisije še danes konstituirale in da bodo imele svoje
seje takoj po končani skupni seji vseh zborov.
S tem prehajamo na zadnjo, to je na 8. točko dnevnega reda,
in sicer na spremembo sestava komisije za pripravo predloga stalnega poslov-
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nika republiškega zbora ter spremembo sestava komisije za pripravo predloga
stalnega poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Prosim poročevalca komisije za volitve in imenovanja, da da predlog.
Adolf Arigler: Tovariši in tovarišice poslanci! Komisija za volitve in
imenovanja Skupščine SR Slovenije je na podlagi 174. člena ustave Socialistične
republike Slovenije in 120. člena začasnega poslovnika republiškega zbora na
seji dne 8. maja 1967 ugotovila, da je potekla mandatna doba Savu Sifrerju,
dosedanjemu predsedniku, Ivu Janžekoviču, dosedanjemu podpredsedniku,
ter Katici Kozel, Stanku Robniku in Janezu Sukiču, dosedanjim
članom komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika republiškega zbora
Skupščine SR Slovenije.
Pri predlogih za nove člane komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika republiškega zbora je komisija za volitve in imenovanja sprejela stališče,
naj bo zlasti vodstvo komisije iz vrst tistih poslancev, ki že poznajo organizacijo
in delo Skupščine, to je iz vrst tistih poslancev, ki jim mandat poteče v letu
1969, saj bo glavno delo pri sestavi poslovnikov v tem času že opravljeno.
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije predlaga,
da se izvolijo: za predsednika Ivan Ros, za podpredsednika Miran C ven k,
za člane: Ivan Franko, Ivan Kreft in inž. Adolf Tavčar.
Nadalje je komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije na
podlagi 174. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 57. člena začasnega
poslovnika Skupščine SR Slovenije na seji dne 8. maja 1967 razpravljala tudi
o dopolnitvi komisije Skupščine SR Slovenije za pripravo predloga stalnega
poslovnika Skupščine SR Slovenije, ker je poslancem republiškega zbora Savu
Sifrerju, Jožetu Ogorevcu in Francki Strmole-Hlastec, članom
te komisije, potekla mandatna doba.
Komisija za volitve in imenovanja predlaga, da republiški zbor izvoli v komisijo Skupščine SR Slovenije za pripravo predloga stalnega poslovnika Skupščine SR Slovenije iz vrst poslancev republiškega zbora Janka C e s n i k a ,
Jožeta Packa in Ivana Rosa.
To, da predlagamo nekatere tovariše, ki so že izvoljeni v komisijo za pripravo predloga stalnega poslovnika republiškega zbora, utemeljujemo s potrebo
po koordinaciji dela pri izdelavi vseh skupščinskih poslovnikov.
Predsednik Joža Vilfan: Sedaj imamo hkrati pred seboj oba predloga, predlog za sestavo komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika
republiškega zbora in za pripravo predloga stalnega poslovnika skupščine. Slišali ste cba predloga. Ali obstoja morda še kak drug predlog? (Ne javi se nihče.)
Zeli morda kdo< besedo? (Ne javi se nihče)
Ce ne, dajem predlog komisije za volitve in imenovanja na glasovanje. Kdor
je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno izvolil v komisijo za pripravo
predloga stalnega poslovnika republiškega zbora za predsednika Ivana Rosa,
za podpredsednika Mirana Cvenka, za člane pa Ivana Franka, Ivana Krefta
in inž. Adolfa Tavčarja.
Ali ima kdo še kak predlog za člane komisije za pripravo predloga stalnega
poslovnika Skupščine SR Slovenije? (Ne javi se nihče.) Zeli kdo besedo? (Ne.)
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Ce ne, lahko preidemo na glasovanje. Kdor je za predlog komisije za
volitve in imenovanja, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno izvolil izmed svojih članov
komisijo Skupščine SR Slovenije za pripravo predloga stalnega poslovnika
poslance: Janka Cesnika, Jožeta Packa in Ivana Rosa.
Poslance, ki so bih izvoljeni v komisijo za pripravo stalnega poslovnika
Skupščine SR Slovenije, obveščam, da se bo komisija konstituirala ter imela
sejo takoj po končani skupni seji vseh zborov.
S tem je dnevni red današnje seje izčrpan in končujem 45. sejo republiškega zbora.
(Seja je bila zaključena ob 11.45.)

2

46. seja
(8. junija 1967)
Predsedoval: dr. Joža Vilfan,
predsednik republiškega zbora
Začetek seje ob 9. uri.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši poslanci! Začenjam
46. sejo republiškega zbora Skupščine SR Slovenije.
Svojo odsotnost so opravičili naslednji tovariši poslanci: Marko Bule,
Niko Belopavlovič, Ivan Franko, Rudi Grosar, Antoin Petkovšek, Marija Pleteršek in inž. Gregor Pungartnik.
Ali se zbor strinja s tem, da imenovane poslance opravičimo? (Poslanci, se
strinjajo.) Ugotavljam, da je današnja seja sklepčna.
Tovarišice in tovariši poslanci! Prepričan sem, da izražam občutek in prepričanje vseh vas poslancev, da izrazim našo zaskrbljenost in ogorčenje spričo
mednarodnega položaja in dogodkov, ki so> se nedavno dogodili na Srednjem
vzhodu, spričo agresije Izraela na arabske države.
Globoko smo prizadeti zaradi tega, prvič zato, ker gre za arabske narode,
s katerimi nas veže njihov boj za svobodo, in neodvisnost, njihova protiimperialistična politika in veliki in težavni napori za gospodarski razvoj. Za vse te
narode imamo na osnovi lastnih zgodovinskih izkušenj in zaradi svojega lastnega položaja v svetu najgloblje razumevanje in najgloblje simpatije. Pri agresiji Izraela na arabske države ne gre samo za simpatije z .arabskimi narodi, gre
tudi za našo politiko in za nas same, za naš obstanek. Ves smisel naše politike
neangažiranosti je prav v tem, da se povsod in ob vsaki priložnosti borimo
proti temu, da bi obveljala v svetu politika pritiska ali celo politika uporabe sile.
Ves smisel neangažiranosti oziroma odklanjanja blokov je v tem, da mi
verujemo, da je svet v svojem razvoju prišel tako daleč, da pri reševanju
mednarodnih vprašanj lahko najde rešitve brez pritiska in sile po načelu enakopravnosti in miroljubnega urejanja spornih vprašanj. Ker je to smisel naše po^
litike, je agresija Izraela na arabske države atentat na tako našo politiko.
Poglavitna podlaga našega opredeljevanja v tem primeru in naše simpatije za
arabske narode in naša podpora njim temelji prav na naši politiki neangažiranosti. In zato sem, tovarišice in tovariši, prepričan, da tudi v tem zboru
v celoti podpiramo izjavo, ki jo je dal predsednik republike ob izbruhu sovražnosti in se zanjo v polni meri angažiramo. (Ploskanje.)
Dovolite mi sedaj, tovariši in tovarišice, da preidemo na delo, in da predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red:
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1. odobritev zapisnika 45. seje republiškega zbora;
2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna 'Socialistične republike Slovenije (republiškega proračuna) za
leto 1966;
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o
dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne;
4. obravnava in sklepanje o soglasju k sklepu o uvedbi posebnega prispevka za kritje primanjkljaja v skladu otroškega dodatka za leto 1966;
5. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za
financiranje nadaljevanja graditve objektov zavoda za usposabljanje slušno in
govorno prizadetih v Ljubljani;
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o štipendijah in posojilih
za izobraževanje;
7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o osnovni šoli;
8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o ureditvi določenih vprašanj
s področja blagovnega prometa;
9. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o sanitarni inšpekciji v Socialistični republiki Sloveniji;
10. razrešitve, imenovanja in volitve, in sicer:
a) razreši.tve in imenovanja republiških sekretarjev:
za urbanizem,
za zdravstvo in socialno varstvo,
zia narodno obrambo,
za pravosodje in oboo upravo ter
za delo;
b) razrešitev in imenovanje sekretarja izvršnega sveta;
c) imenovanje predstavnikov Socialistične republike Slovenije v ustavno
skupščino republiške izobraževalne skupnosti.;
č) razrešitev in imenovanje predsednika upravnega odbora vodnega sklada
Socialistične republike Slovenije;
d) razrešitev in izvolitev sodnika porotnika višjega gospodarskega sodišča
v Ljubljani;
e) volitve sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Mariboru;
11. poslanska vprašanja.
Predlog dnevnega reda, ki vam je bil poslan z ostalim materialom za sejo,
je spremenjen v točki 10/a. Izpadlo je imenovanje republiškega sekretarja za.
finance, ker ima izvršni svet še odprto vprašanje definitivne organizacijske
strukture tega sekretariata.
Prosim vas, ali se s predloženim dnevnim redom strinjate? (Ne javi se
nihče.) Ker ni niti ugovora niti dopolnila- k predlogu dnevnega reda, sodim,
da je predlagani dnevni red sprejet.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 45. seje republiškega zbora.
Zapisnik ste prejeli. Prosim, ali je kaka pripomba k temu zapisniku? (Ne.)
Ker ni pripomb, smatram, da je zapisnik 45. seje republiškega zbora odobren:
2*
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Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1966.
Predlagatelj predloga zakona je izvršni svet, ki je predlog že pismeno obrazložil. Predstavnik izvršnega sveta je tovarišica Dragica Dekleva. Predlog zakona
sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun ter zakonodajnopravna komisija, ki sta zboru pismeno poro'čala. Ali želi predstavnik izvršnega
sveta dati še ustno poročilo. (Da.) Prosim, besedo ima tovarišica Dragica
Dekleva.
•f
Dragica Dekleva: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Z julijskimi ukrepi leta 1965 smo ob uvajanju reforme postavili
osnovne smeri za stabilizacijo gospodarstva na temelju splošnega usklajevanja
proizvodnje in skupne potrošnje ter osnovne pogoje za rast gospodarstva.
Na strani potrošnje so rebalansi proračunov za leto 1965 v nemajhni meri
prispevali k uspešnosti začrtane politike. Taka politika se je v celoti nadaljevala
y, predvidevanjih za proračunsko potrošnjo v letu 1966. Za razliko od prejšnjih
let, ko je proračunska potrošnja rasla letno za 20 in več odstotkov, to je daleč
čez meje, ki jih je vsaj približno nakazovala rast narodnega dohodka, se je za
leto 1966 predvidevalo povsem neznatno povečanje. Ob sprejemanju zakonskih
predlogov, ki naj urejajo pogoje oblikovanja proračunov, se je predvidevalo,
da se bodo oblikovala skupna proračunska sredstva v Socialistični republiki
Sloveniji v letu 1966 v enaki višini, kot so jih predvidevali prvotni proračuni
za leto 1965.
Republiški proračun za leto 1966 je bil sprejet v višini 476 330 000 dinarjev
dohodkov, ki so se razporedili za posamezne namene v višini 472 330 000 dinarjev, nerazporejena sredstva, tako imenovana proračunska rezerva pa se je določila v višini 4 000 000 dinarjev. Sredstva tega proračuna naj bi se oblikovala
predvsem iz 3'% republiške stopnje prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, prispevka od osebnega dohodka cd avtorskih pravic, patentov
in tehničnih izboljšav, republiškega davka od prometa blaga na drobno pk>
stopnji 2 %>, 20% deleža republike pri zveznem prometnem davku, od sodnih
taks in denarnih kazni.
Počasnejša rast proizvodnje in prometa v letu 1966 je vplivala na manjšo
realizacijo dohodkov republiškega proračuna. Izvršni svet je že v prvih mesecih
leta 1966 ugotovil, da dohodki republiškega proračuna ne pritekajo v skladu
z dinamiko po sprejetem proračunu. Zato se je že v aprilu in maju na po'dlagi
133. člena zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti, v SR Sloveniji
začasno zmanjšala potrošnja republiškega proračuna za 5 %, in sicer različno
po posameznih dejavnostih in namenih. Poleg tega so se skrajšali odplačilni
roki emisijskih kreditov za neenakomeren priliv dohodkov družb en o-poli t i čn ih
skupnosti s tem, da se ti krediti v bodoče ne bodo več odobravali.
Kljub začasnemu zmanjšanju proračunske potrošnje pa je potekalo izvajanje republiškega proračuna v težavah in zamudah, ker ie bilo treba pospešeno
vračati emisijske kredite v višini 30 milijonov. Skupščina SR Slovenije je v
decembru 1966 sprejela rebalans republiškega proračuna za leto 1966, in sicer
so se dohodki proračuna in njihova razporeditev dokončno zmanjšali za 4°/o
ali za 18,5 milijona nasproti sprejetemu -proračunu za leto 1966. Pri oblikovanju dohodkov republiškega proračuna je potrebno poudariti, da se je prispevek iz osebnega dohodka realiziral za okoli 7 °/o nižje, kot je bilo predvideno
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v prvotnem planu in za 0,8,0/o nižje, kot je ocenjeno v rebalansu. Kot temeljni
razlog za izpad prispevkov od osebnega dohodka iz delovnega razmerja je v
previsokem predvidevanju in zaradi višjega odvajanja tega prispevka v druge
republike po kraju stalnega prebivališča zaposlenih delavcev.
Čeprav so gospodarske organizacije po obračunih dosegle ugodne finančne
rezultate, so se izplačila osebnih dohodkov gibala nekoliko izpod predvidenih.
Taka gibanja so povzročili ukrepi kreditne politike, ki so terjali večje lastne
naložbe v obratna sredstva in usmeritev gospodarskih organizacij v oblikovanje
sredstev v sklade za modernizacijo proizvodnega in tehnološkega procesa. Taka
usmeritev delovnih organizacij je v skladu z ukrepi za povečanje produktivnosti
dela, ki je eden izmed bistvenih elementov za uresničitev gospodarske in družbene reforme. Samo pri prispevku iz osebnega dohodka znaša izpad okoli. 17,3
milijona dinarjev, kar znaša okoli 3,8 Vo od vseh sredstev republiškega proračuna.
Pomemben izpad je tudi pri republiškem prometnem davku od prodaje
blaga na drobno'. Predvidelo se je, da bo ta davek realiziran v višini, 65,6 milijona, dejanska realizacija pa znaša 48,8 milijona dinarjev, kar pomeni, da
znaša izpad okoli 16,8 milijona, ali 26 °/» cd planiranega zneska. Delni vzrok
za tak izpad tega davka je v tem, ker je zvezna skupščina konec leta 1965 po
sprejetju republiškega proračuna spremenila temeljni zakcn o prometnem davku
v tem smislu, da se republiški prometni davek ne plačuje v primerih, kadar
prodajalci v trgovini na debelo prodajajo' blago neposredno večjim potrošnikom
kot npr. bolnicam, šolam in podobno., na ruačin, ki velja za prodajo blaga na
debelo.
Eden izmed pomembnih vzrokov za slabo realizacijo republiškega maloprodajnega davka je tudi v znatnem odlivu kupne moči našega prebivalstva
na območje izven republike, v sosednje države. Delež republike, na zveznem
prometnem davku je sorazmerno ugodno realiziran in so plačila za okoli 5 °/o
višja od planiranih. To dokazuje, da v prodaji raste delež tistih proizvodov,
od katerih se plačuje le zvezni, ne pa tudi republiški prometni davek kot sO
bencin, nafta in uvoz proizvodov po občanih, ko se republiški prometni davek
ne plačuje.
Tudi sodne takse v gotovini, denarne kazni in ostali proračunski dohodki
so realizirani v večjem znesku, kot SO' se prvotno planirali.
Proračunski dohodki v republiškem proračunu za leto 1966 so torej realizirani v višini 454 889 500 din ah 95,5 °/o nasproti prvotnem planu oziroma
99.4 % nasproti sprejetemu rebalansu. Izpad v proračunskih dohodkih znaša
tako 21 441 000 nasproti prvotnemu planu in 2 920 000 nasproti rebalansu. Kot
je razvidno iz predloženega zaključnega računa o izvršitvi republiškega proračuna za leto 1986, je bil plan izdatkov realiziran v višini 458 267 000 ali 96,2 ^/o
od prvotnega plana, oziroma 100,1 ®/o od rebalansa, torej nad ustvarjenimi
proračunskimi dohodki.
S predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah republiškega proračuna
za leto 1966 se bistveno ni spremenila struktura potrošnje sredstev republiškega
proračuna. Dejansko je torej šlo le za uskladitev potrošnje z razpoložljivimi
sredstvi. Osnova za spremembo razporeditve sredstev je bilo začasno zmanjšanje
potrošnje sredstev republiškega proračuna za leto 1966, ki ga je sprejel izvršni
svet Skupščine SR Slovenije, spomladi leta 1966. Izvršni svet in pristojni republiški organi so že tedaj proučili možnosti za znižanje posameznih postavk
republiškega proračuna za leto 1966. Ugotovljeno je bik>, da so na vseh pod-
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ročjih znižanja potrošnje izredno boleča, ker so bila sredstva že angažirana po
odločitvah samoupravnih organov in po ustreznih predpisih Skupščine SR
Slovenije in drugih pristojnih organov. Prav zaradi tega tudi niso mogle biti
izvedene bistvene spremembe v strukturi proračunske potrošnje v tem letu.
Spremembe v razporeditvi izdatkov so bile ob znižanju postavk, razen pri postavkah za kritje sprejetih obveznosti na področju socialnega varstva, kot priznavalnine, razlike cd osebnega dohodka zaposlenih borcev NOV, stroški zdravstvenega zavarovanja kmetov —■ borcev; te obveznosti so bile že sprejete z
republiškimi zakoni in jih ni bilo mogoče zniževati.
Posebej bi omenila sredstva za delo državnih organov. Čeprav so se ta
sredstva znižala, se v globalu povečuje delež sredstev za te namene. Pri tem
pa je potrebno upoštevati naslednja dejstva: republiški proračun za leto 1965
zaradi slabe realizacije dohodkov ni kril obveznosti do organov za notranje
zadeve in so pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve ostale neplačane
obveznosti.. Osebni dohodki milice še vedno niso bih na ustrezni višini. Bih so
pod povprečjem kvalificiranih delavcev v proizvodnji, zato se sredstva za
osebne dohodke teh delavcev niso mogla zniževati.
V letu 1966 so nastale posebne potrebe za opremo milice in je bilo zato
nujno zagotoviti posebna namenska sredstva. Kljub takemu obravnavanju potrebnih sredstev za organe za notranje zadeve pa so še vedno ostale odprte
obveznosti za dodatni prispevek za socialno zavarovanje in za beneficiran delovni staž delavcev pri organih za notranje zadeve. Neurejeno je ostalo vprašanje dnevnic in terenskih dodatkov kakor tudi druge obveznosti. Pri vseh
clrugih organih pa so bila sredstva za redno dejavnost znižana za 5 °/o.
:
Skladom s področja pirosvete, kulture in znanosti so se zmanjšala predstva
v. okviru splošnega zmanjšanja sredstev republiškega proračuna za leto 1966,
to je za okoli 4'°/o. Sredstva za financiranje dejavnosti zavodov s področja
kulture so se znižala le za 44,9 milijona, kar predstavlja nasproti 1 217 000 v
prvotnem proračunu 3,6 "Vo. Celotno znižanje koristnikom proračunskih sredstev ni povzročilo med letom bistvenih problemov razen tistih, ki so že obstojali ob sprejemu proračuna za to leto.
Izvršni svet je večkrat razpravljal o problemih sklada Socialistične republike Slovenije za šolstvo oziroma o financiranju zavodov preko tega sklada.
Ob eni izmed teh razprav se je sklenilo, da je treba skladu Socialistične republike Slovenije za šolstvo pri predvideni 95 '°/o realizaciji dohodkov republiškega
proračuna zagotoviti dodatna sredstva. Ker v proračunu za leto 1966 to ni bilo
mogoče izvesti, se je to delno urejalo s planom za leto 1967.
Po posameznih namenih je potrošnja v letu 1966 enakomerna in se giblje
med 99 % in 100 °/o. Izjemo pri teh predstavlja 4,3 odstotna prekoračitev plana
pri splošnih dopolnilnih sredstvih občinam, ki so bile po> zakonu o splošnih
dopolnilnih sredstvih občinam za leto 1966 udeležene v odstotku pri republiškem
prispevku iz delovnega razmerja. Pri teh občinah so bili namreč osebni dohodki
in s tem tudi prispevki realizirani višje, kot je bilo to zbalansirano v oceni
splošnih dopolnilnih sredstev odroma so pri teh občinah odvodi prispevka iz
delovnega razmerja v druge republike manjši kot v gospodarsko razvitih
občinah.
Izkazani primanjkljaj v predlogu zaključnega računa za leto 1966 v višini
3 377 000 dinarjev rezultira v precejšnji meri. iz prekoračitve izdatkov pri
splošnih dopolnilnih sredstvih občinam, v višini 2 524 000, na ostalih proračunskih postavkah pa znaša primanjkljaj le 853 000 dinarjev. Pri tem pa je. treba
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ugotoviti, da so bila z rebalansom republiškega proračuna za leto 1966 določena
minimalna sredstva za financiranje posameznih dejavnosti ter sredstva za plačilo že zapadlih najnujnejših obveznosti, ki se jih ni dalo prenesti v naslednje
leto. Ker je prekoračitev izdatkov za splošna dopolnilna sredstva občinam nastopila kot posledica avtomatizma obstoječih instrumentov in ker pri ostalih
proračunskih postavkah ni bilo mogoče še nadalje zniževati sredstev, so se ob
koncu leta uporabila sredstva rezervnega sklada. Predlog je, da se z zakonom
o zaključnem računu izkazani primanjkljaj dokončno pokrije iz sredstev rezervnega sklada republike Slovenije. V zaključnem računu rezervnega sklada
Socialistične republike Slovenije je izkazano, da so bila konec leta 1966 potrošena sredstva v višini 5 488 000 za potrebe republiškega proračuna za leto 1966,
kar je za 2 111 000 din več, kot znaša deficit. Z odredbo o plačevanju dohodkov
družbenopolitičnih skupnosti je namreč zveza pooblastila republike, da lahko
svoj delež v zveznem davku od prometa blaga na drobno, ki izvira iz prometa
in storitev opravljenih do 31. decembra 1966 in so ga zavezanci vplačali do 31.
januatrja 1967, knjižijo v korist proračunskih dohodkov za leto 1966. Na podlagi tega je bila dana možnost, da so se sredstva v višini 2 111 000 vrnila v
rezervni sklad šele v začetku letošnjega leta in je ostala nepokrita le razlika
v višini 3 377 000, ki predstavlja deficit po zaključnem računu za leto 1966.
Iz zaključnega računa za leto 1966 ugotovimo, da je prejemalo proračunska
sredstva veliko takih koristnikov, ki so v republiškem proračunu za leto 1967
že izločeni kot nosilci oziroma koristniki sredstev. V skladu z reformnimi načeli
je treba vprašanje selekcije koristnikov proračunskih sredstev dokončno rešiti
z opredelitvijo nalog, ki jih je družba pripravljena financirati 5,z proračunskih
sredstev. Kot že omenjeno, so v proračunu za 1967. leto že izvršeni večji premiki
v smeri zmanjšanja števila proračunskih koristnikov. Tako je v celoti, ali deloma izločeno financiranje raznih zavodov, ki naj zaračunavajo svoje storitve
koristnikom. Pavšalna dotacija strokovnim društvom se ne daje več, temveč
se financira le posamezne njihove akcije glede na njihovo* pomembnost. Racionirana so tudi sredstva za subvencioniranje tiska itd. V tej smeri bo treba
v bodoče vložiti nadaljnje napore in selekcijo opraviti v tej smeri, da udeležba
na proračunskih dohodkih ni nikaka trajna pravica proračunskih koristnikov,
temveč jo je treba vsako leto na novo uveljaviti z dokazovanjem o družbeni
potrebnosti programiranega dela. Pri tem pa bo treba še naprej izhajati iz
načela, da naj posamezne zadeve oziroma naloge financira predvsem tisti, ki
je na njih zainteresiran. S tem se bo na eni strani zmanjšal pritisk na proračunska sredstva, po drugi strani pa se bodo planirale in izvajale predvsem le
take naloge, ki so usklajene s cilji razvoja, ki jih odreja družbeni plan Socialistične republike Slovenije za naslednje obdobje.
Poseben problem proračunskega poslovanja predstavlja tudi. pomanjkanje
proračunskih obratnih sredstev, ki naj služijo predvsem za izravnavo neenakomernega dotoka dohodkov zlasti v začetku proračunskega leta. V letu 1967 je
za delno rešitev tega vprašanja bil povečan odstotek izločitve dohodkov v rezervni sklad, to je od 1'% na 2%, kar bo treba uveljaviti tudi v naslednjih
letih. S tem pa še vedno ni rešeno vprašanje kritja anticipiran j a porabe sredstev za izplačevanje osebnih dohodkov delavcev republiških organov in družbenih služb, ki ga bo treba rešiti čimprej, ker je to tudi sistemsko vprašanje.
Republika je v letu 1966 zagotovila za financiranje razvoja družbenih
služb tudi dopolnilna sredstva izven proračuna in to v obliki kredita, ki ga
je v znesku 22 000 000 din najela pri Splošni gospodarski banki v Ljubljani.
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S sredstvi tega kredita je bilo omogočeno financiranje posameznih objektov
s področja zdravstva, kulture in šolstva, in sicer na osnovi finančnih programov, ki jih je sprejela naša skupščina. Z rebalansom republiškega proračuna
pa ni bilo mogoče rešiti vseh problemov financiranja, ki so se pojavili med
letom 1966. Zato so se neplačane obveznosti republiškega proračuna v letu
1966 še povečale.
Za kritje takih obveznosti so v letu 1967 predvidena sredstva iz 1,5 %
dodatnega davka od prometa blaga na drobno, in sicer: 36 milijonov za beneficirane pokojnine borcev narodnoosvobodilne vojne, 2 milijona za del obveznosti republike iz leta 1965 pri financiranju objektov za visokošolske zavode.
Nadalje so predvidena sredstva iz usmerjenih sredstev za investicije v gospodarstvu, iz katerih se krijejo prevzete obveznosti odpravljenih okrajev, nekaj
sredstev pa je predvideno v okviru republiškega proračuna za leto 1967 med
sredstvi za plačilo obveznosti iz prejšnjih let, na primer iz negospodarskih
investicij odpravljenega sklada za negospodarske investicije in sklada za šolstvo,
obveznosti iz leta 1966 do zavoda za socialno zavarovanje iz naslova višjega
prispevka za invalidsko-pokojninsko zavarovanje delavcev z beneficiranim
stažem in drugo.
Ker neplačane obveznosti republiškega proračuna onemogočajo konsolidacijo proračunskega poslovanja in povzročajo tudi nelikvidnost pri določenih
gospodarskih organizacijah, je treba sanacijo proračuna smatrati kot reformsko
nalogo*, ki naj zagotovi, da se omeji proračunska potrošnja na realne okvire.
V proračunu za leto 1966 teh obveznosti, kot že rečeno, ni bilo mogoče zajeti in
se je zato urejanje tega vprašanja preneslo v leto 1967.
Del problemov, ki se izražajo v zaključnem računu republiškega proračuna
za leto 1966, je bil obširno obravnavan ob sprejemanju zakonskih ureditev za
leto 1967. V predlogih, ki naj urejajo' racionalizacijo proračunske potrošnje, bo
potrebno doslednejše upoštevati načela in stališča, ki so bila neštetokrat izražena v organih skupščine in bodo morala najti svoje mesto v zakonskih ureditvah za leto 1968.
Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! V imenu izvršnega sveta predlagam republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da predlog zakona o zaključnem računu republiškega proračuna za leto 1966 sprejme.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali želi. predstavnik odbora za družbeni
plan, finance in proračun, oziroma predstavnik zakoncdajno-pravne komisije
še ustno poročati? (Ne želi.) Prosim predstavnika odbora za družbeni plan,
finandce in proračun, da se izjavi o amandmaju, ki. ga je predlagala zakonodajno-pravna komisija.
Miran Cvenk (govori iz klopi): Odbor se z amandmaji zakonodajnopravne komisije k 3. in 4. členu predloga zakona strinja.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Pričenjam razpravo o predlogu zakona
vključno s predlogi, amandmajev zakonodajno-pravne komisije.
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, potem zaključujem razpravo
in dajem predlog zakona na glasovanje. Prosim, kdor je za predlog zakona, naj
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
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Ugotavljam, da je predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1966 sprejet.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o> predlogu zakona o spremembah zakona o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne.
Predlagatelj predloga tega zakona je izvršni sveit, ki je predložil zboru tudi
pismeno obrazložitev. Predstavnik izvršnegaj sveta k tej točki dnevnega reda
je tovarišica Nada Majcen. Predlog zakona sta obravnavala tudi odbor za zdravstvo in socialno politiko našega zbora in zakonodajno-pravna komisija, ki sta
zboru tudi pismeno poročala.
Vprašam predstavnico izvršnega sveta, tovarišioo Nado Majcen, ali želi
dopolniti obrazložitev? (Da.) Prosim, besedo ima tovariši.ca Nada Majcen.
Nada Majcen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ob
sprejemanju zakona o spremembi zakona o dodatku zaposlenih udeležencev
narodnoosvobodilne vojne želim omeniti nekatere razloge, ki so narekovali
spremembo zakona in z določenimi ugotovitvami le dopolniti že dano pismeno
obrazložitev.
Že uvodoma moram poudariti, da so tako pripravlj alci zakona, kot tudi
Zveza združenj borcev narodnoosvobodilne vojne in komisija za vprašanja
borcev izvršnega sveta, ves čas izhajali iz dejstva, da je bila institucija dodatka
zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne, sprejeta z namenom, da se
borcem NOV, ki izpolnjujejo določene pogoje in niso sposobni z lastnim delom
urejati svoj materialni položaj, zagotovi ustrezni nivo osebnih dohodkov iz
delovnega razmerja, da teh izhodišč ni mogoče spreminjati, temveč da morajo
tudi v bodoče ostati oblika materialne pomoči borcem NOV.
Sprejeto je bilo torej stališče, da ne gre za spreminjanje inštituta dodatka
zaposlenim borcem, temveč za spremembo sedanjega sistema določanja osnove
za izplačevanje dodatka, glede na to, da ta iz čisto družbeno ekonomskih vzrokov ne ustreza, ker je tudi v preteklosti odigral svojo vlogo le do določene meje.
Ugotovljeno je namreč bilo, da so kljub dokaj visoko postavljenemu odstotku za vsakoletno valorizacijo povprečnih osebnih dohodkov republike,
slednji vedno' hitreje rasli kot osnova za republiški dodatek za borce. To dokazuje, da pavšalno odrejanje odstotkov ni najboljše merilo za odrejanje omenjene osnove. Dalje se je pavšalno sprejeti, odstotek, kot instrument za odrejanje osnove za republiški dodatek za borce pokazal kot neustrezen tudi v
letošnjem letu.
Spričo večje stabilizacije v gibanju osebnih dohodkov, do katerih je prišlo
pod vplivom reformnih gibanj, bi namreč tako postavljen odstotek povzročil
neskladja, ki jih ob sprejemanju zakona nismo hoteli povzročiti. Ce bi obdržali
pavšali odstotek tudi v letu 1967, bi že tako nestabilen instrument dodatka za
zaposlene borce v sistemu delitve dohodka po delu, še bolj ali pa celo popolnoma postavilo izven sistema. Taka rešitev pa tudi ne stimulira dvig produktivnosti in povečanja proizvodnje, temveč celo ustvarja določene negativne
odnose v samih delovnih organizacijah.
Poleg tega bi nadaljnje tako reševanje problema pripeljalo do nezaželenih
oidnosov tudi med samimi borci, med že prej upokojenimi in tistimi, katerih
pokojnine naj bi se odrejale na osnovi tako' odrejene osnove za dodatek.
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Končno je treba omeniti, da M taka rešitev tudi zaradi, značaja dodatka
za borce, glede na to, da je to socialni instrument, delno omejevala možnost,
da bi taki dohodki bili višji od povprečnih dohodkov iz rednega delovnega
razmerja.
S predloženo spremembo ne ukinjamo pravi,c borcem, pač pa jih le postavljamo v realno razmerje s splošnimi družbenoekonomskimi gibanji.
To je izraženo v 2. členu predloga, ki določa, da je osnova za priznavanje
dodatka za borce po tem zakonu republiško povprečje osebnih dohodkov zaposlenih iz preteklega koledarskega leta povečano najmanj za toliko odstotkov
kot je v resoluciji, ah v ustreznem drugem aktu Skupščine SR Slovenije o izvajanju gospodarske politike predvideno, da se bedo v tekočem letu v Sloveniji
povprečno zvišali osebni dohodki zaposlenih. Takšen način določanja višine
osnove v izračunavanju dodatka za borce nam daje večjo možnost, da skladno
z gospodarskimi uspehi in ekonomskimi gibanji v republiki obravnavamo dohodek zaposlenih borcev vsako leto>.
S predlaganim sistemom določanja osnove za borčevski dodatek soglaša
tudi organizacija Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne in komisija
za vprašanja borcev NOV pri izvršnem svetu. Dalje mislim, da je potrebno
obvestiti zbor, da je zvezni, izvršni svet pred kratkim sprejel odlok o določitvi
osnove za izračunavanje zveznega dodatka za borce, ki se kot edini predpis te
vrste uporablja v vseh ostalih socialističnih republikah Jugoslavije. Osnova za
določanje zveznega dodatka po tem odloku je 690 N din, kar pomeni, da je celo
nižja cd povprečja osebnih dohodkov zaposlenih v federaciji. Povprečje v federaciji znaša namreč po podatkih zveznega zavoda za statistiko 693 N din. Osnova
zveznega dodatka za borce se je od leta 1966 povečala za 140 N din in je še
vedno za 90 N din nižja, kot je sedanja veljavna osnova po odloku izvršnega
sveta 'Skupščine SR Slovenije iz leta 1966. Po predvidevanju bo osnova za
republiški, dodatek v letu 1967 vsaj za isto vsoto večja cd sedanje republiške
osnove, za kolikor se je v letu 1967 povečala osnova za zvezni dodatek za borce.
To je v razpravah v osnutku predloženega zakona priporočil tudi odbor za
zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora.
Sprejem predloga zakona oziroma predpisa, ki bo urejal dodatek za
borce v Sloveniji za leto 1967, je tudi že zaradi sprejetega zveznega zakona
nujen. S predlagano spremembo republiškega zakona se ne posega v splošno
ureditev dodatka za borce po zveznem zakonu ter je spremenjena določba o
osnovi za priznanje dodatka za borce v Socialistični republiki Sloveniji ostala
še naprej v okviru določbe 13. člena omenjenega zveznega zakona.
Predlog izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je bil usklajen z mnenji
in stališči skupščinskih odborov tudi v tistem delu zakona, ki je bil delno
spremenjen z amandmajem. Glede na potrebno spremembo sedanjega zakona
predlagam zboru v imenu Izvršnega sveta, da zakon sprejme.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Ali želi predstavnik odbora
za zdravstvo in socialno politiko še ustno dopolniti pismeno poročilo? (Ne.)
Ah želi besedo predstavnik zakonedajno^pravne komisije? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Drago Bencina.
Drago Bencina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
S spremembo zakona o dodatku zaposlenih udeležencev narodnoosvobodilne
vojne, ki je danes predložen v razpravo in sklepanje našemu zboru, rešujemo
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samo enega cd številnih nerešenih oziroma bolje rečeno slabo rešenih vprašanj
s področja 'družbenega varstva borcev.
Mislim, da je prav, da naš zbor sprejme predlagane spremembe, ker je
zato dovoli utemeljenih razlogov, predvsem pa zato, ker bo s temi spremembami
dana izvršnemu svetu možnost, da v skladu z gospodarskimi gibanji in cilji
reforme vodi. ustreznejšo' politiko na tem področju. Omogočeno bo, da se bodo
osebni dohodki zaposlenih udeležencev narodnoosvobodilne vojne gibali v poprečju osebnih dohodkov zaposlenih v Sloveniji, kar je bil tudi osnovni namen
tega zakona, ki pa se doslej v tem smislu ni dovolj dosledno izvajal.
Iz poročil izvršnega sveta je namreč razvidno, da so bili osebni dohodki
zaposlenih udeležencev narodnoosvobodilne vojne kljub republiškemu in zveznemu dodatku še vedno izpod povprečja, ker je bil republiški dodatek omejen
s 25fl/o, medtem ko so se osebni dohodki povečevali v posameznih letih za 30
in oelo več odstotkov. Predvidena sprememba to anomalijo odpravlja, ker zvišanje osnove ne ibo več limitirano. Kljub tem spremembam pa s tem zakonom
ne moremo biti zadovoljni, ker z njimi nismo rešili osnovne pomanjkljivosti
zakona. Ta je namreč v tem, da destimulativno vpliva na prizadevanje upravi čenoev do dodatka, predvsem pa na delovne organizacije, da bi z izboljšano
organizacijo' dela in drugimi ukrepi povečali produktivnost in s tem tudi osebne
dohodke.
Drugo vprašanje, ki je v najtesnejši zvezi s spremembo zakona pa je zagotovitev potrebnih sredstev za republiški dodatek. Iz pismene obrazložitve izvršnega sveta je razvidno, da je v republiškem proračunu premalo predvidenih
sredstev v ta namen in da bo potrebno zaradi tega okrog 1 300 000 N din zagotoviti iz proračunske rezerve in iz sredstev, s katerimi bo razpolagala republika
v prihodnjem letu. Mislim, da je način zagotavljanja sredstev v ta namen
skrajno neprimeren pa tudi nerazumljiv, saj je bilo že iz. veljavnih zakonskih
določil popolnoma jasno, da je treba v proračunu zagotoviti celotna sredstva.
Izgovor, češ da je splošno znano, da v proračunu primanjkuje sredstev, ni
sprejemljiv, ker je prav tako znano, da so bile kljub pomanjkanju sredstev, in
nekatere potrebe na drugih področjih krite celo s 100 °/o. Normalno je, da se i,z
proračunske rezerve pokrivajo predvsem nepredvideni izdatki in tisti premalo
predvideni izdatki, za katere obstoja upravičen razlog, da jih ni bilo mogoče
točno predvideti. Potrebe po sredstvih za borčevski dodatek pa .so bile znane
že v začetku leta, še preden je bil sestavljen predlog proračuna.
Zagotavljanje sredstev na račun proračuna za prihodnje leto je povsem
v nasprotju z našim proračunskim sistemom, zlasti v pogojih reforme. Če pa
se je kljub temu potrebno' posluževati takega načina pokrivanja proračunskih
potreb, bi bilo to veliko bolj upravičeno na kateremkoli drugem področju proračunskih izdatkov. Ker se bo krog upravičencev do republiškega dodatka
zaradi povečanja osnove znatno razširil, posebno zaradi tega, ker nekatere
delovne organizacije ne bodo mogle povečati osebnih dohodkov nad lanskim
nivojem, bo potrebno zagotoviti še dodatna sredstva, ki do zaključka leta ne
bodo določljiva. Mislim, da je jasno, da s spremembami zakona sprejemamo
hkrati tudi sklep, da je sredstva za republiški dodatek potrebno zagotoviti.
Še bolj kot 'dodatek zaposlenim borcem pa so aktualni tudi drugi problemi,
zlasti invalidsko varstvo, pokojnine, priznavalnine, pa tudi stanovanjski problemi. Ti problemi se rešujejo v posameznih občinah in delovnih organizacijah
zelo različno, n,e glede na potrebe in pravice, ki jih imajo udeleženci narodnoosvobodilne borbe, pač pa predvsem od politike in dobre volje, ki jo ima posa-
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mezna občina ali delovna organizacija in pa seveda od razpoložljivih sredstev,
s katerimi razpolagajo občine in delovne organizacije. Posledica tega je, da so
udeleženci narodnoosvobodilne borbe zelo različno deležni družbenega varstva
in pomoči, čeprav imajo enake pogoje in. pravice v skladu s prispevki, ki so
jih dah v času revolucije.
Ker so številni primeri s tega področja nevzdržni, bi bilo prav, da sprejmemo sklep, da se čimprej pripravijo ustrezne analize in ustrezni predlogi za
rešitev teh problemov, o katerih naj bi razpravljal naš zbor. Predvsem pa
mislim, da bi bilo umestno in nujno, da se vsa pozitivna zakonodaja in področja
varstva borcev NOV združi, oziroma uredi, po možnosti z enim samim predpisom, na primer z zakonom o družbenem varstvu borcev NOV. Zdi se mi, da je
nevzdržno, da so številni predpisi, ki urejajo ta vprašanja, pomešani s predpisi,
ki so tipično socialnega značaja. Varstvo udeležencev NOV ima za našo družbo
poseben pomen, zato zasluži,, da ga urejamo s posebnimi predpisi, ločeno od
ostalih, ker bi s tem poenostavili tudi postopek in omogočili upravičencem,
da se bolje poslužujejo svojih pravic.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Benčina! V svoji razpravi
ste predlagali konkretne sklepe. Ali je to vaša ideja za program dela odbora
ah pa je smatrati te predloge, da se kot sklepi sprejmejo na današnji seji zbora.
Drago Benčina: Predlagam, da se pripravijo materiali in da bi naš
zbor čimprej obravnaval tudi ostale probleme borcev NOV.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Prav to je naloga odbora za delo in
socialno politiko, tovariš Benčina, in bi se lahko danes omejili le na razpravo
o predlogu zakona, ki ga obravnavamo.
Kdo še želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, potem zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Prosim, kdor je za predlog zakona, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti temu
predlogu? (2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je republiški zbor predlog zakona o spremembah zakona o
dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne sprejel. S tem smo
izčrpali 3. točko dnevnega reda.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o soglasju k sklepu o uvedbi posebnega prispevka za kritje primanjkljaja v skladu otroškega dodatka za leto 1966.
Sklep je predložila skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja
delavcev Slovenije. Seji prisostvuje tudi zastopnik te skupščine tovariš Nace
Nagode. Sklep je obravnaval odbor za delo in socialno zavarovanje in predložil predlog odloka o soglasju k določitvi stopnje posebnega prispevka za
kritje primanjkljaja v skladu otroškega dodatka v letu 1966. Verjetno želi.
tovariš Janez Japelj, kot predsednik odbora, besedo. Izvršni svet je kot svojega
predstavnika določil tovarišico Zoro Tomič. Predlog odloka je obravnavala tudi
zakonodajno-pravna komisija. Ali želi tovariš Nace Nagode sklep še ustno
obrazložiti? (Zeli,.) Prosim, besedo ima tovariš Nace Nagode.
Nace Nagode: Sklep o stopnji posebnega prispevka za kritje primanjkljaja otroškega dodatka v letu 1966, ki ga je sprejela skupščina republiške
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skupnosti socialnega zavarovanja delavcev na zasedanju dne 12. maja letos,
pomeni dejansko sanacijo sklada otroškega dodatka, ki skupaj s finančnim
načrtom za letošnje leto zagotavlja pokritje vseh izdatkov z dohodki, ob koncu
letošnjega leta. Iz priložene obrazložitve vidite, da je zaključni račun otroškega
dodatka za leto 1966 izkazoval 17 130 000 dinarjev primanjkljaja. Povedati
moram, da smo že v začetku leta 1966 predvidevali preko 15 milijonov dinarjev
primanjkljaja. Skupščina socialnega zavarovanja je zaradi tega morala sklepati
o kritju tega primanjkljaja. Zakon navaja naslednje možnosti kritja:
Prvič, iz rezerve sklada. Iz obrazložitve je razvidno, da je bilo v rezervi
sklada 31. decembra 1966. leta 70 000 dinarjev in je s tem rezerva izčrpana.
Druga možnost je, da se deficit začasno pokrije s kreditom iz razpoložljivih
rezerv sklada invalidsko-pokojninsikega zavarovanja. Iz obrazložitve je razvidno,
da sklad invalidskega zavarovanja nima, razpoložljivih rezerv, ker je del teh
rezerv vezan pri banki in so zato ta sredstva nelikvidna. Poleg tega bi morali
v tem primeru določiti rok vračila, kakor tudi obrestno mero, ki naj je sklad
otroškega dodatka plačuje za ta kredit.
Nadalje je skupščina socialnega zavarovanja razpravljala tudi o tem, da
naj se proučijo pogoji in učinki zakona, ki so vezani na pravico do otroškega
dodatka, katerega je sprejela v letošnjem letu republiška skupščina. Kolikor bi
bilo v letošnjem letu poslovanje sklada suficitno*, za toliko naj bi se zmanjšal
posebni prispevek. Republiški zavod je v začetku maja letos izdelal informacijo, v kateri ugotavlja, da je vpliv ukrepov zadevnega zakona tak, kot se
je predvidevalo, to je, da bodo v letošnjem letu dohodki krili izdatke, oziroma,
da se bo poslovanje zaključilo brez primanjkljaja. Tako je skupščini preostala
edina možnost, da krije ta primanjkljaj tako, da sprejme sklep o.posebnem prispevku za kritje primanjkljaja sklada otroškega dodatka v letu 1966.
Naj navedem še en vzrok, ki zahteva navedeno sanacijo, in sicer: zvezna
skupščina je v letošnjem letu sprejela splošni zakon o financiranju otroškega
varstva, v katerem so določena le splošna načela te dejavnosti, zelo jasno pa je
določila, da republike, ki. bodo v bodoče s svojim zakonom urejevale to vpra^
šanje, ne morejo povečati stopnje tega prispevka, kar pomeni, da ne bo možnosti
kritja primanjkljajev v naslednjem letu. Zato je skupščina sklenila, da letos
sanira sklad in da zaključimo to poslovanje v letošnjem letu brez primanjkljaja, oziroma da omogočimo v naslednjem letu poslovanje tega sklada brez
starih dolgov.
To so poleg obrazložitve, ki ste jo prejeli, osnovni vzroki, ki so vplivali
na odločitev skupščine republiške skupnosti, ki je že dvakrat razpravljala o
tem vprašanju in prosim republiški zbor, da da soglasje k temu sklepu.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Ah želi predsednik odbora za delo
in socialno zavarovanje dati k poročilu odbora še ustno obrazložitev? (Ne.) Ali
želi predstavnik zakonodajno-pravne komisije besedo? (Ne.) Potem lahko preidemo na razpravo o predlogu odloka, ki je predložen zboru. Ali želi kdo
besedo? Prosim, besedo ima tovarišica Marija Ivkovič.
Marij a Ivkovič: Tovariši ce in tovariši poslanci! Ko sem proučevala
gradivo za današnjo sejo, sem ugotovila, da je na dnevnem redu posebni prispevek za pokrivanje primanjkljaja v skladu otroškega dodatka iz leta 1966.
V tej zvezi sem pregledala materiale iz leta 1965, ko smo dali soglasje k sklepu
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skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja v isti zadevi. Prav zaradi
tega mi zadeva ni jasna, in bi želela o tem tudi razpravljati.
Na 24. seji republiškega zbora dne 22. 6. 1965 srno razpravljali o soglasju
k predlogu sklepa skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev o potrebni stopnji prispevka za otroški dodatek in sklep potrdili. Pravzaprav smo sprejeli odlok o soglasju k 'določitvi omenjene stopnje, in sicer v
višini 1,7<doči,m je dotedanja stopnja bila 3,1 "/o. Odbor za delo in socialno
zavarovanje republiškega zbora je na tej seji soglašal s politiko republiške
skupnosti socialnega zavarovanja.
Citiram obrazložitev odbora: Odbor je soglašal s politiko republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev pri, določitvi stopenj osnovnih prispevkov
za dolgoročna zavarovanja v okviru najvišje, z zveznim zakonom določene dopustne meje prispevkov za socialno zavarovanje (22,5 °/o), ker zagotavlja skladom dolgoročnega zavarovanja dohodke za kritje le dejanskih stroškov za
zagotovitev zakonskih obveznosti do zavarovancev. Glede na obstoječe presežke
v skladih dolgoročnega zavarovanja pa ne teži za povečevanjem rezerv skladov
dolgoročnega zavarovanja. Taka politika je posledica izjemnih ukrepov za stabilizacijo gospodarstva, ki se izraža tudi v financiranju socialnega zavarovanja
z omejitvijo skupne stopnje prispevkov.
Na 31. seji republiškega zbora, decembra 1965, smo sprejeli, odlok o soglasju
k sklepu skupščine socialnega zavarovanja, in sicer za stopnjo osnovnega prispevka za otroški dodatek od prejšnjih 1,7 % na 2,5 ,0/o. Obrazložitev je temeljila
na predvidenem povečanju števila otrok za 10 000. Skupno' bi naj bilo 320 000
otrok, ki bi prejemali otroški, dcdatek. Predvideno je bilo povečanje otroškega
dodatka za 1865 starih dinarjev za enega otroka, kot sem razumela iz gradiva,
pa je znašalo' to povečanje 1200 S din.
Na 32. seji republiškega zbora dne 5. 2. 1966 je bilo dano soglasje za zmanjšanje prispevne stopnje od prejšnjih 2,5% na 2,1 °/o z veljavnostjo od 1. 1. 1966
dalje. Skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja je obrazložila
zmanjšanje te stopnje, takole, citiram:
»Gre torej za prenos sredstev iz enega sklada na drugega, ki pa ne zavrne
možnosti poslovanja sklada otroškega dodatka. Sklad je namreč do sedaj kreditno sposoben in bo lahko z najetjem kredita prebrodil nejasno situacijo, ki
je nastala z odložitvijo obveznosti federacije skladov invalidsko pokojninskega
zavarovanja, ker ima vsa rezervna sredstva sproščena v obratnih sredstvih.«
Dalje: »Tako določene osnovne prispevne stopnje torej zagotavljajo financiranje
vseh panog socialnega zavarovanja v letu 1966. Torej v letu, za katero naj bi
danes dali soglasje k predpisu posebnega prispevka za otroški dodatek za pokrivanje primanjkljaja.« Kljub takšnim zagotovilom je republiški zbor dne
20. 4. 1967 z veljavnostjo od 1. 1. 1967 sprejel soglasje k sklepu skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja v višini prispevne stopnje za otroški
dodatek, ki je v odnosu na prejšnjo stopnjo za 0,15 fl/o večja, in znaša 1,8%
od bruto osebnih dohodkov. Ponovno smo slišali, obrazložitev odbora za delo in
socialno zavarovanje, ki je temeljilo na obrazložitvi skupščine socialnega zavarovanja.
Citiram: »Iz gradiva, ki ga je predložila skupščina republiške skupnosti
socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije, je razvidno, da bo s tako sprejetimi stopnjami omogočeno poslovanje obema skladoma.« Glede vseh teh
razprav in obrazložitev v zadnjih dveh letih v zadevi prispevne stopnje za
otroški dodatek sem sedaj v dilemi. Vsakokratna zagotovila, da bo po spre-
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membi prispevne stopnje — naj si bo to navzdol ali navzgor — bilanca tega
sklada normalna, ta zagotovila so prisotna tudi sedaj. Bojim se, da ponovno ne
preidemo do takih predlogov in novih zagotovil. Vem, da je bilo precej ovir
ali vzrokov za spremembo prispevne stopnje tudi, v temeljni zakonodaji, v raznih instrumentih, vendar se bojim, da je bilo pri tem le preveč stihijnosti
oziroma slabega načrtovanja. Ce je bito prelivanje sredstev vzrok za prevelik
izpad, potem je bilo to prelivanje brezperspektivno. Morda pa je bila obrazka
žitev glede prenosa sredstev iz enega sklada na drugega preoptimistična, ker
kot sem že navedla ta prenos ne zavira možnosti poslovanja skladov otroškega
dodatka.
Bojim se tudi glede sprejema naše odločitve o posebni prispevni stopnji v
delovnih organizacijah. Se posebno zaradi tega, ker je precejšen del delavcev
izgubil pravico do otroškega dodatka in ker je za sankcije in za pridobivanje
pravice do tega dodatka zadel v živo.
Skratka, obrazložitev k posebni prispevni stopnji je v odnosu na pretekle
obrazložitve prešibka. Prav na tem mestu smo poudarjali potrebo po< krepkih in utemeljenih obrazložitvah, saj moramo vendar naše določitve zagovarjati
pred svojimi volivci, kar vemo, da ni lahko.
Znano nam je, da se z nataliteto v Sloveniji ne moremo preveč pohvaliti.
Pri tem pa mi, je nerazumljivo, da se po podatkih za leto 1966 v načrtovanjih
omenja prirastek otrok za 10 000, nikdar in nikjer pa se ne omenja zmanjšanje
števila otrok.
Da bom jasna. Ne morem se odločiti, da bi glasovala za predlog odloka
o soglasju k sklepu skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja o
posebni prispevni stopnji, če niso bolj podrobno in utemeljeno obrazložena vsa
protislovja dosedanjih obrazložitev, ki sem jih navajala. Hvala lepa.
Predsednik 'dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Imam občutek, da bi ta intervencija iz razprave, ki smo jo pravkar slišali,
zahtevala odgovor. Ah ste morda mnenja, da odložimo razpravo in da damo
priliko, da se v pristojnem odboru še enkrat prediskutirajo ta vprašanja in da
se dajo ustrezni odgovori. Imam občutek, da brez odgovora na ta vprašanja ne
moremo glasovati o tej stvari. Prosim, besedo ima tovariš Nace Nagode.
Nace Nagode: Mislim, da se nanaša vprašanje, oziroma, trditev, na
neskladnost med načrtovanjem, in obračunom sredstev skladov. Stopnje prispevkov pomenijo- hkrati tudi načrtovanje finančnega poslovanja za določeno časovno
obdobje oziroma v določenem letu.
Pričel bom z obrazložitvijo odločitev v letu 1966, ki so sprejete na 31. in 32.
Seji republiškega zbora.
Poudariti je, da je bilo zaradi takratnih razmer izdano dvakrat soglasje,
prvič v decembru leta 1965 za 2,5-cdstotno stopnjo, in drugič na 1,8 fl/» v začetku
leta 1966, ko so morale skupščina republiške skupnosti in skupščine komunalnih skupnosti ponovno uskladiti prispevne stopnje v okviru skupne prispevne
stopnje, to je od 22,5 '% na 20,5% za leto 1966.
K obrazložitvi, ki je bila točno citirana, je bil priložen tudi finančni
načrt, katerega so dobili takrat vsi poslanci, ki je izkazoval kritje v skladu
invalidsko-pokojninskega zavarovanja, dočim je sklad otroškega dodatka
izkazoval 15 milijonov dinarjev primanjkljaja, to pa je znaten primanjkljaj.
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V obrazložitvi tega stanja, ki je bilo tukaj točno citirano pa je trditev, da bo
sklad kreditno sposoben ne pa finančno usklajen.
To pomeni, da bi sklad skupaj s skladom za dolgoročno zavarovanje
najel kredit. Vendar je reševanje s kreditom eno vjprašanje, drugo pa je sanacija
sklada oziroma kritje izdatkov z njegovimi, dohodki.
Zaradi tega se pojavljamo v letošnjem letu s sklepom o sanaciji, oziroma
o kritju primanjkljajev v socialnem zavarovanju s posebnim prispevkom v
okviru možnosti, ki jih daje zvezni zakon.
V predračunu za letošnje leto se je pri stopnji l,8,0/o računalo že na vpliv
republiškega zakona, ki je bil sprejet z veljavnostjo od prvega marca oziroma od
prvega aprila dalje, ko se je zmanjšal oziroma ukinil otroški dodatek vsem,
ki imajo skupne družinske dohodke večje kot 500 dinarjev na enega družinskega
člana. Ta določila so bila že upoštevana v finančnem načrtu za letošnje leto,
ki predvideva zaradi tega manj izdatkov, kot v preteklem letu. V finančnem načrtu je predvideno, da dohodki tekočega leta z 1,8-odstotno prispevno stopnjo
krijejo izdatke za otroški dodatek letošnjega leta. Ze prej sem povedal, da je
bila skupščina v dvomu, kolikšen obseg upravičencev bo zajel zadevni republiški zakon. Prav zaradi tega je skupščina odložila sklepanje o višini posebnega prispevka, dokler ne bodo znani učinki tega zakona. Kolikor bi bil pozitiven ali negativen učinek zakona večji, kot je obseg sredstev v finančnem
načrtu, bi lahko to upoštevali pri kritju letošnjega primanjkljaja in obratno
pri kritju primanjkljaja za preteklo leto.
Poročilo, ki sem ga omenil, ugotavlja, da ni možno v letošnjem letu pričakovati takega presežka dohodkov nad izdatki, ki bi lahko pokril lanski deficit
v celoti. Zaradi tega je bil v skupščini tudi sprejet ta sklep.
Morda bo potrebno nekatera vprašanja, ki se pri tem pojavljajo, še posebej
obrazložiti. Opozoril bi na poročilo skupnosti socialnega zavarovanja in poročilo
republiškega zavoda za socialno zavarovanje, ki sta že poslani republiški skupščini in jih bo verjetno Skupščina SR Slovenije obravnavala na prihodnjem
zasedanju.
Predsednik 'dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovariš
Janez Japelj.
Janez Japelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Tovarišica Marija Ivkovič je opozorila na neskladnost v obravnavanju oziroma v določanju sredstev
za sklade socialnega zavarovanja.
V to neskladnost je lahko toliko bolj prepričana zaradi tega, ker ne obravnavamo problematike vseh skladov socialnega zavarovanja, temveč obravnavamo parcialno samo enega od teh skladov, kar je velika pomanjkljivost današnje obravnave. In zaradi tega lahko tovariši, ki te problematike ne poznajo,
dobijo vtis, da je mogoče nekoliko anarhije pri urejevanju te problematike.
Mogoče bi v kratkem pojasnil nekaj vprašanj, ki tovarišico poslanko zanimajo. V dosedanjih obravnavah problematike socialnega zavarovanja smo
vedno stali pred dejstvom, kako uskladiti potrebe vseh skladov socialnega zavarovanja z možnostmi naše družbe. V vseh razpravah in posebno še v poročilih smo izrazili mnenje, da so ti skladi velika obremenitev za našo družbo,
predvsem za naše gospodarstvo in da so te obveznosti, velika ovira za normalno
poslovanje naših gospodarskih organizacij.
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Ob teh razpravah smo razporejali sredstva vseh teh skladov, ki so nam
bila odmerjena z zveznimi predpisi in usklajevali naše potrebe z danimi možnostmi v okviru invalidsko-pokojninskega zavarovanja, otroškega dodatka in
sklada za zdravstveno zavarovanje. Vodno pa smo. se srečali z dejstvom, da so se
zmanjševale dajatve naše družbe v korist teh skladov, niso pa bile vedno tudi
temu primerno usklajene določene pravice, ki izhajajo iz naslova socialnega
zavarovanja. Zlasti zadnje čase, ko smo šli v načrtno zmanjševanje potenciala
teh skladov, smo vedno, pri načrtovanju ugotovili,, da imamo primanjkljaje v
vseh teh panogah socialnega zavarovanja. Mislim, da je bila bistvena pomanjkljivost, ki je na to vplivala, da nismo obenem tudi zmanjševali obseg pravic
upravičencev socialnega zavarovanja. Tako smo bih stalno pred vprašanjem, ko
smo določali posamezne prispevne stopnje, kako zagotoviti sredstva za sklade in
potrebne rezerve. Ugotavljali smo v predračunih sredstva za sklade in rezerve
ter tako prišli do teh različnih stopenj. Ce pogledamo, kako so bile v zadnjem
času sprejete posamezne stopnje teh prispevkov, potem dobimo vtis, da je pri tem
prevladovala nepreračunljivost. Dejansko pa smo vsestransko in zelo temeljito
pretehtali sredstva in možnosti pokrivanja obveznosti. Tako smo v glavnem lani
krili obveznosti v pokojninskem zavarovanju na račun določenih rezerv. Znano
je, da smo imeli v pokojninskem zavarovanju skoraj 10 milijard primanjkljajev
in smo z razpoložljivimi rezervami pokrivali te primanjkljaje. Prav tako je bilo
treba vkalkulirati določene primanjkljaje tudi v drugih skladih, na ta način
smo vkalkulirali tudi primanjkljaje v Otroškem dodatku, ker smo na osnovi
zveznega zakona imeli možnosti dobiti kredit. Te možnosti nismo imeli za druge
sklade, zato smo morali črpati le obstoječe rezerve.
Dejstvo je, da so naše možnosti in potrebe še vedno neusklajene. Tako
imamo tudi v letošnjem letu skoraj povsem isto situacijo; pojav primanjkljajev
skoraj v vseh skladih in imamo nespremenjene stopnje in pravice zavarovanoev za vse sklade socialnega zavarovanja na področju pokojninskega zavarovanja, pravice zovarovancev ni,so bistveno spremenjene, nasprotno, ugotovimo
lahko, da imamo nemogočo ureditev starih pokojnin. To pomeni, da je še vedno
prisoten isti problem in da bodo vsi skladi socialnega zavarovanja letos v deficitu. Edino v skladih zdravstvenega zavarovanja je možno v letošnjem letu
z določenimi, ukrepi doseči, da, bedo ti skladi v okviru komunalnih skupnosti
aktivni. Komunalne skupnosti imajo to možnost, da s svojimi ukrepi zagotovijo
določena plačila zavarovancev, ki že plačujejo določen del cene uslug in storitev.
Menim, da ne bi bilo prav, če bi poslanci dobili vtis, da vlada na tem
področju nekakšna stihija oziroma nered. Te težave izhajajo iz sistemske ureditve vseh panog socialnega zavarovanja in menim, da se bo morala tudi naša
skupščina angažirati, pri urejevanju te problematike.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa!
Kdo želi besedo? Besedo ima tovarišica Zora Tomič. Prosim.
Zora Tomič: Najprej bi omenila, da izvršni svet ni razpravljal in
zavzel stališča k sklepu republiške skupnosti socialnega zavarovanja o posebnem prispevku za otroški dodatek za kritje primanjkljaja v letu 1966. Izvršni
svet bo v kratkem obravnaval celotno problematiko socialnega zavarovanja in
bo ob tej priložnosti dal temu zboru tudi svoje poročilo. Osebno pa menim, da
je kritika, ki jo je na ta račun izrekla poslanka tovarišica Ivkovičeva, popolnoma
upravičena in dejansko, razkriva določene slabosti v socialnem zavarovanju, ki
3
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nam zlasti ina področju otroškega dodatka kažejo, kako smo nesmotrno razpolagali s sredstvi in stopnjo otroškega dodatka, iprilagojevali. trenutnemu stanju,
ki je nastajalo glede na druge sklade. Iz informacije je vidno, da se je stopnja
otroškega dodatka v 4 letih 4-krat spremenila, cd leta 1964 ko smo imeli
stopnjo 3,r°/o, za 1965. leto 1,7%, v 1966. letu 2,1% in letos znaša 1,8%. V
istem obdobju smo imeli razen v letu 1964, ko smo pokrivali izgube na področju otroškega dodatka za nazaj, vseskozi deficitno poslovanje.
Prav gotovo je izredno nesimpatično in nepopularno, da v roku 6 mesecev
v tem zboru že dvakrat razpravljamo o istem problemu. Spomnite se zakona, s
katerim smo določili cenzus za otroški dodatek in v skladu z reformskimi prizadevanji zoževali krog tistih upravičencev, ki lahko pridobivajo pravico do otroškega dodatka. Na drugi strani pa moramo danes razpravljati o posebnem prispevku za kritje primanjkljaja v skladu otroškega dodatka v letu 1966. Dejstvo
pa je, da smo sredstva za otroške dodatke razdelili in da so jih porabili tudi tisti,
ki po novih predpisih ne prejemajo več otroškega dodatka. Menim, da je v naši
javnosti prevladovalo ob sprejemu cenzusa v zvezi z otroškim dodatkom napačno
mnenje oziroma napačna interpretacija, češ da bodo s tem odpravljeni primanjkljaji na tem področju. Dolžna sem povedati, da smo pričakovali za letošnje
leto, da bo novi cenzus pripomogel k uravnovešenju izdatkov s sredstvi sklada,
nismo pa računali, da se bo s tem kril primanjkljaj, za katerega smo že ob
takratnih razpravah vedeli.
Menim, da učinek cenzusa ni takšen, kot smo ga pričakovali, ker je pravzaprav najbolj prizadel določene kategorije ljudi v industrijskih središčih. Tako
je izgubilo pravico do otroškega dodatka kar 40% upravičencev na Jesenicah,
približno v istem odstotku tudi v Ljubljani, Mariboru in še nekaterih drugih
krajih Slovenije. Iz tega vidimo, da tudi s tem cenzusom nismo dosegli pravega
namena zlasti, ker ni,smo obenem, ustvarili možnosti, da bi lahko razvijali druge
neposredne oblike otroškega varstva, in s tem tako pomagali zaposleni družini.
Mislim, da bo ta zbor v letošnjem, letu o tej stvari še tretjič razpravljal.
Kot je že tovariš Nagode povedal, je zvezna skupščina sprejela splošni
zakon o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva in o otroškem
dodatku. Ta zakon je pravzaprav največji rezultat, ki ga je v teh svojih
prizadevanjih na področju otroškega varstva dosegla naša republika, ker
so upoštevane poglavitne misli, za katere smo se zavzemali, in sicer, da se to
področje izloči iz sistema socialnega zavarovanja in da uredimo svojstven sistem
otroškega varstva, katerega element predstavlja tudi otroški dodatek; republika pridobi na tem področju toliko pravic, da si bo v skladu s svojimi
socialnimi, demografskimi in ekonomskimi razmerami urejevala to področje;
in tretjič, ker se bodo sredstva, ki so se do- sedaj samo enostransko zbirala
za otroški dodatek, lahko uporabljala tudi, za razvoj neposrednega otroškega
varstva. Vse to nam kaže, da so pred našo republiko in tudi pred tem
zborom velike naloge, ker bo novi zakon moral tudi na novo urediti celotni
otroški dodatek, kot element v sistemu otroškega varstva. Zato menim, da
bo ta zbor še tretjič razpravljal o tej zelo nepriljubljeni temi, ker bomo
morali verjetno preurediti otroški dodatek, če bomo hoteli pridobiti sredstva
za neposredno otroško varstvo. Zaradi tega menim, da bi morali začeti poslovanje ob novi zakonski ureditvi z izravnanimi računi in ne bi bilo prav,
da bi obremenjevali bodoči sklad za otroško varstvo oziroma za otroški dodatek s prenesenimi dolgovi iz preteklih let, kar bi brez dvoma za določen
čas zavrlo izvajanje zakona, ki ga bomo sprejeli na tem področju.
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Prosim, besedo ima tovariš
J apel j.
Janez J apel j : Tovarišica Tctmičeva je ponovno navajala kronološke
spremembe v zvezi s stopnjo za otroški dodatek. Prej sem povedal, da ne
moremo danes na ta način presojati sprememb, ki so se vrstile v preteklosti
na tem področju. V vseh obdobjih smo spreminjali to stopinjo, ko smo spreminjali stopnjo prispevka za celotno socialno zavarovanje in je bila dinamika
potrošnje v teh treh panogah socialnega zavarovanja zelo različna. Da bi lahko
na primer pokojnine zvišali vzporedno z rastjo osebnih dohodkov, bi morala
biti dinamika pokojnin skoraj taka kot je bilo gibanje osebnih dohodkov.
Medtem ko se otroški dodatek ni povečal vzporedno z rastjo realnih osebnih
dohodkov, je vrednost otroškega dodatka relativno padala. Zato je žeto težko
za nazaj obravnavati eno samo področje in ga prikazovati kot anarhijo'. Menim,
da je treba vse tri panoge socialnega zavarovanja popolnoma ločeno obravnavati
in ločeno odmerjati sredstva za posamezen namen.
Ko smo v odboru razpravljali o tem posebnem prispevku, se nam ni bilo
lahko odločiti za ta posebni prispevek, ker smo si vedno zlasti v dosedanji
dobi prizadevali, da ne bi obremenjevali gospodarskih organizacij z raznimi
družbenimi dajatvami. Vedno smo težih za tem, da se potrošnja v skladih
socialnega zavarovanja čimbolj racionalizira in smo v tem smislu predlagali
razne ukrepe v naši skupščini. Pri tem problemu pa nismo videli drugega izhoda, kot da primanjkljaj, ki je nastal v lanskem letu in ki nima nobene zveze
z letošnjim primanjkljajem, pokrijemo. Nesmiselno bi bilo, da bi združevali
finančne probleme iz preteklega leta, z letošnjo situacijo v zvezi z otroškim
dodatkom. Primanjkljaj moramo pokriti posebno še zato, da bo ta sklad v letošnjem letu likviden in da pričnemo z novim sistemom otroškega varstva brez
primanjkljaja.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Kakor sem razumel, je tovarišica Tomi-*
čeva rekla, da izvršni svet ni zavzel svojega stališča o tem odloku. Kot članica
izvršnega sveta pa je zaključila svoje izvajanje s tem, da vendarle meni in sodi,
da je potrebno predlog odloka sprejeti. — Tako sem razumel izvajanje tovarišice Tomičeve, ki se, kot rečeno', udeležuje te naše obravnave kot predstavnik izvršnega sveta.
Po ponovnih pojasnilih tovariša Japlja in tovariša Nagodeta vprašam, če
še kdo želi besedo? Prosim, besedo ima tovariš Plinio Tomasin.
Plinio Tomasin: Če sem dobro razumel obrazložitev sklepa skupščine
republiške skupnosti socialnega zavarovanja, ki citira na drugi strani: »V prvih
mesecih letošnjega leta znaša primanjkljaj v skladu otroškega dodatka, pri
prispevni stopnji 1,5 % 6 173 000 N din. Glede na to, da je uvedba novega cenzusa za dohodke pričela vplivati na izdatke šele v mesecu aprilu, so izdatki
šele v tem mesecu manjši. Po prejšnji ugotovitvi so izdatki v mesecu aprilu
manjši za okoli 3 000 000 N din, oziroma za 20 %> od izdatkov v mesecu marcu.
S tako zmanjšanimi izdatki tega sklada je pričakovati, da bo letos sklad posloval brez primanjkljajev.« Če sem dobro razumel tole obrazložitev, bomo lahko
v dveh mesecih pokrili primanjkljaj, ki je nastal v prvem polletju. To pomeni,
da imamo možnost brez povečane stopnje že v tem letu kriti primanjkljaj
iz preteklega leta, in sicer v znesku 17 000 000 N din.
3«
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Želel bi bolj podrobno obrazložitev glede tega, ker sicer ne morem glasovati
za predlog oidloka.
Predsednik dr.■ Joža Vilfan : To vprašanje se nanaša na prvi stavek
na strani 2 obrazložitve, ki. jo je dala skupščina republiške skupnosti socialnega
zavarovanja. Prosim, besedo ima tovariš Naoe Nagode.
Nace Nagode: To vprašanje je bito postavljeno tudi na odboru za delo
in socialno politiko. Verjetno ta del obrazložitve bralca dejansko zavaja, ko vidi
mesečne podatke in meni, da bo toliko presežka v letošnjem letu. Naj
pojasnim, da to ni presežek iz komulativnega poslovanja, temveč mesečno
zmanjšanje izdatkov. To pomeni, da smo imeli v prvih treh mesecih letos primanjkljaj v poslovanju — na primer: povprečni mesečni primanjkljaj znaša
v prvih treh mesecih letošnjega leta 2 000 000 N din. Če se zmanjšajo dosedanji
izdatki sklada mesečno za 3 000 000 N din, se sanira stanje primanjkljaja samo
za 1 000 000 N din. Morda sem bil sedaj dovolj jasen. S tem smo dosegli šele
tekočo usklajenost poslovanja in delno zmanjšanje primanjkljaja. Po razpoložljivih podatkih pa je ugotovljeno, da so bili dohodki v mesecu aprilu
nekoliko večji in da je omenjeni deficit zmanjšan za več kot 3 000 000 N din
zato, ker se je v aprilu izplačala večja masa osebnih dohodkov zaradi prvomajskih izplačil Podatke ne smemo primerjati le po posameznih mesecih,
temveč kumulativno za daljše obdobje (5 mesecev) in tako dobimo pravo sliko.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Ce ne, potem zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje.
Prosim, kdor je za predlog odloka, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne
roko.) Hvala lepa. Je kdo proti temu odloku? (24 poslancev dvigne roko.) Se je
kdo vzdržal glasovanja? (13 poslancev dvigne roko.)
Ugotavljam, da je bil odlok sprejet z večino glasov, s tem da je 24 poslancev glasovalo proti in se je 13 poslancev glasovanja vzdržalo. Ker moramo šteti
tudi glasove poslancev, ki so glasovali za predlog odloka, prosim tovariše poslance, ki so za predlog odloka, da dvignejo roko. (50 poslancev dvigne roko.)
Ugotavljam, da je bil odlok sprejet s 50 glasovi, proti je glasovalo 24 poslancev, 13 poslancev pa se je glasovanja vzdržalo.
S tem zaključujem obravnavo 4. točke dnevnega reda in predlagam 20
minut odmora. Sejo bomo nadaljevali ob 11. uri.
(Seja je bila prekinjena ob 10.40 in se je nadaljevala ob 11.10.)
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši, nadaljujemo z
delom. Naj obvestim tovariše poslance, da je po zasedanju zbora predviđen
sestanek članov republiškega zbora, na katerem bi se dogovorili o klubu poslancev. Dogovorjeno je tako, da bi se po seji v vsakem primeru sestali ob 13. uri,
seveda če do tedaj končamo sejo. Če pa končamo z našim delom šele po 13. uri,
potem bi po seji takoj pričeli s posvetom o republiškem klubu poslancev.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja praditve objektov zavo'da za usposabljanje slušno in govorno prizadetih
v Ljubljani.
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Predlagatelj tega odloka je izvršni svet, ki je za svojega predstavnika določil
tovariša Borisa Lipužiča. Predlog odloka sta obravnavala odbor za družbeni
plan, finance in proračun in zakonedajno-pravna komisija, ki sta zboru pred-«
ložila pismeni poročili. Ali želi predstavnik izvršnega sveta tovariš Boris Lipužič pismeno obrazložitev še dopolniti? (Ne želi.) Ali želi besedo predstavnik
odbora za družbeni plan, finance in proračun? (Ne želi.) Morda želi besedo
predstavnik zakonodajno-pravne komisije? (Tudi ne.)
Ali se odbor za družbeni plan, finance in preračun strinja z amandmajem,
ki ga je predložila zakenodajno-pravna komisija? (Se strinja.)
Pričenjam razpravo o predlogu odloka. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.)
Če nihče, potem zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glasovanje.
Prosim tiste člane republiškega zbora, ki so za predlog odloka, da dvignejo
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka o finančnem programu za financiranje
nadaljevanja graditve objektov zavoda za usposabljanje slušno in govorno prizadetih v Ljubljani, soglasno sprejet.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo iri
sklepanje o predlogu zakona o štipendijah in posojilih za izobraževanje.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet in je za
svojega predstavnika k razpravi o tem zakonskem predlogu določil tovariša
Toma Martelanca. Na sejo smo povabili tudi predstavnika zveze študentov.
Predlog zakona sta obravnava odbor za prosveto in kulturo in zakonodajno^
pravna komisija, katerih poročili ste prejeli,.
Ali želi predstavnik izvršnega sveta še ustno dopolniti obrazložitev? (Da.)
Prosim, besedo ima tovariš Tomo Martelanc.
:
Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovariši ce in tovariši poslanci I
Pred vami je predlog zakona o štipendijah in posojilih za izobraževanje.
Zakaj pravzaprav predlagamo ta zakonski predlog? Prvi in hkrati tudi poglavitni razlog je ta, da na področju štipendiranja vlada trenutno pravno neurejen položaj. Odkar je pred dvema letoma prenehal veljati temeljni zakon
o štipendijah, ni nobenega predpisa, ne zveznega ne republiškega, ki bi Urejal
to področje. Pravna neurejenost je povzročila številne nesporazume in probleme,
kot na primer nezadostna javnost pri. razpisovanju in odločanju o štipendijah,
pojavi samovoljnosti pri dodeljevanju štipendij ali nesmotrna poraba družbenih
sredstev v ta namen. Vse to je zbudilo znatno nezaupanje v sam sistem štipendiranja in tako po svoje vplivalo na občutno krčenje obsega štipendiranja v naši.
republiki.
Drugi glavni vzrok pa je ta, da se je v zadnjih letih poleg štipendiranja
čedalje močneje začel uveljavljati tudi sistem kreditiranja študentov oziroma
dajanja posojil za šolanje.
Vsi ti novi pojavi zlasti zdaj v času družbene reforme čedalje glasneje
terjajo določeno smotrno ureditev s pravnega vidika; takšno ureditev med-v
sebojnih odnosov, ki bo kar najbolj spodbudno delovala tako na študente in:
učence, oziroma na štipendiste, kakor tudi na delovne in druge organizacije,:
na štipenditorje. Seveda pa moram takoj povedati, da predlog zakona določaj
le splošna načela, na katerih naj temelji celotni sistem materialne pomoči'
študentom in učencem; ureja, kot že rečeno, odnose med dajalcem in prejem-
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nikom te gmotne pomoči, ne zagotavlja pa in tudi ne more zagotavljati povečanja sredstev za štipendije in posojila, niti ne more obvezati kogarkoli na
obvezno štipendiranje, ker je to stvar samostojne odločitve samoupravnih organov delovnih in drugih organizacij.
Pač pa predloženi zakon vzpostavlja na področju štipendiranja in kreditiranja za izobraževanje tiste norme, ki so se že doslej uveljavile kot pozitivne
družbene norme in ki omogočajo najneogibnejšo intervencijo 'družbe, da se
prepreči samovolja, gmotno okoriščanje in nesmotrna uporaba družbenih sredstev, kakor tudi, da se ne dovoli izkoriščanje štipendistov in posojilojemalcev.
Takšne splošne, moralne, družbeno priznane in že uveljavljene norme
vežejo prek predloženega zakona obe pogodbeni stranki. Nikjer pa ne posegajo
V; samoupravne oziroma v materialne pravice dajalcev štipendij in posojil.
Tako predloženi zakon ne krši ekonomskih zakonov na tem področju, pač
pa temeljno in nadrobno urejanje pravic in dolžnosti prepušča pogodbi. To so
zavestne omejitve, ki jih vsebuje predloženi zakon.
Med novosti, v urejanju te materije vsekakor sodi poglavitna značilnost,
da predloženi zakon vzpostavlja takšne oidnose pri štipendiranju in kreditiranju,
ki naj zagotove osnovno enotnost politike na tem področju. Predlog zakona namreč izhaja iz načela, da sestavljajo štipendije in posojila za šolanje
enoten sistem materialne pomoči študentom in učencem. Z njim družbena
skupnost v okviru potreb in možnosti pospešuje izobraževanje strokovnih kadrov in hkrati omogoča sposobnim in družbene pomoči potrebnim učencem
in študentom nadaljnje šolanje.
Posebna značilnost predlaganega zakona je tudi v tem, da skuša pri dajanju
gmotne pomoči študentom in učencem vzpostaviti takšne odnose, da bodo
sredstva za te namene kar najbolj vezana na uspehe dela, se pravi na uspeh
pri študiju. Zato zagotavlja prednost pri dodeljevanju štipendij in posojil
tistim učencem in študentom, ki dosegajo najboljše študijske uspehe, medtem
ko določitev drugih dodatnih pogojev prepušča samim dajalcem štipendij in
posojil. Znaten poudarek je tudi na načelu javnosti pri razpisovanju in dodeljevanju štipendij. Predlog zakona določa, da se štipendije in posojila dajejo samo
na temelju javnega razpisa, da ima prosilec pravico do pritožbe in da mu je
dajalec štipendije oziroma posojila dolžan omogočiti vpogled v dokumentacijo,
na podlagi katere je bil sprejet sklep. Vse to omogoča povečan vpliv javnosti
na pravično' in smotrno podeljevanje štipendij in posojil, predvsem pa daje
možnost konkuriranja večjemu številu kandidatov in tako omogoča izbor najboljših, hkrati pa daje pravno zaščito prosilcem.
Predlog zakona res da razlikuje štipendije od posojil in tako dopušča obe
•Obliki dajanja gmotne pomoči študentom in učencem za šolanje, vendar pa
pomembno zbližuje obe obliki med seboj in s tem predvsem izenačuje odgovornost štipendistov in posojilojemalcev, zlasti ker jo postavlja v odvisnost
od študijskega uspeha. Tako na primer, kadar učenec pokaže zelo dobre uspehe
pri učenju, se mu posojilo lahko odpiše in se s tem praktično spremeni v štipendijo, in narobe: štipendist, ki ne izpolnjuje svojih Obveznosti, prevzetih S
p>ogodbo, mora vračati štipendijo. S tem se štipendija praktično izenači s posojilom. Menim zato, da prav takšna prožnost obeh oblik gmotne pomoči študentom in učencem omogoča, da tako štipendije kot posojila za izobraževanje
postajajo pomembna prvina kadrovske politike delovnih in drugih organizacij in
da se uveljavlja načelo nagrajevanja po delu tudi na tem področju.
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K samemu zakonu smo priložili poročilo o štipendijah, študentskih posojilih
ter študentskih domovih in menzah v Sloveniji za leto 1966. Temeljna ugotovitev, ki izhaja iz poročila, je to, da v zadnjih letih odstotek štipendistov
med študenti znatno upada. Medtem ko je leta 1962 znašal še nekaj nad 37%,
je v letu 1964 padel na 30 °/o, letos pa znaša še komaj 25 °/o štipendistov med
vsemi študenti. Takšno upadanje ima tudi resne posledice pri slabšanju socialne
in regionalne strukture študentov in učencev. Te tendence so vsekakor zaskrbljujoče in bo temu vprašanju, ki ima širši družbeni pomen in posledice,
treba v prihodnje posvetiti vso pozornost.
Ob tej priložnosti bi želel poudariti še drugo svetlejšo plat tega vprašanja, namreč uspehe, ki jih zaznamujejo najmočnejši štipenditorji oziroma
dajalci posojil, se pravi republiški sekretariat za prosveto in kulturo, sklad
»Borisa Kidriča« in sklad za posojila pri univerzi. Predvsem gre tu po eni
strani za omogočanje študija tistim študentom, ki bi sicer ne našli štipenditorja
pri gospodarskih ali drugih organizacijah, na primer za študij pedagogike,
defektologije, lepih umetnosti na umetnostni akademiji itd. Po drugi strani
pa način, obseg in višina štipendij teh štipendistov zelo ugodno vpliva na
splošno politiko podeljevanja štipendij in posojil v republiki. Zlasti štpendije
republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, teh je bilo letos 333, zelo
ugodno popravljajo socialno in regionalno strukturo študentov, hkrati pa tudi
proporc stipendiranih po posameznih visokošolskih zavodih. Izbira štipendistov republiškega sekretariata za prosveto in kulturo temelji na dobrem učnem
uspehu, s posebnim gibljivim delom štipendije pa se štipendist še nadalje
spodbuja k boljšemu rezultatu študija. Zato ni presenetljivo, da je povprečna
ocena štipendistov sekretariata prav dobra, da so to skratka dobri, če ne celo
najboljši študentje in učenci.
Analize zadnjih let kažejo, da štipendisti in posojilojemalci dosegajo nasploh v poprečju 20 do 30 c/o boljše uspehe od drugih, neštipendiranih študentov.
Predlog zakona v znatni meri upošteva pozitivne izkušnje omenjenih dajalcev štipendij in posojil in zato menim, da tako posredno zagotavlja družbeni
vpliv na vse ostale dajalce štipendij in posojil za izobraževanje.
Spričo omenjenega dovolite, da v imenu izvršnega sveta predlagam, da
republiški zbor sprejme predloženi, zakon. Hvala lepa.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Martelanc, prosim, če se kot
predstavnik predlagatelja izjavite o amandmaju zakonodajno-pravne komisije.
Tomo Martelanc: Izvršni svet se strinja z amandmajem zakonodajno-pravne komisije, ne strinja se pa s predlogom odbora za prosveto in
kulturo.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli morda razpravljati predstavnik
zveze študentov? Na sejo smo namreč vabili tudi zvezo študentov, doslej pa
se ni še nihče prijavil kort njihov predstavnik. Najbrž je to najboljše znamenje,
da je zakon, kakor je predlagan, v soglasju z intencijami in željami zveze študentov.
Ah imata poročevalca odbora za prosveto in kulturo ali zakonodajnopravne komisije željo, da dopolnita pismeni poročili. Prosim. Besedo ima inž.
Nada Puppis.
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Inž. Nada Puppis: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za presveto
in kulturo republiškega zbora .je pri obravnavanju predloga zakona o štipendijah za izobraževanje sprejel amandma k 11. členu, in sicer, .da se v prvem
o-dstavku tega člena črta besedica »lahko« in se s tem dajalcem štipendije
nalaga obveznost, da v pogodbah, ki jih sklepajo s štipendisti, določijo, da
morajo štipendisti, ki. ne izpolnjujejo obveznosti, ki so jih sprejeli, štipendijo
vrniti. Odbor se je za tako besedilo odločil zaradi tega, ker je smatral, da. bi
bilo prav, da je taka klavzula v vsaki štipendijski pogodbi, ker bi to spodbudno' vplivalo tako na štipendiste, ki bi boli redno izpolnjevali svoje obveznosti in s tem tudi redno diplomirali,, na vsak način pa je to tudi v interesu
družbene skupnosti. Vendar glede na obrazložitev zakonodajno-pravne komisije,
ki meni, da bi s takim določilom v zakonu preveč posegali v pravice dajalcev
štipendije in jih obvezovali, da morajo, to določbo dati v pogodbo, odbor umika
ta s.voj amandma in predlaga, da ostane prvotno besedilo.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. To se pravi, da je sedajo
predlog zakona usklajen med odborom za prosveto in kulturo ter zakonodajnopravno komisijo in s predlagateljem, to je izvršnim stevom. Tako lahko preidemo
na obravnavo. Pričenjam obravnavo- in vprašam ah kdo želi besedo? (Ne javi
se nihče.) Ce nihče ne želi besedo, zaključujem obravnavo in prehajamo na
glasovanje. Prosim člane republiškega zbora, ki so za predlog zakona o štipendijah in posojilih za izobraževanje, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona o štipendijah in posojilih za izobraževanje sprejet soglasno.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli.
Predlog zakona je predložil izvršni svet in je njegov predstavnik tovariš
Tomo Martelanc. Predlog zakona sta obravnavala odbor za prosveto in kulturo
in zakonodajno-pravna komisija. Zeli tovariš Tomo Martelanc dopolniti pismeno
obrazložitev? (Ne.) Zeli -dopolniti poročilo poročevalec odbora za prosveto in
kulturo? (Da.) Besedo ima Ivanka Koren.
Ivanka Koren: Odbor za prosveto in kulturo vztraja pri svojem
amandmaju k novemu 63. členu, in sicer, da se besede: »se zasedajo po- razpisu«
nadomestijo' z besedama »šola dopolni.«. Ta redakcijska sprememba se vnese
tudi v 3. vrsto tega člena. Enako redakcijsko spremembo je sprejel tudi odbor
prošvetno-kul turnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, ker
jezikovno izboljšuje besedilo tega člena, kar je še zlasti pomembno1, ker gre
za zakon o osnovni šoli.
Glede na pojasnilo zakonodajno-pravne komisije O'dbor umika svoj amandma k 63. h členu. K 63. č členu pa predlaga odbor dodatni amandma, in
sicer: naj se v 3. vrsti tretjega odstavka med besedi: »razpisa obvestiti« vstavi
beseda »pismeno«. Odbor meni, naj bo že v zakonu točno določeno-, na kakšen
način naj učitelj, ki zapušča delovno mesto, o tem obvesti šolo, kjer je bil
doslej zaposlen. S predlagano dopolnitvijo bi se izognili nesporazumu in jo
je sprejel tudi pristojni odbor prosvetno-kulturnega zbora.
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Torej položaj je sedaj tak,
da je sedaj ostalo spomo samo vprašanje 63. c člena. Prosim tovariša Kocijančiča, da da stališče komisije.
Boris K o c i j a n č i. č : Tovarišice in tovariši poslanci! Zakonodajnopravna komisija se z amandmajem k 63. č členu strinja. Glede amandmaja, ki
ga je postavil odbor za prosveto in kulturo k 63. c členu, pa smatra zakonodajnopravna komisija, da je dolžna, da da še dodatno poročilo k temu, kar je že
napisano v poročilu, oziroma da poudari, zakaj je zavzela tako stališče. Gre
namreč za spreminjanje pravne terminologije. Morda je prevod temeljnega
zakona o delovnih razmerjih slab in je zaradi tega prišlo do takega besedila,
toda isti predlagatelj je v zakonu o srednjih šolah uporabljal iste pravne
termine.
Želel pa bi poudariti, da je tudi v praksi splošno uvedena ta pravna terminologija in da ne govorimo o nepopolnjenih delovnih mestih, ampak, da govorimo o nezasedenih delovnih mestih, O' nepravilno zasedenih delovnih mestih,
o delovnih mestih, ki so zasedena s kadri, ki ne ustrezajo... itd. Skratka,
vse to' nas je vodilo do- tega, da nismo videli razloga, zakaj bi to pravno terminologijo menjali, čeprav se povsem zavedamo, da se vsebinsko niti eno niti
drugo besedilo ne odmika od tega, kar se z zakonom hoče doseči.
Zakonodajno^pravna komisija smatra, da je njena dolžnost, da na to
opozori, zbor, ki naj' potem odloči ali ostanemo pri terminologiji, ki je že
splošno Uvedena v pravnih predpisih, v teoriji in v praksi sami, ali pa da
uvedemo novo terminologijo. Vendar opozarjam, da bo pri tem prišlo do tega,
da bo tudi ta pravna terminologija uporabljena samo delno, to se pravi., samo
kadar bomo govorili na podlagi tega zakona, dočim bo na vseh ostalih področjih, za katera se uporablja temeljni zakon o delovnih razmerjih, ostala še
stara terminologija, kar pa nikakor ne bo. prispevalo k čistemu in pravilnemu
tolmačenju pravnih predpisov,' Hvala lepa.
Predsednik dr. Joža Vilfan: V zvezi s to razliko v mnenju in pa
s tem dodatnim predlogom amandmaja, namreč, da se vstavi v 63. č člen
beseda »pismeno«, vprašam predstavnika predlagatelja, kakšno je njegovo
stališče in prosim, če pride sem, da bomo bolje slišali.
Tomo Martelanc: Glede odstavka k 63.č členu se je predstavnik
izvršnega sveta strinjal že na seji odbora in je s tem postal ta dostavek sestavni
del predloženega predloga, kakršen je bil predložen tudi republiškemu zboru.
Glede drugega predloga, in sicer, ah naj se mesta zasedajo ali popolnijo, pa
moram reči, da resnično ne gre za vsebinsko razliko, temveč za stilistično redakcijo. Stališče' izvršnega sveta, se ujema s stališčem zakonodajncnpravne komisije, čeprav bi se dalo o lepotni strani enega ali drugega izraza razpravljati
in bržkone bi imel pri. tem odbor bolj prav. Da pa ne bi spreminjali terminologije, ki je bila sprejeta že v temeljnem zakonu o delovnih razmerjih in tudi
v zakonu o srednjem šolstvu in ker predloženi zakon o osnovni šoli pomeni
v bistvu samo usklajevanje materije s tega področja z odločbami, ki so že
sprejete v zakonu o srednjem šolstvu, menim, da bi bilo prav, da tudi glede
te terminologije, čeprav morda ni najboljša, ostanemo pri istem sistemu, kot
smo ga imeli v dosedanji zakonodaji, in zato predlagam, da se podpre stališče
zakonodajno-pravne komisije. Hvala lepa.
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Razjasnjena imamo stališča predlagatelja, ustreznega odbora in zakonodajno-pravne komisije in lahko preidemo na
obravnavanje predloga zakona.
Pričenjam obravnavo o predlogu zakona. Kdo želi besedo? Prosim, besedo
ima tovariš Stefanič.
Lojze Štefanič: Želim -dati amandma k 3. odstavku 63. f člena, ki
pravi, da učno obveznost ravnatelja in pomočnika ravnatelja v osnovni šoli
določa svet šole. Menim, da bi tako določilo ustvarjalo v šolah zmedo. V šolah
bi morali imeti v republiškem merilu določene normative, glede obveznosti
ravnateljev. Zato namesto tretjega odstavka tega člena predlagam naslednje
besedilo:
»Normative o delovni obveznosti ravnatelja in pomočnika ravnatelja izdela
in izda republiški sekretariat za prosveto in kulturo skladno z 89. b členom
tega zakona.«
Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali imate pismeni amandma?
Gledam predpis našega začasnega poslovnika glede amandmajev, to je 101.
člen, ki pravi: »Amandmaji se lahko predlagajo, dokler predlog zakona ni
dan na glasovanje. Amandmaji se predlagajo pismeno. Amandmaji se praviloma predlagajo pred začetkom seje zborov. To je jasno, o vsakem amandmaju
se morajo izjaviti predlagatelj predloga ter poročevalec odbora oziroma komisije. Poročevalec ima pravico zahtevati prekinitev seje itd. Torej, sedaj smo
dobili predlog, in sicer, da bi se v tekstu predloga zakona brisal 3. odstavek
63. f člena v celoti in nadomesti z naslednjim besedilom: »Normative o delovni
obveznosti, ravnatelja in pomočnika ravnatelja izdela in izda republiški sekretar
za prosveto in kulturo skladno s členom 89. b tega zakona.«
Prosim, da damo tekst amandmaja na vpogled predlagatelju, odboru za
kulturo in prosveto in zakonodajno^pravni komisiji, da ga lahko preštudirajo.
Besedo ima tovariš Cene Matičič.
Cene Matičič: Tovarišice in tovariši poslanci! Strinjam se s spremembami in dopolnitvami zakona o osnovnih šolah, saj dopolnjujejo obstoječi
zakon o osnovnih šolah s posameznimi določbami zakona o delovnih principih,
kar bo prineslo šolam, predvsem v kadrovskem pogledu pomembne elemente
stabilnosti. Ne morem pa na žalost mimo dejstva, da tu predlagane spremembe
ne omenjajo zloglasnega 39. člena zakona, o osnovnih šolah, ki omogoča učencem
napredovanje z negativno oceno, če bi poslušali prosvetne delavce, praktike,
ki vsakodnevno delajo v šoli, bi naleteli na vsesplošen odpor proti temu zakonskemu določilu, ki resda papirnat in neživljenjski, vseeno močno hromi
nekatere osnovne principe vzgoje in izobraževanja učencev osnovne šole. Ta
princip velja od. drugega do osmega razreda. Praktično preide do največje veljave
šele v 5. razredu, ko se začne v šoli predmetni pouk. Ko sem preračunaval
podatke republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, izdane v poročilu
o delu v preteklem letu in te preračunaval na višje razrede osnovnih šol,
potem sem ugotavljal, da je na osnovi tega člena v letih od 1961 do 1962
pa do tega leta s pomočjo 39. člena izdelalo od 13,7 pa do 16 % osnovnošolskih otrok.
To je povprečje, da ne govorim o šolah, kjer je bil ta odstotek tudi 20%
ali celo več. Še poraznejši so rezultati, ki nam jih taki »učenci« pokažejo v na-
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slednjih letih, saj jih od teh 16 °/o izdela v naslednjem letu komaj 5 fl/o, v Ljubljani 13'%, to se pravi, da cd stotih izdela komaj eden, v Ljubljani pa dva.
Vzgojitelji so si veliko obetali od dodatnega pouka, ki naj bi dal ponovno
možnost za vključitev v učno-vzgojni proces. Tega rezultata ni. So pa obratni,
negativni rezultati, ki so dokaj nevarnejši od zelo redkih, bolj ali manj uspešnih
intervencijskih posegov tega člena. Naj jih nekaj naštejem. Medtem ko šolstvo
takšen način izpopolnjevanja obveznosti priznava, pa praksa tega ne priznava.
Učencem, ki se vključujejo v delovni proces neke delovne organizacije, priznavajo namreč le toliko razredov, kolikor jih je končal brez negativnih ocen. Tako
lahko nekdo konča 7 razredov osnovne šole, v resnici pa ima samo prva dva
pozitivna. To je seveda popolnoma razumljivo-, saj gospodarstvo nima takšnega
člena, ki bi upošteval napredovanja z negativnimi ocenami. Člen torej daje
možnost, ki se je spremenila v popolno nezmožnost, čim stopi, na realna tla.
Mnoge učence, ki so napredovali z negativno oceno, navajamo na ta način
na špekulacijo. Saj ob popravljanju teh negativnih ocen izberejo v naslednjem
letu drug težavnejši predmet, da bi dosegli pravico, ki jim jo daje ta 39. člen
tudi v naslednjem letu.
Marsikomu prav na ta način onemogočamo uspešno napredovanje in dokončanje osemletne šolske obveznosti. V osnovno šolo vnašamo na tak način
elemente neresnosti, elemente, po katerih učenci smatrajo, da je učenje nepotrebno, nezainteresiranost in vrsto podobnih defetističnih elementov. Praksa
govori drugače. Verjetno kot sem že rekel, ni prosvetnega delavca praktika,
ki bi se ne upiral temu členu. Gibanje za odpravo tega člena je vsesplošno.
Obsojajo ga konference prosvetnih delavcev, obsojajo ga aktivi prosvetnih
delavcev komunistov, o tem členu pišejo, razpravljajo, pošiljajo- resolucije in
zahteve, odklanjajo ga sestanki in konference ravnateljev in direktorjev osnovnih šol, ki zahtevajo o tej stvari celo referendum med vsemi prosvetnimi delavci v Sloveniji. Odklanjajo- ga razen tega razna strokovna -društva, na prvem
mestu društvo- matematikov in fizikov in še -marsikdo drug, ki se resno, vsakodnevno in praktično ukvarja s problemi osnovne šole. Pa ne mislite, da so to
samo kritike. V teh resolucijah in zahtevah je tudi vrsta zelo pametnih predlogov, kako rešiti to vprašanje.
Odgovora seveda 'do danes ni. Izgleda kot da ni odgovorne službe, ki naj
bi vprašanje proučila, ga analizirala z vseh strani, z raznih zornih kotov ter
ga po-slala skupščini v pretres in obravnavo.
Člen je bil sprejet hitro, lahko bi rekli zelo- hitro. Danes po nekaj letih
prakse pa izgleda, da nimamo analiz., ki bi kazale na upravičenost tega na
hitro in brez presedana vpeljanega člena.
Predlagam, da republiški sekretariat za prosveto in kulturo kar najhitreje
analizira in prouči um-esitnost in upravičenost tega člena ter vsaj do konca tega
leta-, to se pravi do leta 1967, predloži ustrezna poročila in eventualne zakonske
spremembe ustreznim odborom skupščine.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš
Tomo- Martelanc.
Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Glede prvega amandmaja bi povedal, da smo že pri proučevanju in pri. sestavljanju tega zakonskega predloga poskušali ta odstavek ustrezno formulirati
v tem smislu, kot je to predlagal poslanec Štefanič.
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Pri tem smo naleteli na nekatere, lahko bi dejal nepremostljive ovire.
Ker gre za različne strukture šol, kjer sta direktor oziroma njegov pomočnik
zelo različno obremenjena z vodilnim delom — ker so ravnatelji šol po svojem
profilu lahko zelo različni, lahko so predmetni učitelji, lahko razredni učitelji
in tako dalje — bi lahko enotni normativi povzročili več škode kot pa koristi.
Spričo vsega tega smo menili, da lahko to stvar uredimo tako, kot je predloženo v zakonu in da lahko prepustimo samoupravnim pravicam, sveta šole,
da odloča o tem, kakšna naj bi bila učna obveznost ravnatelja šole oziroma
njegovega pomočnika. Mislim, da je prav, da v tem smislu tudi podpremo
prvotno besedilo zakonskega predloga.
Menim, da bodo lahko na tem področju, če bi prišlo do> kakršnihkoli odstopanj od pravilne prakse, tudi novo izvoljene temeljne izobraževalne skupnosti
pri merilih, pri sestavljanju in sklepanju pogodb te stvari upoštevale in deformacije, če bi se pojavile, prek finančnih sredstev in prek meril tudi urejale.
Vprašanje, ki ga je načel poslanec Matičič v zvezi z napredovanjem z negativno ooeno je bilo v zadnjem času že večkrat omenjeno1. Menimo, da je o tem
vsekakor potrebno spregovoriti na pristojnem strokovnem mestu, da pa je
trenutno težko razpravljati o upravičenosti' tega člena. Razlogo-v, ki govorijo
v prid spremembi, je precej in so razmeroma zelo tehtni; nekatere od teh smo
slišali tudi že danes. So pa tudi razlogi, ki govorijo za to, da se ohrani sistem
napredovanja z eno negativno oceno.
Strinjam se s predlogom odbora, ki je že razpravljal o tej situaciji in je
naložil sekretariatu, da prek zavoda za šolstvo strokovno-pedagoško, prouči
ta problem in da po temeljiti proučitvi obvesti o svojih ugotovitvah Skupščino
SR Slovenije. Hvala lepa.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Želi še kdo* besedo? Ali
tovariš Štefanič po tem pojasnilu predstavnika izvršnega sveta vztraja pri
svojem amandmaju. (Vztraja.) Potem prosim predsednika odbora za prosveto in
kulturo in pa predsednika zakonodajno-pravne komisije za njihovi stališči.
Drago Sel iger: Tovariš predsednik, kolikor bi moral dati mnenje
odbora, bi moral zahtevati prekinitev seje, ker lahko povem samo to, da smo
o tem členu in podobnem amandmaju na našem odboru že sklepah, in sicer
posebej iz tega vidika, ker smatramo, da je treba, da ravnatelj osnovne šole
definitivno postane pedagoški vodja in. da je lahko pedagoški vodja samo takrat,
če dejansko tudi sam uči. Nam pa so se ravnatelji v mnogih primerih spremenili
v vse drugo kot v to>. Zato smo bili vsi za to, da je potrebno, da se učna obveznost ravnatelju določi. Predlagatelj1 je pojasnil, da formulacija to jasno
določa in da ni potrebe, da bi to še posebej poudarjali. Odbor se je s tem
pojasnilom zadovoljil in pristal na tekst, kakršen je v predlogu zakona.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš predsednik, jaz te razumem
tako', da ne zahtevaš prekinitev seje in da ne sprejemaš amandmaja. (Da.) Hvala.
Tovariš predsednik zakonodajno-pravne komisije ima besedo.
Boris Kocijančič: Tovarišice in tovariši poslanci. Po konzultaciji
večine članov zakonodajno-pravne komisije, ki so prisotni na našem zboru,
in ki tvorijo večino komisije, izjavljam, da z zakonodajno-pravne strani ni ovire
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za sprejem tega ali. ornega besedila, vendar pa šo vsi tovariši mnenja, da so
razlogi predlagatelja toliko prepričljivi, da podpiramo predlog predlagatelja.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Zeli še kdo besedo? (Ne javi
se nihče.) Ce ne, potem bi obravnavo zaključil in lahko preidemo na glasovanje.
Situacija, če jo pravilno razumem, je naslednja.
Pred seboj imamo dve odprti vprašanji. Pri 63. c členu predlaganega
zakona je razlika med stališčem našega odbora za kulturo in prosveto in pa
med stališčem zakonodajno-pravne komisije, s katerim se strinja tudi predlagatelj. Odbor z amandmajem predlaga, da se 63. c člen spremeni tako, da se
namesto besed »se zasedajo po razpisu v skladu itd.« vstavi besedilo: »šola
popolni v skladu z razpisom« itd.
Drugi amandma, ki je še. sporen, pa je amandma tovariša poslanca Lojzeta
Štefaniča, ki je bil med tem razmnožen. Mislim, da je situacija pojasnjena in
da lahko preidemo h glasovanju.
Prosim tiste člane republiškega zbora, ki so za amandma odbora za prosveto
in kulturo, k 63. c členu, da dvignejo roko>. (16 poslancev dvigne roko.) Kdo je
proti amandmaju? (55 poslancev.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je amandma zavrnjen, pri čemer je 16 poslancev glasovalo
za, proti 55, 3 poslanci pa so se glasovanja vzdržali.
Prehajamo na glasovanje o amandmaju poslanca Štefaniča k 63. f členu.
Prosim člane republiškega zbora, ki so za amandma, da dvignejo roko? (11
poslancev dvigne roko.) Kdo je proti, temu amandmaju? (70 poslancev.) Se je
kdo vzdržal glasovanja? (5 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma zavrnjen. Za amandma je glasovalo 11 poslancev, 70 poslancev je glasovalo proti, 5 pa se jih je vzdržalo.
S tem imamo pred seboj celotni tekst predloga zakona o osnovni šoli, in
prosim člane republiškega zbora, ki so za sprejem tega zakona, da dvignejo
roke. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je zakon soglasno sprejet.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje
o predlogu zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja blagovnega prometa.
Predlagatelj zakona je izvršni svet, ki je določil za svojega predstavnika
Petra Vujca. Predlog zakona sta obravnavala odbor za trgovino, gostinstvo in
turizem in zakonodajno-pravna komisija. Vprašam predstavnika izvršnega
sveta, ah želi dopolniti obrazložitev predloga. Prosim, besedo ima tovariš Peter
Vujec.
Peter Vujec: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši poslanci! Ob
obravnavi in sklepanju o predlogu republiškega zakona o ureditvi določenih
vprašanj s področja blagovnega prometa mi dovolite, da na kratko spregovorim
tudi c- nekaterih značilnostih temeljnega zakona o blagovnem prometu, ki je
začel veljati 14. januarja, uporablja pa se cd 1. marca letos, to pa zato, ker
spada ta zakon med pomembnejše zakone na področju gospodarstva, in ker v
primerjavi z dosedanjim stanjem v blagovnem prometu rešuje določena vprašanja bistveno drugače. Nadalje pa tudi zato, ker je predlagani republiški zakon
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dejansko samo del celotne zakonodaje na področju blagovnega prometa in rešuje le določena vprašanja, katerih reševanje je zveza prenesla na republiko.
Za dosedanji, razvoj trgovine je značilno, da so jo> spremljali zelo močni
administrativni posegi. Določanje cen, marž in ostalih pogojev poslovanja je
povzročalo in deloma povzroča še danes, da trgovina v našem gospodarstvu ne
odigrava dovolj aktivne družbene vloge. Njena funkcija kot faktorja hitrejše
cirkulacije blaga in denarja ter aktivnega vpli.va na usmerjanje proizvodnje ni
prihajala do pravega izraza. Ugotavljamo lahko nasprotno, da je zaostajala za
splošnim gospodarskim razvojem, predvsem pa da se njena ekonomska funkcija
ni v celoti uveljavila. Na tako dosedanje poslovanje trgovine so poleg subjektivnih slabosti same trgovine vplivali tudi ukrepi izven trgovskih delovnih
organizacij, to pa zato, ker je bilo povpraševanje večje od ponudbe in zaradi
stalnih motenj na tržišču. To je oviralo močnejše delovanje tržnih zakonov v
procesu blagovnega prometa. V situaciji, ko je bilo< povpraševanje večje od
ponudbe, je bila prisotna tudi bojazen, da trgovina takšnih tržnih odnosov ne
bi izkoriščala, zategadelj so bili administrativni vplivi na področju trgovine
precej čvrsti in to cd organizacije prometa pa do oblikovanja cen oziroma marž.
Pri. tem mislim na dosedanji razvoj trgovine, predvsem pa na to, da je funkcija
trgovine izredno važna za celotno naše gospodarstvo'. Ker imamo blagovno
proizvodnjo, ki se realizira na tržišču, je nujno, da se v poslovanju trgovine,
kot samostojne panoge našega gospodarstva, prične hitrejši proces sproščanja.
S tem računa tudi reforma.
Nov temeljni zakon o blagovnem prometu, zlasti pa cilji reforme, dajejo
trgovini, obeležje ekonomske funkcije in razumljivo, da v zvezi s tem zahtevajo
od nje večjo in aktivnejšo vlogo, nove poglede na blagovni proces, dobro in
ceneno poslovanje, hitrejšo cirkulacijo blaga in denarja, večje povezovanje
med proizvodnjo in trgovino, aktiven vpliv trgovine na proizvodnjo in tako
dalje.
Temeljna načela novega zakona o blagovnem prometu so: enotnost trga,
prosta konkurenca in samostojnost delovnih organizacij.
Zlasti slednje, samostojnost delovnih organizacij, je prišlo do polne veljave
v novem zakonu. Delovne organizacije samostojno odločajo o vrsti in obsegu
dejavnosti, organizaciji blagovnega prometa in storitev v blagovnem prometu,
o razmerju delovnih enot, o načinu in o pogojih poslovanja itd. Gre torej za
široko liberalizacijo blagovnega prometa brez administrativnih posegov in celo
za zaščito delovnih organizacij pred pojavi in akti rušenja enotnosti trga,
omejevanja proste konkurence in kršitve načela samoupravnosti. Nadalje obravnava novi zakon dejavnosti v blagovnem prometu in storitvah blagovnega
prometa in ne kot doslej, konkretnih organizacijskih oblik.
Gospodarske organizacije se lahko ukvarjajo z vsemi dejavnostmi blagovnega prometa in storitev, za katere izpolnjujejo pogoje. Tudi zavodi, društva
in družbeno-politične organizacije smejo opravljati, blagovni promet, če je ta
dejavnost namenjena za uresničevanje nalog, zaradi katere so te organizacije
ustanovljene. S temeljnim zakonom se določajo splošni pogoji, ki veljajo za
vse udeležence v blagovnem pometu in za opravljanje storitev v blagovnem
prometu, kakor tudi za vse izdelke in za vse storitve v blagovnem prometu.
Temeljni zakoni izhajajo iz koncepta, da so predmet normativnega urejanja
le pogoji za opravljanje blagovnega prometa in storitev v blagovnem prometu.
Vse ostalo, kot na primer sklepanje pogodb, prodajni pogoji in tako dalje, urejajo delovne organizacije same z internimi akti. Takšen način urejanja medse-

46. seja

47

bojnih poslovnih odnosov pa tudi zahteva dosledno spoštovanje pogodb. Pri
tem pa je zelo poudarjena odgovornost gospodarskih organizacij za kakovost
blaga in storitev ter sploh zaščita potrošnikov. Blago mora izpolnjevati pogoje
glede kakovosti in drugih svojstev, označevanjas pakiranja, jamstva itd. Temeljni zakon nadalje predvideva možnost, da lahko opravlja za gospodarsko
organizacijo promet z določenimi proizvodi, tudi oseba, s katero gospodarska
organizacija ni skelnila delovnega razmerja. Tako na primer lahko gospodarske
organizacije s pismeno pogodbo prepuste osebi, ki ni pri njih v delovnem razmerju, da proti plačilu dogovorjenega zneska opravlja dejavnost posamezne
manjše enote ah izločenega poslovnega mesta. Taka dejavnost pa je možna
v prometu na 'drobno s kmetijskimi in živalskimi proizvodi, proizvodi za vsakdanjo uporabo, kmetijskim orodjem in proizvodi, ki so potrebni za motorni
cestni promet in predmeti, ki se navadno prodajajo v turističnem prometu.
Temeljne spremembe so na področju odkupa in prometa s kmetijskimi
pridelki. Odpravljen je tako imenovani monopolizem odkupa kmetijskih zadrug
in dosedanja individualna dovoljenja. Prvenstveno smejo- kupovati kmetijske
pridelke naravnost od individualnih proizvajalcev gospodarske organizacije, ki
so z njimi udeležene v proizvodnji kmetijskih pridelkov. Kmetijske pridelke,
ki pa niso bili pridelani v organizirani proizvodnji, pa smejo v vsej Jugoslaviji
kupovati naravnost od individualnih proizvajalcev gospodarske organizacije za
prodajo ah predelavo, kakor tudi veliki potrošniki za lastne potrebe, če republika ne predpiše posebnih pogojev.
Posebno poglavje v temeljnem zakonu je namenjeno zagotovitvi, uporabe
temeljnih načel o poslovanju na trgu. Predvidene so sankcije za monopolna
sporazumevanja na trgu in špekulacije v blagovnem prometu.
Temeljni zakon vsebuje prepovedi verižnega trgovanja, vendar pa pooblašča zvezni izvršni svet, da lahko predpiše začasen ukrqp z določenim trajanjem, da sme biti. v prometu na debelo s posameznimi proizvodi le ena
gospodarska organizacija. Z uveljavitvijo temeljnega zakona o blagovnem
prometu je prenehalo veljati 29 zveznih predpisov s področja blagovnega prometa, veljavnost 4 predpisov pa bo prenehala, ko bodo na podlagi zveznih
pooblastil izdani ustrezni dopolnilni predpisi,
S temeljnim zakonom o blagovnem prometu je danih republiki 8 pooblastil,
da z zakonom ali drugim predpisom predpiše določene pogoje ali način opravljanja blagovnega prometa. Zato se na podlagi poprejšnjih, zelo širokih razprav
s predstavniki delovnih organizacij in ostalimi organi predlaga republiški zakon
o ureditvi 'določenih vprašanj s področja blagovnega prometa. Osnutek predloga
tega zakona je sicer kratek, vsebuje samo- pet členov, vendar je zelo- važen.
Obrazložil bi rad nekatere važnejše določbe samega zakona, predvsem pa ugotovitve, s katerimi smo se srečavali-v pripravljalnem postopku izdelave predloženega osnutka.
Kupovanje kmetijskih pridelkov od individualnih proizvajalcev so po dosedanjih predpisih opravljale predvsem kmetijske zadruge. Izjemoma so lahko
le veliki potrošniki s posebnimi dovoljenji upravnih organov kupovali od individualnih proizvajalcev določene proizvode. Poleg kmetijskih zadrug so lahko
pod določenimi pogoji sklepale pogodbe neposredno z individualnimi proizvajalci tudi gospodarske organizacije, ki se ukvarjajo s predelavo, pridelavo,
dodelavo ali prometom kmetijskih pridelkov. Pogoji za to pa so bili posebne
kooperacijske poslovne enote, strokovni kadri, sredstva za proizvodnjo, oprema,
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sortna semena, gnojila, sredstva za varstvo rastlin, in živali., krmila, reprodukcijski material itd.
Tako je bilo do sedaj. Vsi pa smo priča in vemo, da je bilo na račun
zadružnega odkupnega monopola izrečeno mnogo kritičnih pripomb. V stanju
boljših rešitev odkupa in zato, ker temeljni zakon o blagovnem prometu
pooblašča republike, da na svojem območju same rešijo te zadeve, je bilo v
postopku za pripravo tega zakonskega predloga slišati veliko različnih mnenj,
kot na primer: kateri pridelki, naj se v celoti sprostijo, kateri naj bodo pod
določenim odkupnim režimom, kaj se šteje za udeležbo v proizvodnji z individualnimi proizvajalci itd. Kaj se šteje za udeležbo v proizvodnji, temeljni
zakon ne rešuje, ampak pooblašča republike, 'da morajo to določiti s svojim
zakonom. Ker republika mora opredeliti, kaj se šteje za udeležbo v proizvodnji
individualnega kmetijskega proizvajalca, se postavlja kot načelno vprašanje,
ali z zakonom odrediti milejši ah strožji režim udeležbe v kmetijski proizvodnji.
Odločili srno se za stališče, ki je predvideno v 1. členu zakonskega predloga,
ker menimo, da je trenutno najbolj ustrezno. Pogodbeno sodelovanje v naši
republiki zajema le okoli 26 °/o individualne kmetijske proizvo'dnje. Čvrsta
pogodba z osnovnimi elementi, kot je predvidena k predlogu zakona, je pri
sedanjem stanju proizvodnje in kupovanja kmetijskih pridelkov najbolj primerna. S tem, da smo predvideli zgoraj navedeno' obeležje udeležbe kmetijske
proizvodnje kot minimalno', pa nikakor ne zapiramo možnosti., da pogodbeniki
čvrsteje precizirajo kooperantske odnose in predvidijo širšo udeležbo glede
sredstev in dela.
Tako imenovani čvrstejši pogoji glede udeležbe so sicer že v pravi kooperaciji, ker predvidevajo udeležbo s sredstvi, recimo finančnimi, delovnimi itd.,
in delom, strokovno službo, agrotehniko, fizičnim delom itd. Tako kooperacijo
sicer hočemo, ker pomeni korak naprej; vendar, če upoštevano čim širše vključevanje gospodarskih organizacij in kmetov v kooperacijo, materialne možnosti,
ki so za to potrebne, dosedanja izkustva itd., menimo, da je vsebina 1. člena
najbolj ustrezna. Za takšno opredelitev, kaj se šteje za udeležbo v proizvodnji
z individualnimi proizvajalci, kot jo predvideva naš osnutek zakona, se je
odločila tudi večina drugih republik.
Z uveljavitvijo novega temeljnega zakona je kupovanje kmetijskih pridelkov, ki niso bili pridelani v organizirani proizvodnji naravnost od individualnih proizvajalcev, prosto, če republika ne predpiše posebnih pogojev za
tako kupovanje. Zaradi pomembnosti nekaterih kmetijskih pridelkov so k
predlogu zakona, to je v drugem členu, določeni pogoji za kupovanje naslednjih
kmetijskih pridelkov: pšenice, rži., koruze, goveda — tu so mišljena tudi
teleta — prašiči ter hmelj. Tudi glede odkupa pridelkov izven kooperacije je
bilo veliko razprav, mišljenj in različnih predlogov. Razprave in predlogi so
se predvsem nanašali, na to, kateri pridelki se bodo kupovali prosto in kateri
pod določenimi pogoji.
V začetku razprav je (prevladovalo mnenje, da bi bili pod posebnim
režimom odkupa na območju naše republike naslednji pridelki: pšenica, koruza,
rž, govedo in prašiči, hmelj, grozdje za predelavo, mošt, vino ter mleko. Na
podlagi razprav, predvsem pa glede na oceno mišljenja in predlogov ustreznih
odborov v skupščini, so cd prvotno naštetih artiklov ostali v predlogu zakona le:
pšenica, rž, koruza, hmelj, govedo in prašiči; izpadli pa so: grozdje za predelavo,
mošt, vino in mleko.
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Za tako odločitev govori več činiteljev. Polna sprostitev o<dkupa artiklov,
ki so predvideni pod režimom, bi pomenila na terenu gotovo nelojalno konkurenco, delno dviganje cen, tekmo po terenu itd. Odkup navedenih artiklov
je pretežno vezan na specifične tehnične in kadrovske pogoje, ki so zlasti
domena specializiranih podjetij. Dejanska praksa pa tuidi kaže, da je odkup
navedenih artiklov že dokaj dobro speljan na področju naše republike. Tudi
druge republike predvidevajo za navedene artikle približno isti odkupni režim.
V zvezi z vključevanjem prašičev v režim odkupa je bilo izredno mnogo
razprav in predlogov, vendar se je odločilo za vključitev v režim, zlasti iz
naslednjih razlogov: Odkup po' domovih bi zaviral smotrno preorientacijo in
vzrejo mesnatih prašičev. Nevarnost nalezljivih bolezni zahteva, da se promet
s prašiči opravlja pod določeno kontrolo in organizirano. Sedanji način odkupa
prašičev je že dokaj dobro vpeljan, prost odkup prašičev pa bi pomenil odkup
po hlevih in nezakonito klanje po domovih. Vse republike so v svojih predpisih
predvidele poseben režim za odkup prašičev; to je zlasti zaostrila sosednja
republika Hrvatska, ki predvideva samo odkup na živinskih sejmih.
Kot sem že omenil, so bili v osnutku za odkup pod določenimi pogoji predvideni še naslednji kmetijski pridelki.: grozdje za predelavo, mošt, vino in
mleko. Zato dovolite tovarišice in tovariši poslanci, da bi pojasnil, zakaj so
izpadli. Na podlagi predlogov gostinskih in turističnih organizacij, predvsem pa
razprave v odboru za trgovino, gostinstvo in turizem republiškega zbora se
je črtalo iz posebnega režima gornje artikle predvsem iz naslednjih razlogov:
Vsak od navedenih artiklov ima posebno specifičnost in posebne pogoje, zato
jih ni mogoče obravnavati skupno. Zaradi tega so bili pridelki obravnavani
vsak posebej.
Iz teh razprav predvsem pa iz razprave v odboru za trgovino, gostinstvo
in turizem je prišlo zlasti do izraza to, da so omejitve v 2. členu zakonskega
predloga preobširne in je zato potrebno seznam proizvodov skrčiti. Iz seznama
naj se črta predvsem grozdje za predelavo, mošt, vino in mleko. Poudarjeno
je bilo tudi, da prosti odkup grozdja za predelavo, mošta, vina in mleka s
istrani nekmetijskih gospodarskih organizacij in velikih potrošnikov količinsko
ni tako pomemben, da bi rušil odnose na tržišču.
K 3. členu bi pripomnil naslednje: Obstoječi občinski odloki o tržnem
redu na živilskih trgih na drobno obravnavajo organizacijo in pogoje poslovanja
trgov ter naloge in dolžnosti uprave trgov, ki organizira in vodi poslovanje na
trgih. Novi predpis, ki se nanaša tudi na neživilske trge, obravnava predvsem
udeležbo občanov, organizacij in družbene skupnosti v upravljanju trgov. Spričo
lokalnega značaja trgov bo občinska skupščina najbolje opredelila družbeni
pomen posameznih zadev, ter predpisala način sodelovanja občanov in organizacij pri upravljanju trgov. Zato je po predlogu zakona ta pristojnost prenesena
na občinsko skupščino. Pri tem bi poudaril, da bi bilo prav, da bi posamezne
občine v okviru krajevnih tržnih navad predvidele tudi prodajo blaga vsakdanje
rabe izven organiziranih trgovskih enot na stojnicah in drugih priložnostnih
prodajnih mestih, v okviru raznih prireditev ali za sezonske potrebe.
Do izdaje ustreznih republiških predpisov ostanejo v veljavi: pravilnik
o minimalnih tehničnih pogojih, napravah in opremi za promet s posameznimi
vrstami blaga, zato trenutno ni potrebno izdati ustreznih republiških predpisov.
Ker so sedanji predpisi primerni, jih bo mogoče uporabiti tudi pri pripravi
republiških predpisov, ki naj bi jih izdal republiški sekretariat za gospodarstvo.;
4
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Člen 4: Za posamezne specifične proizvode, kot na primer zdravila, eksploziv, orožje, semena in podobno pa so tehnični pogoji 'določeni že z zveznimi
zakoni. Temeljno načelo k pravilniku, ki se nanaša na trgovske organizacije,
je, da morajo imeti poslovni prostori minimalno ureditev in opremo, da se
omogoči pravilna manipulacija z blagom, hranjenje blaga pred kvarjenjem in
onesnaženjem ter kulturna postrežba. V pravilniku so določbe o zunanjem
izgledu in notranjosti prodajaln, o opremi in napravah, o pomožnih prostorih,
O' priročnih skladiščih, o skladiščih in odprtih skladiščih in tako dalje.
Ker temeljni zakon v 25. členu ne daje možnosti, da bi republika predpisala
pogoje oziroma način opravljanja zadevne dejavnosti, določa republiški predpis
v 5. členu spisek blaga, katerega promet lahko oziroma ne sme za gospodarsko
organizacijo1 opravljati oseba, s katero delovna organizacija ni sklenila delovnega razmerja. Taka oseba, ki ni v delovnem razmerju z gospodarsko organizacijo, ne sme zanjo kupovati in prodajati, na debelo industrijskih proizvodov
in sicer žita, goveda, prašičev, hmelja, vina in mošta, na drobno pa ne sme
predajati industrijskih proizvodov razen galanterijskega in bazarskega blaga
ter igrač, parfumerijskega in kozmetičnega blaga, knjig in časopisov, tobačnih
izdelkov, vžigalic in potrebščin, gospodinjskih potrebščin in izvirno pakiranih
živil. To- je širok spisek artiklov vsakdanje rabe, ki bi jih na ta način približali
potrošnikom, zlasti pa turistom.
Predvidenih pooblastil iz temeljnega zakona, in sicer 24. člena, 26. člena in
27. člena se nismo poslužili. Zakaj ne in iz kakšnih razlogov, je podrobno
obrazloženo v obrazložitvi k zakonskemu predlogu, zato tega ne bi ponavljal.
V postopku izdelave predlaganega zakona je bila organizirana široka
razprava z zainteresiranimi delovnimi in drugimi organizacijami. Pri tem smo
dali poseben poudarek ravno razgovorom s tistimi delovnimi organizacijami,
ki se bodo dnevno srečavale s predpisi tega zakona. Tak pristop k delu je bil
organiziran zavestno, ker se v celoti zavedamo, da so, ne glede na to, da je
zakon kratek, njegove določbe važne za nadaljnji potek in razvoj blagovnega
prometa.
Dovolite, da v imenu izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam,
da republiški zbor Skupščine SR Slovenije predlagani zakon sprejme.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli predstavnik odbora za trgovino
gostinstvo in turizem dopolniti poročilo odbora?
Ivan Brumen: Odbor se strinja z redakcijsko spremembo zakonodajno^pravne komisije.
Predsednik dr. Joža Vilfan: In zakonodajno-pravna komisija? (Ne
želi.) Tako je sedaj tekst usklajen in lahko preidemo na obravnavo predloga
zakona. Pričenjam obravnavo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš inž. Zvone
Pelikan.
Inž. Zvone Pelikan: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
poslanci! Ne bi želel razpravljati o učinkih tega zakona, o katerem sedaj
razpravljamo in ga bomo sprejeli. Učinki bodo jasni po določenem času. Videli
bomo, če bo liberizacija res prinesla to, kar upamo in so upali tudi tovariši.,
ki so delali na tem zakonu, vprašujem pa se ali ne bo v nekaterih pogledih
prinesla v promet s kmetijskimi artikli določeno anarhijo. Mnenja sem, da je
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v kmetijstvu predvsem v (prometu s kmetijskimi pridelki, toliko specifike, da
ne moremo avtomatsko te panoge vzporejati, primerjati in prilagajati z ostalimi
artikli industrije in obrti.
,
Ne glede na to, kot sem dejal, se v to> ne bi spuščal, ampak bi rad opozoril
na nek vzporeden problem, ki se bo pojavil ob izvajanju tega zakona. Mislim
tu na problem strokovne službe v kmetijstvu.
Stvar je v tem. Doslej, ko so zadruge imele tako imenovani monopol nad
kupovanjem in prodajo kmetijskih izdelkov, so imele do določene mere tudi
moralno* obveznost, da so držale v svojih vrstah, v svojem kadru, določen
strokovni kader, to je kmetijske tehnike in inženirje, ki so v sodelovanju
s kmetijskimi proizvajalci opravljali določeno strokovno in pospeševalno službo.
Bojim se, da bo ta popolna sprostitev, predvsem tam, kjer zadruge doslej nisoimele dovolj čvrste kooperacije, pripeljalo do tega, da bo zadruga ostala le še
trgovec ali prekupčevalec, da se bo po trgovski liniji konfrontirala z drugimi
zadrugami in trgovskimi podjetji in da ne bo imela interesa, niti toliko kot
sedaj, čeprav je bil minimalen, da bi skrbela za kakršnokoli strokovno službo
v kmetijstvu. Vemo, da poleg te strokovne službe druge strokovne službe
nimamo. Ukinjen je republiški kmetijski sklad, kmetijski inštitut pa nima
sredstev, da bi lahko organiziral tako' strokovno službo. 'S tem torej podiramo
oziroma dajemo možnost, da se podre organizacija, ki je dosedaj vsaj deloma
skrbela za napredek kmetijstva. Odgovor je sigurno tak, da se bodo stvari
uredile, kajti trgovci, ki bodo hoteli dobiti proizvode, bedo zainteresirani in
bodo tudi to strokovno službo organizirali in io plačah. No doslej kolikor
imam izkušenj so bili taki primeri zelo- redki in pri tej strukturi naše trgovine
in pri takšni nagnjenosti k špekulaciji močno dvomim, da bo stvar tekla sama
od sebe. Mislim, da smo včasih preveliki ideahsti. in da dajemo iz rok stvari,
ki bi jih morah še voditi, ker niso- vtečene oziroma dokler za to nimamo nadomestila.
Rešitev teh stvari bi bila v določeni vertikalni integraciji proizvodnje in
prodaje, to se pravi trgovine in prometa s kmetijskimi izdelki in strokovne
službe. Vendar te integracije razen v proizvodnih organizacijah doslej nimamo.
Dvomim pa, da bo integracija nastopila sama brez kakršnegakoli zavestnega
vpliva. To so moji pomisleki, katere sem dolžan povedati, pri tem pa poudarjam, da ima take pomisleke tudi precejšnje število predstavnikov kmetijskih
organizacij.
Na kraju bi rekel samo še to. Tudi. doslej, ko smo te stvari urejali administrativno, niso imeli tako slabo organiziranega prometa s kmetijskimi izdelki
in tako slabe strokovne službe kot jo imamo mi, nikjer v Evropi..
Če se bo to področje v bodoče urejalo bolje, bo to vsekakor samo pozitivno,
samo reči moram, da v to nekoliko dvomim. Hvala lepa.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Ker ne želi nihče več besedo zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje.
Prosim tiste, ki so za predlagani zakon o ureditvi določenih vprašanj s
področja blagovnega prometa, da dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne
roko.) Je kdo proti temu predlogu zakona? (3 'poslanci dvignejo roko.) Se
je kdo vzdržal? (3 poslanci dvignejo roko.) Ugotavljam, da je predlog zakona
sprejet s tremi glasovi proti in s tremi vzdržanimi glasovi.
4«
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S tem. smo izčrpali 8. točko dnevnega reda in prehajamo na 9. točko
dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o
sanitarni inšpekciji v SR Sloveniji.
Predlagatelj je izvršni svet, ki je imenoval kot svojega predstavnika tovariša Staneta Seliha.
Predlog zakona sta obravnavala odbor za organizadjsko-poditiena vprašanja in zafconodajno-pravna komisija. Ali želi predstavnik izvršnega sveta
-dati še dodatno obrazložitev? (Da.) Besedo ima tovariš Stane Šelih.
Stane Šelih: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Pomembnost sanitarne inšpekcije se tudi v deželah z visoko civilizacijo in z
visokim kulturnim, standardom ne zmanjšuje, pač pa dobiva ta služba nova
področja dela in mora uvajati, če hoče biti uspešna, nove metode dela. Svetovna zdravstvena organizacija je v svojih publikacijah še prav posebej opozarjala, da je sanitarna služba, kot tisti del zdravstvene službe, ki ureja življenjsko okolje po higienskih načelih in sanitarnih predpisih, neobhodno potrebna
in važna v deželah naglega razvoja. Industrializacija dežele, (nagli porast
motori zaci je v prometu, urbanizacija prebivalstva, prehod od individualne
prehrane v množično in industrializirano prehrano, prinašajo pred preventivne
zdravstvene delavce, zlasti še pred sanitarne inšpektorje, nove težke in neodložljive naloge kot varstvo delavcev na delovnih mestih, vodopreskrba velikih
urbanih naselij, nadzorstvo nad industrijsko proizvodnjo živil, odpadne vode
in kanalizacija, onečišćenje ozračja in zlasti zagotovitev pri izgradnji stanovanjskih naselij takega življenjskega okolja, da bodo ljudje zdravi in zadovoljni,
da se bodo lahko odpočili in rekreirali., utrjevali in dvigali svoje zdravje.
Jugoslavija kakor tudi Slovenije je prav gotovo dežela tako naglega in
vsestranskega razvoja, da bi bilo* zelo koristno, če bi imela sanitarno službo
čimbolj široko in čimbolj strokovno organizirano. Imamo kot v vsaki državi,
ki je v razvoju, še elemente hude zaostalosti na področju zdravstvenega varstva
in higiene okolja, po drugi strani pa smo že soočeni z mnogimi zdravstvenimi
škodljivostmi, ki. jih podaja vsakodnevna industrializacija, urbanizacija prebivalstva, motorizacija prometa, prehod na industrijsko prehrano in tudi potencialne nevarnosti, ki jih prinaša mednarodni turizem.
Sanitarna inšpekcija, je že po sedaj veljavnih predpisih dobila v naši družbi
svoje pomembno mesto, nima pa še dolgoletne tradicije in izkušenj, ter je
zato razumljivo, da se vsebina dela, organizacija te službe in zlasti metode
dela z vsakim novim zakonom s tega področja izpopolnjujejo in usklajujejo s
potrebami, in možnostmi, ki jih naš nagli razvoj prinaša. Temeljni zakon o
sanitarni inšpekciji iz leta 1965 je najnovejši zvezni predpis za to področje
službe, ki. skuša v svojih določilih razširiti dejavnost sanitarne inšpekcije, zlasti
na preventivno sanitarno nadzorstvo pri graditvi novih objektov in pri urbanističnem urejanju naselij, na varstvo prebivalstva pred sevanji, na nadzorstvo
nad strupi in zdravili in nad onesnaženjem ozračja in javnih vodotokov. Ne
pozabi pa na že ustaljena pa še vedno pomembna področja sanitarnega nadzorstva, kot nalezljive bolezni, nadzor nad živih in prehrano, nad preskrbo
iz; vodo in nad zdravstvenimi razmerami na delovnih mestih. Tudi po doloalih
temeljnega zakona o sanitarni "inšpekciji je določeno sanitarni inšpekciji zelo
široko področje, ki sega povsod tja, kjer bi utegnilo biti prizadeto zdravje prebivalstva. Prav ta širina področja dela pa je posebnost sanitarne inšpekcije.
Sanitarni inšpektorji bodo morali vedno pogosteje iskati pomoči pri strokov-
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njakih za posamezna področja higiene in preventive, ker je nemogoče do
podrobnosti obvladati vsa področja sanitarnega nadzorstva. Celo za uspešno
angažiranje in sodelovanje z eksperti je potrebna široka razgledanost in kritičnost sanitarnih inšpektorjev, ker taka organizacijska oblika te službe dovoljuje
in omogoča čim širše sodelovanje z zdravstveno službo in sorodnimi inšpekcijami.
Temeljni zakon o sanitarni inšpekciji prepušča urejanje tako važnih področij kot je organizacija službe sanitarne inšpekcije republiki in občinam. Prav
tako pa tudi razmejitev glede pristojnosti med občinskimi in republiškimi
organi sanitarne inšpekcije ter glede strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti
sanitarni, inšpektorji v občini in v republiškem sanitarnem inšpektoratu. S
predlogom zakona o sanitarni inšpekciji, ki je pred vami, ureja naša republika
zadeve te službe, za katere jo> je pooblastil temeljni zakon. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, ki je pripravil osnutek zakona o sanitarni
inšpekciji, je v svojih predlogih upošteval obstoječo organizacijo in delavce v sanitarni inšpekciji, nujnost najtesnejšega sodelovanja sanitarne inšpekcije z zdravstveno službo, zlasti z zavedi za zdravstveno varstvo, nujnost sodelovanja s
sorodnimi inšpekcijami kot veterinarsko, delovno, tržno, gradbeno in. urbanistično ter predvsem visoko strokovnost, ki naj jo imajo sanitarni inšpektorji,
da bodo svoje naloge lahko uspešno opravljali. Najbolj strokovno zahtevne
naloge, za katere je potrebno specialno znanje in še angažiranje strokovnjakov
iz obmejnih področij so zaupane republiški sanitarni inšpekciji. Ker so zahteve
po obsegu in po strokovni zahtevnosti velike, bo treba republiško sanitarno>'
inšpekcijo kadrovsko okrepiti in zlasti pritegniti k sodelovanju še zelo velik
potencial strokovnjakov preventivcev v zdravstvenih zavodih in inštitutih;
Strokovnost občinskih sanitarnih inšpektorjev je nujno izboljšati, zatopredvideva novi zakon, da morajo vsi občinski sanitarni inšpektorji do leta 1970
imeti visoko ali višjo< strokovno izobrazbo.
Predlog zakona izhaja iz pravne ureditve, da občinske skupščine same
urejajo organizacijsko obliko sanitarne inšpekcije, nakazuje pa kriterije, da je
pri določanju števila delovnih mest v občinskem organu treba upoštevati število,
vrste in pomembnost objektov in dejavnosti, ki so pod sanitarnim nadzorstvom,
specifičnost in obseg nalog, ki spadajo v redno sanitarno nadzorstvo, ter število prebivalcev.
Iz letnega poročila republiškega sanitarnega inšpektorata za leto 1966
izhaja, da je v Sloveniji 26 331 objektov ped sanitarnim nadzorstvom, poleg
tega pa so ped nadzorstvom živila, predmeti splošne rabe in pa čez 34 000 oseb,
ki imajo opraviti z živili, osebe, ki delajo v zdravstvenih zavodih, v šolah
in drugih mladinskih zavodih in pri dejavnostih, ki. nudijo higienske storitve.
Za uspešno opravljanje vseh nalog je seveda 68 stalnih in 14 honorarnih
sanitarnih inšpektorjev, kolikor jih je trenutno, odločno premalo. Svetovna
zdravstvena organizacija priporoča enega sanitarnega inšpektorja na 10 do
15 000 prebivalcev. Po tem ključu manjka v Sloveniji okrog 50 sanitarnih
inšpektorjev. Ker je bil pred štirimi leti ustanovljen pri višji šoli za zdravstvene
delavce v Ljubljani tudi, oddelek za sanitarne tehnike, imamo vse možnosti,
da vzgojimo za službo sanitarne inšpekcije dovolj kadra in z zadovoljivo strokovno' izobrazbo.
Predlagani zakon je rezultat vsestranskih razprav, zlasti v skupščinskih
odborih in komisijah in zato predlagam v imenu Izvršnega sveta, da republiški
zbor predlagani zakon sprejme. Hvala lepa.
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli morda predstavnik odbora za organizacijsko-politična vprašanja in zakonodajno-pravne komisije dati še ustno
poročilo? (Ne.)
Prehajamo na obravnavo predloga zakona. Pričenjam obravnavo. Se kdo
prijavlja k besedi? (Ne.) Ce ne, zaključujem obravnavo in prehajamo na glasovanje. Tisti, ki so za predlagani zakon, naj prosim dvignejo roko.^ (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona o sanitarni inšpekciji v SR Sloveniji
soglasno sprejet.
i
Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, in sicer na razrešitve,
imenovanja in volitve.
Kot prvo bomo obravnavali in sklepah o razrešitvi in imenovanju republiških sekretarjev za urbanizem, za zdravstvo in socialno varstvo, za narodno
obrambo, za pravosodje in občo upravo in za delo.
Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Prosim predstavnika
komisije tovariša Ariglerja, da da predlog.
Adolf Arigler: Tovarišice in tovariši poslanci! Komisija za volitve
in imenovanja Skupščine SR Slovenije se je pri izbiri kandidatov za repub isk-e
sekretarje posvetovala tako s posameznimi funkcionarji skupščine kakor tudi
z drugimi družbeno-političnimi organizacijami ter imela razgovore z mnogimi
možnimi kandidati za republiške sekretarje. Rezultat teh obširnih priprav je
predlog kandidatov za republiške sekretarje, ki vam je bil pismeno predložen
hkrati z obrazložitvijo predloga. O predlogu, je razpravljal tudi Izvršni svet,
ki se je z njim strinjal. Pri svojem delu je komisija za volitve in imenovanja
naletela na določene probleme, za katere smatra, da je prav, če na njih republiški zbor posebej opozori.
Predvsem je treba ugotoviti, da smo kadrovske probleme, ki jih prinaša
uresničevanje ustavnih načel o rotaciji vodilnih funkcij, podcenjevali, zanašajoč
se, da naš samoupravni sistem sam po sebi daje izredne možnosti za rast novih
kadrov. Ta ugotovitev, ki je sicer točna, pa vendar ne pomeni, da so novi kadri,
ki so sposobni opravljati najodgovornejše republiške funkcije, pripravljeni te
funkcije tudi dejansko prevzeti. Dejstvo, da so mnogi tovariši odklonili prevzem
republiškega sekretarja, je po mnenju komisije rezultat razširjenih pojmovanj,
da pomeni rotacija nekaj nestalnega, nekaj začasnega, nekaj za osebno eksistenco nesigurnega.
To dokazuje, da reelekcija v delovnih organizacijah ni pojmovana -pravilno.
Mnogi namreč menijo, da je reelekcija samo zakonska formalnost, ki pa ne
ogroža stalnosti in sigurnosti vodilnih funkcij v delovnih organizacijah. S takimi
zgrešenimi pojmovanji o rotaciji oziroma o reelekciji se bo treba najodločnejse
spoprijeti, d,a bi se pravilno vredno+al delež vseh tistih, ki opravljajo javne
vodene funkcije, bodisi v predstavniških organih, ali v javni upravi, bodisi
v delovnih organizacijah.
K temu. kar' sem navedel, je treba dodati še ugotovitev, da k takšnemu
vzdušju, ki otežkoča uresničitev najboljših kadrovskih predlogov, dodajajo svoj
dele*, še nekatera nerešena kadrovska vprašanja ob rotaciji, pa tudi sedaj
Uveliavlieni. premalo stimulativni sistem povračil za opravljanje romembn-h
javnih funkcij. Razmrave v komisiji za volitve in imenovanja so tudi pokaza e,
da nismo s premišljeno in dolgoročnejšo kadrovsko politiko dali možnosti

46. seja

55

večjemu številu perspektivnih in sposobnih kadrov, da na ustreznih delovnih
mestih dobijo širše strokovno in družbeno-politične izkušnje, ki bi jih usposobile z,a opravljanje najodgovornejših javnih funkcij. Tu ne gre za pomanjkanje koncepta in tudi ne za neaktivnost. Osnovno vprašanje je probem nagrajevanja v republiških upravnih organih. Dejstvo, da nekateri pomočniki republiškega sekretarja nimajo niti 2000 N dinarjev mesečno, pove vse. To je tudi
osnovni vzrok, da mnogi perspektivni kadri, ki smo jih v zadnjih letih z veliko
težavo pridobili za delo v republiški upravi, sedaj odhajajo nazaj v delovne
organizacije.
O teh problemih seznanjamo republiški zbor zato, ker menimo, da mora
biti seznanjen z objektivnim stanjem stvari, ko bo odločal o predlogih za republiške sekretarje, pa tudi zato, da bo dal podporo ukrepom, ki jih bo< treba
storiti, da bi odpravili nakazane slabosti in pomanjkljivosti. Hvala lepa!
Predsednik dr. Joža Vilfan: Ah je še kakšen drug predlog, razen
predloga komisije? (Ne.) Ker ne, pričenjam razpravo o teh predlogih. Kdo želi
besedo? (Ne javi se nihče.)
Ce ne želi nihče obravnavati tega vprašanja, potem zaključujem obravnavo
in prehajamo na glasovanje. Prosim, da glasujemo v dveh delih, in sicer najprej
o razrešitvi dosedanjih sekretarjev in potem o izvolitvi novih sekretarjev.
Iz predloga, ki ga imate pred seboj, vidite, da se sklep o razrešitvi nanaša
na tovarišico Erno Podbregar, dosedanjega republiškega sekretarja za delo,
na tovariša Ermina Kržičnika, dosedanjega republiškega sekretarja za urbanizem, tovariša Staneta Seliha, dosedanjega republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo, tovariša Franceta Kutina, dosedanjega republiškega
sekretarja za pravosodje in oboo upravo in tovariša Ferda Šetrajeiča, dosedanjega republiškega sekretarja za narodno obrambo.
Kdor je za to, da se ta sklep sprejme, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti temu sklepu? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep o razrešitvi dosedanjih republiških sekretarjev,
kakor so navedeni v tem predlogu, soglasno sprejet.
Prehajamo na 'drugi del glasovanja, to je na izvolitev novih republiških
sekretarjev.
Ce se strinjate, bi tudi to opravili tako, da bi glasovali hkrati o celi listi.
Predlog je, da izvolimo Jožeta Božiča za sekretarja za delo, inž. Draga Lipiča
za republiškega sekretarja za urbanizem, Majdo Gaspari za republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo, 'dr. Viktorja Damjana za republiškega
sekretarja za pravosodje in občo upravo in Rudija Hribemika za republiškega
sekretarja za narodno obrambo.
Prosim tiste, ki so za ta predlog, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Hvala lepa! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo hotel vzdržati? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep o izvolitvi novih republiških sekretarjev soglasno
sprejet.
Prehajamo na naslednjo točko, in sicer na razrešitev in imenovanje sekretarja izvršnega sveta.
Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Pred seboj imamo predlog
komisije za volitve in imenovanja, da se razreši dosedanji sekretar izvršnega
sveta dr. Pavle Rozman in da izvolimo Franja Turka za novega sekretarja
izvršnega sveta skupščine SR Slovenije.
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Pričenjam razpravo in vprašam predvsem ali je še kak drug predlog? (Ne
javi se nihče.) Ker ne želi nihče obravnavati tega vprašanja, zaključujem
obravnavo in prehajam na glasovanje. Prosim tiste, ki so za ta predlog, to je za
razrešitev tovariša Rozmana in za izvolitev tovariša Turka, da dvignejo- roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je soglasno razrešen tovariš Pavle Rozirian, dosedanji sekretar izvršnega sveta in -da1 je kot novi sekretar izvršnega sveta izvoljen
Franjo Turk.
Prehajamo na naslednjo točko, in sicer na imenovanje predstavnikov Socialistične republike Slovenije v ustanovno skupščino republiške izobraževalne
skupnosti.
Ali želi predlagatelj komisije za volitve in imenovanja kaj dodati k pismenemu predlogu? (Ne želi.) Ali obstoja še kak drug predlog? (Ne javi se nihče.)
Če ne, potem obravnavo o tem vprašanju zapiram in prehajamo na glasovanje.
Predlog je, da se v ustanovno skupščino imenujejo: tovariš dr. Jože Benigar,
Rudi Cačinovič, Stane Dolanc, Marjan Jenko, Bojan Kardelj, Marjan Lah, Miloš
Macarol, dr. inž. Drago Ocepek, Stojan Požar. inž. Nada Puppis, Francka
Strmole, dr. inž. Lujo Suklje, Ivo Tavčar, Ela Ulrih Atena in Ludvig Zaje.
Prosim, da glasujemo o celotnem predlogu naenkrat. Kdor je za ta predlog,
naj prosim dvigne roko-. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Ah je kdo< proti
temu predlogu? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep o imenovanju predstavnikov SR Slovenije v
ustanovno skupščino republiške izobraževalne skupnosti soglasno sprejet.
Prehajamo na razrešitev in imenovanje predsednika upravnega odbora
vodnega sklada SR Slovenije.
Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Pričenjam razpravo in
vprašam ali je še kak drug predlog ali kaka druga pripomba? (Ne.) Ker ni,
zaključujem obravnavo in prehajamo na glasovanje.
Prosim tovariše poslance, ki so za to, da se predlog, da se razreši tovariš
Ivan Ros, kot predsednik upravnega odbora vodnega sklada in da se na njegovo
mesto imenuje tovariš Jože Tramšek, sprejme, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala lepa. Je kdo proti temu sklepu? (3 poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (9 poslancev »dvigne roko.)
Ugotavljam, da je predlog, s katerim se razrešuje dolžnosti predsednika
upravnega odbora vodnega sklada Ivan Ros in s katerim se na to mesto imenuje
tovariš Jože Tramšek, sprejet z večino glasov.
Prehajamo na naslednjo točko, to je na razrešitev in izvolitev sodnika
porotnika višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani.
Tovariš inž. Franc Razdevšek je postal član izvršnega sveta. Predlog je,
da ga zaradi tega razrešimo te dolžnosti in na njegovo mesto izvolimo tovariša
inž. Tugomira Canjka. To je predlog komisije za volitve in imenovanja. Pričenjam razpravo in vprašam ah je še kak drug predlog? (Ne.) Ce ne, potem,
zaključujem obravnavo in prehajamo na glasovanje.
Prosim tiste, ki so za ta predlog, da .dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Hvala. Je kdo proti temu predlogu? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep o razrešitvi inž. Franca Razdevška in o izvolitvi
tovariša Tugcmiria Canjka soglasno sprejet. Ostaja nam še volitev sodnikov
porotnikov okrožnega sodišča v Mariboru.

46. seja
Pismeni predlog, ki ga je z obrazložitvijo dala komisija za volitve in
imenovanja, imamo pred seboj. Ali želi tovariš Arigler kaj dodati k temu
pismenemu predlogu? (Ne.) Hvala! Je kak drug predlog? (Ne.) Pričenjam
obravnavo. (Ne javi se nihče.) Ker nihče ne želi razpravljati, zaključujem obravnavo in prehajamo na glasovanje. Ali se strinjate, da glasujemo o predlogu
v celoti?
Kdor je za izvolitev sodnikov porotnikov, kakor so navedeni v predlogu
komisije za volitve in imenovanja z dne 29. 5. 1967, naj prosim dvigne roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa! Je kdo proti temu predlogu? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog sklepa o določitvi števila in izvolitvi sodnikov
porotnikov okrožnega sodišča v Mariboru soglasno sprejet.
S tem smo tovarišice in tovariši končali 10. točko dnevnega reda.
Prehajamo še na 11. točko dnevnega reda, to je na poslanska
vprašanja.
Prosim za odgovor na poslansko vprašanje poslanca Ivana Krefta. Besedo
ima Jože Dolenc, pomočnik republiškega sekretarja za finance.
Jože Dolenc: Tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš Ivan Kreft,
poslanec republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je postavil naslednje
vprašanje.
Koliko sredstev in kdaj je prispeval izvršni svet SR Slovenije skladu za
postavitev spomenika padlim, umrlim španskim borcem v Ljubljani in kafe> so
bila ta , sredstva porabljena, kolikor je šlo za konkreten in le za načelen
sklep izvršnega sveta, da omenjeno akcijo finančno podpre. V zvezi s tem
vprašanjem dajem naslednji odgovor.
Na podlagi soglasja sekretarja izvršnega sveta je bilo 7. 11. 1958. leta
nakazano glavnemu odboru Zveze borcev NOV Slovenije za natečaj za spomenik
španskih borcev v Ljubljani 300 000 'S din, kar je bilo preodkazano tudi odboru
za postavitev spomenika. Dne 27. 11. 1959 je sporočil odbor za postavitev spomenika, da je bilo po sklepu izvršnega sveta odobreno v letu 1959 4 000 000
S din, vendar je odbor dobil od tega le zgoraj omenjenih 300 000 S din. Hkrati je
odbor prosil, da se nakaže nadaljnjih 90 000 S din za honoriranje idejnih osnutkov, in sicer 6-krat po 15 000 S din. Sklenjeno je namreč bilo*, da se horiorirajo
vsi predloženi osnutki po 15 000 S din.
Na podlagi soglasja sekretarja izvršnega sveta z dne 9. 12. 1959 je bilo
nakazano dne 12. 12. 1959 odboru za postavitev spomenika na tekoči račun
90 000 S din. Izvršni svet je dne 3. 11. 1958 priporočil, da se vnese v republiški
proračun za leto 1959 znesek 5 000 000 S din kot namensko dotacijo^ glavnemu
odboru Zveze borcev NOV Slovenije za postavitev spomenika padlim španskim
borcem. Sredstva so bila rezervirana v republiški proračunski rezervi, vendar
je bilo v letu 1959 koriščeno le že omenjenih 90 000 S din, in sicer 12. 12. 1959.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Je tovariš Kreft zadovoljen z odgovorom?
(Da.) Hvala lepa.
Ostaja še drugo vprašanje. Nanj bo odgovarjal tovariš Boris Vadnjal.
Boris Vadnjal : Vprašanje se glasi: »Čeprav povzroča pomanjkanje
električne energije v naši republiki veliko škodo, je bilo razmeroma hitro
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sklenjeno, da zaradi ohranitve prirodnih lepot ne pride v poštev elektroenergetsko izkoriščanje vode Bohinjskega jezera, pa tudi ne druga predlagana
rešitev, akumulacija Trnovo. Ni pa tako odločnega odpora proti akciji posameznikov, ki hočejo spremeniti del Velike planine v naselje vikend hišic, brez
arhitekturne tipike velikoplaninske regije.
Prosim, da izvršni svet odgovori, kako namerava zaščititi družbene koristi
na Veliki planini, da ne bi uspela akcija, ki jo vodi nekdanji direktor komunalnega zavoda Velika planina in gostinsko turistično podjetje Velika planina,
saj gre za akcijo, ki bi skazila naravno lepoto tako priljubljenega in turistično
organiziranega planinskega območja. Le s pravočasnim ukrepanjem se je možno
izogniti podobnim posledicam, kot smo jim bili priča v Godešiču.«
Odgovor: Zaradi turističnih etnografskih in urbanističnih razlogov je
republiški sekretariat za urbanizem zavaroval zemljišča na Veliki planini s
posebno odredbo o zavarovanju zemljišč na Veliki planini, Uradni list SRS,
št. 7/65. Po tej odredbi, ki natanko določa območja, v katerih ležijo zavarovana
zemljišča, so izločena določena zemljišča, ki so namenjena za zidavo turističnih
in rekreacijskih objektov in javnih naprav. Na teh izločenih zemljiščih se
izgrajujejo vikend hišice in drugi objekti ter javne naprave v skladu z zazidalnimi načrti, ki jih je sprejela občinska skupščina Kamnik ter v skladu z
odlokom o urejanju izgradnje in varstva turističnega območja Velike in Male
planine.
Nadaljnji ukrepi, ki jih pripravlja izvršni svet zaradi varstva širših družbenih koristi na zavarovanih in pokrajinsko značilnih območjih, so tile:
Prvič. Po osnutku odloka o določitvi objekta širšega regionalnega pomena,
za katere daje lokacijsko dovoljenje republiški sekretariat za urbanizem, ki
ga mora sprejeti izvršni svet Skupščine SR Slovenije na podlagi 3. odstavka
21. člena zakona o urbanističnem planiranju, bo izdajal lokacijska dovoljenja
za objekte na območjih, ki eo po veljavnih predpisih razglašena za zavarovana
zemljišča, republiški sekretariat za urbanizem. Ta odlok je v pripravi in bo
na eni izmed naslednjih sej Izvršni svet o njem razpravljal.
Taka razmejitev pristojnosti zagotavlja, da se v konkretnem lokacijskem
postopku varujejo širše 'družbene koristi z vidika enotnih strokovnih meril za
varstvo narave.
Drugič. Po 45. členu zakona o urbanističnem planiranju morajo občin-ke
skupščine uskladiti sprejete urbanistične projekte z novim zakonom o urbanističnem planiranju, in sicer do konca leta 1967. Pri tem delu jim mora obvezno pomagati republiški sekretariat za urbanizem. Pri usklajevanju sprejetih
urbanističnih projektov bo republiški sekretariat za urbanizem posvetil posebno pozornost varstvu narave in pokrajinskim znamenitostim.
Tretjič. V zaključni fazi je tudi predlog zakona o varstvu narave, ki daie
republiškim in občinskim upravnim organom in njihovim skupščinam bolj
učinkovite instrumente za varstvo narave.
V konkretnem primeru, ki pa navaja tovariš poslanec, je bilo izdano Dušanu Ravtarju lokacijsko in gradbeno dovoljenje za gradnjo vikend objekta
po tipu A 4- ki g,a predvideva zazidalni načrt turističnih območij, oziroma
cePoV o urejanju, izgradnji in varstvu turističnega območja Velike in Male
planine.
Dušan Ravtar je pričel z gradnjo, zatem je zaprosil za spremembo- lokacii«kih pogojev ro načrtu proiektsnta Sloveniia-nrojekt Ljubljana, inž. arhitekta Jožeta Kregarja. Ta vloga je v obravnavi in bo predložena svetu za
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urbanizem občinske skupščine Kamnik. Ta je namreč po zakonu o urbanističnem planiranju pristojen, da sprejme ali odkloni odstop -cd sprejetega
zazidalnega načrta. Pri odločanju o tej zadevi bo nudil strokovno pomoč tudi
glavni republiški urbanistični inšpektor.
Problem oblikovanja počitniških hišic na Veliki planini je obravnavalo
tudi naše časopisje, predvsem »Delo« v rubriki pisma bralcev. Poudarjam,
da Dušan Ravtar gradi v skladu z izdanim lokacijskim in gradbenim dovoljenjem in da je gradnjo ustavil do rešitve zahtevka za odobritev spremembe
projekta.
Poslansko vpraišanje in zavzetost naše javnosti za smotrno reševanje nakazanih problemov potrjuje potrebo, da se čimprej sprejme zakon o varstvu
narave, ki ga je republiški sekretariat za urbanizem pripravil in je javna razprava o njem v zaključni fazi.
Predsednik idr. Joža Vilfan: Ali se poslanec strinja z odgovorom? (Da.)
Hvala lepa.
Tovariši, s tem smo izčrpali poslanska vprašanja. Ali želi kdo postaviti
novo poslansko vpraišanje? (Ne javi se nihče.) Ker ne, zaključujem 46. sejo
republiškega zbora.
(Seja je bila zaključena ob 13.10.)
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47. seja
(30. junija 1967)
Predsedoval: dr. Joža Vilfan,
predsednik republiškega zbora
Začetek seje ob 9.05.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši! Pričenjam 47. sejo
republiškega zbora Skupščine SR Slovenije.
Svojo odsotnost so opravičili naslednji poslanci: Niko Belopavlovič, Janko
Cesnik, Božidar Gorjan, dr. Franc Hočevar, Radoslav Jonak, inž. Zdenka
Jurančič, Andrej Pehare, Matija Ratek, Janez Vipotnik, Milan Šepet a vc in inž.
Andrej Marine. Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Za današnjo sejo. predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 46. seje republiškega zbora;
2. obravnava družbeno-gospedarskega razvoja Socialistične republike Slovenije v prvih petih mesecih letošnjega leta;
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju skupnosti
cestnih podjetij;
4. obravnava nekaterih problemov s področja:
a) socialnega zavarovanja delavcev;
b) zdravstvenega zavarovanja kmetov;
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o ustanovitvi republiškega
zdravstvenega centra;
6. volitve, imenovanja in razrešitve;
7. poslanska vprašanja.
Ali se strinjate s predlaganim dnevnim redom? Prosim, besedo ima tovarišica podpredsednica.
Marija Mesaric: 26 občin bivšega ljubljanskega okraja me je na
včerajšnjem posvetovanju v okviru mestnega sveta in izobraževalne skupnosti
zadolžilo, da predlagam, da republiški zbor pod posebno točko dnevnega reda
obravnava kritičen položaj strokovnega šolstva.
Materiala niste dobili. Ce se strinjate bi sama obrazložila situacijo.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Kako bi se glasila ta točka dnevnega
reda?

47. seja

61

Marija Mesaric: »Obravnavanje kritičnega položaja, na področju
strokovnega šolstva«.
Predsednik dr. Joža Vilfan: V smislu našega začasnega poslovnika je
dopolnjevanje dnevnega reda mogoče. Prosim tovarišice in tovariši, kakšno je
vaše stališče; morda bi tovarišica podpredsednik obrazložila, kako si predstavlja
obravnavo te točke, zlasti glede na to, da poslanci niso v zvezi s tem prejeli
nobenih materialov. Prosim.
Marija Mesarič : Vsi predsedniki oziroma namestniki predsednikov,
ki so se včeraj udeležili tega posvetovanja, so bili mnenja, da so bile težave
v zvezi s financiranjem strokovnega šolstva znane še preden je bil sprejet
nov zakon o financiranju. Vendar je bil zakon sprejet v taki obliki, da nalaga
posameznim družbenonpolitičnim organizacijam in gospodarskim organizacijam
le obveznosti, ne nakazuje pa možnosti financiranja strokovnega šolstva v pnehodnem obdobju Sedanje stanje je tako, da obstoja nevarnost, da ne bo mogoče
pokriti osebnih dohodkov zaposlenih v strokovnem šolstvu, in sicer v tem
prehodnem obdobju. Glede na to je bil sklep vseh prisotnih, da naj bi
skupščina o tem vprašanju razpravljala še pred počitnicami, sicer naj bi bila
to posebna točka dnevnega reda. Prvotno je bil dan sicer predlog, da naj bi
postavili glede tega problema poslansko vprašanje, vendar je bil ta sklep
glede na kratek čas in na pomembnost vprašanja spremenjen, tako kot sem
že navedla. Podrobnejšo obrazložitev, kolikor želite, lahko dam pri sami točki
dnevnega reda.
Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Tovarišice in tovariši! Slišali ste predlog
tovarišice podpredsednice z utemeljitvijo. Prosim za vašo odločitev. Hoče kdo
govoriti v zvezi s tem predlogom? Prosim. Besedo ima poslanec Stane Vrhovec.
Stane Vrhovec: Predlagam, glede na to, da bo imel naš zbor še
eno sejo, da se do prihodnje seje pripravi gradivo, da bo mogoče o vprašanju,
ki je vsekakor zelo pomembno, temeljito razpravljati in sprejeti ustrezne zaključke.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Sedaj imamo torej predlog za vključitev
tega vprašanja v današnji dnevni red, imamo pa tudi predlog, da se to vprašanje obravnava na prihodnji seji. Zeli še kdo govoriti v zvezi s tem? Prosim!
Besedo ima tovariš Puhar.
Franc Puhar: Prav nič zanesljivo ni, da bi republiški zbor ta mesec
oziroma v juliju še enkrat zasedal. Lahko bo, ni pa gotovo. Glede pomembnosti
problematike strokovnega šolstva in financiranja pa smatram, da ne bi bilo
umestno, da se na to zanašamo in predlagam, da o tej problematiki razpravljamo
še danes. Hvala lepa!
Predsednik dr. Joža Vilfan: Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovariš
Razdevšek.
Inž. Franc Razdevšek: Želel bi obvestiti naš zbor, da je izvršni
svet prav na zadnji seji razpravljal o tem problemu in da je tudi sprejel
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predlog zakona v dveh alternativah, ki ga bo poslal zveznemu izvršnemu svetu,
da bi ta problem rešili z zakonskim določilom. Mislim, da bi glede na to bilo
umestno pričakovati, da vidimo, kakšen bo odgovor zveznega izvršnega sveta.
Hvala lepa!
Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovarišica podpredsednica.
Marija Mesaric: Meni je razprava, ki jo je imel v tej zadevi izvršni
svet znana. Tudi vsem tistim, ki so se včeraj udeležili tega posvetovanja, so
bili zaključki te razprave in razprava sama, posredovani. Po pojasnilih, ki
smo jih prejeli, je bil namen razprave predvsem, doseči uzakonitev gospodarskih
organizacij za strokovno šolstvo, vendar šele za leto 1968, s tem pa še vedno
ostane odprto vprašanje financiranja za čas od 1. 7. do 31. 12. tega leta. V tem
času šolstvo ne more biti brez denarja. Zakon, ki smo ga na tem mestu sprejeli,
namreč določa, da financirajo strokovno' šolstvo temeljne izobraževalne skupnosti.
Vendar je bila velika večina temeljnih izobraževalnih skupnosti za to, da financirajo samo osnovno šolstvo in gimnazije, ne pa tudi strokovno šolstvo- na svojem področju. Tako ostaja strokovno šolstvo na po>dročju vseh 26 ljubljanskih
občin bivšega ljubljanskega okraja brez sredstev. To vprašanje je treba čimprej
rešiti. Republiški sekretariat je v svoji informaciji navedel, da republika razpolaga z vsega 300 milijoni starih dinarjev intervencijskih sredstev. To zadošča
komaj za enomesečne osebne dohodke učiteljev strokovnih šol, ki jih je doslej
pokrival z današnjim dnem ukinjeni medobčinski sklad.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. 'Slišali smo predlog in pripombe. Besedo ima tovariš Jože Ingolič.
Jože Ingolič: Mislim, da je stvar zelo pomembna, vendar ne moremo
o tako važnem problemu razpravljati nepripravljeni. Mnenja sem tudi, da bi
morale biti občine tu prve, ki bi morale vedeti, kako je treba v tej situaciji
stvar prebroditi. Zdi se mi, da je predlog, ki ga je dal tovariš Vrhovec, in sicer,
da bi se zadeva odložila na naslednjo sejo, oziroma da bi zadolžili izvršni svet,
da zadevo še enkrat prouči, najpametnejši. Zato mislim, da ne bi bilo potrebno
na tak način sprejemati tako točko na dnevni red.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Viktor Seitl.
Viktor Seitl: Tovarišice in tovariši poslanci! Smatram, da ne moremo
danes temeljito obravnavati situacije glede financiranja strokovnega šolstva.
Zato predlagam, da republiški zbor ponovno pozove vse delovne organizacije
in vse samoupravne organe, da spoštujejo in izvajajo priporočilo glede financiranja strokovnega šolstva, ki smo ga sprejeli na začetku letošnjega leta.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Slišali smo mnenje. Prosim tiste člane
republiškega zbora, ki so za izpolnitev današnjega dnevnega reda s predlagano
novo točko, da dvignejo roko. (18 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti novi
točki 'dnevnega reda? (63 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci dvignejo roko.) Predlog za dopolnitev dnevnega reda je torej odklonjen
z 18 glasovi za, 63 glasovi proti in s 3 vzdržanimi glasovi. Zeli še kdo besedo?
Besedo ima tovariš Drago Seliger!
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Drago Seliger: Tovariši poslanci! Ker naš dnevni red nima točke
razno, bom izkoristil to priložnost, da bom informiral zbor, da smo dobili od
prosvetno-kulturnega zbora amandmaje k zakonu o spremembi zakona o
osnovni šoli. Naš zbor je te amandmaje obravnaval in ugotovil, da ni nobenih
razlogov, da bi te amandmaje sprejeli. Predlagam, da bi o usklajevanju zbor
sklepal ko bomo dobili vse potrebne podatke in ko bo odbor to gradivo proučil.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Pred vami je torej predlog
dnevnega reda s 7 točkami s tem, da je 4. točka precizirana.
Dovolite, da jo še enkrat preberem na novo precizirano: obravnava nekaterih problemov s področja
a) socialnega zavarovanja delavcev na podlagi letnega poročila republiške
skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Socialistične republike Slovenije;
b) zdravstvenega zavarovanja kmetov na podlagi letnega poročila republiške skupnosti socialnega zavarovanja kmetov Socialistične republike Slovenije.
Vprašam vas, ali se strinjate s takim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ker ni pripomb, smatram, da je dnevni red sprejet.
S tem prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev
zapisnika 46. seje republiškega zbora.
Zapisnik vam je bil poslan hkrati z vabilom. Ali ima kdo kako pripombo
k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ker vidim, da pripombe ni, ugotavljam, da se
z zapisnikom strinjate.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo
družbeno-gospodarskega razvoja Socialistične republike Slovenije v prvih petih
mesecih letošnjega leta.
Vsi ste prejeli gradivo, in sicer analizo gospodarskih problemov, analizo
gospodarskih gibanj v aprilu 1967 in pa izvleček iz raznih informacij. Vse to
je pripravil republiški sekretariat za gospodarstvo. Razen tega ste dobili tudi
informacijo o finančnih gibanjih v gospodarstvu, ki jo je pripravila komisija
za družbeno nadzorstvo.
To gradivo sta obravnavala dva odbora republiškega zbora in sicer, odbor
za družbeni plan, finance in proračun in odbor za proizvodnjo in promet. Poročilo enega in drugega ste z gradivom prejeli.
Gradivo je bilo poslano na osnovi 109. člena začasnega poslovnika tudi
izvršnemu svetu. Izvršni svet je določil kot svojega predstavnika tovariša Rina
Simoneti j a.
Obveščam vas, da sta bila na to sejo vabljena tudi tovariš Ivan Bertoncelj,
predsednik skupščine republiške skupnosti za zaposlovanje in pa tovariš Rudi
Mahkota, direktor republiškega zavoda za zaposlovanje. Ah želita predstavnika
odborov dopolniti poročila? (Ne.) Zeli predstavnik izvršnega sveta zavzeti stališče do tega gradiva? (Da.) Prosim. Besedo ima tovariš Rino Simoneti.
Rino Simoneti: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci. Želim
osvežiti nekatere podatke o gospodarskih gibanjih do konca maja 1967 in po^
jasniti stališča izvršnega sveta o tekočih gospodarskih problemih.
Porast industrijske proizvodnje od januarja do konca maja letošnjega leta
znaša nasproti istemu obdobju lanskega leta 3,8°/». Povečana proizvodnja je
bila do 2/3 prodana v izvoz. Porast izvoza znaša za isto obdobje 12,7 %>. Ker
smo 'bili v preteklosti vajeni opazovati rast proizvodnje po stopnji 10 in več,
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smo sedaj često priče površnim ocenam o nizki rasti proizvodnje. Moram pa
poudariti, -da je zvišanje proizvodnje doseženo v kvalitetno povsem novih razmerah, za katere je značilna relativna stabilnost in ostra deflacijska monetarno kreditna politika narodne -banke, ob umirjeni rasti zaposlovanja in takega
nivoja cen, ki kaže sicer še vedno rahlo tendenco porasta, vendar pa se postopno umirja.
V primerjavi z decembrom leta 1966 imamo naslednje nivoje cen:
cene industrijske proizvodnje so na indeksu 101,7, prav tako tudi cene na
drobno. Gostinske storitve so na indeksu 107,5, cene življenjskih potrebščin
pa na indeksu 104. Občutno so porastle cene v gostinstvu, na cene življenjskih
potrebščin pa je bistveno vplivalo zvišanje stanarin. Vse oblike potrošnje kažejo
trend postopnega umirjenja. Tako so investicije po korigiranih podatkih od
januarja do konca maja 1967 nasproti istemu obdobju lani le za 2,6 °/o višje.
Število zaposlenih se je od januarja do maja 1967 povečalo nasproti istemu
obdobju lanskega leta za 0,8 fl/o. Vseh nezaposlenih je bilo konec maja 13 526, kar
je več kot lani v istem mesecu, vendar 1 % manj kot decembra 1966. Kaže,
da je v drugi polovici lanskega leta nezaposlenost naraščala, sedaj pa se zaposlenost zopet postopno dviga. Možnosti zaposlitve v Sloveniji so še velike,
predvsem v terciarnih dejavnostih in v zasebnem sektorju. Zaskrbljujoče pa je,
da se v strukturi nezaposlenih v vedno večjem številu pojavljajo kvalificirani
mladi kadri, ki bi svoje strokovno znanje in delovni polet lahko vključili v naš
splošni gospodarski napor, če se danes razgledujemo, kateri prijemi so slovenskemu gospodarstvu na voljo, da doseže boljšo kvaliteto in višjo rast, je
razumna in takoj dosegljiva izraba potencialnih rezerv, ki so na tem področju
neizkoriščene. Mislim, -da je treba na vsakem koraku poudariti pomen vključitve
mladih kvalificiranih delavcev in svetovati delovnim organizacijam, da široko
odpro vrata kvalificiranim kadrom.
Kmetijska rastlinska proizvodnja bo predvidoma v letošnjem letu ugodna.
Posek v gozdovih je bil za 13% manjši, gradbena dejavnost pa je za 15,8 %>
večja. V turizmu je delež nočitev za 9,7% nižji, posebno upada domači turizem, kar je delno v zvezi z nerazumljivim dviganjem cen gostinskim storitvam.
Upoštevati moramo, da se vedno bolj razvijajo nove oblike domačega turizma,
ki jih s klasičnimi metodami zajemanja statističnih podatkov ne evidentiramo.
Za temi skromnimi podatki se skrivajo izredni napori naših delovnih organizacij, pri čemer se kot nujni spremljevalec pojavljajo mnoga omahovanja in
tavanja. V posebnih težavah so se znašle nekatere delovne organizacije, ki so se
hitro razvile, niso pa bile organizacijsko in tehnološko konsolidirane, predvsem
pa so bile brez tradicij na trgu in so ostale brez lastnih obratnih sredstev.
Imamo celo vrsto uspešnih delovnih organizacij, ki imajo v vodstvu strokovno
sposobne vodilne ekipe, ki mnogo lažje spremljajo sodobne poslovne tokove.
V vsaki panogi se najdejo podjetja, ki se obračajo nazaj in vodijo predvsem
politiko osebnih dohodkov, politiko dolgoročne poslovne usmeritve in pa politiko plasmaja ter reprodukcije pa želijo nalagati družbi. S tem niti najmanj
nočem zanikati dejstva, da smo za splošne pogoje gospodarjenja soodgovorni
tisti, ki sodelujejo pri kreiranju ekonomskega sistema in družbenoekonomskih
odločitev. Mislim celo, da smo v preteklosti preveč prepuščali tudi te splošne
pogoje liberalističnim načelom, po katerih naj vsakdo dela kar ve in zna, zakon
tržišča pa bo opravil svoje.
Prav mi se moramo' zavedati odgovornosti za formiranje takih družbenoekonomskih stimulansov, ki bodo na eni strani dopuščali razvoj individualnih
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tržnih proizvajalcev, na drugi strani pa bomo z dogovori, konvencijami in
drugimi obveznimi smernicami poskušali usmerjati gospodarske tokove.
Kvalitetno nove razmere so spodbudile naše delovne organizacije, ki so se
začele med seboj povezovati na resnično dolgoročnih poslovnih interesih. Ugotavljamo, da so oživeli integracijski procesi v premogovništvu, elektroindustriji, industriji gospodinjskih aparatov, kovinsko-predelovalni industriji, lesni
industriji, kemični industriji, bančništvu in drugod. Zavest o tem, da se je
treba organizirati, da popolne poslovne svobode ni, da moramo nastopati koordinirano, je najprej rodila sadove v gospodarstvu in to ob določenih ekonomskih pogojih. Spominjam se, da smo v preteklosti večkrat izvajali akcije
in kampanje, s katerim smo želeli ojačiti integracijske tokove, vendar nismo
povsem uspeh, ker integracijski in kooperacijski procesi niso temeljih na
materialnih dolgoročnih interesih delovnih organizacij.
Gibanja, ki jih opazujemo sedaj, moramo podpirati in jih preko ustreznih
zborničnih in poslovnih ustanov tudi usmerjati. Največji prispevek pa lahko
damo s tem, da organiziramo vsesplošno strokovno razpravo o dolgoročnem
konceptu gospodarskega razvoja in v teh razpravah razčistimo poglede in se
opredelimo za bodoče načrte. V tej smeri bomo verjetno zelo lahko našli stične
interese s kolektivi v delovnih organizacijah. V razpravi moramo ustvariti
ugodno družbeno-politično klimo, ki bo privrženost k napredku ocenjevala
predvsem po rezultatih dela. Primitivna drobljenja in dekoncentracije, ki so
bile same sebi namen, moramo zavračati. Razviti moramo občutek za vse
stopnje organizirane samouprave, ki sega cd človeka na delovnem mestu prek
delovne enote podjetja, cd združenja do občinskih skupščin in od republike
do federacije. Od stopnje naše sposobnosti, da koncentriramo vse naše inte^ktualne in materialne sile, je odvisen naš bodoči razvoj in ekonomsko-politična
stabilnost. Prepričan sem, da bodo delovni ljudje podprli tako usmeritev in
da mora samoupravna delovna organizacija pokazati vse prednosti sodobno
organizirane socialistične družbe.
Med pojavi v gospodarstvu moramo posebej obravnavati zaloge, ki so od
decembra 1966 do konca maja 1967 porasle za 12,2%. Ce pa primerjamo stanje
zalog za obdobje januar-maj 1966 nasproti istemu obdobju letošnjega leta,
ugotovimo, da so porastle za 21 %. To močno hromi naše gospodarstvo. Delovnim organizacijam moramo odločno svetovati, da zaloge razprodajo. Blaga brez
vrednosti ni, čimprej ga je treba poslati v obtok in poživiti proizvodnjo. Pri
vsem tem želim poudariti, da nimamo pravega pregleda, kakšne so resni "ne
zaloge v našem gospodarstvu. Preveč se prepuščamo statističnim podatkom
in smo opustili podrobne preglede resničnega stanja v delovnih organizacijah,
ki ne kažejo zadovoljivih finančnih rezultatov. Na tem bi bile predvsem zainteresirane poslovne banke. Ni se varno prepuščati iluzijam, da spremljamo
vse dnevne ali mesečne materialne tokove v naši ekonomiki. Mnogo pozornosti
posvečamo tekočim stroškom, nekaj tudi delitvi, manj pa nas zanima presežna
vrednost, to so skladi. Samo slednji so osnova za naš družbenoekonomski razvoi. Prepričan sem. da lahko delovne organizacije ob taki sicer tekoči, vendar
v bistvu neučinkoviti kontroli, dolgo časa zameeliujejo resnično stanje podjetja. Imamo na pretek dokazov, da se je prava slika pokazala šele takrat, ko
se je zaradi obrobnih dogodkov zamenjal del vodilnega kadra, ah pa so se
kakor koli spremenili odnosi v delovni organizaciji. Tudi naš zakonski pristop,
s katerim dajemo možnost, da se odpis zalog raztegne na 3 leta, kaže na to,
kakšen je naš odnos do te problematike. Tako s 3-letnim rokom spodbujamo
5
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normalno odpisovanje zalog, kar bi sicer moralo biti vsakoletno ali pa celo sezonsko opravilo urejene delovne organizacije.
Odgovornost za razčiščevanje in razprodajo zalog je nesporna pravica
samoupravnih organov v delovnih organizacijah, ki naj pospešujejo lazprodajo
in primerjajo stanje v lastni organizaciji z najboljšimi podjetji panoge v državi,
pa tudi z normativi, ki so običajni v razvitih državah Evrope.
Pri takem stanju zalog in zoževanju kreditov je prišlo do velike prezadolženosti v gospodarstvu. Verižna prezadolženost ne odkriva tistih organizacij, ki
k temu pojavu najbolj prispevajo. Morda bi bilo koristno, če bi banke poskušale doseči medsebojno izravnavo in posredovale poravnave med komitenti.
Vprašljivo postaja tudi, ah je sodna izterjava poslovno najboljša oblika za '
uveljavljanje zapadlih plačil med delovnimi organizacijami.
Rezultati in problemi, ki so pred nami, so bih doseženi ob spoštovanju
ekonomskega sistema z dogovorjenim odnosom primarne delitve, z določenim
zunanjetrgovinskim in deviznim režimom, ob samostojni delitvi dohodkov znotraj delovnih organizacij in ob stabilnem nivoju cen, skladno s proporci srednjeročnega plana. Na najvidnejšem mestu splošnih pogojev poslovanja je treba
omeniti aktivno, restriktivno kreditno-monetarno politiko, ki jo je ves čas
izvajala narodna banka. Kreditna politika narodne banke je stremela izravnati
razmerja med blagovnimi in denarnimi fondi in je uživala našo popolno podporo. V odnosu do rasti družbenega neto produkta ugotavljamo celo, da je ob
isti masi denarja družbeni produkt naraščal in je kroženje denarja hitrejše.
Nadaljnji programi narodne banke so več ali manj linearno odtegovanje denarja
z vseh področij na osnovi bančnih kriterijev in dodajanje približno iste mase
denarja za kritje novih potreb. V globalnem smislu je kreditno-monetarna
pohtika nevtralna; kolikor denarja vzame iz obtoka, toliko ga plasira na druga
mesta; ne smemo pa zanemarjati dejstva, da se kanalizira denar na posamezna
področja in prihaja do občasnih teritorialnih preporaz delitev s tem, da se denar
postopoma vrača na ekonomsko intenzivna področja. Vendar vzbuja pomislek
jemanje denarja iz obtoka tam, kjert je očitno, da je dobro uporabljen m
pospešuje rast proizvodnje. Večina kreditnih injekcij je bila v preteklosti dana
v kmetijstvu prav v trenutku, ko so cene kmetijskim proizvodom naraščale,
vzporedno pa smo imeli nakopičene zaloge pridelkov. Ali sme resnično vsaka
dobra letina pomeniti vir nestabilnosti in zajemanje denarja z vseh področij za
organizacijo odkupa.
Tudi kreditiranje izvoza opreme je v srednjeročnem planu predviden ekonomski ukrep federacije. To je družbenopolitični sporazum, ki je dosežen in
ga moramo vsi spoštovati. Vendar se pojavlja danes narodna banka s tako kreditno politiko, da skuša z reeskonti nedospelih terjatev za tri mesece naprej
pospeševati ta izvoz. Ob tem se ne izvajajo intencije srednjeročnega družbenega
plana, po katerih je treba vsako leto močneje vezati proizvajalce opreme in
poslovne banke pri kreditiranju izvoza opreme. Namesto 20 °/o so sedaj podjetja
in poslovne banke vključeni v dane kredite s 3 %>. Ce do sedaj nismo uspeli angažirati poslovnih bank in podjetij, se upravičeno poraja dvom v selektivno
politiko' bank oziroma tudi bodočega fonda, ki bo upravljal sredstva federacije
za to področje. Ni namreč kriterijev, po katerih so bili krediti dovoljeni do
sedaj. Ne mislim, da se je mogoče katerikoli proizvodnji odreči vnaprej, važna
pa je smer ali se vključuje z vsemi znaki v sodobno gospodarjenje^ ali pa se
prepušča iluzijam, da je skrb za prodajo in obratna sredstva naša skupna
zadeva.
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Dvomi v funkcioniranje oziroma v rezultate kreditno-monetarne politike
kot je začrtana do konca letošnjega leta so:
1. teritorializiranost kreditnega replasmaja;
2. poseben tretma poslov oziroma šibkost kriterijev za te tretmaje;
3. slabitev najakumulativnejših proizvajalcev z linearnim zniževanjem kreditov;
4. začeli smo s spiskom panog, ki jih obravnavamo posebej in ne vemo
kaj 'bo na to listo še vse prišlo.
Mislim, da je v zvezi s tem dolžnost izvršnega sveta, da prek ustreznih
institucij spremlja gibanje in delovanje kreditne politike ter vam in drugim
družbeno-političnim dejavnikom posreduje ustrezne predloge. Ne smemo dovoliti, da bi prišli v položaj, ko bomo črpali pri najproduktivnejših in dajali
transfuzije tako, da se bomo prek tega mehanizma znašli ponovno na poprečju rentabilnosti in prosperitete.
Kljub rezervam do nekaterih ukrepov kreditno-monetarne politike so možnosti poslovnih bank, da vplivajo na gospodarske tokove, izredno velike. Verjetno noben drug organ nima toliko možnosti, dal se seznani s stanjem v
delovnih organizacijah kot prav banke. Mi vsi in one posebej morajo spremljati integracijske procese v podjetjih, tokove kooperacije in dolgoročne programe. Odločitve v kreditni politiki morajo temeljiti na poznavanju teh procesov in jih morajo podpirati. Banke lahko odločilno vplivajo na delitvena razmerja med osebnimi dohodki in skladi podjetij. Tam, kjer delovne organizacije
kažejo premajhno skrb za razširjeno reprodukcijo in akumulacijo, mora banka
odreči velikodušno kreditiranje. Podpirati je treba tista podjetja, ki vlagajo
velika sredstva v modernizacijo in v obnovo svojih kapacitet. Podjetje je treba
presojati po akumulaciji in po dolgoročnih programih. Banke morajo opazovati.
i2voz podjetij in podpirati prizadevanja, ker smo ugotovili, da je vsako povečanje proizvodnje praktično povezano s predajo blaga v inozemstvu. Nismo
daleč od popolne točnosti, če rečemo, da je povišanje, proizvodnje doseženo
v preteklem obdobju, kolikor ni prodano na tuja tržišča, ostalo na zalogah.
Nobenega vmešavanja v samoupravne mehanizme ne bi bilo, če bi banke;
opazovale uspešnost vodilnih ekip v podjetjih. Tam, kjer vodilna ekipa ne nudi
garancije za dobro poslovanje, naj se banke aktivno vmešajo s tem,, da kvalificirano izrazijo svoje pomisleke in po- potrebi zadrže kredite. Banke lahko vplivajo na izboljšanje strukture kadrov v podjetjih. Na vse kriterije je treba
zgraditi politiko kreditiranja brez strahu pred ugovori in sklicevanjem na samoupravljanje. Priznati je treba, da poslovne banke s to politiko začenjajo in da
so bile v preteklosti večkrat pod pritiski nekvalificiranih posameznikov, s čimer
je treba odločno prenehati.
Izvršni svet meni, da se je treba pripraviti na reelekcijo vodilnih delavcev
v delovnih organizacijah. Znano je, da so bih rezultati prve reelekcije dokaj
skromni. Mislim, da moramo izdelati v skupščini ob sodelovanju družbenopolitičnih organizacij konkretne programe in kriterije za nalogo, ki je pred
nami. Najbrž smo se v preteklosti preveč zanašali na notranje sile v podjetjih,
ker je treba pač računati z dejstvom, da imajo vodilni delavci v delovnih enotah močan vpliv. Ta pa je koristen in potreben in ga nočemo zmanjševati, vendar škoduje tam, kjer bi bile potrebne določene kadrovske spremembe. Množično so delovne organizacije prilagajale kriterije kadrovske politike obstoječemu stanju. Mislim, da so kriteriji v razponih od nedovršene osemletke pa
5»
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do fakultete za vodilna delovna mesta v podjetjih, ne glede na dolžino prakse,
praktično norčevanje iz tega tako pomembnega vprašanja.
Upravljanje z družbenimi sredstvi za proizvodnjo sam po sebi nalaga vsem
nam dolžnost, da aktivno posežemo v borbo za izboljšanje kadrovske strukture
in zasedbo vodilnih delovnih mest. Jasno pa je, da moramo dati najprej določen
zgled sami in postavljati na delovna mesta, ki jih imenuje skupščina ali izvršni
svet nesporno uspešne in kvalificirane kadre. V preteklosti smo prepuščali slučajnostim in javnemu mnenju oblikovanje kriterijev. Ne gre za to, ali se bomo
vmešavali ali ne, ampak predvsem ali bomo dosegli optimalno zasedbo na najodgovornejših delovnih mestih. Zavedati se moramo, da je verjetno največja
slovenska ekonomska primerjalna prednost — delovni človek sam, njegove kvalitete in delovne navade. Ta naša prizadevanja nikakor ne bi smela dobiti prizvoka pritiska na renomirane in uspešne vodilne delavce, četudi nimajo formalnih šolskih kvalifikacij. Za bodočnost pa moramo brezpogojno zahtevati,
da ee na vodilna delovna mesta postavljajo samo šolani kadri z ustrezno prakso,
poslovnimi ambicijami, visoko stopnjo sposobnosti za urejevanje odnosov med
ljudmi in z organizacijskim znanjem. Solidna šolska izobrazba povečuje sposobnost za komuniciranje in izbiranje optimalnih variant, ki jih vsaka poslovna
odločitev vsebuje. Samo taki kadri lahko upoštevajo tehnično, komercialno ekonomsko in socialno komponento, ki so združene v vodenju dela.
Izvršni svet je pripravljen pomagati oblikovati kriterije za vodilne ekipe
v najpomembnejših delovnih organizacijah. Ne smemo ostati pasivni kot smo
bili večkrat do sedaj, ko je bilo vsem dejavnikom znano, da delovna organizacija stagnira, ker je slaba zasedba v vrhu, nismo pa storili ničesar, dokler ni
prišlo do poloma. Pridružujem se tistim mnenjem, ki so bila večkrat izražena
v tej skupščini, da je zakon o delovnih razmerjih z vsemi svojimi številnimi
popravki vnesel nekoliko nezaupanja delovnih ljudi v red in pravno varnost. Ne
odrekam temu zakonu humanistične zamisli, je pa praktično neuporaben in
zato slab. Številni popravki — poslednji je bil pravkar pred skupščino — so
zadosten dokaz za to trditev. Če bo izvršni svet dobi vašo podporo, si bo prizadeval, da vrne zaupanje v učinkovitost samoupravnega reda v naših delovnih
organizacijah. Prepričani smo, da neorganizirani delovni odnosi in demokratični formalizmi ne osrečujejo, ker delovni ljudje nesporno zahtevajo red in
demokratično delovno vzdušje. Naša zakonodaja na tem področju pa se v
preveliki meri ukvarja z zaščito tistih, ki se temu redu težko prilagajajo. Želimo
tudi, da se energično prekine s primitivno gonjo proti direktorjem, ker je to
težko in vsega spoštovanja vredno delo, »brez iluzije, da so vsi posamezniki na
teh delovnih mestih dobri delavci.
Delitev osebnih dohodkov kaže v letu 1966 konstantno stopnjo povečevanja,
kakršno opazujemo že od leta 1964. Vsako leto narastejo osebni dohodki za
32 «/o. V prvih petih mesecih letošnjega leta kažejo porast za 16,2 fl/o, vendar
se praviloma bolj povečujejo konec leta. Produktivnost dela je v letu 1966 narastla za 8%, dohodek podjetij pa za 24%. Naraščanje osebnih dohodkov gre
še vedno v razkorak s produktivnostjo dela, čeprav moramo ugotoviti, da se
krivulja rasti osebnih dohodkov in produktivnosti dela približujeta.
Za preteklo leto je značilno, da so najvišje osebne dohodke dosegle delovne
organizacije, ki imajo monopolen položaj in ki imajo manjši interes za razširjeno reprodukcijo. Za njimi so še delovne organizacije, kjer je nadaljnja ra^t
delno ali pa v celoti prenesena na breme družbe. Značilno pa je, da se tem delovnim organizacijam pridružujejo tudi nekateri značilni blagovno tržni proiz-
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vajalci, ki poslujejo v konkurenci in ki so v letu 1966 zmanjševali obseg
proizvodnje ali pa se jim kopičijo velike zaloge.
Za leto 1966 je treba najbrž ugotoviti, da je bilo izjemno, da pa moramo
budno spremljati gibanja v letošnjem letu. Ce se bo pojavilo zmanjšanje skladov in neovirana delitev, bo potrebna podvzeti določene ukrepe. Mislim, da je
republiški svet zveze sindikatov na svoji zadnji razširjeni seji pokazal visoko
stopnjo realizma in dal odlične pobude za učinkovito vplivanje na tem področju. Ne smemo zapirati oči pred dejstvom, da je modernizacija in obnova naših
podjetij odločilno povezana z višino skladov, ki jih podjetja formirajo.
Izvršni svet bo ob sodelovanju sindikatov, gospodarske zbornice in upravnih organov, organiziral strokovne in politične razprave, ker se zaveda, da ima
vprašanje osebnih dohodkov tudi poseben moralno političen pomen. Verjetno
bomo v bodočnosti zaprosili skupščino, da združi vsa mnenja in po potrebi
zavzame svoja dokončna stališča.
Zavedamo se, da je odprtih nekaj temeljnih vprašanj ekonomskega sistema,
ki jih sicer ne želimo odlagati, vendar zahtevajo široko politično in strokovno
razpravo, ki pa bi nas v tem momentu dolgoročno angažirala in ne bi bili sposobni intervenirati tam, kjer je to potrebno. Zato se bom omejil samo na nekaj
neposrednih problemov sistema, ki so na dnevnem redu organov v federaciji.
Potrebno je, da do njih zavzamemo skupna stališča.
V tej skupščini in tudi v zbornici smo že večkrat proučevali vprašanje cen.
Mislim, da smo na tem področju utesnjeni v statistične podatke, prestrašeni
z indeksi brez dinamične strokovne in politične analize, teoretično in praktično,
mislim, da smemo sproščati cene tam, kjer je ponudba zadostna, proizvajalcev
več, trg odprt in zaloge primerne. Pod kontrolo mora biti nekaj življenjsko
važnih artiklov. Prav tako pa morajo biti pod kontrolo' tudi vsi monopolni
sistemi, veliki in mali ter nekaj tistih dejavnosti, ki o<dločilno' vplivajo na tempo
in pogoje gospodarstva.
Večino blaga široke potrošnje bi morali že davno sprostiti. Vsaka postopnost
je tu škodljiva in brez potrebe dviga spiralo cen. Proizvajalec, ki ima proste
cene, jih zadovoljno dviga, tisti, ki jih ne sme pa skuša za vsako ceno za njim
in se počuti vedno prizadetega. Imamo pa celo vrsto dokazov, da marsikje ni
pogojev za dvig cen tudi, če bi bile sproščene. Posebno nevzdržno je, da so
kontrolirane cene pri tistih artiklih, katerih uvoz je prost. Tako se često ti
artikli pojavljajo iz uvoza in to poprečne in slabše kvalitete, vendar vedno po
višji ceni. Tu se daje nesporno* prednost tujim proizvajalcem, ker se prizna
njihova prodajna oziroma proizvodna cena ter na to ceno pribita prosto formirana marža.
Računati moramo, da bo po sprostitvi prišlo do večjega razpona cen, da pa
je kupna moč domačega trga dana količina in da bo poprečno blago ohranilo
približno stare cene. Ni razlogov, da bi na domačem trgu ne smeli prodajati tudi
boljših domačih izdelkov. Posebno neekonomski so odnosi cen artiklov iz domačih surovin. Ker smo bili tu tradicionalni proizvajalci, zadržujemo miselnost,
da mora biti to poceni. K temu nas še posebej navaja tudi dejstvo, da so te
panoge največji izvozniki in so bile ob reformi cene formirane na osnovi izvoznih oen. Popolnoma neupravičene so v federaciji centralizirane odločitve o maržah in cenah komunalnih storitev. Mislim, da bi morali sprostiti marže tam,
kjer je to primemo. Trgovini bi morah izboljšati položaj tudi s tem, da se ji
predajo v upravljanje trgovski lokali. 2e v preteklosti so bili trgovski lokali vir
zbiranja sredstev za različne lokalne potrebe. Ce smo bili takrat tolerantni,
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je to danes popolnoma neupravičeno, ker po vsej 'državi ugotavljamo, da so tudi
pretirane najemnine in anomalije z adaptacijami, preselitvami, zamenjavami,
vir dohodkov stanovanjskih podjetij.
S tem v zvezi omenjam, da so visok dvig osebnih dohodkov v komunalni
dejavnosti, kakor jih kažejo zadnji statistični podatki, povzročili osebni dohodki
v stanovanjskih podjetjih.
Energično moramo zahtevati odpravo paritete Novi Sad pri ceni pšenice.
Ce bi izvršni svet dobil vaše soglasje, se bo zavzel za decentralizacijo nekaterih
pristojnosti na področju cen in za njihovo sprostitev v smeri prej omenjenih
stališč.
V zunanji trgovini in deviznem režimu moramo mirno proučevati podatke
in pojave v letošnjem letu, odkar veljajo novi predpisi. V izvozu na konvertibilna področja morajo biti usmerjeni vsi napori v premagovanje carinskih
barier in prelevmanov. Samo v tej smeri je mogoče razmišljati o intervenciji
družbe za po;speševanje izvoza. Dopuščamo možnost, da se za premagovanje
carinskih barier iščejo tudi notranje rešitve, čeprav je poglavitno delo treba
opraviti v meddržavnih odnosih oziroma vis-a-vis ekonomskih grupacij.
Vse pritiske, ki jih dnevno doživljamo za vrnitev k starim sredstvom,
moramo vzdržati. Proučiti moramo naše zunanjetrgovinske odnose z deželami
s klirinškim plačilom in poskušati doseči 'diferencirano obravnavanje posameznih tržišč.
Visoka aktiva s posameznimi 'državami ne izvira iz blagovnega prometa,
ampak iz tranzita in turizma, zato bi bilo koristno skleniti dodatne blagovne
sporazume. Posamezne države, podobno kot mi, stremijo h konvertabilnosti, kar
odpira nove možnosti. Mislim, da je tudi plačilne sporazume s temi deželami
mogoče izboljšati. V sistem se v tem času na široko vrivajo aranžmaji reeksportnih podjetij, ki izvažajo naše blago vezano na uvoz države kupca.
Morah bi preprečiti tiste aranžmaje, ki znižujejo ceno blaga naših produoentov. V zunanji trgovini moramo odtočno podpirati uveljavljanje proizvajalnih delovnih organizacij. Zavračamo tiste ugovore proti uvozu in nadaljnjim sprostitvam zunanjetrgovinske menjave, ki skušajo zapreti tržišče in
za nizko^produktivno in drago proizvodnjo iščejo zaščito za prodajo na
domačem trgu. Postopno sproščanje na naši strani odpira možnosti za večstranske mednarodne sporazume, kjer želimo doseči enake ugodnosti za prodajo
našega blaga. Poleg tega je potreben umirjen pritisk za hitrejše približevanje
mednarodnim normativom produktivnosti. Zavedamo^ pa se, da je pri sedanjem
stanju uvoza za široko potrošnjo nekaj anomalij. Kupuje se nizko kakovostno
blago, ki ga je doma dovolj in katerega cene so za domačega proizvajalca blokirane. Uvozniki slabo plačujejo domači industriji, ki se v nekaterih panogah
lahke predelovalne industrije pa tudi v metalurgiji duši v zalogah. Intervencijski uvoz ie mogoč le tam, kjer gre za blago standardnih kvalitet in svojstev.
Vsi ostali uvozi niso intervencijski, kar pa ne pomeni, da nam v pravi meri in
obsegu ne morejo koristiti. Izvršni svet bo podrobnejša stališča posredoval zveznim organom, prej pa bi rad dobil še mnenje gospodarske zbornice in vas
samih.
Smatramo, da moramo v Sloveniji o'dločno nadaljevati z napori za stabilizacijo gospodarstva in se upreti vsem poskusom inflacijskega kreditiranja tako
gospodarstva, kot tudi nematerialne sfere. Ob sorazmerno težkih pogojih gospodarjenja po reformi so rezultati v povprečju zadovoljivi, na znotraj pa naj ostra
selekcija razčisti med produktivnimi in manj učinkovitimi delovnimi organiza-
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cijami. Dobro organiziranim in rentabilnim delovnim organizacijam so celo
sedanji okviri in možnosti preozke.
Prosim, da v razpravi zavzamete vaša stališča, da poročilo dopolnite in
daste nove pobude, ker nam je ekonomsko-pohtična enotnost nujno potrebna.
Izvršni svet se bo, če bo dobil vašo podporo, z vsemi močmi zavzel in delal
na tem, da kvalificirano izvršuje sklepe in smernice republiške skupščine. Hvala.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Pričenjam obravnavo! Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Rado Pušenjak.
Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Ce želimo obravnavati gospodarsko problematiko v letošnjem letu, se mi zdi prav, da najprej razpravljamo kritično o rezultatih gospodarjenja, ki so jih prikazale bilance gospodarskih podjetij za lansko leto.
Celotni dohodek gospodarstva v Sloveniji se je povečal v letu 1966 nasproti
letu 1965 za 20,5°/», neto osebni dohodki v skupni masi za 30®/#, vnosi v poslovni sklad pa za 20,5 °/o. Dvig dohodka za razdelitev je znašal le 17 %> nasproti 20,5 % celotnega dohodka. Povečanje dohodka za razdelitev v lanskem
letu nasproti letu 1965 je znašalo v Sloveniji 120,4 milijarde S din. Od tega je
šlo pretežno za povečanje osebnih dohodkov in to 90,1 milijarde S'din, v poslovni sklad pa le 20,7 milijarde din. Nasproti celotnemu, dohodku so znašali
neto osebni dohodki v letu 1965 9,1 %, v letu 1966 pa že 9,5 Vo, vnosi v poslovni
sklad iz čistega dohodka nasproti celotnemu dohodku v letu 1965 so znašali
3,3 °/o, v lanskem letu pa so se zmanjšali na 3,2 "Vo. Prav nič ni razveseljivo
dejstvo, da so narasli krediti za občasna1 obratna sredstva za 20,5 ®/o, torej
prav tako, kakor je znašal v lanskem letu porast celotnega dohodka, tako da
se je stanje začasnih obratnih sredstev zvišalo od 50,6 milijarde na 277 milijard,
nadalje, da so se zvišale obveznosti nasproti dobaviteljem za 125 milijard,
zaloge materiala nedovršene proizvodnje in gotovih izdelkov v proizvodnji za
100 milijard, ter da so znašale brez trgovskega blaga konec lanskega leta že
okrog 600 milijard S din. Zaloge se povečujejo bistveno tudi v letošnjem letu.
Prav gotovo predstavlja v knjižnih, blagovnih in materialnih zalogah
pomemben del nekurantno -blago. Nedvomno bo treba nameniti desetine milijard S din za odpis, ter blago vreči na trg po znatno nižjih cenah. Če pa upoštevamo, da znašajo obveznosti kreditnega gospodarstva za odplačilo kreditov
za osnovna in trajna obratna sredstva, ki zapadajo v plačilo v letošnjem letu,
okoli 60 milijard S din, da bo treba žrtvovati desetine milijard za znižanje cen
blagovnim zalogam, da imata samo industrija in kmetijstvo 140 milijard kreditov za občasna obratna sredstva, in da bi bila potrebna dodatna obratna
sredstva za povečanje celotnega dohodka, lahko ugotovimo, da ostanek dohodka
v znesku 130,6 milijarde S din, ki je bil vnesen v poslovne sklade sumarno vzeto,
ne more kriti niti teh potreb.
Proizvodnja bi se morala modernizirati in odpirati nova delovna mesta,
za kar bo letna amortizacija okrog 100 milijard 'dinarjev poleg razpoložljivih
bančnih sredstev vsekakor mnogo preni2ka. Poraznejši so podatki iz lanskih
bilanc za novo občino Maribor, katere gospodarstvo je povečalo lani celoten
dohodek le za 18%, to je za 7®/o manj, kot znaša povprečje v merilu Slovenije.
Neto osebni dohodki so se povečali za 20,9 °/o, v poslovni sklad pa so dotirala
podjetja le 14 milijard, to je komaj 15 °/» več kakor v letu 1965. Ker je Maribor
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v veliki meri absorbiral v prejšnjih letih odvečno delovno silo celotnega prejšnjega mariborskega "okraja, je stanje za ostale občine toliko bolj zaskrbljujoče.
V Sloveniji se je celotni dohodek v gospodarstvu povečal lansko leto, kakor
že rečeno za 25°/o, povprečni osebni dohodki pa so narasli za 33%, industrijska
proizvodnja pa za okoli 4%.
Zanimivi so nadalje podatki, da je usmerjalo gospodarstvo Slovenije od
zvišanja celotnega dohodka, ki je znašal 903 milijarde starih dinarjev, v po^
slovni sklad le 27 milijard, to je komaj 3%, za zvišanje neto osebnih dohodkov
pa kar 91 milijard ali 10 %>.
Gospodarstvo Slovenije je porabilo torej v lanskem letu za štiriprocentni
dvig proizvodnje dodatnih 91 milijard starih dinarjev sredstev za neto osebne
dohodke in to predvsem v procentnem zmanjšanju delovne sile, kar pomeni
zvišanje osebnih dohodkov povprečno na zaposlenega za 30,3 %>. Ce bo gospodarstvo na primer zvišalo neto osebne dohodke nasproti letu 1965, namesto
za 33°/o, le za 10%, kar ustreza težnjam naše politike, bi imeli na voljo prek
60 milijard starih dinarjev dodatnih sredstev, ali z drugimi besedami, s tem
zneskom bi lahko' rešili v Sloveniji vprašanje brezposelnosti, poleg tega pa bi
lahko zvišali pokojnine vsaj za okoli 16 %>, za kar bi bilo potrebnih 10 milijard
starih dinarjev. V našem sistemu se v poprečku seveda marsikaj skrije. Bolj
porazno sliko nudijo številni primeri zelo visokih osebnih dohodkov, ki ne
bazirajo niti na dvigu produktivnosti niti na efektu gospodarjenja, in se zlasti
pojavljajo v manjših podjetjih. Nekaj primerov: izplačani osebni dohodki v
industriji in rudarstvu v Sloveniji so znašali v lanskem letu poprečno na
delavca mesečno le 77 600 S dinarjev; v elektrogospodarstvu pa 130 200 S dinarjev, to je torej za 52 600 dinarjev poprečno na delavca več, kljub temu, da je
imelo elektrogospodarstvo v lanskem letu manjšo proizvodnjo kakor leta 1965.
Industrija in rudarstvo so izločili v sklad skupne porabe poprečno na delavca
128 200 S dinarjev, podjetja za proizvodnjo in prenos električne energije pa
634 000 S dinarjev na delavca. V nekem podjetju te veje bodo dobili med drugimi dobrinami iz sklada skupne porabe regres za letni dopust poprečno v višini
171 000 S dinarjev na osebo. Iz plačnega sklada je prejel neki direktor te
gospodarske veje z nižjo šolsko izobrazbo, poleg ugodnosti iz sklada skuone
porabe, za vodenje podjetja z 222 delavci, v lanskem letu poprečno mesečno
nad 530 000 din, njegova tajnica pa nad 160 000 S dinarjev. Tovariši, koliko
kolektivov, ki jih tarejo velike gospodarske težave in imajo zelo nizke osebne
dohodke pa mora prispevati 2,5 °/o od investicij za gradnjo elektrarn, poleg tega
pa v zadnjem času debatiramo že o potrebi po zvišanju cene električni energiji.
Mnogo podobnih primerov bi lahko navedel tudi iz drugih področij gospodarstva, ki jih ljudje z nizkimi dohodki prav dobro poznajo, na drugi strani
pa bi navedel primer, kako se na primer obravnavajo upokojeni borci. Neka
poznana štajerska borka, ki ima priznanih 33 let službene dobe in je opravljala
med vojno in po vojni vodilne funkcije, ima mesečno pokojnino v višini 65 300
dinarjev, v zadnjih mesecih pa dobiva še 5 % dodatek po 3 200 dinarjev, njen
naslednik pa prejema sedaj za 400 % višji osebni dohodek odroma je najnižje
delovno mesto plačano sedaj za 80°/o več, kot znaša pokojnina prejšnje direktorice podjetja.
Na področju Maribora in Ptuja prejema od 26 000 upokojencev več
kot 10 000 upokojencev minimalno pokojnino od 10 000 do 34 000 starih dinarjev. Mnogi prejemajo torej na leto manj pokojnine, kakor pa znaša v neki
delovni organizaciji regres za letni dopust.
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Nekriti osebni dohodki so zmanjšali vrednost dohodkov upokojenih borcev
in drugih upokojencev, kakor tudi tistih delavcev podjetij, ki imajo zaradi objektivnih gospodarskih težav nizke dohodke, kakor tudi kolektivov, ki z ustvarjenim dohodkom smotrno gospodarijo.
Nevzdržno je, da naša družba že nekaj let dopušča, da del prebivalstva
prejema bistveno večje osebne dohodke kot pa jim pripadajo, oziroma da še
vedno dopušča, da si del kolektivov zvišuje življenjski standard, da živijo
mnogi že v izobilju in to na račun drugih, ter da zaradi tega na primer upokojeni borci in drugi upokojenci še v mesecu juniju ne vedo, kako bodo izpolnjene zakonske obveznosti nasproti njim, oziroma koliko jim bo vrnjeno od
tega, kar jim je bilo v lanskem letu praktično odvzeto z neupravičenim zvišanjem osebnih dohodkov v nekaterih podjetjih.
S tem, da pričnemo dosledno izvajati našo politiko nagrajevanja brez odstopanja in popuščanja, bomo olajšali delo kolektivom, ki dobro gospodarijo,
kakor tudi kolektivom, ki niso prišli v težave po svoji krivdi, zaščitili bomo
upokojence ter ustvarili pogoje za hitrejši razvoj šolstva, zdravstva in socialnega skrbstva. Le dosledna politika, ki ji bo osnova nagrajevanje po delu, je
lahko sredstvo za stabilizacijo gospodarstva. Odstopanje od teh načel bi moralo
postati kaznivo dejanje. Predlagam, da se naroči službi družbenega knjigovodstva izdelava podrobnejše analize o delu tistih podjetij, ki so delila za povečanje
osebnih dohodkov pretirane zneske, in da ugotovi, kakšne posledice ima to na
gospodarstvo in družbene službe. Predlagam tudi, da predloži izvršni svet skup-ščini ukrepe za odpravo teh anomalij. Ker so največji odstopi od načel nagrajevanja zlasti v manjših podjetjih, je torej nerealno pričakovati kakšen vidnejši
uspeh pri intervencijah, dokler to temeljno vprašanje ne bo primerno rešeno.
Menim nadalje, da je treba kreirati tudi politiko zaposlovanja. Predlagam posebno razpravo o tem problemu v skupščini.
Skoraj edina postavka med izdatki gospodarstva v lanskem letu, ki je bila
nižja kakor v letu 1965, so bile obveznosti za vodno gospodarstvo. Zdi se mi,
da je to karakteristično za, našo politiko nasproti kmetijstvu. Prepričan sem, da
je štednja na tem področju škodljiva, ker vemo, da bi mogli dobiti s hitrejšim
urejevanjem voda mnogo več kmetijskih pridelkov in da je v boljše urejenem
kmetijstvu mogoče zaposliti mnogo nove delovne sile. Predlagam, da se temu
problemu posveča več pozornosti.
Govorim o koncentraciji sredstev in fuziji bank. Toda že do sedaj lahko
ugotavljamo, da je v nekaterih kmetijskih občinah hranilnih vlog nasproti
predvojnemu stanju v današnji vrednosti le okrog 10 Vo. Nedvomno se koncentrirajo v centrih. Tam pa so na razpolago za nakupe avtomobilov in za razne
druge potrebe, kmetje pa še vedno ne morejo dobiti posojil, da bi lahko iz
zemlje čimveč iztisnili. Pri obravnavi tega vprašanja je treba upoštevati tudi
interese zasebnega kmetijstva. Predlagam, da izvršni svet čimprej predloži
skupščinski zakonski osnutek za urejanie vprašanja hranilništva.
Da se bo proizvodnja laže rešila velikih zalog potresnega blaga in da bi
lahko usklajevali maloprodajne cene s proizvodnimi cenami, menim, da bi bilo
v interesu tako proizvajalcev kakor tudi proračunov, da se korigira sedanja
stopnja prometnega davka. Razumljivo je, da bi morali v tem primeru proračuni iskati kritje v drugih virih.
Trgovina je še vedno pod močnim vplivom administrativnih določil, kar
potrošniku prav gotovo več škoduje kot koristi. 'Skupščinski odbor za trgovino
ugotavlja, da se načela reforme v trgovini še niso povsem uveljavila. Hitreje
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kot doslej je treba pristopiti k sproščanju oen. Zlasti ni nobenih vzrokov za
sprostitev cen tistih proizvodov v trgovini, katerih cene so že sproščene v proizvodnji in katerih zaloge naraščajo. Ta ukrep bi poživel blagovni promet in
vplival na znižanje zalog v trgovini. Liberalizacijo v trgovini je treba pospešiti
in v tem oziru pozdravljam stališče tovariša Simonetija. V politiki kreditiranja
v gospodarstvu bi bilo potrebno težiti za tem, da bi ustvarili pogoje za to,
da prevzame trgovina vlogo skladiščnika za proizvodnjo in to za repromaterial
kakor tudi za potrebne količine potrošnje blaga. Brez takega izvajanja kreditne
politike si je težko predstavljati normalno delovanje proizvodnje. Pomanjkanje
obratnih sredstev v trgovini povzroča čedalje večjo desortiranost trgovskih zalog
blaga. Administrativno določanje cen onemogoča trgovini razprodajo odvečnih
zalog. Obratna sredstva se uporabljajo le za nakup dobro idočega blaga. Zaradi
takega stanja bi bilo potrebno po mišljenju odbora za trgovino del kratkoročnih
kreditov trgovine spremeniti v stalna obratna sredstva. Na tem področju je
potrebno tudi večje sodelovanje med proizvodnjo in trgovino. Trgovina pa še
vedno premalo vpliva na proizvodnjo, da bi ta proizvajala le tisto blago, ki ga
išče trg. Trgovina je še vedno preveč zaprta v občinske meje. To je tudi vzrok,
da prihaja do mnogokrat prevelikih razlik v cenah na raznih področjih.
Trgovina še vedno nima osnovnih atributov delavskega samoupravljanja,
ker razpolagajo s trgovskimi lokali druga podjetja. Družba si lasti pravico
diktirati maloprodajne cene, diktirati pribitke na nabavne cene in dopušča,
da se prav po nepotrebnem še vedno prelivajo pomembna sredstva iz te veje
za druge potrebe. Cas je že, da tudi trgovina dobi v svojo upravo prodajne
lokale. To zahtevajo danes tudi interesi potrošnikov, saj znaša najemnina ponekod tudi do 2% od prometa. V celoti se strinjam s stališčem tovariša Simonetija.
Stroški trgovine z žitom in poljedelskimi pridelki v Sloveniji so pomembno
večji, ker se še vedno določajo cene za žito na osnovi paritete Novi Sad. Odbor
za trgovino se je s tem vprašanjem že večkrat ukvarjal, a žal brezuspešno.
Pričakujem, da bo ta zadeva po nekaj letih končno vendarle pravilno rešena.
Hvala lepa.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Pri takšni obravnavi kakor je današnja
je težko natančno potegniti mejo kaj spada in kaj ne spada v njen okvir, kljub
temu pa bi lahko zagotovo dejal, da v razpravo ne spada problematika s
področja pokojninskega zavarovanja in prosim 'diskutante, da se v svojih razpravah omeje zlasti še, ker bomo o socialnem zavarovanju razpravljali pri četrti
točki dnevnega reda. Prosim kdo še želi besedo. Prosim tovariš Cene Matičič.
Cene Matičič: Gospodarstvenikom je že nekaj let nazaj jasno, da
v energetiki bolj in bolj zaostajamo. Zaostajamo tako glede razkoraka med
energetsko proizvodnjo in potrošnjo, kakor tudi v energetski strukturi, v kateri
prevladuje premog, ki je razen vode edini pomembni energetski vir naše republike. Medtem ko smo po energetski potrošnji na glavo prebivalca v isti ravni z
Italijo in dokaj nad svetovnim poprečjem, pa smo glede neugodne strukture
daleč pod svetovnim poprečjem in ravnijo razvitejših dežel Evrope v 30 letih
tega stoletja. Zaostajanje izgrajevanja energetske osnove, vse večji razkorak
med proizvodnjo in potrošnjo ter zaskrbljujočo strukturo je treba v veliki
meri pripisati relativnemu zaostajanju investicij v energetiko. 2e v obdobju
sedanjega srednjeročnega plana se zato zavzemamo za izrazite strukturne spre-
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inembe, ki kažejo, ne le potrebe po hitrejši rasti, temveč tudi na nujnost izrazitih strukturnih sprememb v naši energetski bilanci. Na osnovi teh ugotovitev,
na katere je že davno pred sprejetim srednjeročnim planom opazarjala gospodarska zbornica naše republike, je bilo pred leti ustanovljeno podjetje Uniongas, ki naj bi skupno z našimi sosedi proučilo možnosti izgradnje plinovoda,
po katerem naj bi dotekal alžirski plin v srednjo Evropo. 2e v dobi, ko se je
zemeljski plin pojavljal le v idejnih konstrukcij ah nekaterih realistov, glede
razvoja energetske bilance naše republike, so bili kot temeljni faktorji, ki
govore v prid zemeljskega plina, navedeni tile elementi:
1. Skladno z rastjo družbenega bruto produkta, posebno pa še z razvojem
industrijske proizvodnje, bodo naraščale tudi potrebe po energiji. Ta potrošnja
bo od dosedanjih 30 narastla v letu 1970 na 40, v letu 1980 na 60 in v letu 1990
na dobrih ■—• 90 . 1012 — velikih kalorij.
2. Ni pričakovati, da bi domača proizvodnja energije lahko prekoračila
— 40 . 1012 — velikih kalorij. To pomeni, da smo že v obdobju, ko potrošnja
začenja preraščati proizvodnjo1. Ne razpolagamo z drugimi viri kot z rjavim
premogom in lignitom do 90 °/a, ter z vodno energijo, medtem ko sta nafta
in zemeljski plin tako malenkostna, da ju ni moč omenjati. Resne analize
kažejo, da tudi z zalogami teh virov nismo bogato obdarjeni. Tudi če predvidevamo, da bi samo proizvodnja premoga od sedanjih 21 narastla na — 40 .1012
—1 velikih kalorij, ne moremo trditi, da bi te zaloge presegle nekaj desetletij
naslednjega stoletja. Vsekakor torej drži, da postajamo energetsko pasivni in
navezani na uvoz.
3. Čeprav še ne razpolagamo z energetsko bilanco na osnovi dolgoročne
projekcije potreb po količini in pa po vrstah energije, smo spričo komparativnih
prednosti vsaj deklarativno že predpostavljali možnost uvoza zemeljskega plina.
Te prednosti so v glavnem naslednje: cenenost v primerjavi z ostalimi viri,
enostavna vodljivost na velike razdalje do 1000 km, izkoristek, ki je dokaj nad
izkoristki ostalih energetskih virov, popolna odsotnost žvepla, kar je življenjsko interesantno in važno< za metalurške komplekse, vse večja uporabnost
zemeljskega plina kot surovinske baze za potrebe razvijajoče se petrokemične
industrije in verjetnost, da bo zemeljski plin prodrl ne samo na toplotni in
industrijski trg, pač pa tudi na trg široke potrošnje, kjer naj bi zamenjal drago
električno energijo v gospodinjstvu.
4. Gazifikacija Slovenije zahteva ustrezno infrastrukturo. Tu so najprej
naprave za regazifikacijo utekočinjenega plina, del magistralne linije, ki
poteka po Sloveniji ter sekundarna mreža, ki naj odvede zemeljski plin
do glavnih potrošniških bazenov v republiki. Poleg načrtov, po katerih naj bi
magistralna linija tekla po slovenskem ozemlju, obstoji tudi varianta, ki govori,
naj bi glavni cevovod tekel po italijanskem ozemlju v Avstrijo in bi bilo za
potrebe Slovenije treba speljati poseben odcep bodisi iz Italije ah pa iz Avstrije.
Bila bi neprecenljiva škoda, če bi ta varianta postala resničnost. Najprej bi
bili prikrajšani za pomemben letni devizni dohodek iz tranzita, ki že sam po
sebi omogoča visoko kreditno sposobnost celotnega podjetja, po dobi vračanja
inozemskega kredita pa tudi stalni devizni dohodek, da ne govorim o celotni
nacionalni sekundarni mreži, ki bi jo na ta način, ne le najhitreje, pač pa tudi
ekonomsko najoptimalneje dobili. V prid naše variante govori tudi dejstvo, da
tečejo mednarodni plinovodi skozi čimbolj industrializirana področja in slovenska regija je nedvomno dosti bolj industrializirana kot alternativna italijanska.
Tudi geografsko ima Slovenija nedvomne prednosti, ki govore, da je prav
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naše ozemlje najprimernejši dostop v srednjo Evropo. Spomnimo se samo na
znamenita Churehillova jadranska vrata v srednjo Evropo. To nedvoumno komparativno prednost, ki nam jo nudi sama narava, pa zaradi neizdelanih konceptov po dolgoročnem vključevanju našega gospodarstva v mednarodno delitev dela že dokaj dolgo zanemarjamo in ne vrednotimo pravilno. Gradnja modemih
cestnih magistral iz zahodne Avstrije v Italijo, iz vzhodne pa preko Zagreba na
Jadran, nezadostna zainteresiranost za gradnjo ceste Gorica—Ljubljana—Maribor, kot tudi neizdelana stališča do plinovodov in naftovodov, ki bi lahko- tekli
čez naše ozemlje, so konkretni primeri te trditve in nedvomni indikatoriji tako
imenovane osamitve našega ozemlja.
V obdobju dvoletnih in javnosti zelo malo poznanih razmišljanj, študij,
analiz, konzultacij s potencialnimi potrošniki, razgovorov z Alžirci in ostalimi
komitenti tega plinovoda, so se razmere na evropskem plinskem trgu bistveno
zaostrile in spremenile. Italijani in Spanci so kupili proizvodnjo plina v Libiji,
Francozi, Nemci, Belgijci in Švicarji so to storili s holandskim plinom. Vzhodna Evropa je preskrbljena s sovjetskim plinom, ta prodira tudi v Srednjo Evropo, kupujejo ga Italijani, Avstrijci in Francozi, zanj se zanimajo tudi Nemci.
Alžirski plin je našel svoje kupce v Veliki Britaniji in Franciji, kakih 10 milijard je rezerviranih za industrializacijo Magreba, zanj se zanimajo tudi Spanci
in Italijani. Vsi ti nakupi so dolgoročni, tempirani na dvajset let s čvrstimi
sedaj določenimi ugodnimi cenami.
Vsi ti premiki kažejo na tele elemente: Potrebe po zemeljskem plinu kot
energetskem viru in surovinski bazi se v Evropi vedno bolj večajo, S hitrimi
nabavami in dolgoročnimi pogodbami, ki zelo presegajo trenutne potrebe teh
dežel — primer Francije — si poskušajo zagotoviti potrebne količine in dolgoročno cenenost te energije.
Ce je bila pred leti ponudba zemeljskega plina dokaj večja od povpraševanja, se danes že približujemo stanju ravnovesja med obema tokovoma. Če
torej mislimo resno na gazifikacijo Slovenije, potem je sedaj tudi zadnji čas,
da v tem pogledu kaj konkretnega tudi ukrenemo-. Ob priliki izraelske agresije
na ZAR in ostali arabski svet je bila prav SFRJ tista dežela, ki je brez
vsakih pridržkov podprla arabski svet. Kot socialistična država smo pred Sovjetsko' zvezo in drugimi državami kategorično nastopili z zahtevo, da je treba
braniti zakonite pravice ZAR in drugih arabskih držav. Podpisali smo izjavo,
ki nas spričo obljub o< ekonomski pomoči in tešnejšem dolgoročnem sodelovanju veže, da takšne odnose tudi v dejanjih realiziramo'. Verjetno- bi prav dolgoročna pogodba o nakupu alžirskega plina predstavljala vidno manifestacijo
takšnega sodelovanja, pomembno ekonomsko pomoč za Alžirce in enega od
najoptimalnejših izhodov iz naše lastne energetske situacije.
Po še nepojasnjenih vzrokih, ki so pripeljali do katastrofe v Velenju, bi
bilo neodpustljivo, če bi tudi gazifikacija Slovenije, ki je nedvomno zelo
pomembna za vse naše gospodarstvo, zajadrala v takšne stihijske in neodgovorne vode. Zato sem mnenja, da bi morali najodgovornejši samoupravni organi
v republiki o tem problemu kaj več vedeti in tudi kaj več prispevati.
Smatram za potrebno-, da v ko-ntestu tu nanizanih mnenj in problemov
naprosim izvršni svet, da zavzame stališče do naslednjih vprašanj: Kakšno je
sedanje stališče izvršnega sveta glede gazifikacije Slovenije, vključevanja v
mednarodni plinski trg in gradnje alžirskega oziroma sovjetskega plinovoda po
slovenskem ozemlju? Kakšno je stališče izvršnega sveta glede lokacije in energetske baze novih projektov, do gradnje industrijske organske kemije —
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nekdanji EKK v Sloveniji. Ali je spričo nakazanih tendenc mogoče predvidevati
termine konkretnih realizacij vključevanja v mednarodni plinski trg in v gazifikacijo Slovenije in kolikšen del sredstev, ki so predvidena za investiranje v
energetiko in pa promet, to je do leta 1970 po planu 20 N milijard, je predvideno za dinarske investicije v izgradnjo potrebne infrastrukture. Hvala lepa.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš
Ivan Brumen.
Ivan Brumen: V analizi gospodarskih problemov republiškega sekretariata za gospodarstvo so dokaj obširno obdelana nekatera vprašanja s področja
turizma in predlagani tudi nekateri nujni ukrepi. Podpiram predlagane ukrepe,
želim pa nekatere probleme osvetliti še z druge plati.
Skupen turistični promet je po številu prenočitev v Sloveniji v prvih 5 mesecih letošnjega leta nižji za okoli 8 do 9 °/o, zaradi 17 %> izpada prenočitev
domačih gostov in ob 10 %> povečanju števila prenočitev tujih gostov. Pritok
deviz po neblagovni osnovi iz turističnega prometa je do konca maja večji
za okoli 60 %, pri čemer se je najbolj povečala prodaja trgovskega blaga za
tuja plačilna sredstva. Po predhodnih ocenah je v mesecu juniju prišlo do stagnacije prenočitev tudi pri tujih gostih. Vzroki: vreme in razmere na Bližnjem
vzhodu. Isti vzroki so vplivali tudi na stagnacijo in celo na padec prometa v
sosednji Avstriji in Italiji.
Podatki, da se je do konca letošnjega maja povečalo število vozil, ki so
prešla našo mejo v rednem prometu za okoli 170 °/o, nasproti istemu obdobju
lanskega leta, število potnikov celo za 80 Vo, v malem obmejnem prometu pa
za 47 oziroma 52 %, kažejo ob nižjem porastu števila tujih nočitev, da se v
inozemskem turističnem prometu Slovenija vse bolj spreminja v tranzitno
izletniško turistično območje in je zato še bolj podvržena trenutnim nihanjem
na turističnem tržišču.
Kljub povečanemu prilivu tujih turistov pa količinski promet v gostinstvu
praktično stagnira. To so dejstva. V razpravah o tem običajno navajajo, da
ne izkoriščamo v zadostni meri tranzitnega in inozemskega turizma, da tudi v
letošnjem letu še nadalje občutno pada promet z domačimi gosti in da so osnovni
vzroki padcu cene v gostinstvu. Trdim, da so taki zaključki lahko enostranski
in da moramo pri takih ocenah ločeno obravnavati turistični promet kot eno
in promet v gostinstvu kot drugo kategorijo. Ce vidimo samo subjekivne vzroke
ne bomo usmerili prizadete na realne in uspešne ukrepe.
Kar zadeva domači turizem, menim, da ni prav, če pri ocenah o njegovem
gibanju oziroma zaostajanju zanemarjamo dejstvo, da smo z reformo šli v
zavestno spremembo strukture družinskega proračuna in da je bilo pri tem
računano z določenim vsaj začasnim nazadovanjem potrošnje v turizmu; da
smo z reformo praktično odpravili posredne subvencije za letni odmor in
sredstva prenesli na osebne dohodke, pri tem pa ti niso več obvezno in neposredno usmerjeni v turistično potrošnjo; da že leta nazaj med domače turiste
štejemo tudi obiskovalce zdravilišč, ki so v teh krajih na stroške zdravstvenega
zavarovanja, da pa je bilo v letošnjih petih mesecih samo v 6 slovenskih zdraviliščih za več kot 80 000 manj nočitev domačih gostov, ob znatno povečanem
številu tujih gostov; da so se s povečanim standardom in povečano motorizacijo
spremenile potrebe naših občanov in s tem spremenile tudi oblike turističnega
izživljanja; da med domače goste štejemo tudi turiste iz drugih jugoslovanskih
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republik, da pa je v letu ,1966 potovalo v inozemstvo 3,5 milijona Jugoslovanov,
to je za 148l0/o več kot leta 1965; in da so pri narodni banki zato odstopili
devizna sredstva v višini okoli 30,8 milijarde S din, pri čemer niso upoštevana
službena potovanja.
V prvih dveh mesecih letošnjega leta se je odkup deviz za te namene
povečal nasproti istemu obdobju lanskega leta za 330 %. Menim;, da teh vzrokov pri oceni gibanja domačega turizma ne moremo zanemariti, kajti tudi to
so dejstva, ki jih pri ocenah in predvidevanju ukrepov v kritiki in priporočilih
moramo upoštevati. S tem pa ne oporekam, da med vsemi ostalimi vzroki tudi
cene v gostinstvu vplivajo na padec potrošnje domačih gostov in na relativno
nazadovanje potrošnje tujih turistov v gostinstvu. Menim pa, da je tudi za
današnjo raven cen v gostinstvu potrebno poiskati vzroke, ker pavšalna kritika
ne more pripeljati do pravih rešitev.
Indeksi cen gostinskih storitev kažejo^, da so se cene gostinskih storitev
po reformi zviševale počasneje kot cene življenjskih potrebščin, oziroma so
bila zvišanja ob koncu lanskega leta v sorazmerju s temi cenami. Od meseca
februarja letošnjega leta pa cene v gostinstvu hitreje naraščajo in so konec
aprila že za 6,5, oziroma konec maja za okoli 5 poenov višje od cen življenjskih
potrebščin, ki so se v letošnjem letu umirile.
Republiški sekretariat za gospodarstvo', republiški zavod za cene in zbornica
so že začeli skupne raziskave vzrokov in vplivov letošnjih gostinskih cen na
turistični promet, da bi bilo mogoče predlagati določene ukrepe, da se že za
letošnjo turistično sezono preprečijo morebitne škodljive posledice napačne politike cen. Ker pa je pri splošni stagnaciji količinskega prometa v gostinstvu
največji izpad pri prodaji alkoholnih pijač in je količinska prodaja alkoholnih
pijač pri nekaterih vrstah nižja tudi za 15 *Vo, kar bo bistveno vplivalo na
oblikovanje dohodka in na ekonomski uspeh celotne gostinske panoge, je o
tem potrebno spregovoriti že danes.
Se pred končnim rezultatom omenjene raziskave se da dokazati, da je na
padec prometa z alkoholnimi pijačami v letošnjem letu vplival prometni davek.
Federacija je za letošnje leto zvišala prometni davek, razen na vino in pivo,
na 30 '°/o. Prometni 'davek na alkoholne pijače so' zvišale letos skoraj vse občinske skupščine. Tako znaša davek pri žganih pijačah tudi do 63,75 °/o, sili pri
pivu do 55 '»/o od prodajne cene, kar je seveda po občinah različno. Ker se
povečujejo tudi drugi stroški poslovanja, je razumljivo, da so cene v gostinstvu
v določenih primerih že presegle zmogljivost domačega tržišča. K temu je še
potrebno dodati, da v mnogih podjetjih zaradi neustrezne kadrovske strukture
prodajna cena ni rezultat ekonomske kalkulacije in ocene tržišča.
Čeprav je dosedanja prodaja alkoholnih pijač v gostinstvu znatno' nižja,
ocenjujem, da skupna potrošnja alkoholnih pijač v Sloveniji ni nižja od lanske,
temveč se je prodaja preusmerila v take oblike, kjer vpliv prometnega davka
na prodajno ceno ni tolikšen, oziroma v oblike, kjer se prometni davek sploh
ne zajema. Tako praktično zaradi neustreznega davčnega sistema in izredno
slabe kontrole izigiubljamo dohodke družbeno-političnih skupnosti.
Ob sedanjem sistemu določanja prometnega davka od prodajne cene alkoholnih pijač zaviramo' prodajo boljše kvalitete, poleg tega pa sedanji sistem
tudi omogoča neupravičeno višjo akumulacijo pri prodaji alkoholnih pijač v
kvalitetno slabših gostinskih obratih, ali tako imenovanih založnih kleteh, kjer
razlike v prodajni ceni niso tolikšne kot razlike v poslovnih stroških, pogojenih
z vrsto in kategorijo obrata. Zato podpiram predlog sekretariata, da se pri
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zveznih organih ponovi akcija za spremembo osnove za obračun prometnega
davka od prodaje alkoholnih pijač od cene na količino. Tako bi bile alkoholne
pijače kot potrošno blago v vseh oblikah potrošnje enako obremenjene s prometnim davkom. Poleg tega bi ta spremerrtba omogočila lažjo kontrolo prodaje
in realnejšo obdavčitev v zasebnem, gostinstvu. Ker kontrola iztržka v zasebnem
gostinstvu ni možna, je za to kategorijo uveljavljen pri prometnem davku
sistem pavšala, ki povzroča v mnogih primerih ekonomsko nesprejemljiva in
neupravičena nesorazmerja v obremenitvi družbenega in zasebnega sektorja.
Pri spremenjeni osnovi za obračun prometnega davka pa bi bilo tudi lažje
doseči realnejša sorazmerja obremenitev med posameznimi občinami. Čeprav
občine samostojno določajo* višino prometnega davka, bi bila vendarle potrebna
določena uskladitev vsaj na ožjih gospodarskih območjih. Letošnje razlike so
prevelike in povzročajo izredne težave. Občinski prometni davek na vino se
na primer giblje od 6 do 20 % od prodajne cene, na pivo od 6 do 25 %>, za
žgane pijače od 8 do 33,75 °/o. Pri tem so stopnje v dveh sosednjih občinah s
povsem enakimi ekonomskimi oziroma tržnimi pogoji tudi v razmerju 1 :2.
Podobna nesorazmerja in neenaki ekonomski pogoji zaposlovanja se pojavljajo v zasebnem gostinstvu med posameznimi občinami pri stopnjah prispevka
od dohodka, kjer se na primer davčna stopnja pri isti davčni osnovi razlikuje
od 12 do 30 % in enako pri davku na tujo delovno silo, kjer so razlike od
2 do 8'% na izplačane osebne dohodke.
Te neenake obremenitve povzročajo zelo različne cene in povsem različne
možnosti za ustvarjanje dohodka. Slovenija je preozek gospodarski prostor, da
bi ob današnjem mobilnem turizmu lahko dalj časa vzdržala tako gospodarsko
politiko brez škode za nadaljnji razvoj te panoge.
Turistično gospodarstvo mora v mesecu juliju oblikovati in pripraviti cene
za prihodnjo turistično sezono. Delovne organizacije bi morale imeti splošno
orientacijo za ekonomske pogoje, ki bodo veljali v prihodnjem letu.
Ker bi bilo nujno omeniti letošnja nesorazmerja v obremenitvah in ker
je od občinske politike odvisna stopnja obresti na poslovne sklade, cena
komunalnih storitev, prispevek za uporabo mestnega zemljišča, turistična taksa,
do določene mere tudi najemnina za poslovne prostore, menim, da bi bilo
potrebno*, da zbor priporoči občinskim skupščinam, da skušajo v večji meri
uskladiti pogoje poslovanja na ožjih gospodarskih območjih, oziroma na posameznih turističnih območjih, pri tem pa si naj prizadevajo oblikovati tako
politiko*, da se skupne družbene obveznosti za prihodnje leto ne bodo zviševale,
ker v ostri mednarodni konkurenci lahko vzdržimo v najboljšem primeru le
z letošnjimi, nezvišanimi cenami in ob zboljšanju kvalitete uslug. Občinske
skupščine naj še v prvi polovici julija' organizirajo razgovore s prizadetimi
delovnimi organizacijami in na teh razgovorih dajo vsaj okvirno orientacijo o
predvidenih ekonomskih instrumentih oziroma družbenih obveznostih za prihodnje leto.
Ob zaključku bi omenil še problem, ki v določeni meri zadeva tudi občinsko politiko. Kljub splošni stagnaciji količinskega prometa v gostinstvu ta
v zasebnem gostinstvu tudi letos postopno raste. To je povsem v skladu s politiko, ki jo je na tem področju začrtala republiška skupščina, škoda je le, da se
v zasebnem sektorju pretežno odpirajo obrati, ki se ukvarjajo samo s prodajo
pijač. Na določenih lokacijah so morda tudi takšni lokali potrebni, toda na
splošno s tem ne povečujemo tistih gostinskih kapacitet, ki so nam za prehrano
in prenočevanje turistov tudi ob vse večjem tranzitnem prometu v Sloveniji
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najbolj potrebne. Poleg tega dopuščamo, da zasebnik ustvarja relativno visoko
akumulacijo, praktično brez vlaganja večjih sredstev v ureditev poslovnih
prostorov, in nimamo instrumenta, s katerim bi lahko zajemali presežno akumulacijo, obenem pa stimulirali zasebnika, da bi opravljal manj rentabilne vrste
gostinskih storitev.
Prepričan sem, da se to da storiti že sedaj, če ne, bo potrebno spremeniti
predpise.
Drug nesmisel, ki obstaja v zasebnem gostinstvu, ki pa ni v domeni občinske politike, je še vedno veljavna omejitev zaposlovanja tuje delovne sile v
zasebnem sektorju. Kaj s tem dosegamo? Preprečujemo zaposlitev, ko imamo
hkrati presežke delovne sile in ko se nakazujejo možnosti dodatne zaposlitve
predvsem v terciarnem gospodarstvu. Ker vidimo, da je omejitev v posameznih primerih nesmiselna, toleriramo kršitev zakona. Tako zaposlena delovna
sila pa nima neposrednega zdravstvenega varstva niti ne pridobiva pravice iz
pokojninskega zavarovanja. Brez potrebe puščamo, da se ne plačujejo prispevki
v sklade zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja, ker pa ima večina takih
delavcev na ta ali drug način posredno pravico do zdravstvenega varstva in
zaščite, jih zdravimo na stroške že tako deficitarnih skladov in dalje silimo
zasebnika, da ne razširi svoje gostinske dejavnosti na storitve, ki zahtevajo
več delovne sile.
Tudi pri teh dveh vprašanjih podpiram stališča in predloge republiškega
sekretariata za gospodarstvo.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima inž. 'Slavko Jako-fčič.
Inž. Slavko Jakofčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za delo
in socialno zavarovanje je obravnaval predložene materiale v zvezi z gospodarskimi gibanji v prvih mesecih letošnjega leta. Odbor je posvetil pozornost
predvsem vprašanjem zaposlovanja, produktivnosti dela in gibanj osebnih
dohodkov.
Stagnacijske težnje v proizvodnji se še močneje odražajo na področju zaposlovanja. Brezposelnost v primerjavi z istim obdobjem v lanskem letu narašča
in zaenkrat ni pričakovati, da bi se razmere popravile. Med nezaposlenimi
narašča število žena in mladine. Število zaposlenih se je cd leta 1964 le neznatno
povečalo. Situacija bi bila še veliko bolj kritična, če v tem času ne bi bilo večjega
odliva delovne sile v tujino. Vendar pa postaja ta možnost v letošnjem letu
vse manjša. Po podatkih šol se del mladine odloča za nadaljevanje študija,
samo zato, ker ne dobi potrebne zaposlitve. Vse to kaže, da je problem zaposlenosti večji, kakor izhaja iz statističnih podatkov o zaposlovanju delovne sile.
Uskladitev možnosti zaposlitve z demografskimi potrebami je zato nujna naloga
gospodarskih planerjev.
Kljub zaskrbljujočemu stanju pa ne smemo vprašanj zaposlovanja reševati
ločeno od ostalih gospodarskih problemov. Povečanje zaposlovanja je nujno
treba reševati v okviru povečanja proizvodnje, nikakor pa ne na račun zmanjšanja produktivnosti dela. Poleg prizadevanj za povečanje produktivnosti dela
in v zvezi s tem po večji zaposlenosti, ki jo je nakazala že resolucija o izvajanju
gospodarske politike v letu 1967, bo treba posvetiti določeno skrb usmeritvi
investicijskih vlaganj v tiste perspektivne panoge, ki bedo omogočile odpiranje
novih delovnih toest. V zadnjem času smo temu vprašanju posvečali premalo
pozornosti. Koncentrirana sredstva smo vlagali pretežno v panoge z dolgoročnim
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efektom in majhno udeležbo delovne sile; decentralizirana sredstva pa v obnovo
obstoječih kapacitet. Predvidena večja koncentracija investicijskih sredstev bo
lahko ob primerni politiki trošenja, ki ne bo zanemarila demografskih potreb,
v doglednem času spravila zaposlenost v Sloveniji na normalni nivo.
Podatki kažejo, da se je zaposlenost povečala na področju terciarne dejavnosti, posebno zasebnega sektorja. Tu so še večje možnosti zaposlitve, omejuje
jih pa cenzus o številu zaposlenih v zasebnem sektorju. Odbor smatra, da je
potrebno razmisliti o spremembi predpisov v smeri, da se dovoli zasebnikom
zaposlitev večjega števila tuje delovne sile. To je nujno, posebno v gostinstvu,
kjer se že sedaj tolerira večja zaposlenost, kot je predpisana z zakonom. Seveda
pa bo potrebno temu prilagoditi davčno politiko tako, da bo bolj elastična in
sposobna zajeti nenormalne dobičke, ki izvirajo iz zaposlovanja delovne sile.
Pričakovati bi bilo, da bodo zaostreni gospodarski pogoji, ki jih zahteva
reforma, v večji meri vplivali na rast produktivnosti dela, na osnovi boljšega
izkoriščanja obstoječih kapacitet in večje strokovnosti kadrov. Znaten del gospodarstva, predvsem manjših organizacij, še vedno smatra reformo kot ukrep
začasnega značaja. Zato so te organizacije po poti najmanjšega odpora usmerjene preveč v reševanje trenutnih problemov. Rešitve prepogosto iščejo v zmanjšanju proizvodnje ob sočasnem zmanjšanju števila zaposlenih, struktura zaposlenih pa se večkrat celo poslabša.
V zadnjem času so se občinske skupščine preveč zaprle v krog problemov
družbenih služb in komunale, ker so preveč dobesedno vzele stališče o samostojnosti in nevmešavanju v gospodarstvu. Odsotnost dejavnosti temeljnih družbenopolitičnih skupnosti pri aktivnem spremljanju gospodarskih gibanj je
lahko zelo škodljivo. Občine bi morale bolj skrbeti za konkretizacijo in realizacijo splošne politike tudi na področju gospodarstva. Z odvzemom nekaterih
operativnih pristojnosti jim ni odvzeta družbeno usmerjevalna vloga. Menim,
da bi bili gospodarski uspehi preteklega obdobja lahko veliko večji, če bi
družbene sile delovale bolj sinkronizirano v okviru enotnejšega koncepta. Vse
preveč koristnih razprav, stališč in sklepov je izzvenelo v sejnih dvoranah brez
pravega učinka.
Ugotavljamo, da je strokovna usposobljenost vodstvenega kadra v gospodarstvu nezadovoljiva. Zadnja reelekcija ni pokazala napredka, kljub vrsti priporočil. V kratkem bo nova še obsežnejša in kolikor ne bo pravočasno podvzeta
potrebna družbena-politična usmeritev ob primerni aktivnosti, ne bo. zadovoljivega rezultata. Brez potrebnega prizadevanja strokovnih kadrov v usmerjanju
gospodaske aktivnosti bo le težko rešiti vrsto vprašanj, ki nas trenutno tarejo
in ki se bodo v bodoče pokazale v še ostrejši obliki. Sklicevanje na odgovornost kolektivov, ki naj bi sami nosili posledice svojih odločitev, nas ne morejo
v celoti zadovoljiti, ker je pomen posameznih organizacij veliko širši, pa tudi
sicer nosi posledico slabega gospodarjenja cela družba.
Analiza kaže, da obstaja določen razkorak med gibanji proizvodnje in
produktivnosti dela na eni strani in rastjo osebnih dohodkov na drugi strani.
Ker gre za povečanje osebnih dohodkov večkrat na račun sredstev za razširjeno reprodukcijo, je potrebno temu vprašanju posvetiti določeno pozornost.
K usmeritvi v potrošnjo so deloma prispevale tudi tendence po vsesplošni omejitvi investicij. Mnenje, da so investicije v razširjeno reprodukcijo zlo, ki ga
mora reforma odpraviti, je še vedno dokaj razširjeno, posebno pri določenem
krogu ljudi izven gospodarstva, ki pa imajo vpliv na razpoloženje gospodarskih
kolektivov. V okviru prizadevanj za stabilizacijo gospodarskih gibanj je potrebno
6
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zagotoviti tak obseg potrošnje, ki bo usklajen s proizvodnjo, v okviru potrošnje
pa določen stabilen del za razširjeno reprodukcijo. Zato odbor podpira v analizi
nakazana prizadevanja za oblikovanje in izvedbo ekonomsko utemeljenih programov.
Z delitvijo dohodka in osebnih dohodkov ne moremo biti v celoti zadovoljni.
Ker nekateri podatki opozarjajo na stagnacijo sistemov delitve, bo- potrebno
temu vprašanju v okviru splošnih gospodarskih prizadevanj, posvetiti določeno
pozornost. Pri tem pa ne smemo iti niti mimo posameznih neodgovornih ekcesov,
ki povzročajo večjo* politično škodo in vnašajo zmedo in nezadovoljstvo pri
ostalih kolektivih, ki ne uživajo privilegiranega položaja. Hvala lepa!
Predsednik dr. Joža Vilfan: Kdo< se želi nadalje udeležiti obravnave?
Inž. Zvone Pelikan ima besedo.
Inž. Zvone Pelikan: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Dovolite mi, da prispevam nekaj misli k poročilu o stanju gospodarstva, in sicer
za področje kmetijstva. V nekaj točkah so bili nanizani osnovni problemi v
tej gospodarski panogi, jaz pa bi jih rad nekoliko še dodatno osvetlil.
Zelo kritična je bila v letošnjem letu oskrba z repromaterialom in to
zaradi restrikcije obratnih obratnih sredstev. Ko je bila sprejeta odločitev o
tej restrikciji, je po mojem mnenju bil osnovni namen oziroma cilj, da se z
restrikcijo obratnih sredstev pospeši zmanjšanje zalog oziroma njihovo prodajo
potrošnikom. Ta smoter se je mogoče dosegel v industriji in na drugih gospodarskih področjih, v kmetijstvu pa je ta restrukcija delovala obratno. Delovala
je v tem smislu, da je kmetijstvu zmanjšala njegovo proizvodno moč, ker se
ni moglo pravočasno oskrbeti z repromaterialom.. Za vprašanje zalog pa tu ni
elo, ker te niso bile take, da bi se jih moralo na ta način pospešeno reševati.
Skratka vprašanje restrikcij obratnih sredstev bi morali ločeno reševati v
kmetijstvu od drugih gospodarskih področij.
Nadalje, v poročilu se načenja tudi vprašnje neizkoriščenih kapacitet v
živinoreji. Nič pa se globlje ne sprašuje, kje so vzroki za neizkoriščene kapacitete. Navedena je le gola ugotovitev. Vzrok, da kapacitete niso izkoriščene,
je prvič, neurejeno- domače in tuje tržišče, ki je podvrženo' stalnim nihanjem,
in drugič, da so> cene za proizvajalce nestimulativne. Zato je povsem razumljiv
pojav, da se zapirajo še te kapacitete, ki so bile zgrajene z velikimi vlaganji.
Bojim se, da bomo prepozno reagirali na ta pojav in apeliram na pristojne
organe, da hitreje rešujejo te osnovne probleme. Dejstvo je, da se živinski
fond tako v 'Sloveniji kot v vsej državi rapidno znižuje.
Nadalje omenja poročilo nezadovoljivo potrošnjo umetnih gnojil. To je
pravzaprav tudi. eden od indeksov, ki označujejo intenzivnost kmetijske proizvodnje določene regije. Mnenja sem, da je krivda ne samo v slabi oskrbi z
osnovnim repromaterialom, ampak da je to vzročno povezano s pomanjkanjem
strokovne službe v kmetijstvu, predvsem za zasebni sektor, in da zato kmetje
niso poučeni o uporabi umetnih gnojil. Torej samo z boljšo preskrbo trga in
spremembo cen ne bomo povečali porabe umetnih gnojil, ker je poraba odvisna
predvsem od dobro organizirane in pospeševalne službe.
V poročilu je tudi navedeno, da je tako imenovani intervencijski uvoz
kmetijskih pridelkov povzročil določene anomalije in seveda tudi določene negativne vplive na kmetijsko proizvodnjo. Nad tem se moramo resno zamisliti.
Vprašujem se, zakaj se vedno in predvsem uvažajo kmetijski pridelki iz Vzhoda

47. se^a

83

iin to mnogokrat po dumping cenah, hkrati pa govorimo, naj se naše kmetijstvo
vključuje v mednarodno delitev dela, ko pa vemo, da vse zahodne države ž
najrazličnejšimi ukrepi ščitijo svoje kmetijstvo in tako postavljajo naše proizvajalce v zelo neugodne pogoje. Mnenja sem, da tak intervencijski uvoz kot je
bil lansko leto in kot ga še nekateri nameravajo izvajati, ne koristi ne potrošniku
niti naši osnovni kmetijski proizvodnji. Če bi pa uvoz temeljil na principih^
ki jih izvajajo v zahodnih državah, da se razlika med uvozno in prodajno ceno
nameni v sklad za pospeševanje tiste kmetijske panoge, ki je trenutno v stagna^
ciji oziroma ne napreduje dovolj hitro, potem bi tako usmerjanje sredstev
pripeljalo do razvoja domače proizvodnje in njene prilagoditve svetovnemu
nivoju. Proizvodnjo bi usposobili za konkurenco, pričakovali pa bi tudi lahko;
da bo počasi cenejša in da bo* intervencijski uvoz vedno manj potreben. To
je praksa večjega števila držav v Evropi in smatram, da bi o tem bilo pri
nas potrebno razmisliti. Intervencijski uvoz v sedanji obliki pa ima za posledico
npr. takšno nenormalno stanje, da letos še niti eno kmetijsko posestvo' v Sloveniji, oziroma na Štajerskem, ki je proizvajalec jabolk, še> ni sklenilo pogodbe
za prodajo niti enega kilograma jabolk. To pomeni, da med proizvodnjo in
tržiščem ni nobene povezave in je to zopet nova ovira, da se ta panoga ne
razvija normalno.
O integraciji je bilo že večkrat govora, vendar ta integracija, kar zadeva
kmetijstvo poteka precej stihijsko oziroma samoiniciativno. Samoiniciativno v
tem smislu, da je neorganizirano, čeprav bi se lahko z integracijo in to< ne z
integracijo po občinah oziroma po določenem kmetijskem prostoru, ampak z.
integracijo po panogah, prišla do specializacije, ki je pravzaprav eden izmed
pogojev za boljše delo in za boljše gospodarjenje. Pri integraciji po ožjih proizvodnih skupinah, ki jih v Sloveniji nimamo veliko —- živinoreja, sadjarstvo^
vinogradništvo, pa še kakšno* poljedelsko kulturo — bi bito treba povezati
poleg proizvodnje tudi promet in predelavo. Šele potem bi bila taka integracija
kompleksna in od take integracije lahko potem tudi nekaj pričakujemo. Ce
pri tem niso povezani vsi členi proizvodnega procesa in zainteresirani na skupnem uspehu, potem je delo. težko in večkrat brezuspešno. Predvsem pa je vakum,
med proizvodnjo in trgovino precejšnja ovira za hitrejši vzpon kmetijstva. Nerazumljivo je npr., da je veliko proizvodnih podjetij šlo v likvidacijo, da se1
veliko1 hlevov zapira, da je veliko podobnih problemov, da se pa še ni zgodilo;
da bi katerokoli trgovsko podjetje s temi nerentabilnimi artikli šlo v konkurz
ali pa slabo delilo osebne dohodke in formiralo minimalne sklade. To kaže,
da je tu nek razkorak, da si tu nekateri prisvajajo presežek vrednosti in da
gre tu za vprašanje, da eni »-samoupravljajo in gospodarijo« z izgubo, drugi,
in to tisti, ki naprej plasirajo njihov produkt, pa lahko v pravem smislu samoupravljajo. Ta nasprotja mislim, da bi morali enkrat začeti urejati.
Investicije v kmetijstvu so v zadnjih letih v stalnem opadanju, kar je še
zlasti zaskrbljujoče, ker vemo, da brez iniciranja naložb v tej proizvodnji ni
računati z napredkom. Pojavljajo se celo mnenja, da je tudi sedanje investiranje in kreditiranje kmetijstva privilegij. Rad bi poudaril, da so investicije v
kmetijstvu posebne naložbe. Vse države obravnavajo te investicije po posebnih
kriterijih in ne po enotnih kriterijih, ki veljajo za naložbe v industriji ali kateri
drugi panogi. Da so kmetijske naložbe specifične, potrjuje tudi dejstvo, da je
zelo malo vrednostnih papirjev kmetijskih podjetij na borzah.
Kmetijci bi želeli, da bi bili kreditni pogoji za kmetijstvo taki, kot v vseh'
drugih državah, ker je to osnovni pogoj, če hočejo potem kot enakovredni
6*
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partnerji nastopati na mednarodnem tržišču. Za oblikovanje cen kmetijskih
pridelkov ni vseeno, ali je kredit po 6 oziroma 8 ®/o za 3 oziroma 4-letno obdobje
ali pa po 2 Vo obrestni meri na 20 oziroma 30 let.
Od vrste problemov sem navedel skratka le tiste, za katere sem menil,
da so najbolj aktualni in bi bilo treba o njih začeti razpravljati. Včasih imam
tudi občutek, da organizacije kmetijstva nimamo najbolje izpeljane. Vprašujem
se tudi ali ne delamo le na registraciji stanja v kmetijstvu, ker ne uspemo to
področje usmerjati in ukrepati pri stvareh, ki so se zataknile. Imam tudi občutek, da vloga oziroma delitev dela med zbornico, sekretariatom za gospodarstvo
in posameznimi poslovnimi združenji ni jasna, da posebnih in konkretnih zadolžitev ni, in da se stvari vse preveč stihijsko obravnavajo in rešujejo. Imam
prav tako občutek, da je to področje v zadnjem obdobju nekako zašlo na stranski
tir in da se mu daje premalo poudarka. Hvala lepa!
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Tovariši, po dveh urah
razprave je, mislim, čas za odmor. Pred tem pa vas želim obvestiti, da je bila
današnja obravnava zamišljena tako, kot se je sedaj tudi razvila, da republiški
zibor zavzame stališče do politike izvršnega sveta, da jo odobri ali neodobri.
Slišali ste obširni ekspoze tovariša Simonetija, ki je vseboval konkretne predloge oziroma nakazal konkretna vprašanja, na drugi strani pa so poslanci v
razpravi nakazali vrsto novih vprašanj. Tovariš Simoneti bo — tako smo se
dogovorili — glede na potek razprave na koncu obravnave še dopolnil začrtano
politiko, kakor jo je formuliral v svojem referatu. Obravnavo te točke dnevnega
reda pa bi končali z ugotovitvijo ali odobravamo ali ne odobravamo politiko
izvršnega sveta, kakor nam je bila formulirana s strani predstavnika izvršnega sveta.
Tovariši odrejam 30 minut odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 11.05 in se je nadaljevala ob 11.50.)
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši! Nadaljujemo
z obravnavo 2. točke današnjega dnevnega reda, z obravnavo družbeno-gospodarskega razvoja (SR Slovenije v prvih petih mesecih letošnjega leta. Besedo
ima inž. Ivan Uršič.
Inž. Ivan Uršič: Na kratko bi želel še opozoriti na nekatere probleme
s področja kmetijstva in to zasebnega sektorja. Ta problematika v gradivu, ki
smo ga dobili, ni bila posebej obdelana. Dejstvo je, da ie še vedno okrog 87 do
88 °/o kmetijskih površin v zasebni lasti. S tem je treba pri obravnavanju
gospodarskih problemov kmetijstva zelo resno računati, zlasti zato, ker so v
zadnjem času tu nekateri novi problemi, ki jih do zdaj ni bilo. Drugačno pa
je razmerje, če presojamo oba sektorja lastništva po tržnih kmetijskih presežkih.
Omejil se bom samo na dva važna artikla in sicer na govejo živino za zakol
in mleko, kjer daje zasebni sektor po podatkih zbornice 65 %> tržnih presežkov
pri goveji živini in 61 '%> pri mleku. Ta dva podatka če ju primerjamo s podatkom o tem, kolikšen del površin posedujejo zasebniki, nam kažeta, da je tu
precej nižja produktivnost in da so tržni presežki sorazmerno manjši. Težko
bi bilo zato navesti vse vzroke, vendar bi navedel enega od teh in ta je tudi
v gradivu, ki smo ga dobili in sicer poraba umetnih gnojil po hektarju.
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Družbeni sektor porabi 346 kg na ha, zasebni sektor pa je v lanskem letu
porabil 117 kg na ha. Čeprav ne gre presojati porabe gnojil po ha kot glavni
faktor napredka v kmetijstvu, je vendar to eden izmed odločilnih faktorjev.
Drugi vzroki so delno v silno razdrobljenih površinah, v ekstenzivni in ne
specializirani proizvodnji zlasti ne trajno specializirani proizvodnji za trg.
Tako stanje je seveda posledica strukture kmetijskih posestev in vrste drugih
vzrokov. Analogen porabi umetnih gnojil je tudi pridelek po ha. Hektarski
pridelek za nekatere najvažnejše poljščine, ki je bil tudi v teh materialih
naveden, kaže, da ima na primer zasebni sektor kmetijstva pri pšenici za
8,5 mtc/ha nižji pridelek v poprečju kot družbeni sektor, pri krompirju celo
za 57 mtc/ha nižji, pri koruzi 33 mtc/ha, edino pri hmelju je pridelek obeh
sektorjev približno enak. Ravno iz teh podatkov je mogoče zaključiti, da so največje razlike v pridelku po ha tam, kjer je proizvodnja v zasebnem sektorju
najmanj organizirana. Najmanjše razlike so zato tudi pri hmeljarstvu skoraj
nepomembne, tam pa vemo, da je proizvodnja tudi na področju privatnega
sektorja v Sloveniji najbolje organizirana. Za to so sicer določeni ekonomski
vzroki, ker je ta kultura bila vedno* ena izmed najbolj konjunkturnih in so
bile tudi materialne možnosti takšne, da se je lahko to sodelovanje med družbenim in privatnim sektorjem tako razvilo, da so proizvodni uspehi in pa tržni
presežki skorajda enaki.
Z nekaterimi predpisi, zveznimi pa tudi republiškimi se je položaj zasebnega sektorja, zlasti po tem, kdo je nosilec njegove preobrazbe, tehnične, tehnološke. skratka preobrazbe v smeri višje proizvodnje bistveno spremenil. Zdaj
se lahko s -prometom kmetijskih proizvodov ukvarjajo vse organizacije, ki
jim je to' njihov poslovni interes, bodisi proizvodne, trgovske in predelovalne.
Pri tem pa se postavlja vprašanje, kdo ie glavni nosilec organizirane proizvodnje
v zasebnem sektorju. Po razpoložljivih podatkih je organizirana proizvodnja
v zasebnem sektorju samo na nekako 20 "/o tega kmetijskega proizvodnega
prostora. Odgovor na vprašanje, kdo se bo ukvarjal s preostalim delom kmetijskega proizvodnega prostora, je za nadaljnji razvoj našega gospodarstva in
za državliane, kmete, ki živijo na tej zemlji, silno važen. Zadruge in kombinati so glede na sedanje ekonomske pogoje materialno sposobne in zainteresirane. da zaiameio samo 10 do 20 fl/o proizvodnega prostora v organizirano proizvodnio za več na že nimaio materialnih možnosti. Pričakuiemo, da bodo tudi
druge organizacije, ki so dobile možnost poseffa na tržišče kmetiiskih pridelkov, razvijale organizirano proizvodnjo v zasebnem sektorju. Vendar se
o tem v kmetijskih krogih zelo- močno dvomi. Druge organizacije bodo šle
venetnn kot kažp-io. izkušnie bolj na kratkotraine komercialne dogovore. Tudi
za kmetijske kombinate, ki so na nekaterih področjih v okviru svoiih možnosti
in interesov že do sedai razvijali koooeracijsko "proizvodnjo, zlasti pitanje
živn.p in broiJeriev. ie 7e1o đvomliivo. če bodo lahko bistveno* oosegli v organizatfisko neobdelan zasebni sektor kmetijstva. V takih razmerah ie seveda
vor^šanie fmancirania in obstoi strokovne službe za 'Drivatno kmetijstvo izredno rereč. na kar ie že opozoril nred govornik. Na drugi strani na so glede
nQ zaostrene roooie gosrodarienia sila majhne možnosti za zaposlovanje kvalificiranih kadrov v kmetiiistvu. Kmetijske organizacije, zlasti zadruge zapirajo
vra+a rred absolventi višiih in visokih kmetiiskih šol. S tem, da so zadruge
izgubile tako imenovani monopol nad kmetiiskim tržiščem, so seveda tudi
neVako izgubile dolžnost, d,o se ukvarjalo z raznimi organizaeiis^imi in Tosoeševalnimi akcijami, ki so jih do zdaj izvajale, kot je zaščita rastlin pred škod-
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ljivci in boleznimi na rastlinah in podobno. Posledica takega stanja so nekatere
težnje v drugih republikah in tudi pri nas ko kmetje že precej razmišljajo
o tem, da bi se začeli, združevati in ustanavljati lastne zadruge. To možnost
dopušča tudi temeljni zakon o kmetijskih zadrugah. Kaj bi iz takih divjih,
majhnih zadrug nastalo, si je danes po skoraj 20 letih obstoja zadrug, ki jih
imamo, težko predstavljati. Iz takega stanja izvirajo zlasti v alpskem in predalpskem prostoru, določeni socialni problemi. Vsem je znan problem sklada
zdravstvenega zavarovanja kmetov, ki na eni strani ne more kriti svojih obveznosti, na drugi strani pa so obveznosti kmeta do takega sklada občutno
,velike, zlasti tam, kjer ni organizirane večje tržne proizvodnje. Iz teženj po
ustanavljanju lastnih kmečkih zadrug pa navsezadnje tudi lahko nastanejo
določeni politični problemi. Znalo bi se zgoditi, da pride do> določenih diferenciacij med kmeti, in sicer med bogatimi in med revnimi, med bolj sposobnimi in manj sposobnimi, kar pa lahko povzroča take politične, gospodarske
j.n socialne probleme kot smo jih npr. podedovali že iz predvojnega obdobja.
Podobni problemi so bili npr. pred desetimi leti v sosednji Avstriji, ki
.ima pcdobne naravne pogoje. Za njihovo rešitev je bilo danih vrsto različnih
predlogov, ki so si med seboj zelo nasprotovali. Po enem predlogu bi bilo treba
kmeta, ki dela v težjih naravnih pogojih, v hribih odseliti in mu dati delovno
mesto ter omogočiti življenje v industrijskih centrih. Po dragem. predlogu,
ki je imel mogoče bolj strankarsko obeležje, naj bi dajali dotacije, da bi kmete,
ne vem z.a kakšne politične namene, ohranili v teh hribih. Vendar se niti ena
piti druga varianta rešitve tega problema ni uveljavila, pač pa so uveljavili
gospodarsko varianto, in sicer ustanavljanje preusmeritvenih skupnosti v okviru
'^zelenega programa« na temelju skupnih gospodarskih interesov tako družbe,
kakor tudi kmetov. Tako ima npr. sosednja Koroška 25 preusmeritvenih skupnosti. ki zajemajo — to so prostovoljne organizacije —• čez 1000 kmetov. Po
podatkih, ki jih imamo od Slovenske kmečke zveze, te preusmeritve skupnosti seveda tudi financirajo s strani države, in sicer ne z dotacijami ali subvencijami, ampak s krediti. V letu 1965 so kot rezultat teh skupnosti izvozili
približno za okrog 1 milijardo šilingov več kmetijskih artiklov, kakor jih je
Avstrija uvozila za potrebe svoieea turizma itd. To je pa več kot je znašal
delež teh državnih sredstev za kreditiranje oziroma financiranje tega programa
v Avstriji.
Z omenjenim primerom sem hotel povedati, da ne moremo prepuščati
razvod našega zasebnega sektorja kmetijstva stihiji zlasti zato, če si prizadevamo
tudi na vasi formirati socialistične odnose. To lahko povzroča težke gospodarske
}n tudi politične posledice. Vsiljuje se mi vprašanje, zakaj smo znali na področju gozdarstva tudi v privatnem sektorju to zelo dobro urediti. Tam takih
ali vsaj podobnih problemov ni, ker je že sam temeljni zakon o gozdarstvu
nekako uzakonil monopolizem na področju trgvine, hkrati pa je prav ta monopolizem, če ga tako imenujemo, tudi omogočil, da se gozdno-gospodarske organizacije zelo uspešno vključujejo v pospešitev gojenja, zaščite in izkoriščanja
gozdov na področju zasebnega sektorja. Po sprejemu zakona o gozdovih je bilo
veliko storienega v privatnem gozdarstvu, prav tako od takrat, ko se zakon
izvaja, tudi ni problema okrog financiranja strokovne službe. Za nadaljnji
razvoi kmetijstva je seveda več možnosti. Ena od teh možnosti je, da pustimo
situacijo tako kot le in čakamo, kaj foodo prinesli ti novi gospodarski ukreni, ki
sp bli uvel lavi i en i na tem področiu. Druffa možnost je. ki jo poznajo nekatere
paše sosednje države.in bi verjetno bila najmanj sprejemljiva, da država financira
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strokovno pospeševalno službo v kmetijstvu. Ena od možnosti je tudi ta, kot
jo ima gozdarstvo, za katero lahko trdim, da je po pokazanih rezultatih minulih dveh let kolikor toliko uspešna.
S svojim izvajanjem sem hotel samo osvetliti nekaj bistvenih problemov
zasebnega sektorja kmetijstva z željo in predlogom, da bi to problematiko
enkrat bolj obširno in temeljito obravnavali, za tako razpravo bi bilo seveda
treba s strani republiških organov pripraviti ustrezno gradivo. Hvala lepa.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Vlado Crne ima besedo.
Vlado Crne: Tovarišice in tovariši poslanci! Dotaknil bi se v svojem
prispevku predvsem tistega dela analize o gibanju gospodarstva, kjer se obravnava proizvodnjo in promet ter v zvezi s tem zaskrbljujoče zaloge v industriji.
Iz analize je moč ugotoviti, da je poprečna stopnja rasti proizvodnje v
letu 1965/66 in 1967 v primerjavi s prejšnjimi leti znatno padla. Poleg tega je
moč ugotoviti, da stopnja rasti proizvodnje po sprejetju ukrepov gospodarske
reforme še občutneje pada, saj je iz leta v teto manjša. Mislim, da ukrepi
gospodarske reforme ne pomenijo stagnacije, ker stagnacija predstavlja ugodna
tla malodušju proizvajalcev. Malodušju v tem smislu, da odstopajo od borbe
za večjo proizvodnjo, za zmanjšanje stroškov in končno tudi za zmanjšanje
proizvodne cene. Zdi se mi, da ukrepi gospodarske reforme pomenijo več,
namreč stabilizacijo in napredek. Napredek v tem, da se produktivnost dela
poveča, da se stroški proizvodnje znižajo in da se znižajo prodajne cene, tudi
v končni fazi na tržišču. Ta usmeritev je toliko bolj potrebna zaradi tega, da
se v situaciji, ko se kopičijo zaloge v industriji, dobi možnost za večje znižanje
cen pri razprodaji kot doslej.
Mislim, da bi bilo prav, da se med vzroki za počasnejšo rast proizvodnje
ne omenja samo neustrezna struktura proizvodnje, neustrezna organizacija
dela in delitve, pač pa spadajo semkaj tudi vzroki, katerih rešitev ni v celoti
v domeni proizvajalcev samih. Povsem jasno je, da se proizvodnja zmanjšuje
tudi zaradi zastarele tehnologije in iztrošenih strojnih naprav, zaradi pomanjkanja ustreznih surovin in drugih materialov, in da se proizvodnja znižuje tudi
zaradi 'drugih vzrokov. Zdi se mi pa povsem nenormalno in za uveljavitev gospodarske reforme neumestno, da se ob povečani kupni moči zaradi znatnega
povečanja osebnih dohodkov načrtno zmanjšuje proizvodnja zaradi zalog kot
logična posledica manjšega povpraševanja na trgu, neurejenega sistema kreditiranja sezonskih zalog za domačo' potrošnjo in za izvoz. Velike zaloge pri
proizvajalcih ter v trgovini na debelo in znatno zmanjšane zaloge v trgovini
na »drobno, kjer se zadržuje neposredni potrošnik, pa povzročajo na drugi strani
desortiranost, slabo kvaliteto in podobno. Čeprav asortiment pri proizvajalcih
in v trgovini na debelo še v dokaišnji meri ustreza, je trgovina na drobno desortirana, ker se pri nakupu omejuje samo na količine za odjem v zelo kratkem
obdobju, skratka, ker se pri nakupu blaga orientira na to, da za iztrženi dinar
od prodanega blaga plača tudi svoje obveznosti do proizvajalcev. Taka praksa
ni uvedena samo za blago, ki predstavlja za potrošnika trajno potrošno dobrino,
temveč se to prakticira tudi za drugo potrošno blago. Predvsem pa je opaziti,
da trgovina na drobno kupuje celo večje količine blaga na zalogo iz uvoza.
V današnjem Delu je informacija o stališču proizvajalcev tekstila, iz katerega
izhaja, da trgovsko osebje vse bolj nudi uvoženo blago, da pa vse bolj skriva:
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pod pulti domače blago. Na zalogi je tudi zelo- veliko avtomobilov, ki so razstavljeni celo v izložbah, medtem ko drugih domačih proizvodov, predvsem
tistih, ki bi v tehnološkem smislu v delovnih organizacijah v industriji lahko
zmanjšali proizvodne stroške, ni v trgovinah. Nemogoče je tudi to, da v sedanjih pogojih blagovna hiša, ki ima letno 10 mlrd S din prometa, dnevno
kupuje manjše količine. Dogaja se celo to, da trgovina sploh ne ve kakšen
asortiment proizvodov ima na zalogi domača industrija. Pri tekstilu, kot sem
že prej rekel, da je možno v trgovski mreži na drobno najti več uvoženih tkanin
kot pa domačih, čeprav ob višji ceni po desenu in kvaliteti večkrat zaostajajo
za domačimi. Vzrok za takšno orientacijo trgovine je v tem, da lahko dosega
zaradi nevezane marže večjo razliko v ceni, kar pomeni tudi večji dohodek
delovne organizacije. Pri trajnejših predmetih kot so stroji, avtomobili itd.,
pa je jasno vzrok tudi v konsignacijskem načinu prodaje ali pa celo v sistemu prodaje na obročno odplačevanje. Mislim, da se vse premalo trudimo,
da se tudi za našo domačo industrijo poiščejo možnosti takšnega načina trgovanja, zlasti pa se to ne poskuša rešiti prek kreditnega sistema oziroma urejanja problemov okrog kreditiranja.
Rešiti je treba tudi vprašanje, kje naj bodo zaloge ali v proizvodnji ali v
potrošnji, kar bi verjetno v krajšem času prineslo tudi napredek in stabilizacijo1. Hvala lepa.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Milan Kristan ima
besedo.
Milan Kristan: Tovariši poslanci. V uvodnem ekspozeju je tovariš
Simoneti navedel nekaj problemov s področja gospodarskega sistema, za katere smatra izvršni svet, da bi jih bilo treba v prihodnjem obdobju uspešneje
in hitreje reševati. Osebno se s takšno usmeritvijo povsem strinjam. Menim pa,
da bi bilo treba poleg teh problemov, postaviti tudi zahtevo, da se hitreje krepi
materialna osnova delovnih organizacij. To je pomembno predvsem za slovensko
gospodarstvo, kajti iz zaključnih računov za leto 1966 ugotavljam, da se iztrosenost osnovnih sredstev neprestano povečuje in da je ta v Sloveniji, v
primerjavi z drugimi republikami, najvišja; delež vrednosti delovnih priprav
v skuoni vrednosti osnovnih sredstev pa ie v Sloveniji v primerjavi z drugimi
republikami najnižji in tudi iz leta v leto pada.
Ob reformi je bila postavljena zahteva po večanju deleža delovnih organizacij v ustvarjalnem družbenem proizvodu s tem, da se polagoma znižujejo
prispevki, med drugimi tudi obresti, na poslovni sklad. Ugotavljamo pa, da so
na ta način pridobljena sredstva dejansko v absolutnem znesku nižja kot so
efekti revalorizacije, ki je bila izvršena v lanskem letu in uveljavljena 1. januarja 1967. leta. To pomeni, da je dosežena pravzaprav relativno večja centralizacija sredstev na nivoju federacije na račun zmanjševanja razpoložljivih sredstev
v republiki in predlagam, da izvršni svet tudi to vprašanje postavi na dnevni red.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, želi Še kdo besedo? Besedo ima
tovariš Anton Petkovšek.
Anton Petkovšek: Poročilo tovariša Simonetija se mi zdi, da je
bilo sorazmerno zelo dobro podano in ima začrtanih več smernic, kot marsikatero poročilo doslej. Z nekaterimi točkami pa se vendarle ne morem popol-
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nema strinjati. Tako je npr. morda malo premalo poudarjena vloga trgovine
in vloga, ki jo ima lahko trgovina pri gospodarski reformi. Poročevalec oziroma
tovariš Simoneti pa je tudi omenil, da poslovne banke niso gospodarska nadgradnja gospodarskim organizacijam, temveč so poslovni partner gospodarskim
organizacijam, ki usmerjajo denar tja, kjer bo najboljše naložen.
Razpravljati želim o pogojih gospodarjenja. Ce se namreč govori o uspehih
gospo'darskih organizacij, potem je treba upoštevati, da o uspehih odločajo po
eni strani same gospodarske organizacije, po drugi strani pa so uspehi rezultat
takih ali drugačnih pogojev, v katerih te organizacije delajo. Zadržal bi se
samo pri enem vprašanju, morda nekoliko spolzkem, za katerega smatram, da:
je prišel čas, ko postaja že velika ovira v razvoju gospodarstva. Menim, da
v poročilu ni bilo zajeto oziroma je bilo premalo zajeto vprašanje samoupravljalnih problemov v gospodarstvu. Vedno govorimo o tem, da je samoupravljanje predpogoj za dobro delo v gospodarstvu. Vendar pa delovanje samoupravljanj vse premalo analiziramo in izpopolnjujemo, da bi ga dvignili na pogoje
in možnosti, ki jih imamo sedaj, iz tistega nivoja, kjer je bilo v prvih letih,
ko se je delavsko samoupravljanje šele uveljavilo. Menim namreč, da je današnja »tehnologija« samoupravljanja že dejansko zastarela in preživela. Skušal
bom, morda na nekoliko preprost način, obrazložiti podano ugotovitev.
Opravljeno delo delavca se v industriji meri z normo za čisto efektivno
delo in z režijsko uro, za dodatna dela. Po vsem svetu se teži v borbi za nižjo
ceno izdelka, da pride na posamezni proizvod čim manj režijskih ur, oziroma
čim manj tistega delovnega časa, ki se ne uporabi neposredno' za določeni
proizvod. Pri nas menim, da smo z izboljšanjem organizacije dela po- tovarnah
že precej uspeli zmanjšati režijske ure. Menim pa, da smo zelo malo uspeli
zmanjšati čas vseh ostalih del v okviru gospodarske organizacije, ki jih običajno
opravljajo tehniki, pravniki, direktorji, komercialisti, skratka upravno osebje.
Velika ovira je danes postalo dejstvo, da vodilni ljudje v gospodarski organizaciji in delavci samoupravljalci v organih samoupravljanja posvečajo
70 °/o svojega časa za danes več ali manj nepotrebne obravnave in samo
30 °/o svojega delovnega časa za obravnave iz delovnega področja svoje
tovarne. Tako je analiza dela nekega delavskega sveta in pa upravnega
odbora pokazala, da so danes praktično nesprejemljive mnoge reči v samoupravljanju, ki so podprte z raznimi zakonskimi določili. Zaradi določil v
predpisih se upravni odbori ah pa delavski sveti ukvarjajo z naslednjim:
potrjujejo inventure, razčiščujejo inventurne presežke, odpisujejo primanjkljaje
in proučujejo problematiko presežkov itd. Nadalje se delavski svet in upravni
odbor bavita z vprašanjem, ali se bo to delovno enoto premestilo, združbo ali
ji dalo drugo ime, ah bo iz tehničnega oddelka za pripravo dela postal oddelek
za to in to. Ukvarjata se z vprašanji sprejemanja novih delavcev, vprašanii
odpuščanja, kaznovanja itd. Ta vprašanja ie rešil sicer zakon o de^vnih
razmerjih, za katerega tovariš Albreht trdi, da je to za današnje razmere najmodernejši, najboljši zakon v Evropi. S tem se tovariši strinjam, toda -Droceduralni predpisi, ki so jih dodali pravniki temu zakonu, so takšni, da traja
rešitev vprašanja čisto tehničnega značaja, npr. okrog odpovedi in kaznovanj,
toliko časa in da povzroči toliko dela. da ta zakon praktično postaja neučinkovit kljub temu, da je v osnovi dober.
Vprašam vas tovariši, ah ie res nujno* potrebno, da smo na našem delavskem
svetu izgubili 6 ur časa za razpravo o pravilniku o dolžini letneffa dirausta in
toliko delovnih ur že prej, ali ni morda vprašanje dolžine letnega dopusta stvar
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sindikata, morda republiškega ali celo zveznega. Menim, da dobro samoupravljanje ni v tem, da se jaz s sekretarjem, z delavcem in ne vem še
s kom kregam, ali je boljše imeti 22 ali pa 24 dni letnega odmora za toliko
in toliko let delovne dobe, temveč je mnogo važnejše, da se delavski svet
in upravni odbor ukvarjata z vprašanji, kako bomo čim več prodali in kako
bomo dobro in poceni proizvajali. Mislim, da so to danes vprašanja, ki so pomembnejša za samoupravljanje.
So pa tudi druga vprašanja, ki jih je nek tovariš poprej omenil, kot
npr. ali je prav, da ima tajnica komunalnega podjetja v Mariboru 160 000 S din
mesečnega dohodka, tajnica v našem podjetju 65 000 S din, v tretjem 30 000
S din, v četrtem pa 80 000 S din. Meni se danes zastavlja vprašanje, ali bi bil
zlo'čin proti samoupravljanju, če bi prišlo do nekih norm o nagrajevanju na
nekem sindikalnem nivoju, da bi ustrezal za tajnico oziroma za tako in tako
administrativno moč z znanjem dveh jezikov, stenografije in tako- naorej,
tak in tak start v teh podjetjih. Drugo pa je vprašanje delitve čistega dohodka,
delitev dohodka na investicije in dodatne plače in tako naprej. Menim namreč,
đa so to vprašanja, ki so danes tehnološke narave, ne vsebinsko samoupravljale narave in da bi moral izvršni svet po svojih strokovnih službah analizirati ta vprašanja in , dogajanja po gospodarskih-organizacijah ter podpreti
oziroma predlagati, da se izloči iz zakonskih aktov vse tisto, kar ovira dobro
samoupravljanje in podpreti, da bo s predpisi zahtevano samo to, kar je nu^no
potrebno za dobro samoupravlianje. Tovariši, menim, da bi morala skuošrna,
kakor tudi izvršni svet bolj odločno poseči v ta vprašanja. Ta vprašanja kljub
temu, da vsi pravijo, da so sila delikatna, to po mojem mnenju niso, temveč
so to vprašanja dejanske strokovne analize in nič drugega. To vprašanje je
namreč podobno vprašanju, na katero mi je nekoč nekdo v Beogradu odgovoril,
ko sem ga vprašal, zakaj moram dve uri čakati pri bančnem okencu, da lahko
napišem ček in zakaj je ta izplačan v sedmih dneh, ko je v ino-zemstvu v enem
dnevu in je rekel, češ to je vprašanje bančnega sistema in bančne politike.
Mislim, da je vprašanje, o katerem sem zdaj razpravljal, prav tako vprašanje.
Hvala lepa.
Predsednik 'dr. Joža Vilfan: Želi še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Tovariš Simoneti, boš zdaj ti - preciziral stališče izvršnega sveta in odgovoril
na vprašanja, ki so bila postavljena? Besedo ima tovariš Simoneti.
Rino Simoneti: Mislim, da je bila razprava sorazmerno bogata
in da je povzemanje stališč neposredno po razpravi precej težko delo, zato se
bom omejil na tis+a gledanja, ki so skupna oziroma se bom moral opravičiti
tam, kjer so stvari še neproučene.
Predvse mislim, da je bila odtočno poudarjena dilema delitve in delitvenih
razmerij. Mi se bomo zavzeli, da bo v jesen predloženo skupščini več pokazovalcev o gibanju osebnih dohodkov po panogah v letošnjem letu v primerjavi
z lanskim letom. Težili bomo tudi, da dosežemo najvišjo stopnjo soglasja
z republiškimi sindikati in z gospodarsko zbornico ter da po potrebi za določene
gospodarske dejavnosti dobimo soglasje za ukrepe, ki bodo stvari spravile v
okvire, kakršni so za našo konstelacijo družbe umestni.
Drugo, opozoril bi zbor, da ima Izvršni svet v programu obravnavo celotnega kompleksa elektrogospodarstva in preskrbe z energijo in da vam bo
z nekaterimi analizami in predlogi gradivo predloženo v razpravo v mesecu
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septembru, posamezni odbori pa bodo verjetno že po prvi prihodnji seji izvršnega sveta dobili vpogled v gospodarjenju na tem zelo delikatnem področju.
Danes lahko izjavljam predvsem to, da so prekoračitve pri gradnji novih objektov zelo velike in da smatramo, da niso vgrajeni v sistem financiranja teh
objektov v zadostni meri stabilizatorji in ravnovesja, ki bi bili adekvatni družbenemu zbiranju sredstev za te objekte.
Tretje tako pomembno vprašanje, ki je bito poudarjeno' v tej razpravi, je
vprašanje usmeritve naše organske kemije glede na likvidacijo EKK Velenje.
Skupščinski odbori so dobili pred kratkim ves material, ki bo predložen zborom
verjetno še pred počitnicami, kolikor se bedo zbori odločili za seje. Ni nobenih
razlogov, razen poslovnih, da se karkoli odteguje vašemu znanju, sodelovanju
in soodločanju.
Glede cest smo se v izvršnem svetu posvetovali in vidimo, da je bila
nekoliko pretrgana kontinuiteta v razgovorih o oesti, ki je bila v razpravi
omenjena. Prav danes pa se je začela v sosednji Avstriji debata o neki drugi
cesti, ki bo šla prek Visokih Tur in je tudi za nas zanimiva, Predstavnik
izvršnega sveta bo v tej razpravi sodeloval. Na drugi strani pa bomo v zelo
kratkem času skupno s cestnim skladom sprejeli določena stališča, ki vam jih
bomo posredovah.
Mislim, da je eno od kapitalnih vprašanj, ki predstavlja resnični prispevek
v današnji razpravi, osvetlitev pomena plinovoda skozi Hrvatsko in Slovenijo.
Izvršni svet se zaveda pomena tega plinovoda, ki pomeni povezavo energetske
baze Sovjetske zveze z Evropo' in po drugi strani velik vpliv Evrope na ta
vir, skratka na Sovjetsko' zvezo. Na začetku so bile s strani Sovjetske
zveze dane določene iniciative, nato pa so stvari nekoliko zamrle. Mi smo najodločneje predlagali organom federacije, da to vključijo v jugoslovanski program prvega reda, ker je plinovod resnično izredno pomemben ne samo kot
tranzit in napajanje naših kapacitet severnega dela države, ampak v perspektivi tudi zaradi možnosti, da se domači viri vključijo v ta plinovod. Mi
smo v tesni povezavi s podjetjem Union-gas, ki je vodilo razgovore v Hamburgu
in v Milanu, kot s firmo ENI in z združenjem plinovodov Evrope ter po medsebojnem obveščanju skušamo biti na tekočem in prispevati k naporom tega
podjetja. Član izvršnega sveta, ki dela na tem področju, je določen in pri vseh
razgovorih sodeluje. Mi smo končno vprašanje sprožili tudi pred predstavniki
mednarodne banke za obnovo in razvoj, ki so pokazali v nekem smislu še deljena mnenja o tem projektu. Skratka, pri tem vprašanju ne gre toliko za to
ali smo ah nismo zainteresirani. Ta hotenja in prizadevanja obstojajo — morda
so samo malo manj publicirana. Problem je bolj v tem, kako naj se potegujemo
za plinovod in to brez določenih sredstev, ki so pa za udeležbo pogoj. Sovjetska
zveza, ki ponuja plin, smatra, da je treba kompletno investicijo plačati s tekočimi dobavami plina. Ker dvomi-m, da bi lahko zagotovili zadostna lastna
sredstva za izgradnjo tega objekta, je možna udeležba pri gradnji le z bistvenim
sodelovanjem mednarodnih kreditov.
Mislim, da je bil v današnji razpravi pomemben prispevek tovariša poslanca, ki je govoril o investicijskih naložbah v kmetijstvu in o širokih kooperacijskih gibanjih, ki se na tem področju pojavljajo. Prav tako so pomembne
misli, izrečene o razvoju turizma ter njegovem pomenu in zaslužijo našo nadaljnjo obravnavo. Seveda niti naši načrti niti moj prispevek v debati ni imel
nobene pretenzije, da zajame vse probleme, ki se danes v gospodarstvu in družbi
pojavljajo, zato je bila razprava zelo koristno dopolnilo.
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V pogledu krepitve materialne moči delovnih organizacij je po mojem treba
upoštevati tisto mnenje, ki je bilo izrečeno o bančnem kreditiranju, ker ima na
koncu vsako jemanje kratkoročnih bančnih kreditov za posledico uporabo
amortizacije ter fondov vseh vrst za tekoče poslovanje, s čimer pa se možnost
modernizacije vse bolj odmika.
Mislim, da je pripomba glede obravnavanja trgovine v vsakem pogledu na
mestu in kolikor tu nisem bil dovolj jasen, poudarjam, da je danes mnenje
večine v izvršnem svetu, da se marže, razen za nekaj artiklov, ki so posebno
pomembni, lahko sprostijo in da bi bil tudi to pomemben korak naprej k
liberalizaciji cen in k normalnim tokovom blagovnega prometa.
Strinjam se z oceno, da poslovne banke niso AOR, ampak samo partner
gospodarstva. Vse, kar je bilo rečeno o tem, kaj bi banke mogle storita, je bilo
mišljeno samo kot ocenjevanje kreditne sposobnosti oziroma prispevek selektivni kreditni politiki. Namesto, da bi se opredeljeval, sem pač skušal pojasniti, kateri kriteriji bi lahko prišli tudi v poštev pri določitvi o dajanju
kredita ali pa o odrekanju kreditov.
Končno menim, da je izredno pomembno razpravljanje o današnjem tehnično pravnem stanju samoupravnih predpisov. Ce smo kakorkoli omenili samoupravljanje, ki naj bi bilo prizadeto z določenimi posegi, potem je bilo tu mišljeno samoupravljanje v tistem slabem smislu, ki se ga praktično zlorablja za neučinkovitost, lenobo in neorganiziranost. Naše pripravljenosti in privrženosti samoupravljanju ni treba deklarirati, ker sem prepričan, da je s primemo poslovno
in pravno tehniko to lahko zelo moderen in učinkovit samoupravni poslovni
sistem, seveda pa ga je treba razbremeniti najrazličnejših balastov. Zal pa je
tako>, da se sestavljalci predpisov praviloma ognejo vsaki strokovni razpravi
in ker podjetništva še niso videli od blizu, je še najlaže napisati »o tem odloča
delavski svet«. Odtod potem 60 točk 'dnevnega reda in 6-urna ali 10-urna
utrujajoča razprava o malenkostih. Strinjam se, da bi bila potrebna temeljita
pravna in poslovna revizija vseh predpisov s področja samouprave v delovnih
organizacijah. V tem smislu je bilo tudi formulirano moje mnenje o zakonu o
delovnih razmerjih, ki je v izpeljavi in v končnih konsekvencah nedvomno
pokazal veliko napak, in majhno uporabnost, zato pa doživel tudi veliko sprememb. Vendar mislim, da ni nobenih razlogov, če ga pravno-tehnično usposobimo, da bi v pogojih samoupravljanja v podjetju ne mogel biti dovolj učinkovit. To so moja stališča v zvezi z bogato razpravo.
Tovariš predsednik, hvala, da ste mi dali znova besedo, vam tovariši
poslanci pa hvala, da ste me znova poslušali.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Želi še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Ce ne, potem v smislu pojasnila, ki sem ga dal pred odmorom, zaključujem
obravnavo te točke dnevnega reda s tem, da iz vsebine izvajanj poslancev
na našem zboru lahko upravičeno sklepam, da odobravamo in potrjujemo politiko, kakršna nam je bila danes obrazložena s strani predstavnika izvršnega
sveta. Se s to ugotovitvijo strinjate? (Poslanci se strinjajo.) Ker ni ugovora,
menim, da je tako.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu odloka zakona o prenehanju skupnosti cestnih rod;etij.
Predlagatelj zakona je izvršni svet, ki je predložil pismeno obrazložitev, za
predstavnika v tej razpravi pa je določil tovariša Svetka Kobala. Predlog
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zakona sta obravnavala odbor za proizvo'dnjo in promet in zakonodajno-pravna
komisija. Poročilo odbora in komisije vam je bilo predloženo. Zeli predstavnik
izvršnega sveta utemeljiti ta predlog zakona? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš
Kobal.
Sve tko Kobal: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da poleg
obrazložitve, ki je bila priložena k samemu zakonu, v kratkem podam še nekaj
dodatnih informacij, ki so tesno povezane s samim zakonom. Letos v marcu je
Skupščina SR Slovenije sprejela tri zakone s področja cest. In sicer, zakon o
delitvi sredstev za ceste na območju SR Slovenije, zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o cestnem skladu SR 'Slovenije in zakon o dopolnitvah
zakona o javnih cestah. S temi zakoni so bila urejena samo tista vprašanja,
ki jih je bilo treba urediti takoj po izidu sprememb temeljnega zakona o javnih
cestah, ki ga je sprejela zvezna skupščina letos januarja.
Kontinuitete del na cestah tik p-red začetkom zlasti turistične sezone je
namreč terjala, da je republika takoj uredila s svojim zakonom, skladno z načeli
spremenjenega temeljnega zakona, delitev sredstev za ceste in upravljanja s
temi sredstvi. Nujno je tudi bilo treba urediti pristojnost za določene ceste
II., III. in IV. reda. Na podlagi spremenjenega temeljnega zakona o javnih
cestah pa je treba obvezno urediti z republiškimi predpisi še posamezna druga
vprašanja, ki niso urejena z omenjenimi tremi zakoni, sprejetimi v marcu letos.
V razpravi o predlogih teh zakonov v Skupščini SR Slovenije so predstavniki
izvršnega sveta obrazložil, da terja priprava predloga republiškega zakona,
ki naj uredi ostala vprašanja javnih cest, daljša proučevanja, analize in posvetovanja. Poleg tega pa so potrebne določene izkušnje v delu sedanje organizacije na področju cest, ki se mora seveda poleg drugega pri svojem delu predhodno tudi stabilizirati. Glavna vprašanja, ki jih je treba še urediti, se nanašajo
predvsem na način in pogoje upravljanja cest I., II. in III. reda in komunikacij,
ki niso javne ceste. Določiti je treba posamezne pristojnosti, na primer: za
izdajanje dovoljenj za izredne prevoze, za imenovanje komisije za tehnične
preglede javnih cest, za dajanje soglasja k izdajanju avtokart in drugo, za
določene pristojbine za cestno-vprežna vozila, dalje za organizacijo inšpekcije
javnih cest v republiki itd. Poleg tega je treba urediti še posamezna vprašanja,
katera se na podlagi temeljnega zakona fakultativno urejajo z republiškimi
predpisi, kot na primer: uvajanje, pobiranje in uporabljanje posebnih pristojbin za rabo cetste, ali cestnine. Potrebno je tudi revidirati posamezne do^ločbe veljavnega zakona o javnih cestah iz leta 1962 tako, da bodo v skladu
z našim družbenim in gospodarskim razvojem.
Osnutek zakona, ki naj uredi še odprta vprašanja, pripravlja republiški
sekretariat za gospodarstvo. Predlog zakona bo Skupščini SR Slovenije predložen v letošnji jeseni. Ločeno od navedene problematike pa je treba urediti
način prenehanja skupnosti cestnih podjetij SR Slovenije. To je potrebno zato,
ker temeljni zakon o javnih cestah določ^, da skupnosti cestnih podjetij prenehajo najkasneje do 30. 6. letos, ne ureja pa načina prenehanja skupnosti. Zato
predlagamo, da se način prenehanja skupnosti cestnih podjetij uredi s predloženim zakonom.
Skupnost cestnih podjetij SR Slovenije je ustanovil izvršni svet z odlokom
ob koncu leta 1961. Izvršni svet je na skupnost prenesel del inventarja odpravljene uprave za ceste LR Slovenije in del arhiva te uprave, ki ima splošen
pomen za ceste v republiki.
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Stavba, v kateri ima skupnost svoje prostore, je bila kupljena z denarjem,
ki je ostal po likvidaciji uprave za ceste SR Slovenije. Skupnosti je bila priznana pravica uporabe te stavbe. Začetno premoženje je torej skupnost prejela
v glavnem od republike. Bistveni del nalog skupnosti prevzame na podlagi
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o cestnem skladu SR Slovenije,
ki je bil sprejet v marcu letos, cestni sklad SR Slovenije. Gre zlasti za naloge
kot je: študij in programiranje razvoja cestne mreže, nadzorstvo nad izvajanjem pogodb in podobno. Ker je bila dala republika skupnosti začetno premoženje, in ker cestni sklad SR Slovenije prevzame bistveni del nalog skupnosti, je utemeljeno, da sredstva, pravice in obveznosti ter arhivsko gradivo
skupnosti prevzame cestni sklad SR Slovenije, kot to predvideva predloženi
zakon.
Zato v imenu izvršnega sveta predlagam Skupščini, da predloženi zakon
sprejme.
Predsednik 'dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Zeli predstavnik odbora za
proizvodnjo in promet, ali pa zakonodajno-pravna komisija kaj dopolniti?
Besedo ima poročevalec odbora za proizvodnjo in promet Franc Gorene.
Franc Gorene: Kljub temu, da bom ponovil nekatere ugotovitve
predstavnika izvršnega sveta želim prispevati nekaj misli v zvezi s tem zakonom.
S sprejetjem predloga zakona o prenehanju skupnosti cestnih podjetij
se s formalne plati zadovoljuje le določilo 13. člena zakona o spremembah in
dopolnitvah temeljnega zakona o javnih cestah. Hkrati pa pomeni to nov pomemben korak k sistemskemu urejanju cestnega gospodarstva nasploh. Z
navedeno' spremembo in dopolnitvijo temeljnega zakona, ki je stopil v veljavo
16. februarja leta 1967 so bili podani zakonski pogoji za enotno pravno reguliranje upravljanja in financiranja javnih cest na selotnem področju države.
Zakon pa je hkrati prepustil republikam zelo obsežna pooblastila, ki pa doslej
zaradi konkretnosti in obsežnosti problematike še niso bila v celoti izčrpana.
Med pomembna splošna določila temeljnega zakona štejemo zlasti prenos
prispevkov za ceste, ki se pobirajo ob prodaji goriva, od cestnih podjetij na
poseben račun republike, ki se vodi pri službi družbenega knjigovodstva. Nadaljnji pomemben ukrep je uvedba amortizacije gornjega ustroja cest in objektov na cestah, ter določilo, 'da se sredstva amortizacije lahko uporabljajo le
za večja vzdrževanja in rekonstrukcije obstoječih cest, ne pa tudi za gradnjo
novih cest.
Republikam je bilo prepuščeno, da s svojimi zakoni urede, katere organizacije bodo opravljale dejavnost vzdrževanja, rekonstrukcije in gradnje cest,
njihovo okvirno organizacijsko obliko ter način udeležbe predstavnikov družbeno-političnih skupnosti in koristnikov cest v upravnem odboru cestnega sklada. Republika prav tako sprejme predpise, ki podrobneje urejajo razne tehnične
normative pri gradnji in upravljanju javnih cest, inšpekcijsko dejavnost in
podobno. Zaradi nujnosti takojšnje rešitve vprašanj, ki urejajo razporeditev
neposrednih dohodkov za ceste in na način upravljanja s temi sredstvi, je republika doslej nekatere tovrstne probleme iz naslova zakonskih pooblastil reševala s posebnimi zakoni.
Skupščina SR Slovenije je v marcu letos sprejela naslednje zakone: zakon
o delitvi sredstev za ceste z območja Slovenije, ki določa vire financiranja, ter
njihov način uporabe; zakon o dopolnitvi zakona o javnih cestah, ,s katerim
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je odrejen republiški organ, ki določa kategorizacijo cestnega reda; zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o cestnem skladu Slovenije, ki usklajuje
funkcijo sklada z določili temeljnega zakona, po katerem je edini predstavnik
republike na področju cestnega gospodarstva cestni sklad, ne pa več cestna
podjetja.
S prevzemom sredstev od prodaje goriva ter prispevkov od motornih in
vprežnih vozil je postal republiški cestni sklad nosilec vseh usmerjenih sredstev
za amortizacijsko in tekoče vzdrževanje cest in cestnih objektov.
Ta zakon nalaga upravnemu odboru cestnega sklada, da v skladu z družbenim planom republike in skupno s cestnimi podjetji pripravi in sprejme
srednjeročni letni program rekonstrukcije cest I., II. in III. reda, ki ga potem
predloži še v soglasje Skupščini SR Slovenije.
Z zakonom o cestnem skladu je bilo nadalje določeno, da se pripravijo
normativi za plačila storitev na cestnih objektih. Te normative je skupnosti
cestnih podjetij s cestnimi podjetji že pripravila in potrdila, sprejel pa jih je
tudi že upravni odbor cestnega sklada.
Pred dobrimi dvemi meseci smo v skupščini sprejeli tudi program večjih
rekonstrukcij na celotnem omrežju cest Slovenije do leta 1970. Zato predlog
zakona o ukinitvi skupnosti cestnih podjetij, ki ga obravnavamo danes, samo
usklajuje vsebinske spremembe, ki so bile uzakonjene s temeljnim zakonom
o javnih cestah in z odpravo zakona o cestnih pojetjih. Kljub temu, da je bilo
doslej urejenih že precejšen del omenjenih vprašanj, pa je vrsta problemov še
vedno nerešena. Zato je bilo v odboru za proizvodnjo in promet doslej že večkrat poudarjeno, da morajo pristojni republiški organi čimprej opraviti potrebne
proučitve in pripraviti osnutek zakona, ki bo kompleksno uredil problematiko
cestnega gospodarstva.
Med pomembnimi problemi, ki so v pristojnosti republike, je sprejetje
ustreznih predpisov s področja normativov, ki jih je treba upoštevati pri gradnjah in rekonstrukcijah posameznih kategorij cesit. Dalje predpisi, ki urejajo
vprašanja odrejanja izrednih prevozov in odškodnin za delo pri odstranjevanju
naravnih in drugih večjih poškodb, ki gai opravijo mobilizirani državljani;
uvedba posebnih pristojbin za upravo posameznih javnih cest in način uprave
teh sredstev ipd. Posebno- občutljivo je pooblastilo, 'da morajo cestna podjetja
voditi tehnične in druge podatke o javnih cestah in njihovih objektih. Čeprav
se o potrebnosti teh podatkov, kot so: kataster cest, štetje. prometa in drugi
statistični podatki, sploh ne more dvomiti, je treba hkrati urediti tudi vprašanje kritja teh brez dvoma precejšnjih stroškov, ki so povezani z izdelavo in
vzdrževanjem dokumentacije.
Odprtih ostaja tudi več vprašanj, ki jih pooblastila temeljnega zakona ne
obravnavajo1. To je zlasti določitev upravnega organa za promet, ki je pristojen
za reguliranje režima prometa na cestah, za organizacijo inšpekcije ter za izdajo
predpisov o minimalnih tehničnih pogojih in ukrepih, ki se uporabljajo pri
vzdrževanju javnih cest. Po sedanji praksi so edini kriteriji za minimalne
tehnične pogoje in ukrepe že omenjeni normativi. Sredstva, ki so namenjena
za posamezne cestne odseke ali področno cestno omrežje, pa odreja republiški
cestni sklad. Ob tem se pa pojavi vprašanje, kdo odgovarja za stanje na določenih cestah v primerih, če so v ta namen odrejena sredstva nezadostna. Pojav
takih problemov je brez dvoma možen. Zato je treba v zakonu, ki ga predvidevamo in, ki naj uredi še te odprte probleme s področja cestnega gospodarstva,
to v celoti upoštevati in na ustrezen način tudi urediti.
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali se predstavnik odbora za proizvodnjo
in promet strinja z amandmaji, ki jih je dala zakonodajno-pravna komisija?
(Se strinja.) Hvala lepa!
Pričenjam razpravo o predlogu zakona o prenehanju skupnosti cestnih podjetij. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem obravnavo in prehajamo na glasovanje. Prosim člane republiškega
zbora, ki so za predlagani zakon o prenehanju skupnosti cestnih podjetij, da
dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je bil predlog zakona o prenehanju skupnosti cestnih podjetij soglasno sprejet.
Preden preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, želim opozoriti tovariše, da se nevarno približujemo meji kvoruma, da pa imamo danes na
dnevnem redu tudi volitve in imenovanja. V primeru, da bom imel vtis, da ni
kvoruma, bom prešel na imensko ugotavljanje prisotnih, ker mislim, da so
volitve sodnikov takega pomena, da mora potrebni kvorum zbora spoštovati.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo nekaterih problemov s področja
a) socialnega zavarovanja delavcev;
b) zdravstvenega zavarovanja kmetov.
Poslanci ste prejeli k tej točki obširno gradivo. To gradivo je obravnaval
odbor za delo in socialno zavarovanje in dal dve poročili, ki sta vam bili dostavljeni. To je poročilo o problematiki socialnega zavarovanja delavcev in poročilo o problematiki zdravstvenega zavarovanja kmetov.
Gradivo je skupščina dostavila v smislu svojega poslovnika tudi izvršnemu
svetu, ki je kot svojega predstavnika pri obravnavanju tega gradiva določil
tovariša Jožeta Božiča, republiškega sekretarja za delo. Na sejo sta bila vabljena
tudi predstavnik republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev in predstavnik republiške skupnosti socialnega zavarovanja kmetov.
Vprašujem najprej predstavnika odbora, ali želi še dopolniti poročilo odbora? (Ne želi.) Zeli morda predstavnik izvršnega sveta tovariš Božič dati
dopolnilna stališča oziroma precizirati predloge, ki so vsebovani v gradivu, ki
ga je predložil izvršni svet? (Da.) Besedo ima tovariš Božič.
Jože Božič: Tovarišice in tovariši poslanci! Socialno zavarovanje je
postalo predmet živih in vsestranskih razprav, kar je razumljivo, saj njegova
ureditev in delovanje neposredno zadevata življenjski standard vsega prebivalstva naše republike. Zato so problemi, ki jih na tem področju zaostruje
reforma, in terjajo rešitve, ne samo strokovno zahtevni, temveč hkrati tudi
politično silno občutljivi.
Iskanje primernih rešitev za posamezne panoge socialnega zavarovanja je
torej zelo zamotana naloga, ki terja poleg strokovnega znanja in ekonomsko
finančnih presoj, zlasti mnogo političnega posluha za družb en o-politične posledice, ki jih lahko imajo posamezne rešitve. Na to opozarjajo pojavi, ki so
spremljali prizadevanja za rešitev nekaterih perečih tekočih problemov na
področju znanstvenega zavarovanja v letu 1966 in 1967, in ki so bila usmerjena predvsem v to, da bi stabilizirali hitro naraščajočo potrošnjo na tem
področju in jo začeli usklajevati z možnostmi, ki jih daje gibanje nacionalnega
dohodka.
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Kot se vidi iz predloženih poročil in informacije ter dosedanje razprave,
je problematika posameznih panog socialnega zavarovanja dokaj samostojna
zaradi vrste specifičnih obeležij. To velja tudi za pokojninsko zavarovanje, pri
katerem želim opozoriti na dva problema, ki zadevata v dobršni meri sam
sistem, ki pa jih je vendarle treba čimprej urediti. To sta prenos zveznih pristojnosti na republike in problem zagotovitve sredstev za odstranitev protislovij in razlik, ki se iz meseca v mesec povečujejo med starimi in novimi
pokojninami.
Sicer ni mogoče zanikati, da povzročajo nekatere težave v skladih invalidsko-pokojninskega zavarovanja tudi nekateri vzroki izven samega sistema. Na
primer: neizgrajenost sistemov notranje delitve, na katerih osnovah je zgrajen
temeljni zakon o pokojninskem zavarovanju, nezakonitosti pri ugotavljanju
osebnih dohodkov, hitro preslojevanje prebivalstva in hiter porast zaposlenih,
omejevanje prispevne stopnje, ki je zgolj restriktiven finančni ukrep in tako
dalje.
Vendar je jasno, da brez nekaterih posegov v sam sistem zakonodaje in
financiranja ne bo mogoče odpraviti težavnih razmer v skladih invalidskopokojninskega zavarovanja in ustvariti pogoje, v katerih izplačevanje rednih
pokojnin in njihovo usklajevanje ne bo stalno pereč problem.
Eden izmed ključnih problemov sedanjega sistema pokojninskega zavarovanja je obseg zvezne zakonodaje ter njen odnos do republiške zakonodaje in
do samoupravne normativne dejavnosti na tem področju. Težave, ki so nastale
s prevedbo po enotnih zveznih količnikih ter težave, ki nastajajo z usklajanjem
pokojnin gibanju življenjskih stroškov, dovolj jasno kažejo, da je to problem
z dokaj močnim družbeno-političnim obeležjem. Ta problem postaja vedno
bolj aktualen, ker je večina doslej uveljavljenih sprememb sedanjega temeljnega
zakona v njem celo krepila elemente popolnega zakona, povzročala nove izdatke,
hkrati pa omejila republike in samoupravne organe v možnostih, da bi pereča
vprašanja odnosov med starimi in novimi pokojninami, odnosov med nominalno
in realno vrednostjo pokojnin itd. urejali v skladu s svojimi potrebami in
razmerami.
Znane so težavne posledice, ki so nastale s prevedbo pokojnin priznanih
pred prvim majem 1965, ko je začel veljati nov zakon. Ne bom ponavljal podatkov iz informacije, ki kažejo, da namen prevedbe ni bil dosežen, ampak
je bilo doseženo pravzaprav nasprotno od proklamiranega. Opozoriti pa moram,
da je to posledica očitne tendence, naj temeljni zakon čimveč in čim nadrobneje uredi celotno materijo pokojninskega zavarovanja. Realizacija te tendence
je povzročila, da je prišlo že ob sami uveljavitvi novega zakona do novih nesorazmerij, in da nastajajo vedno hujše razlike med pokojninami, ki so priznane
po prejšnjih predpisih in pokojninami, ki so priznane po sedanjem zakonu.
Te posledice se potem čutijo tudi pri usklajevanju pokojnin z gibanjem življem"skih stroškov. Tako prevedene pokojnine so namreč povsem izgubile stik
z gibanjem osebnih dohodkov aktivnih zavarovancev, to pa je v nasprotju
z osnovnimi intencijami temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju.
Nevzdržne razlike med prejšnjimi in novimi upokojenci postajajo vedno
bolj pereč problem ki opozarja, kako pomembno je vprašanje, kakšen naj bo
odnos med zvezno^ in republiško' zakonodajo na tem področju in da gre pri lem
za realizacijo poglavitnih načel samega sistema. Odprava teh nesorazmerij je
mogoča samo tako, da se z uveljavitvijo načel in funkcij temeljne zakonodaje
da takoj republiška pristojnost, da v skladu s svojimi razmerami odpravljajo
7
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ta nesorazmerja, ki so v bistvu posledica tega, da zakonodaja ni v zadostnem
obsegu upoštevala različne življenjske razmere v posameznih republikah in
različno gibanje osebnih dohodkov, kar je pomembno tudi za sistem pokojninskega zavarovanja ter dejstva, da je socialno zavarovanje v celoti predmet
temeljne in ne popolne zakonodaje.
Glede na to je treba vztrajati, da se čimprej novelira 102. člen temeljnega
zakona o pokojninskem zavarovanju, za kar se je zavzel na svoji 4. seji tudi
izvršni svet. Po tem predlogu se prepusti republikam, da v skladu s svojimi
možnostmi in svojim razmeram ustrezno uskladijo prevedene pokojnine z novo
priznanimi pokojninami.
Sprejem te novele bi bil tudi docela v skladu z že uveljavljenimi načeli na
področju otroškega dodatka in zdravstvenega zavarovanja kmetov, kjer so
dobile republike možnosti, da ta področja uredijo svojim razmeram primerno.
Za takšne rešitve že poteka aktivnost v organih republiške skupščine in izvršnega sveta.
Seveda so še nekateri drugi problemi na področju pokojninskega zavarovanja, kot na primer pravica zaposlenih upokojencev do pokojnine, dokler so
zaposleni, kar obravnavajo tudi poslanska vprašanja, sledi valorizacija pokojnin z enotnimi ali diferenciranimi valorizacijskimi količniki, metode valorizacije
itd. Vendar ti problemi, kljub svoji aktualnosti, niso več bistvenega pomena
za sam sistem, ki ga je treba čimprej organizirano urediti. Zato je potrebno
tudi za to področje ustanoviti posebno komisijo, ki naj jo sestavljajo strokovni
delavci ter predstavniki družbeno-političnih organizacij in upokojencev.
V zaključkih in predlogih informacije je tudi posebej omenjeno, da je treba
izdelati informacijo o likvidnosti sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja.
Tako se bomo lahko seznanili z možnostmi valorizacije v letu 1967 in spoznali
perspektive za leto 1968 in obseg sredstev za uskladitev starih pokojnin z novimi. Pri tem ne smemo starih pokojnin reševati samo kot socialni problem,
marveč jih je treba začeti obravnavati kot delež, ki pripada upokojencem glede
na njihovo vlaganje osebnega dela v danes obstoječo materialno bazo.
Tudi za stare pokojnine velja načelo delitve po delu. Zato je temeljni zakon
o pokojninskem zavarovanju odredil najprej prevedbo in valorizacijo obstoječih
pokojnin po gibanju življenjskih stroškov in valorizacije glede na tekoča ekonomska gibanja.
Očitno je, da so trenutne finančne možnosti invalidsko pokojninskega
sklada tolikšne, da bi lahko pokrili izdatke za tekoče pokojnine in postopoma
realizirali sklep skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja o valorizaciji pokojnin za leto 1967. Razmere staroupokojencev pa postajajo takšne,
da se upravičeno vprašujemo, ali je še dopustno dalj časa ostajati na obljubah
in pri čakanju novega sistema ter videti perspektivo' samo v valorizacijah
brez predhodne uskladitve prevedenih pokojnin.
Poteg čimprejšnjega noveliranja 102. člena temeljnega zakona je nujno
najti ustrezne rešitve in vire, ki bodo omogočili urediti opisano nesorazmerje
in tako uveljaviti tudi za stare upokojence načelo delitve po delu ter prilagoditi
pokojnine realnim vrednostim. Gotovo je tu odprto vprašanje, ali naj se dodatna
sredstva črpajo samo iz živega dela aktivnih zavarovancev ah pa naj najde
družba druge primerne vire.
Obe vprašanji, to je decentralizacijo konkretnih pristojnosti v sistemu socialnega zavarovanja na republike in problem likvidnosti ter povečanja invalidsko-pokojninskega sklada za urejevanje obstoječih protislovij, nisem poeno-
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stavil, kakor na prvi pogled izgleda. Prepričan sem, da republiški zbor lahko
sproži dovolj učinkovit organiziran pristop k tej nalogi, kar bo brez dvoma
stimulativno vplivalo na nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov pri nas.
Hvala lepa!
Predsednik dr. Joža Vilfan: Pričenjam obravnavo. Besedo ima tovariš Ignac Nagode.
Ignac Nagode: Tovaarišice in tovariši poslanci! Poročilo republiške
skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije za leto 1966 zajema
prvo celotno koledarsko leto izvajanja gospodarske reforme in je zaradi tega
možno oceniti kako in s kakšnim uspehom se je zavarovanje vključilo v ukrepe
reforme, kateri glavni problemi so ovirali izvajanje osnovnih načel socialnega
zavarovanja ter koliko so vsebinsko napredovali samoupravni odnosi v tej
obsežni in za občane zelo pomembni družbeni dejavnosti.
Naj ponovim iz poročila nekaj podatkov o številu in strukturi zavarovancev
na območju Slovenije v letu 1966, v katerih je že opazen posredni vpliv gospodarske reforme. V delavskem zavarovanju je skupno več kot milijon 314 tisoč
oseb ali skoraj 80 »/o vsega prebivalstva Slovenije. Ta odstotek je zadnji dve
leti ustaljen, ker je prenehala tendenca hitrega naraščanja, ki je bila značilnav pogojih ekstenzivne zaposlitve. Manj zadovoljivo pa je to, da se je v letu
1965 — in to se je nadaljevalo tudi v letu 1966 — pospešeno menjala struktura
zavarovanih oseb tako, da se je hitreje povečevalo število po socialnem zavarovanju vzdrževanih oseb, in oelo majšalo' število aktivnih, to je zaposlenih
zavarovancev. Iz statističnih podatkov republiškega zaveda je razvidno, da se
je v preteklem letu zmanjšalo število aktivnih zavarovancev, ki plačujejo prispevke v sklade, od 561 tisoč v letu 1965 na 552 tisoč v letu 1966 ali za 1,7 '%>.
Povečalo se je tudi število uživalcev invalidskih, starostnih in družinskih
pokojnin, od 136 tisoč v letu 1965, na 146 tisoč lani ali za 8 °/o v enem letu.
Povečalo se je število delovnih invalidov, ki so prejemali oskrbnino na poklicni
rehabilitaciji oziroma ko so čakali na ustrezno zaposlitev. In dalje, povečalo
se je število svojcev aktivnih zavarovancev in upokojenih, kar dodatno bremeni
sklade zdravstvenega zavarovanja.
Sam proces naraščanja števila upokojenih in ostalih vzdrževanih nasproti
številu aktivnih zavarovancev je za Slovenijo še razumljiv, posebno če to primerjamo z razvitejšimi državami kot sta Francija in Avstrija. Toda, če dobi to>
nenormalne dimenzije, vnaša v poslovanje elemente skokovite potrošnje oziroma
pritiska in sili na dodatne obremenitve tistih, ki vplačujejo v sklade socialnega
zavarovanja. Iz tega sledi ugotovitev, da je izvajanje reforme kompleksen
problem, ker se aktiva pri večji produktivnosti, kolikor se ta dosega s premikom zaposlenih med upokojence, lahko v končnem obračunu občutno zmanjša.
Da ne bo pomote, poudarjam, da je gotovo, da podjetja niso socialne ustanove,
ki z zaposlitvijo skrbe za stare in onemogle, temveč morajo čimbolj povečati
produktivnost in racionalno poslovanje. Toda odpreti vrata za upokojitve — in
to se je napravilo s prehodnimi določbami novega zakona o pokojninskem zavarovanju in v konkretni praksi, — pomeni zmanjšati družbeno produktivnost in
povečati družbene obveznosti.
Drugi in bolj direktni vpliv na finančno poslovanje skladov so imeli ukrepi
federacije z limitiranjem skupne prispevne stopnje, ki pomenijo nižanje dohodkov skladov, večanje pravic nekaterih kategorij zavarovancev, kakor tudi
7»
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večjo valorizacijo pokojnin in ostalih dohodkov zagradi povečanja življenjskih
stroškov. Skupno je bilo lani v vseh skladih socialnega zavarovanja delavcev
1 milijardo 819 milijonov N dinarjev izdatkov, kar je 21,8% več kot v letu
1965. Verižni indeks sicer kaže v letu 1966 manjše povečanje kot v prejšnjih
letih, ker je v dveh panogah socialnega zavarovanja, to je v otroškem dodatku
in posebno v zdravstvenem zavarovanju uspelo vsaj delno uveljaviti načelo
materialne možnosti skladov. V odnosu na narodni dohodek, čeprav ta podatek
ni dokončen glede izračuna narodnega dohodka, so se izdatki socialnega zavarovanja v letu 1966 znižali nasproti letu 1965, in sicer od 13,2% na 12,8%
in to po panogah: zdravstveno zavarovanje od 6,2 % na 5,4%; otroški dodatek
iz 1,4% na 1,3%; medtem ko je porastel odnos izdatkov sklada invalidskopokojninskega zavarovanja 5,6% na 6,1%.
Dohodki skladov so bili učinkovito omejeni z znižano limitirano osnovno
'prispevno stopnjo. Samo znižanje osnovne prispevne stopnje od 23,5 pred reformo na 20,5 za leto 1966 pomeni v skladih socialnega zavarovanja Slovenije
okrog 200 milijonov dinarjev manj dohodkov. Ker pa je narasla osnova, to je
osebni dohodek, za približno 30*Vo nasproti letu 1965, je kljuo zmanjšani prispevni stopnji doseženo povečanje dohodkov sklada za 16 °/o več kot v letu 1965.
Torej je v primerjavi z letom 1965 in 1964 možno ugotoviti, da je bilo izločeno
za sklade socialnega zavarovanja v letu 1966 11,9 narodnega dohodka, v letu
1965 12,9 in v letu 1964 13,2 % narodnega dohodka. Na tej podlagi lahko ugotovimo, da so bili ukrepi reforme izvedeni predvsem pri financiranju socialnega
zavarovanja delavcev z omejitvijo prispevne stopnje in, da je bil tudi sistem
zdravstvenega zavarovanja delno prilagojen glede pravic. V pokojninskem zavarovanju in v otroškem dodatku pa ni bila niti z zvezno zakonodajo' niti s pooblastilom samoupravnih organov skupnosti zavarovancev dana možnost prilagoditve pravic novim finančnim pogojem.
Zaradi tega lahko govorimo za preteklo leto le o delni stabilizaciji potrošnje
in o razkoraku med možnostmi financiranja in obsegom pravic. Končni rezultat
teh neusklajenih odnosov je primanjkljaj v vseh skladih republiške in komunalnih skupnosti, razen komunalne skupnosti Gorica, v skupni višini 128 milijonov 400 tisoč dinarjev. Ta primanjkljaj je krit v višini 107,4 milijona din iz
rezervnih skladov, nepokrito pa je ostalo 17,1 milijona din primanjkljaja v
skladu otroškega dodatka in 3,9 milijona v skladu zdravstvenega zavarovanja
komunalne skupnosti Ljubljana. Za kritje tega primanjkljaja sta predpisane
v letu 1967 poseben prispevek za otroški dodatek za območje Slovenije in
izredni prispevek za območje komunalne skupnosti Ljubljana.
Za boljšo analizo in orientacijo, kako v bodoče usmeriti samoupravno in
družbeno intervencijo, je potrebno grupirati poslovanje in probleme po posameznih panogah zavarovanja, ki tudi v pogledu obstoječega sistema ne nudijo enake
možnosti za učinkovito uveljavljanje samoupravnih teles.
V pokojninskem zavarovanju temeljijo vse odločitve glede sistema pravic
direktno na temeljnem zakonu o pokojninskem zavarovanju, o čemer je ze
govoril tovariš Božič. Se več. Pristojnost glede načina valorizacije osebnega
dohodka in načina valorizacije pokojnin, je samoupravnim organom republiške
skupnosti odvzeta tudi z novelo zakona v začetku leta 1966. Rizična skupnost
in njen samoupravni organ, to je skupščina republiške skupnosti, sta predvsem
Izvajalca zveznih predpisov in odgovorna za finančni rezultat. Ravno ta panoga
zavarovanja pa izkazuje največ problemov tako sistemskih, kakor finančnih,
ki so posledica centralnih povprečij in odločitev na jugoslovanskem nivoju.
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Tako pridemo do nesmisla, da je povprečna starostna pokojnina upokojenega
izpred leta 1965 v Sloveniji nižja kot v 4 drugih republikah in je samo v Ma-;
kedoniji še nižja. Če bi uveljavili enak instrument, to je zakon o višini osebnih
dohodkov in določili predzadnje mesto Sloveniji, tak zakon gotovo ne bi vzdržal
niti mesec dni.
Izdatki sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja so v letu 1966 znašali
skupno 917 milijonov N din in so za 33,9 °/o večji cd leta 1965. Čisti dohodki
so bili realizirani v višini 916 milijonov N din, v katere so vključena tudi
sredstva valorizacijske rezerve 58 milijonov din, kar pa ni zadostovalo za kritje
izdatkov. Tako je sklad pokojninskega zavarovanja zaključil poslovno leto 1966
s primanjkljajem 41 milijonov din, ki so bili pokriti z rezervo sklada. Na tak
zaključek poslovnega leta so vplivali predvsem naslednji pogoji:
1. Neusklajenost sistema pokojninskega zavarovanja z intencijami reforme:
Ob omejitvi prispevne stopnje ni bil obenem ali celo pred tem prilagojen pokojninski sistem in je obseg pravic enak kot pred reformo.
2. Velik priliv zahtevkov za upokojitev, ki je bil posledica možnosti ugodnejše upokojitve po enoletnem povprečju, kar je izkoristilo veliko število zavarovancev, ki so imeli izpolnjene pogoje za upokojitev.
3. Nepričakovano povečanje pravic iz pokojninskega zavarovanja v začetku
lanskega leta samo za nekatere kategorije zavarovancev.
4. Manjša realizacija osnove, cd katere se plačuje prispevek za pokojninsko
zavarovanje.
Ob tako povečani potrošnji je v sedanjem sistemu ostalo odprtih nekaj
vprašanj, ki terjajo takojšnjo revizijo sistema pokojninskega zavarovanja, in
sicer:
1. Med osebnim dohodkom in pokojnino v naši republiki obstoja od. zadnje
prevedbe pokojnin razkorak tako, da pokojnina ne ustreza odstotku osebnega
dohodka, predvidenega za povprečno pokojninsko dobo upokojencev. To stanje
je posledica povprečnih valorizacijskih količnikov porastov osebnega dohodka,
ki so bili določeni enako za četo federacijo. Ti količniki so' imeli za posledico
nižjo. valorizacijo pokojnin v naši republiki in višjo v nekaterih drugih, v primerjavi z osebnim dohodkom. Upokojenci postavljajo zahtevo, da se povprečna
pokojnina v Sloveniji dvigne na višino, ki bo ustrezala povprečni pokojninski
dobi in povprečnemu osebnemu dohodku. Ta razkorak je še toliko bolj boleč,
ker se kaže z večjo ostrino prav v nekaterih panogah dejavnosti oziroma v nekaterih poklicih.
2. Sedanji sistem pokojninskega zavarovanja je defekten v mehanizmu
valorizacije pokojninske osnove in tudi v prilagajanju pokojnin naraščanju
življenjskih stroškov. Temeljni zakon o pokojninskem zavaro-vanju dopušča
valorizacijo zgolj z enakimi povprečnimi količniki, ugotovljenimi na podlagi
porasta osebnega dohodka za pokojninsko osnovo oziroma na podlagi porasta
cen za tekoče pokojnine na območju republike. Ti enaki količniki vodijo k temu,
da se višji osebni dohodki, ki so rasli z blažjo stopnjo, valorizirajo več kot so
dejansko porasli, kar ima ob upokojitvi za posledico višjo> pokojninsko* osnovo
ali ček* višjo pokojnino kot so* bili zadnji dejanski osebni dohodki zavarovanca.
Prav tako se višje pokojnine valorizirajo ugodnejše kot nižje. Brez dvoma
je, da je tak disproporc pogojen z močno stopnjo inflacije prejšnjih let in se bo
s stabilizacijo našega gospodarstva vse bolj izgubljal. Zahteva pa sanacijo
stanja, ki ga je ustvaril do sedaj.
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3. Posebno težko vprašanje, s katerega rešitvijo se samoupravni organi
republiške skupnosti socialnega zavarovanja in republiški zavod ukvarjata od
avgusta leta 1965, je možnost zagotovitve obratnih sredstev za tekoče poslovanje
sklada pokojninskega zavarovanja in otroškega dodatka.
Na količino obratnih sredstev je vplivalo poleg neenakomernega dotoka
prispevka za socialno zavarovanje, ki je v začetku leta normalno nižji predvsem
dejstvo, da nista v preteklem letu federacija v celoti, republika pa le delno,
izpolnili svojih obveznosti do pokojninskega zavarovanja, ki izhajajo iz 116.
člena temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja.
Republiška skupnost socialnega zavarovanja se je morala poslužiti sodnih
ukrepov za izterjanje dolga republike. Proti zakonu, ki je za federacijo premaknil
datum, od katerega dolguje svoje obveznosti, na 1. 1. 1967 pa je zaprosila
ustavno presojo', ki je bila za pokojninsko zavarovanje ugodno rešena.
Letos plačujeta obe zavezanki svoje obveznosti v redu. Proti federaciji pa
bo vložena tožba za plačilo obveznosti iz leta 1965 in 1966.
Pri splošni gospodarski banki ni bilo mogoče doseči zadostno sprostitev
oročenih rezerv pokojninskega zavarovanja. To je delno uspelo šele s tožbo.
Nepravilna bi bila trditev, da splošna gospodarska banka ni pokazala nobene
volje za nastalo situacijo. Poleg sprostitev 49 milijonov N din, ki so se poiabili
za kritje valorizacije in primanjkljaja za leto 1966 je v letošnjem letu odobrila
52 milijonov obratnega kredita, ki se odplačuje z 1 % prispevno stopnjo za
obratna sredstva.
Trenutno uporablja splošna gospodarska banka še 102 milij. din rezerv
invalidsko-pokojninskega sklada. Pomembnejša sprostitev, skupno 51 milijonov
dinarjev, je po sodbi sodišča določena v septembru in decembru tega leta, kar
bo omogočilo valorizacijo pokojnin v letu 1967 in večjo likvidnost sklada.
Zaradi navedenega in zaradi tega, ker ni plačan primanjkljaj sklada otroškega dodatka v višini 17 milijonov novih dinarjev, ki bremenijo žiro račun
republiške skupnosti socialnega zavarovanja, je pokojninsko zavarovanje v
stalnih denarnih težavah. Le s premostitvenimi krediti, ki se morajo vrniti iz
tekočega priliva prispevkov, se s težavo zagotavlja, da se okrog prvega v mesecu
sploh izplačajo pokojnine. To pa vnaša med upokojence zaskrbljenost in nemir.
Pri tem pa ni izvršena v celoti revalorizacija pokojnin, temveč se plačuje
le 5% akontacija in tudi niso bila izoblikovana sredstva za stanovanjsko izgradnjo za upokojence ter za njihovo rekreacijo.
O zdravstvenem zavarovanju je bil v začetku leta 1966 sklenjen med devetimi skupnostmi socialnega zavarovanja ob sodelovanju predstavnikov republiške skupnosti družbeni dogovor, da se morajo s prispevno stopnjo, določeno1 za
zdravstveno zavarovanje v višini 7 °/o in ostalimi dohodki, pokriti potrebe
zdravstvenega varstva in denarnih dajatev. Pričakovalo se je torej, da bodo
skladi zdravstvenega zavarovanja pokrili svoje obveznosti s tekočim pritokom
sredstev iz leta 1966. Kljub temu pričakovanju pa se je pokazal konec leta v 8
.skladih zdravstvenega zavarovanja primanjkljaj v višini 27 milijonov dinarjev,
ki je bil sicer večinoma pokrit z razpoložljivimi sredstvi rezerv, tako da je letos
treba kriti z izrednim prispevkom le nekaj več kot 3 milijone dinarjev.
Vzroke za neizpolnitev družbenega dogovora in za neizpolnitev smernic
upravnih organov je treba iskati v dejstvu:
1. Da se akcijski program, ki je bil sprejet za ukrepe na področju zdravstvenega varstva in organizacije zdravstvene službe ni začel realizirati in se
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zaradi tega niso pokazali rezultati, ki naj bi izvirali iz organizacije poslovanja
zdravstvenih zavodov.
2. Da je pri sklepanju pogodb sicer bilo vzpostavljeno tesnejše in uspešnejše
sodelovanje med komunalnimi zavodi in skupnostmi socialnega zavarovanja
in zdravstvenimi centri, da pa se je samo sklepanje pogodb zavleklo daleč
proti koncu leta in se je dejanska obremenitev sklada pokazala prepozno, da bi
bile možne še kakšne uspešnejše intervencije za uravnovešenje izdatkov z
dohodki.
3. Da v mehanizmu financiranja zdravstvene službe oziroma plačil zdravstvenih storitev še nismo našli najbolj ustreznih načinov, čeprav so se skupnosti poslužile najrazličnejših oblik, od plačevanja storitev po ceniku do prelitja
vnaprej določenega dela sredstev sklada zdravstvenega zavarovanja zdravstvenim zavodom.
4. Da so se v preteklem letu cene zdravstvenih storitev dvignile za 7,3 °/o,
prav toliko pa tudi izdatki za zdravstveno varstvo, izdatki za denarna nadomestila zaradi bolezni in poroda pa so se dvignili za 19,3 %>. Obe povečanji sta
prekoračili pričakovano potrošnjo, pri čemer so se samo nadomestila ob porodu,
zaradi podaljšanega porodniškega dopusta na 133 dni, povečala za 44,6 °/o.
Letos je treba zavreti nadaljnje naraščanje izdatkov zdravstvenega zavarovanja oziroma prekoračenje načrtovanih izdatkov. Zato vse komunalne skupnosti socialnega zavarovanja skladno s predpisi za sklepanje pogodb in v sporazumu z zdravstvenimi centri razporejajo zbrana sredstva v odstotkih na
posamezne oblike zdravstvenega varstva in prepuščajo zdravstvenim organizacijam odločitev v razdelitvi med nje same.
Negativna posledica take ureditve pa je, da želijo angažirati vsa sredstva
za zdravstveno varstvo na območju komunalne skupnosti socialnega zavarovanja in omejujejo pošiljanje zavarovancev na zdravljenje na druga področja.
Splošni sporazumi z zdravstvenimi centri, so sklenjeni v vseh komunalnih skupnostih, v nekaterih pa celo že pogodbe z zdravstvenimi zavodi.
V zdravstvenem zavarovanju je problem pozavarovanja v določeni krizi.
Institut pozavarovanja, ki je po zakonu obvezen, predstavlja razširitev določenih
obveznosti zdravstvenega zavarovanja na republiško raven. Obseg tega pozavarovanja in s tem tudi višina premije sta bila pred reorganizacijo, ko> je bilo
24 komunalnih skupnosti, mnogo obsežnejša. Skrčenje števila skupnosti na 9
v letu 1966 je zahtevalo proučitev sistema pozavarovanja in skreitev zavarovanih primerov.
Skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja je revidirala pozavarovalni sistem v mesecu oktobru in ga omejila dejansko na rizike, ki so
objektivno opravičljivi in izhajajo na primer iz različnega števila družinskih
članov na enega zavarovanca, zdravljenja duševnih bolezni, epidemij in elementarnih nesreč.
Znižanje prispevne stopnje zdravstvenega zavarovanja na 5"/o v letu 1967
pa je pri skupnostih, ki v pozavarovanje vplačujejo več kot pa iz njega prejemajo izzvalo polemiko o smotrnosti pozavarovanja in težnje za njegovo ukinitev.
Ker po zakonu pozavarovanja ni mogoče ukiniti, je skupščina republiške skupnosti letos ponovno spremenila pozavarovani sistem in ga omejila le na demografski pogoj števila družinskih članov in na nepredvidene rizike epidemij ter
elementarnih nesreč.
Naj na kratko opišem še nekatere značilnosti poslovanja socialnega zavarovanja v letu 1967.
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Ce je v poročilu močno poudarjena neskladnost ukrepov federacije ob
uvedbi reforme za leto 1967, ki se kaže le v omejitvi dohodkov skladov brez
konkretnih Ukrepov, oziroma pooblastil samoupravnim organom za zmanjšanje
izdatkov, je bilo v drugem polletju, predvsem pa v decembru 1966 precej
sprememb zakonov, ki urejajo socialno zavarovanje. Naj na kratko naštejem
glavne značilnosti sprememb:
Zaostrijo se pogoji za pridobitev varstvenega dodatka v pokojninskem zavarovanju. Zahtevana je revizija pokojninskih osnov za upokojence, ki so bih
upokojeni v obdobju od leta 1965 do julija 1966. Klimatsko-kopališko zdravljenje je izločeno iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Poveča se udeležba
zavarovancev pri zdravilih na recept, uvede se prispevek zavarovanca na uslugo
iz zdravstvenega varstva in ortopedske pripomočke, denarno nadomestilo v
primeru bolezni ali nesreče pri delu za prvih 30 dni pa bremeni delovno organizacijo. Višina denarnih nadomestil nad 30 dni in ostalih denarnih dajatev iz
sklada zdravstvenega zavarovanja se ponovno uredi. Republika določi višino
dohodkov na družinskega člana, kar izključi prejemanje otroškega dodatka
družinam z višjimi dohodki.
Ni pa še sprejet predlog zakona, ki ga predlaga zvezni izvršni svet o določitvi novih osnov za valorizacijo pokojnin v letu 1967.
Sprejeta je bila nova limitirana osnovna prispevna stopnja v višini 19 %
— za leto 1966 je znašala 20,5
— cd česar se mora obvezno odvesti v rezervne
sklade invalidskega zavarovanja vsaj 1 % bruto stopnje, tako da ostane za
tekoče dohodke 18 °/o skupna prispevna stopnja.
Tudi Skupščina SR Slovenije je odredila novo najvišjo prispevno' stopnjo za
zdravstveno zavarovanje v višini 5 *>/<>, namesto prejšnje 7*Vo.
Upoštevaje te značilnosti za leto 1967, pričakovana gibanja v številu prebivalcev ter lasten sklep o valorizaciji pokojnin v letu 1967, so sprejeti finančni
načrti sklada republiške skupnosti in tudi komunalnih skupnosti realni. Poudarjena je odgovornost za stabilizacijo potrošnje in uskladitve z možnostjo dohodkov. Petmesečna realizacija nam pokaže naslednje rezultate: Invalidsko-pokojninski sklad izkazuje 434 milijonov dohodkov, ali 39,3 ^/o letnega načrta
dohodkov, ter 459 milijonov izdatkov, ali 40,7 % letnega načrta izdatkov in
poudarjam, da je pri tem upoštevana 5*Vo valorizacija pokojnin. Sklad otroškega
dodatka Izkazuje za obdobje 5 mesecev 61,5 milijona din dohodkov ali 39 °/o
letnega načrta ter 66,3 milijona dinarjev izdatkov ali 42% letnega načrta
izdatkov.
Za oba sklada je možno ugotoviti, da je dinamika uresničevanja finančnega
načrta dohodkov in izdatkov ugodna. Izredno pa je zaostreno vprašanje obratnih
sredstev, ki so potrebna za nakazovanje pokojnin v naprej in za kritje tekočega
primanjkljaja otroškega dodatka v letu 1966.
Devet skladov komunalnih skupnosti zdravstvenega zavarovanja ima 253,7
milijona dinarjev dohodka ali 41,3 ®/o letnega načrta dohodkov ter 272,6 milijona dinarjev izdatkov ali 44,2 Vo letnega načrta izdatkov, torej izkazujejo vse
komunalne skupnosti primanjkljaja v višini 18,9 milijona dinarjev. Ukrepi so
potrebni predvsem v zmanjšanju dinamike Izdatkov. Pričakovati je, da se bo
potrošnja normalizirala in da bodo vsi zainteresirani storili vse, kar zahteva
»d njih akcijski program ukrepov o zdravstveni službi in socialnem zavarovanju. V teku so tudi obračuni med komunalnimi skupnostmi in zdravstvenimi
cavodi na podlagi sklenjenih pogodb, oziroma splošnih sporazumov.
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V tem povzetku poročila skupščini nisem mogel prikazati vse dejavnosti
socialnega zavarovanja v tem pomembnem obdobju izvajanja gospodarske in
družbene reforme. Poudarek je na finančnih gibanjih, na rezultatih skladov ter
na osvetlitvi nekaterih problemov, ki izvirajo iz protislovij dosedanjega sistema
ali nedosledne ostvaritve družbenih dogovorov v praksi. Pri tem j a težko dati
absolutno oceno, koliko se je socialno zavarovanje vključilo v intencije reforme.
Gotovo pa je, da so samoupravni organi skupnosti, posebno komunalnih, v pogledu zdravstvenega zavarovanja vnašali v poslovanje nova načela reforme in
s tem to področje realno podredili materialni osnovi, kar pa je dobilo širšo podporo ostalih družbeno-političnih dejavnikov, komunalnih skupnosti in delovnih
organizacij.
Prav ta širša dejavnost je omogočila letos sprejem ukrepov, ki še bolj
konkretizirajo odnose med zavarovanci, rizično skupnostjo, zdravstveno službo,
delovno organizacijo in službo socialnega zavarovanja. Čeprav so tu prisotne
vse začetne pomanjkljivosti, vendar je pot zastavljena in je potrebno le vztrajati
pri realizaciji družbenih dogovorov. V tem pogledu je novela zakona o zdravstvenem zavarovanju in organizaciji ter financiranju socialnega zavarovanja,
ki je bila sprejeta v decembru lani, zelo pozitivna, ker je vključila osnovne
elemente, to je zavarovanca in samoupravne organe v reševanje svojih problemov. Nerazumljivo — poudarjam — je stališče v pogledu pokojninskega zavarovanja, ko novele in dopolnitve zakona o pokojninskem zavarovanju manjšajo
samoupravnim organom že tako minimalno pristojnost, ki je sicer določena
v načelih temeljnega zakona. Prav to> dejstvo' je napotilo ustavno* sodišče Slovenije, da je sprožilo postopek pred ustavnim sodiščem Jugoslavije. Skupščina
republiške skupnosti je že večkrat intervenirala pri zvezni skupščini in k posameznim določilom zakona predlagala po našem mnenju boljše rešitve. Zavedamo se, da pomanjkljivosti sistema, ki je bil zgrajen na drugačnih, imenujemo
jih predreformskih konceptih, ni mogoče reševati s parcialnimi novelami, temveč zahtevajo korenito spremembo odnosov v odločanju in prevzemu polne
odgovornosti samih zavarovancev republiških in regionalnih skupnosti. Zato
skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja podpira prizadevanje
za spremembo sistema v smeri dejanskega uveljavljanja in samoupravljanja v
tej družbeni dejavnosti. Hvala lepa!
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice, obveščen sem, da
bodo o zvezi s to točko dnevnega reda razpravljali najmanj še trije diskutanti.
Imamo pa konkreten predlog izvršnega sveta za imenovanje komisije. Ker smo
šele pri 4. točki dnevnega reda in. ker želijo nekateri ob volitvah in imenovanjih
razpravljati, menim, da je umestno, da sedaj prekinemo sejo in da jo nadaljujemo ob 16.30.
Zaključujem dopoldanski del današnje seje.
(Seja je bila prekinjena ob 13.45 in se je nadaljevala ob 16.35.)
Predsednik dr. Joža Vilfan: Nadaljujemo s sejo in prehajamo na
4. točko dnevnega reda.
Ce bodo diskutanti v razpravi nekoliko krajši, bomo lahko popoldansko
zasedanje hitro končali. Mislim predvsem na tista vprašanja, ki so v gradivu
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obširno obdelana, s tem pa nikakor ne mislim omejevati pravice udeležbe
v razpravi.
Dopoldne smo poslušali poročilo predstavnika republiške skupnosti socialnega zavarovanja in mislim, da so bila s tem poročila k tej točki končana, zato
pričenjam razpravo. K besedi se je javila tovarišica Marija Ivkovič. Prosim
se ostale diskutante, da se prijavijo k razpravi. Besedo ima Marija Ivkovič.
Marija Ivkovič: Tovarišice in tovariši poslanci. Omejila bi se le na
eno vprašanje, ki je nakazano in obrazloženo v poročilu republiške skupnosti
socialnega zavarovanja kmetov SR Slovenije. Vprašanje, kdo je kmet in kakšen
naj bo status kmeta, je silno obsežno in že dalj časa zelo boleče.
Kot se navaja v poročilu je to vprašanje kot začaran krog, iz katerega
nismo našli do sedaj izhoda. Načeloma nam je jasno, da je kmet občan, ki se
pretežno preživlja iz dohodkov od svoje zemlje. V praksi pa se srečujemo z
občani, ki so pravno še lastniki zemljišč, v resnici pa se ne preživljajo s to
zemljo. Uživajo pa zavarovanje kot kmetje, in jim je tudi odmerjen prispevek
na podlagi katastrskega dohodka. Torej, opozoriti hočem na problem občanov,
ki so pod raznimi vplivi dali svojo zemljo v zakup kmetijskim delovnim organizacijam. Te pogodbe so sklenjene večinoma dolgoročno. Zakupnina, ki jo prejemajo, se mi zdi minimalna, kar je še poseben problem. Dejansko imajo ti
občani le minimalno površino zemlje, v glavnem kot ohišnioo. Zaradi pravnega
lastništva zemlje pa jim je ostal status kmeta in so zato tudi socialno zavarovani kot kmetje. Če primerjamo podatke, vidimo naslednje: Če je osnova katastrskega dohodka vsa zemlja, tudi tista, ki jo je dal lastnik v najem 100,
potem znaša zakupnina od te zemlje približno 5 ali pa še manj. Na to osnovo
100 plačajo lastniki približno 41 za zdravstveno zavarovanje. Dejansko1 pa te
zemlje ne uporabljajo za proizvodnjo. Po večini so to stari ljudje, ki komaj
zmorejo lastno preživljanje, kaj šele, da bi plačevali prispevek za socialno
zavarovanje. Pravično bi bilo, če jih že uvrščamo med kmete, da bi se jim
odmeril katastrski dohodek od zemljišča, ki ga imajo dejansko v uporabi
vključno z najemnino od zemljišča, ker praktično vzeto, ti niso več kmetje.
Zaradi takega stanja so nastajale neporavnane obveznosti do' skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov in jih tudi niso v stanju poravnati. To je prva
kategorija občanov.
Drugo kategorijo predstavljajo tisti občani, ki so prodali zemljo za minimalno ceno kmetijskim delovnim organizacijam ali kombinatom. Ta denar
so pretežno naložili v sklad preživnin, iz katerega tudi prejemajo preživnine.
Preostali del svojih zemljišč in nepremičnin so se zavezali prepustiti po svoji
Gmrti občini s tem, da jih doživljenjsko uporabljajo. Kmetijske površine, ki
jih uporabljajo, so večinoma majhne. Prav tako, kot prva kategorija, so tudi ti
občani zdravstveno zavarovani kot kmetje. Preživnino, ki jo prejemajo iz sklada,
jo vračajo, ali pa bi jo morali vračati v obliki prispevka za zdravstveno zavarovanje. Preživnina v večini primerov niti ne pokriva tega zneska. Ti ljudje so
dejansko oškodovani in jim je prizadejana krivica. Menim pa, da za odpravljanje te krivice ne more biti in ni pristojna samo skupščina Socialnega zavarovanja kmetov SR Slovenije, ki naj dejansko odloči in je v teh tezah in
v poročilu tudi nakazala, da se mora dokončno rešiti status kmeta. Vem, da je
pot kmetijski proizvodnji v njeni modernizaciji taka pot, ki je vse delno pravična do človeka, in ki lahko zahteva tudi ustavno presojo.
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V tem kratkem obdobju smo lahko tudi slišali mnenje ustavnega sodišča
SR Slovenije. Mimo tega problema ne moremo. Najmanj kar lahko storimo je,
da rešimo vprašanje statusa teh občanov, in če se odločimo, da ti občani niso
kmetje, potem ne bodo zavarovani kot kmetje, pač pa bodo lahko kvečjemu še
socialni podpiranci. Taki rešitvi nasprotujejo dosedanja stališča socialnega zavarovanja kmetov.
Zaradi takih in podobnih težav sem že decembra lani postavila poslansko
vprašanje. Takrat sem dobila odgovor, da bo' pripravljena analiza teh problemov v septembru tega leta, ki naj bi bila na razpolago vsem pristojnim zborom
in odborom in seveda vsem poslancem. Nemogoče bo pristopiti k uresničevanju
srednjeročnega programa glede nadaljnjega podružbljanja zemlje, dokler ne
bo jasnih konceptov in tudi materialnih možnosti, da se občanom, ki so v takih
posegih prizadeti, zagotovi dostojno življenje.
Nenehne prošnje in tarnanje prizadetih ljudi v občini je boleče. Občanom
pa povzroča tako stanje nepotrebna pota in prosjačenje. Ne trdim, da so vsi
primeri takega značaja, so pa in jih bo treba odpraviti.
Na koncu naj še omenim izražene misli v skupščini občine Domžale, da
se je z arondacijo rešilo vprašanje zemljiških površin kmetijskih delovnih organizacij, da se dohodek od teh površin kot tudi davek na promet proizvodov
akumulira v glavnem izven domžalske občine, socialni problemi pa ostajajo v
občini in se še kopičijo. Ah ne bi bilo bolj človeško in tudi ekonomsko opravičeno, če bi kmetijske organizacije od dohodka, ki ga ustvarjajo od zemlje,
ki je bila arondirana, odvajale vsaj majhen del za potrebe tistih občanov, ki
so jim omogočili pridobitev zemlje.
Zato ponovno poudarjam, da na podlagi omenjene analize v jesenskem
času to problematiko temeljito proučimo. S stališči skupnosti socialnega zavarovanja kmetov, kot so nakazana v gradivu, se v celoti strinjam in smatram,
da je nujno potrebno rešiti vprašanje statusa kmeta, z vso odgovornostjo'
družbe nasproti ljudem oziroma vsaj nasproti tistim kategorijam občanov, ki
sem jih prej navajala.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Ferdinand Vode,
predsednik skupnosti zavarovanja kmetov.
Ferdinand Vode: Tovarišice in tovariši poslanci! V predloženih
materialih smo za današnjo sejo prejeli poročilo o poslovanju zdravstvenega
zavarovanja kmetov in o delu samoupravnih organov, ki je obširno prikazana.
K temu poročilu bi rad dodal še nekatere zadeve, ki bi morda prispevale k
boljšemu razumevanju kmečkega zavarovanja.
V lanskem letu so samoupravni organi kmečkega zavarovanja v skladu
z novim zakonom začeli s Svojim delom. Poleg tega, da je bilo treba izvesti
na novo vso organizacijo samoupravljanja in izdelati številne analize, ki naj
bi pokazale, koliko je dejansko zavarovancev, kdo so ti in koliko prispevajo v
sklad zavarovanja ter koliko uporabljajo zdravstvenih uslug, je bilo treba
prevzeti tudi visoka finančna bremena, nastala iz poslovanja iz prejšnjih let.
Skladi kmečkega zavarovanja so vsa leta nazaj zaključevali svoje poslovanje
s primanjkljaji, v zadnjem 1965. letu, to je pred prevzemom pa so narastli
primanjkljaji za 3-krat in dosegli višino 10 360 000 N dinarjev.
V prvem letu uvedbe kmečkega zavarovanja leta 1960 so bili štirje zavezanci
prispevka in sicer: kmetje zavarovanci, kmetje delavci, ki so imeli dohodke od
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kmetijstva, občine in republika. V letih od 1961 do 1965 so ostali 3 zavezanci,
ker je republiško sofinanciranje odpadlo, dočim je od leta 1966 dalje uvedeno
popolno samofinanciranje tega zavarovanja.
Stroški zdravstvenega zavarovanja so se spričo razširitve pravic in zaradi
podražitve zdravstvenih uslug povečali od leta 1960 do leta 1966 do 5-krat,
to je od 96 N dinarjev na 515 N dinarjev poprečno na zavarovano gospodarstvo,
dočim se je obremenitev zavarovanega gospodarstva poprečno dvignila za
10-krat, to je cd 55 N dinarjev na 515 N dinarjev. Ob tej primerjavi je treba
hkrati poudariti, da so bile v letu 1966, ko je začel veljati novi zakon o zdravstvenem zavarovanju, povečane tudi pravice iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja na polno zdravstveno varstvo otrok do 15. leta starosti, razširjeno
predporodno varstvo nosečnic in podobno.
Poprečna obremenitev zavarovanih kmetov je vsako leto naraščala zaradi
povečanja izdatkov zdravstvenega zavarovanja kmetov in zaradi padanja deleža
družbeno-političnih skupnosti v dohodkih skladov kmečkega zavarovanja. Proračuni družbeno-političnih skupnosti pa so sedaj v celoti razbremenjeni stroškov
tudi za tiste oblike zdravstvenega varstva, ki so se pred uvedbo kmečkega
zavarovanja plačevali v celoti iz proračunov. Ob uvedbi kmečkega zavarovanja
je bito osvojeno stališče, naj bi proračuni družbeno-političnih skupnosti prispevali skladom osnovnega zdravstvenega zavarovanja finančna sredstva v približno takšni višini, kot so znašali izdatki za zdravljenje kmečkih prebivalcev
za določene vrste bolezni, ki so do tedaj bremenih občinske proračune; to so
nalezljive bolezni, rakasta obolenja, zdravljenje otrok do 3. leta starosti, tuberkuloza, zdravljenje duševnih bolezni in podobno.
Ze ob koncu prvega leta uvedbe kmečkega zavarovanja so se s spremembo
družbenega plana znižale dotacije družbeno-političnih skupnosti za leto 1960
na polovico, naslednje leto pa je tudi republika ukinila dotacijo. Poleg zniževanja dotacij je eden od glavnih vzrokov za primanjkljaje v tem, da eo bile
leta 1960 vključene v kmečko zavarovanje vse osebe, ki niso bile zavarovane
po kakšnih drugih predpisih. Predvideva se, da ni bilo zdravstveno zavarovano
le okoli 2io/o prebivalcev Slovenije. To pomeni, da je bito vključeno v kmečko
zavarovanje večje število oseb, ki se niso ukvarjale le s kmetijsko dejavnostjo
kot z rednim poklicem, ampak jim je obdelovanje majhnega obsega zemljišča
le dodaten vir dohodkov. Ti nekmetje z nizkim prispevkom so tudi stalno
povzročali primanjkljaje.
Nevzdržno je, da sedanji zakon izključuje iz kmečkega zdravstvenega zavarovanja kmeta-delavca kot sofinancerja v obliki prispevka iz dohodkov od
kmetijstva, obenem pa pušča odprto vprašanje njihovih širših 'družinskih članov,
ki jih predpisi o zavarovanju delavcev ne zajemajo. Trenutno je teh oseb
približno 20 000, katerih zdravstveno varstvo naj bi šlo na breme skladov
kmečkega zavarovanja. Tako se ustvarjajo določeni problemi nezavarovanih
oseb, ki se preživljajo iz kmetijstva, kjer ni mogoče najti nosilca zavarovanja,
po drugi strani pa se ustvarja določen izjemen položaj kmečkih proizvajalcev,
ki imajo na račun prispevka za kmečko zavarovanje svojo kmečko proizvodnjo
od 16 do 25 Vo katastrskega dohodka manj obremenjeno'. Ni vzroka, da bi
kmeta-delavca oproščali prispevka za kmečko zavarovanje od dohodka iz kmetijstva, dokler ni na drug način rešeno vprašanje zdravstvenega zavarovanja
njegovih širših družinskih članov, ki jih predpisi o zavarovanju delavcev ne
zajemajo.
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Vzporedno s tem, da je kmetija kmeta-delavca manj obremenjena za prispevke kmečkega zavarovanja, pa se pojavljajo primeri, da ti kmetje prenašajo
večji del svojih zemljišč na svoje otroke, sami pa zadržijo le manjši del
zemljišča. Tako se kmetje-delavci razbremenijo določenih dajatev, dočim skladi
kmečkega zavarovanja prejemajo minimalne prispevke in prevzemajo večji rizik
za starejše zavarovance.
Prav tako je tudi nerazčiščeno vprašanje kmetov-sezonskih delavcev. Ti
so vso poletno dobo v delovnem razmerju, čez zimo pa se vključijo v kmečko
zavarovanje in se zdravijo dejansko na račun sklada kmečkega zavarovanja v
zimskem času, ko imajo največ časa. Tudi kmetje-obrtniki, ki po vaseh in v
manjših krajih, poleg kmetijstva opravljajo tudi obrtno dejavnost in imajo
pravioo izbirati zavarovanje iz kmečkega ali obrtniškega naslova, povzročajo
skladom kmečkega zavarovanja presežne izdatke, ker plačujejo prispevke le
od katastrskega dohodka, ne pa tudi od obrtne dejavnosti, čeravno izvirajo
številne poškodbe prav iz obrtniškega udejstvovanja.
Gotovo je, da je najvažnejša osnova za uspešno poslovanje kmečkega zavarovanja gospodarski položaj kmeta in njegova zmogljivost. Težnja samoupravnih
organov je, da naj bi se obseg pravic kmečkega zavarovanja kar najbolj približal
delavskemu zavarovanju, vendar pa obremenitev za prispevke ne sme postati
nezmogljivo breme.
Spričo tega je bilo izdelanih več analiz in danih predlogov za nekatere
spremembe. Pregled nam kaže, da struktura oseb v zasebnem kmetijstvu ni
ugodna, saj je skoraj 35 "/o kmečko zavarovanih oseb starih nad 55 let. Ce
prištejemo k temu še kmečko mladino^ katere je glede na celotno zavarovano
kmečko prebivalstvo nad 20 °/o, je za obdelovanje zemlje sposobnih le nekaj
nad 40 °/o kmečkih zavarovancev, seveda, če jim zdravstveno stanje to tudi
dopušča. Starostna struktura kmečkega prebivalstva pa se vedno bolj slabša,
ker se razslojevanje tega prebivalstva z begom mladine iz vasi še nadaljuje.
Mladina v sedanjih pogojih ne vidi neke jasne perspektive v zasebnem kmetijstvu in se raje zaposli drugod, kjer ji je zagotovljeno starostno zavarovanje.
Ce hočemo zadržati mlado delovno silo na kmetijah, ji moramo omogočiti
enako socialno zaščito kot osebam v delovnem razmerju, hkrati pa stimulirati
kmetijsko proizvodnjo, kot to delajo v naprednih državah. Številne arondacije
so povzročile zmanjšanje površine zasebnega kmetijstva, na teh kmetijah ro
ostali starejši ljudje, ki se le s težavo preživljajo in niso gospodarsko sposobni
poravnati vseh obveznosti. Ti ostareli kmetje so tudi ena izmed kategorij, ki
povzročajo skladom primanjkljaje. Navedeni problemi s področja skladov kmečkega zavarovanja porajajo stalne finančne težave, ki jih povzročajo številni
primeri, ko se z zavarovanjem prepleta reševanje socialnih problemov na vasi.
Mnogo neizterljivih prispevkov namreč povzročajo prav socialni problemi na
vasi, za katere je odgovorna širša družbena skupnost. Dokler ne bo rešeno
vprašanje ostarelih kmetov in gospodarska zmogljivost višinskih kmetov z
nizko proizvodnjo, je težko pričakovati, da bi bilo v sedanjih okoliščinah
zasebno kmetijstvo v celoti sposobno izpeljati samofinanciranje.
Ker se bo letos pripravil predlog novega zakona o kmečkem zdravstvenem
zavarovanju, bi bilo nujno vnesti v ta zakon naslednja določila:
Kot že temeljni zakon določa, mora republiški zakon v prvi vrsti določiti
status kmeta, da bodo vključene v kmečko zavarovanje res samo o--ebe, ki
se poklicno ukvarjajo z obdelovanjem zemlje in se tudi od tega preživljajo.

110

Republiški zbor

Razširitev pravic v kmečkem zavarovanju ne gre skladno z gospodarsko
zmogljivostjo kmetov. Pravice iz zdravstvenega zavarovanja morajo uživati
sam«' osebe, ki so poravnale obveznosti do skladov kmečkega zavarovanja.
Za osebe, ki so nezmožne plačila prispevkov, naj prevzame skrb za plačilo
širša družbena skupnost.
Kmetje, ki se prvič ali ponovno vključijo v kmečko zavarovanje, naj
pridobe pravice iz zdravstvenega zavarovanja šele po poteku trimesečnega
predhodnega zavarovanja.
Pri solastnikih naj se praviloma upošteva celoten katastrski dohodek iz
posestva, kolikor seveda solastniki ne bi vsak zase izpolnjevali samostojen
status kmeta. Kmetje-delavci naj bodo solidarni za plačevanje prispevkov s
tistimi kmeti-delavci, ki imajo na posestvu družinske člane, ki ne dobe zdravstvenega zavarovanja po njihovem svojstvu iz delovnega razmerja, niti ne po
kmečkem zavarovanju, ker lastniki niso dolžni plačevati prispevkov za kmečko
zavarovanje.
Zaradi neenakomernega dotekanja sredstev med letom naj zakon vsebuje
določilo, da morejo skladi najeti kratkoročne kredite, da ne bo ogroženo poslovanje skladov in da bo zdravstvena služba imela stalno razpoložljiva sredstva
za opravljanje zdravstvenih storitev. Kredite je treba zagotoviti tudi za pokrivanje primanjkljajev. Hvala lepa!
Predsednik dr. Joža Vilfan: Ah želi še kdo besedo? Besedo ima tovariš inž. Adolf Tavčar.
Inž. Adolf Tavčar: Uveljavitev kmečkega zdravstvenega zavarovanja
prav gotovo pomeni za našo družbo korak naprej pri zdravstveni zaščiti dokaj
širokega stoja občanov, zlasti če upoštevamo, da se zdravstveno varstvo' na ta
način širi na tisto kategorijo občanov, ki so pred to uveljavitvijo bili socialno
dokaj ogroženi in so močno bremenili družbene sklade, predvsem pa občinski
proračun. Čeprav danes, leto dni potem, od kar obstoji sistem samofinanciranja
službe zdravstvenega zavarovanja ugotavljamo, da je storjen napredek na tem
področju, bi bito napačno, če bi obenem ugotavljali, da niso bili podvzeti
možni ukrepi in izvršeni napori za uveljavitev politike samofinanciranja. Odbor
za delo in socialno zavarovanje vendarle smatra, da je potreba še vrsta dodatnih
ukrepov za izpopolnitev sistema na tem področju, kjer so dejansko zadeve veliko
bolj zapletene, kot to izgleda na prvi pogled.
Republiška skupnost je kot organ samoupravljanja dala številne predloge
za stabilizacijo sklada kmečkega zavarovanja. Odbor za delo in socialno zavarovanje je podrobno proučeval te predloge in ugotavljal, da v naših razmerah
niso vsi sprejemljivi tako, kot bi nekateri želeli. Upoštevati bi bilo treba širše
družbene interese, zlasti, da je še več občanov pod zaščito zdravstvenega in
socialnega varstva, kar nas navaja k temu, da je potrebno še naprej proučevati
te predloge in ukrepati, da se celotna problematika in njeno reševanje prilagodi
našim razmeram in našim možnostim. Za Slovenijo je značilno, da je skoraj
54 °/o lastnikov zemlje v delovnem razmerju in koristijo ugodnosti delavskega
zavarovanja. To pomeni, da je manj kot polovica kmetov, ki se izključno preživljajo s kmetijstvom. Ti kmetje zavarovanci posedujejo skoraj 3U vseh kmetijskih površin. Ze sam podatek, da je poprečna starost kmetov nad 55 let,
v zelo pogostih primerih pa presega celo 65 let, jasno govori, da imamo
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opravka s tisto kategorijo kmetov, ki ni več sposobna za sodobno tržno proizvodnjo. Ce v tej problematiki primerjamo ostarelost našega kmeta in visok
odstotek tistih, ki koristijo delavsko zavarovanje, kar je specifično za slovenske
razmere, lahko zaključimo, da po obstoječih kriterijih in predpisih ni možno
urediti tega problema na način, kot si dejansko želimo. Gre za širše nacionalno
zavarovanje, kar si naši kmetje še posebej žele. Računati je treba s tem, da
se bo starostna struktura v bodoče še poslabšala in da pada število zavarovancev, ki so samo kmetje. Res je, da se izboljšuje razmerje med dohodki in
izdatki v skladih zdravstvenega zavarovanja, vendar pa je treba pri tem
upoštevati, da je rezultat tega izboljšanja bolj zasluga omejevanja zdravstvenih
uslug zavarovancev, kot pa da gre za normalno stabilizacijo dohodkov in
izdatkov teh skladov. Pri nas praktično obstojita dve kategoriji kmetov. Ena
živi pretežno samo od kmetijstva in plačuje več kot šestino katastrskega
dohodka v zdravstveni fond. Ta skupina je manjša od druge, ki poleg zemlje
uživa še bonitete delavskega zavarovanja, in pri tem ni obremenjena s prispevki
za sklad kmečkega zavarovanja. Ti prispevki so tako pomembni, da so eden
izmed ekonomskih elementov zasebne kmetijske proizvodnje. Danes je ekonomika ugodnejša za tistega kmeta, ki je v delovnem razmerju, kot za čistega
kmeta. Kategorija kmetov, ki so v delovnem razmerju, je relativno vedno
močnejši tržni proizvajalec, saj je bolje mehaniziran in ima močnejšo ekonomsko
osnovo. Na ta način se proces razslojevanja še krepi. To vodi k nadaljnji drobitvi kmečkih posestev, vse zato, da se lastnik zemlje izogne bremena prispevka
za zdravstveno zavarovanje.
Omenjeno je že bilo>, da po veljavnih predpisih ni možno obremeniti vse
kmetijske zemlje s prispevki v sklad kmečkega zdravstvenega zavarovanja.
Menim, če bi bilo to možno, bi v obstoječih razmerah v Sloveniji prav kmalu
dozoreli pogoji za širše nacionalno zavarovanje. Tudi napovedani novi predpisi
ne bodo omogočali take rešitve, zaradi mnenja, da spada ta problem tudi v
okvir sistemskih rešitev, ki jih bo treba v bodoče reševati. Pri tem se bodo
morali veliko bolj kot do sedaj angažirati pristojni sekretariati in druge strokovne službe. Vemo, da bo sistemsko reševanje trajalo dalj časa. Zato si je
odbor, ko je obravnaval to materijo, postavil vprašanje, kaj smo sposobni v
današnji situaciji storiti, da se razmere kmečkega zdravstvenega zavarovanja
izboljšajo. Posebno je treba opozoriti, da je to tudi politični problem in ni
slučaj, da se na vseh posvetovanjih in sestankih, kjer je na dnevnem redu
kmečko zdravstveno zavarovanje, govori in razpravlja več o splošni širši problematiki v kmetijstvu, kot pa o sami vsebini zdravstvenega zavarovanja. Če
so sredstva v skladu kmečkega zdrastvenega zavarovanja premajhna, oziroma,
če je prevelika njihova potrošnja, predlaga republiška skupnost, da se kot eden
izmed pomembnih ukrepov določi status kmeta. Pri tem je mišljeno, da bi se
krog kmetov zožil. Sedaj je zavarovano precejšnje število malih kmetov in
raznih dninarjev, ki niso v delovnem razmerju. Ti nastopajo kot velik potrošnik
in povzročajo težave pri izdatkih skladov.
Smatra se, da je sedanji kriterij, ki predstavlja minimum dohodka
200 N din premajhen, oziroma, da se take kmete, ki ne živijo od svoje zemlje,
ker je imajo premalo, izloči iz statusa kmetov. Odbor za delo in socialno zavarovanje je še posebej proučeval ta predlog in smatra, da je potrebna velika
previdnost pri določanju kriterija statusa kmeta, ker bi na ta način, če bi
bil ta kriterij preozko določen pri oceni in višini katastrskega dohodka, bilo
pri uporabi fonda zdravstvene zaščite prizadeto dokaj veliko število ljudi.
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Po uveljavitvi načela samofinanciranja so občinske skupščine razbremenjene skrbi in obveznosti za kategorijo ogroženih občanov, ki niso v delovnem
razmerju. Menim, da bi bilo pametneje proučiti politiko obdavčevanja kmetov
oziroma proučiti prispevke v sklade zdravstvenega zavarovanja. Razmere v
Sloveniji so take, da neplačani davki iz dohodkov od kmetijstva ne pomenijo
veliko za proračun in bi bilo verjetno bolj primerno, da bi se obveznosti za
sklade zdravstvenega zavarovanja povečale, davki na dohodek iz kmetijstva pa
zmanjšali. Pri tem pa bi se morala upoštevati obremenitev kmeta v celoti.
Pri postavljanju kriterija statusa kmeta je bistveno važen minimalni pogoj
za ta status. Verjetno bi bile nekatere občine v zelo neugodnem položaju, če
bi bil kriterij za status kmeta zaostren, ker bi se s tem avtomatično povečale
obveznosti občinskih skupščin do prebivalcev, ki bi izpadli iz dosedanjega
zdravstvenega zavarovanja kmetov.
Verjetno bi bila tudi za občine bolj sprejemljiva pot povečevanja obveznosti
iz osnove katastrskega dohodka v korist sklada kmečkega zdravstvenega zavarovanja. Osnovni problem je v tem, kako uskladiti dohodke z izdatki. Iz poročila je razvidno, da je možno v sedanji situaciji reševati problem na dva načina.
Način, ki ga predlaga organ samoupravljanja z ureditvijo statusa kmeta bi
močno znižal število zavarovancev in s tem zmanjšal tudi izdatke skladov.
Drugi način, za katerega se zavzema odbor za delo in socialno zavarovanje, pa
je, da se krog zavarovancev ne bi smel ožiti in da naj se pri določanju statusa
kmečkega proizvajalca upoštevajo blažji kriteriji. Na ta način se vključijo
v razreševanje te problematike občinske skupščine, ki so z uveljavitvijo načel
samofinanciranja bile razbremenjene teh dolžnosti in obveznosti. Z davčno politiko je na ustrezen način v glavnem možno sanirati sedanje stanje. V poročilu
republiške skupnosti se glede povečanja dohodkov skladov predlaga zajemanje
dohodkov tudi iz obrtne dejavnosti in tudi tiste kmečke dejavnosti, za katero
zemlja kot osnova ni potrebna.
Predlaga se celo, da naj bi se zbirali dohodki tudi od zemljišč, ki jih
koristijo družbena posestva in gozdna gospodarstva.
Odbor meni, da je treba predlog še posebej proučiti. Pravilno bi bilo, da
bi moral biti v korist teh skladov obremenjen celotni dohodek občanov ne
glede na to ali izvira iz delovnega razmerja, od zemlje ali iz drugih virov.
Odbor je nadalje mišljenja, da se mora čimprej pripraviti novela republiškega zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov na podlagi novele zveznega
temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov. Pri tem naj se upoštevajo predlogi, o katerih obstojajo že enotna mišljenja in katere je treba še
spremeniti na podlagi sedanjih izkušenj. Sporna mišljenja pa je treba proučiti
in prilagoditi našim razmeram. To nalogo bi morali začeti še pred koncem
letcšniega leta, da bi skladom zdravstvenega zavarovanja kmetov omogočili v
prihodnjem letu normalnejše poslovanje. Hvala lepa!
Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Janez Žampa.
Janez Žampa : Tovarišice in tovariši poslanci! Že leto in nekaj mesecev delujejo samoupravni organi republiške skupščine zdravstvenega zavarovanja kmetov. Na vseh naših sejah, bodisi v republiški skupščini ali v skupščini
komunalne skupnosti v Ljubljani ah v Mariboru ah kjerkoli so člani skupščine
povsod prvenstveno obravnavali gospodarsko strukturo kmeta, bolj kakor pa
njihovo zdravstveno zavarovanje. Predvsem je bil zastopan interes, da doseže
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zdravstveno zavarovanje, za katerega so bili pripravljeni prispevati potrebna
sredstva. 'Stvari pa so postale 'drugačne. V zadnjem času, ko predpisujemo
dodatne prispevke za kritje primanjkljajev iz preteklih let, so člani skupščin
začeli ostro obsojati tako odločitev, češ da je gospodarska zmogljivost slovenskega kmeta prešibka. Zato so člani skupščine apelirali name, da naj v republiškem zboru odločno zahtevam, da poslanci in strokovne službe proučijo vse
možnosti, da bi slovenski kmet nastopil kot specializiran proizvajalec, da bo
lahko dal na trg takšno kvaliteto svojih proizvodov, kot jih dajejo kmetje v
bolj razvitih deželah in kot jih daje tudi naš družbeni sektor. Slovenski
kmetje ostro zahtevajo, naj se jim ustvarijo normalni pogoji za delo, da se
jim omogoči, da bodo proizvajali za tržišče in da bodo sposobni financirati
zdravstveno varstvo in ustvarjati sredstva za naše splošne družbene potrebe.
Zato vas ponovno prosim, tovariši poslanci, da temeljito proučite sistem kooperacije, ki je edini vir in edina možnost, po kateri bi slovenski kmet lahko prišel
do bolj specializirane kmetijske proizvodnje in da bi se dalo temu mehanizmu
ustrezno zakonito osnovo, po kateri naj bi se ta mehanizem uresničeval.
Obenem so se slovenski kmetje dejansko povezali z našimi gospodarskimi
organizacijami v kooperacijsko sodelovanje, v katero so vložili vsa sredstva,
se povezali s strokovnimi službami v teh kooperacij skih telesih, s katerimi so
upravljali in so imeli tudi vidne proizvodne uspehe. In kaj je sledilo temu na
tržišču? Svojih pridelkov niso mogli prodati. Na trgu se je pojavilo uvoženo
blago. Uvozili smo krompir, vino in druge takšne pridelke, katerih potrebe
bi lahko krila domača proizvodnja.
Zato kmetje zahtevajo, da naj se, preden pride uvoženo blago na naš
trg, odkupi blago domače kmetijske proizvodnje. Prosim vas tovariši poslanci,
da proučite to zahtevo.
V dopoldanski razpravi sem slišal, da je močno padla poraba umetnih
gnojil. Tovariši poslanci, to je povsem razumljivo, saj kmet nima nobene
perspektive, da nastopi s svojo proizvodnjo na trgu. Kmetje so vlagali sredstva
za umetna gnojila, končno pa svojih proizvodov niso mogli prodati. Preteklo
jesen smo lahko videli, kaj se je zgodilo s krompirjem na dravsko-ptujskem
polju, kaj se je zgodilo v Slovenskih goricah z jabolki, da so bila grška jabolka
prej na našem trgu, kot so bila domača jabolka potrgana. Z Grčijo so bile
prej sklenjene kupne pogodbe kot so naša jabolka dozorela. Kmetje iz Slovenskih goric so še meseca januarja ponujali zadrugam in kjerkoli svoja
jabolka in jih niso mogli prodati. Pozneje so jih prodajali, ko je bilo blago
na pol gnilo. Vse te stvari so vplivale na nezmožnost slovenskega kmeta, ki
bi lahko postal tako močen proizvajalec, da bi s svojimi dohodki lahko zadostil
svojim potrebam po zdravstvenem varstvu in da bi kril druge družbene dajatve.
Tovariši poslanci, ne bi vas dalj zadrževal, lepo vas pozdravljam in se
vam zahvaljujem za pozornost.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Janez Zampa je govoril, kot
vidim iz njegove prijavnice, kot predsednik republiške skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov. Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče ne
želi besede, zaključujem razpravo. Opozoril bi, da je v predloženem materialu
predlog za ustanovitev dveh komisij oziroma ene komisije, kakor bi se pač
odločili. Pričakoval sem, da bo glede ustanovitve komisij dan v razpravo konkreten predlog.
8
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Če ni predloga, smatram, da se v načelu strinjamo z ustanovitvijo takih
komisij, komisijo pa bomo izvolili na prihodnjem zasedanju, ki bo še pred
skupščinskimi počitnicami okrog 15. julija. Predlagam, da se do 15. julija pripravi formalni sklep o ustanovitvi dveh ali ene komisije, in prosim komisijo za
volitve in imenovanja, da pripravi svoj predlog za imenovanje članov zadevnih
komisij. Ali se zbor strinja s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Hvala lepa.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o ustanovitvi republiškega zdravstvenega centra.
Predlagatelj tega zakonskega predloga je odbor za zdravstvo in socialno
politiko, ki je za svojega predstavnika določil tovariša Draga Benčino. Predlog
zakona je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija, ki je zboru pismeno
poročala. Predlog zakona je bil v smislu 109. člena našega začasnega poslovnika dostavljen izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, ki je za svojega
predstavnika k tej točki dnevnega reda določil tovarišico Majdo Gaspari. Ah
želi predstavnik odbora za zdravstvo in socialno politiko predlog zakona obrazložiti? (Da.) Besedo ima tovariš Drago Benčina.
Drago Benčina: Tovarišice in tovariši poslanci! Čeprav pomeni
predlog zakona o ustanovitvi republiškega zdravstvenega centra le ustanovitveni
akt, katerega obrazložitev ste pismeno prejeli, menim, da je potrebno obrazložitev še nekoliko dopolniti.
Odbor za zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora je mnenja, da
je ustanovitev republiškega zdravstvenega centra nujna in neodložljiva naloga,
zato se je odločil, da bo sam nastopil kot predlagatelj zakona. Predstavniki
izvršnega sveta so namreč izjavili, da bi izvršni svet lahko predložil predlog
zakona skupščini v juliju in bi ga skupščina lahko obravnavala šele v septembru.
To pa bi negativno vplivalo na potek reorganizacije zdravstvene službe, ki jo
je treba izvesti na osnovi republiškega zakona o organizaciji zdravstvene službe.
Predlog bom konkretneje obrazložil v tem, v čem se kaže nujnost ustanovitve republiškega zdravstvenega centra in mi dovolite, da spregovorim nekaj
besed o zdravstvenih centrih.
Institucija zdravstvenega centra ni nova. Uzakonjena je bila že leta 1960
z zveznim oziroma 1961. leta z republiškim zakonom o zdravstvenem varstvu
in organizaciji zdravstvene službe. S temi predpisi so dobili zdravstveni centri
status strokovnih organov družbeno-političnih skupnosti, njihovo funkcijo pa
so praviloma opravljali zavodi za zdravstveno varstvo-. Naloge zdravstvenega
centra na območju republike je opravljal republiški zavod za zdravstveno
varstvo. Praksa je pokazala, da zdravstveni centri ne bi smeli biti le strokovni
organi družbeno-političnih skupnosti, temveč prvenstveno organi zdravstvenih
služb in tudi strokovno svetovalni organi skupnosti socialnega zavarovanja.
Tudi med zdravstvenimi delavci je vse bolj prevladovalo spoznanje, da na
področju zdravstva manjka strokovni organ, ki bi imel jasneje opredeljene
naloge glede programiranja zdravstvenega varstva, organizacije in funkcionalne
integracije zdravstvenih zavodov, strokovnega nadzora in financiranja zdravstven
nega varstva itd. Naloge centra ne bi smele biti omejene le na proučevanje,
sprejemanje in priporočanje, temveč bi centri morali tudi odločati in ukrepati
o- posameznih zadevah. Omenjeno pomanjkljivost dosedanje ureditve zdravstvenih centrov je odpravil republiški zakon o organizaciji zdravstvene službe v
Sloveniji, ki je bil sprejet aprila letos. Ta določa, da so zdravstveni centri
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organi zdravstvene službe, ki pa opravljajo z zakonom in z drugimi predpisi
tudi določene naloge in javna pooblastila za zdravstvene zavode, za družbeno^
politične skupnosti in za skupnosti socialnega zavarovanja. Zdravstveni centri
so postali pravne osebe. Njihove naloge opravljata svet zdravstvenega centra
in predsednik sveta, ki ju imenuje skupščina pristojne družbeno-politične skupnosti.
Omenjeni zakon rešuje tudi vprašanja financiranja zdravstvenih centrov.
Materialna sredstva za delo centrov zagotavljajo družbeno-politične skupnosti;
za delo, ki ga opravljajo centri za potrebe drugih uporabnikov pa ti uporabniki.
Ker je z zakonom o organizaciji zdravstvene službe v Sloveniji določen nov
status zdravstvenih centrov, velja to tudi za republiški center, ki ga je treba
zato znova ustanoviti. Predlog zakona torej temelji na 36. členu omenjenega
zakona, ki določa, da se z aktom o ustanovitvi določi število, sestava in mandatna doba članov sveta zdravstvenega centra.
Da gre za ustanovitev zelo pomembnega organa na področju zdravstva,
izhaja iz njegovih nalog, določenih z zakonom. Naj omenim le najpomemnejše:
usmerja in usklajuje delo regionalnih zdravstvenih centrov, sprejema merila za
vrednotenje zdravstvenega dela, pripravi predlog okvirnega republiškega programa zdravstvenega varstva in programa razvoja omrežja bolnišnic in drugih
zavodov, odreja raziskovanja in ankete, sprejema stališča in strokovna mnenja
v zadevah, ki imajo splošen pomen za zdravstvo' in zdravstveno varstvo-, izdaja
za zdravstvene zavode obvezna strokovna navodila, daje zdravstvenim zavodom
soglasje za spremembo statusa in mnenja k investicijskim programom za večja
investicijska vlaganja.
Za čimprejšnjo ustanovitev republiškega zdravstvenega centra pa govorijo
tile razlogi: izvajanje družbene reforme v gospodarstvu oziroma v zdravstvu
je zaostrilo nekatere zelo pereče probleme na tem področju. Naj omenim le
problem organizacije zdravstvene službe in financiranje zdravstvenega varstva,
na katerega je skupščina že večkrat opozorila.
Poudarjeno je bilo, da so v organizaciji zdravstvene službe še velike rezerve.
Zato je organizacija te službe, ki jo je treba izvesti na podlagi zakona o organizaciji zdravstvene službe, trenutno ena najpomembnejših nalog na področju
zdravstva. Ta naloga je zelo zahtevna in terja zaradi sorazmerno kratkega
roka — izvesti jo je treba do konca letošnjega leta — napore številnih činiteljev,
predvsem pa veliko aktivnost prav zdravstvenih centrov.
V zvezi z reorganizacijo zdravstvene službe ima republiški zdravstveni
center izredno pomembne naloge. Ta center mora usmerjati in usklajevati delo
regionalnih zdravstvenih centrov. Kliub temu, da so regionalni zdravstveni
centri že začeli s pripravami za reorganizacijo osnovne zdravstvene službe, pa
reorganizacija poteka počasi prav zato, ker v merilu republike ni enotnih
stališč o nekaterih osnovnih vprašanjih v zvezi z reorganizacijo. Uspešna izvedba reorganizacije je pogojena s čimprejšnjim sprejetjem izvršilnih predpisov,
ki jih na osnovi zakona o organizaciji zdravstvene službe mora izdati republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo.
Naj omenim le predpis o minimalnih strokovnih in tehničnih pogojih za
delo zdravstvenih zavodov, na podlagi katerega bo izvedena verifikacija zdravstvenih zavodov. Ta predpis lahko izda republiški sekretar šele potem, ko
dobi mnenje republiškega zdravstvenega centra. Kot sem že omenil je naloga
republiškega zdravstvenega centra, da sprejema merila za vrednotenje delazdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev. Ta merila je treba čimprej8»
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sprejeti, ker jih bo treba upoštevati pri sestavi finančnih programov zdrav-,
stvenih zavodov in sklepanju pogodb med zdravstvenimi zavedi in skupnostmi
socialnega zavarovanja. V tem zveznem zakonu je rok za sprejetje teh pogojev
do 1. februarja.
Na podlagi aktov o ustanovitvi republiškega zdravstvenega centra bo treba
čimprej imenovati predsednika in svet republiškega zdravstvenega centra, ki
bo odločil, kdo bo zanj opravljal strokovno operativne naloge in administrativno
tehnično službo. Republiški zavod za zdravstveno varstvo namreč ne razpolaga
s primernimi profili kadrov za uspešno delo centra. Po mnenju predlagatelja
naj bi imel republiški zdravstveni center 25 članov. Pri določanju števila članov
sveta smo upoštevali, da sedanji strokovni svet republiškega zdravstvenega
centra šteje omenjeno število članov. Praksa kaže, da je to število primerno.
Tako določeno število članov omogoča, da bodo v svetu lahko zastopani strokovnjaki- za posamezne dejavnosti zdravstvenega varstva in drugi strokovni
delavci, ki bi lahko prispevali k uspešnemu delu centra. Glede sestave zdravstvenega centra je v predlogu zakona sprejeto načelo, da svet zdravstvenega
centra sestavljajo zdravstveni in drugi strokovni delavci. Predlagatelj se sicer
zaveda, da tako načelo ni povsem v skladu s prvim odstavkom 36. člena zakona o organizaciji zdravstvene službe, ki določa, da sestavljajo svet zdravstvenega centra samo zdravstveni delavci. Za tako načelo se je predlagatelj
zavestno odločil, ker meni, da bo le tak sestav zagotavljal uspešno delo centra.
s
Naj omenim, da so v pripravi manjše spremembe zakona o organizaciji
zdravstvene službe. Med temi je tudi določba, da bi svet zdravstvenega centra
sestavljali ne samo zdravstveni delavci, ampak tudi drugi strokovni delavci.
Ker gre le za krajši časovni razkorak, predlagatelj meni, da ne bi bilo umestno
sedaj spreminjati le prvi odstavek 36. člena citiranega zakona in se zato ne sprejema formalno-pravno sicer pravilnega stališča zakonodajncK-pravne komisije.
Zakonodajno-pravna komisija je bila mnenja, da s predlogom zakona ni možno
spremeniti določbe citiranega zakona, da svet zdravstvenega centra sestavljajo
zdravstveni delavci. Komisija se je sicer strinjala s predlagateljem, da naj
sestavljajo svet zdravstvenega centra tudi drugi strokovni delavci.
Predstavnik zakonodajno-pravne komisije je naknadno na seji odbora za
proučevanje zakonskih in drugih predlogov soeialno-zdravstvenega zbora dne
19. junija umaknil amandma k 3. členu. Glede sestave sveta zdravstvenega
centra je v predlogu zakona sprejeto načelo, da se svet formira iz vrst zdravstvenih delavcev, ki so strokovnjaki za posamezne dejavnosti zdravstvenega
•varstva, kot so: osnovna zdravstvena služba, dispanzerska dejavnost in bolnišnično specialistična dejavnost. Torej ne gre za zastopstva posameznih medicinskih strok, oziroma za delegativo posameznih zdravstvenih institucij. Zato
predlagatelj ni sprejel stališča, da bi se z zakonom določile institucije, iz katerih
je treba izbrati člane sveta. Predvideno načelo omogoča komisiji za volitve in
imenovanja, da predlaga skupščini tak sestav republiškega zdravstvenega centra, ki bo zagotavljal uspešno delo.
Predlagatelj se strinja s stališčem zakonodajno-pravne komisije, oziroma
z amandmaji k 4., 6. in 7. členu.
Na koncu bi samo še poudaril, da je treba republiški zdravstveni center,
ki se ustanavlja s tem predlogom zakona, razlikovati od kliničnega centra. Zakon
o organizaciji zdravstvene službe namreč določa, da je klinični center najvišja
strokovna medicinska institucija zdravstvene službe v Sloveniji, ki skrbi za
enotno medicinsko doktrino ter za njeno pravilno strokovno medicinsko usmer-
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jenost in razvoj. Vloga in naloge kliničnega centra bodo konkretneje opredeljene v zakonu o kliničnem centru, ki je v pripravi.
<
Predlagam zboru, da predlog zakona o ustanovitvi republiškega zdravstvi
nega centra sprejme.
Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Slišali smo obrazložitev predloga zakona
in razumem, da je besedilo zakona v celoti usklajeno s spremljevalnimi predlogi zakoncdajno-pravne komisije. Ali želi predstavnik zakonodajno-pravne
komisije besedo. (Da.) Prosim.
Boris Kocijančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Glede amandmaja k 4. členu, za katerega je tovariš Drago Benčina rekel, da ga je predstavnik zakoncdajno-pravne komisije umaknil, bi želel le nekoliko modificirati
to njegovo izjavo. Zakonodajno-pravna komisija je bila naknadno obveščena,
da pripravlja predlagatelj nov zakonski predlog, ki bo vseboval spremenjeno
določilo glede sestave svetov, kot je izjavil tovariš Benčina. Komisija je imela
glede tega pomislek predvsem zaradi tega, ker se že sedaj postavljajo sveti
pri regionalnih centrih in da bi lahko glede sestave svetov prišlo do velikega
neskladja, ker bi v republiškem svetu sodelovali tudi drugi strokovnjaki, dočim
bi bili sveti pri regionalnih svetih sestavljeni zgolj iz zdravstvenih delavcev.
Glede na to, da je predlagatelj naknadno zagotovil, da bo stvar urejena
tako. kot je to tudi formulirano v amandmaju naše zakonodajno-pravne komisije, umikamo ta amandma, vendar s tem, da smatramo to določbo kot
anticipirano', ki jo bo novi predlog zakona moral upoštevati.
Glede na tako obrazložitev je tudi socialno-zdravstveni zbor sprejel predlog
zakona v obliki kot je bil predložen. Naj opozorim, da že sedaj nastajajo na
terenu nekatere težave, ker so v nekaterih regionalnih centrih postavljeni sveti
na način kot se predvideva tudi za postavitev sveta za republiški center, v
nekaterih centrih pa so formirani sveti še po starem določilu 36. člena. Ker gre
za kratek časovni interval do predložitve noveliranega zakona, kakor trdi to-1variš Benčina, in ker nam je bilo zagotovljeno, da naj bi bil zadevni predlog
zakona predložen na prvem jesenskem zasedanju, menimo, da bi bilo nespametno za mesec ali dva odložiti postavitev tako odgovornega organa kot je
svet republiškega zdravstvenega centra.
Zaradi teca umikamo amandma, kot že rečeno, da bo novela zakona vsebovala to določilo v taki vsebini, kot jo predvideva amandma, ki ga sedaj
umikamo.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Začenjam razpravo o predlogu zakona,
kakor ga je predložil odbor za zdravstvo in socialno politiko, vključno s popravki oziroma amandmaji zakonodajno-pravne komisije k 4., 6. in 7. členu.
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, potem zakliučujem razpravo
in dajem predlog zakona na glasovanie. Prosim člane republiškega zbora, ki
so za predlo« zakona o ustanovitvi republiškega zdravstvenega centra, da dv'gneio roko. fVsi roslanci dvipneio' roko.) Je kdo proti? CNihče.) Se ie kdo vzdržal
glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je zakon o ustanovitvi republiškega zdravstvenega centra soglasno sprejet.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, in sicer na volitve, imenovanja in razrešitve.
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Najprej bi sklepali o predlogu za imenovanje republiškega sekretarja in
namestnika republiškega sekretarja za finance ter o predlogu za razrešitev
funkcije vršilca dolžnosti republiškega sekretarja za finance.
Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja, ki je kot svojega predstavnika določila Milana Vižintina. Ali želi predstavnik komisije dati še ustno
obrazložitev? (Ne.) Komisija za volitve in imenovanja predlaga, da se za republiškega sekretarja za finance imenuje Riko Jerman, sedaj generalni direktor
splošne gospodarske banke Slovenije, da se za namestnika republiškega sekretarja za finance imenuje Dragica Dekleva — pomočnik republiškega sekretarja
za finance in da se inž. Tone Tribušon, direktor zavoda za planiranje SR Slovenije, razreši funkcije vršilca dolžnosti republiškega sekretarja za finance.
Izvršni svet je dal k temu predlogu svoje pozitivno mnenje. Ali želi kdo v zvezi
s predlogom sklepa besedo? (Ne javii se nihče.) Če ne, zaključujem razpravo
in dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za predlog sklepa, naj prosim
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo> proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (6 poslancev dvigne roko.)
Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet.
Na vrsti je zelo odgovorna in hkrati častna naloga in sicer izvolitev predsednikov in sodnikov naših sodišč.
Obveščam republiški zbor, da smo povabili k tej točki dnevnega reda predsednika vrhovnega sodišča tovariša Lojzeta Piškurja, predsednika višjega gospodarskega sodišča tovariša Jožeta Pernuša in republiškega sekretarja za
pravosodje in občo upravo tovariša dr. Damjana.
Prehajamo na izvolitev predsednika in sodnikov vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije. Komisija predlaga, da se izvolijo za predsednika
vrhovnega sodišča Slovenije tovariš Lojze Piškur, dosedanji predsednik tega
Sodišča in za sodnike vrhovnega sodišča Slovenije dr. Vilko Andronja, Albin
Dobrajc, Matej Dolničar, Stane Hribar, Karel Kirn, Karel Košenina. Jože Kobal,
•Henrik Kužnik, Karel Mejak, dr. Franjo Omladič, Alojz Peric, Niko Pogačar,
Franc Sok, Jože Segedin, Alojz Smid in Martin Zalik, vsi dosedaj sodniki
tega sodišča.
Pričenjam razpravo in prosim, da se tudi gostje. ki želijo v tej zvezi govoriti,
priglasijo k besedi. Prosim, besedo ima tovariš Milan Vižintin.
Milan Vižintin: Poleg materiala, katerega ste prejeli za izvolitev
sodnikov. želi komisija za volitve in imenovanja dati še kratko poročilo k predlogom sklepov o volitvah predsednika in sodnikov vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije, višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani, okrožnih
sodišč in okrožnih gospodarskih sodišč.
Vsebinske priprave za reelekcijo sodnih kadrov so se dejansko začele ta^oj
po uveljavitvi zakonov o sodiščih splošne pristojnosti in gospodarskih sodišč.
Komisija za volitve in imenovanja je namreč že od meseca marca 1965. leta
dalie pa do danes predložila Skupščini Socialistične republike Slovenije v izvolitev ene»a kandidata za sodnika vrhovnega sodišča, enega za višie gospodarsko sodišče v Ljubljani, 16 kandidatov za sodnike okrožnih sodišč splošne
pristoinosti in 3 kandidate za sodnike okrožnih gospodarskih sodišč.
Pri obravnavi teh predlogov je komisija izoblikovala kriterije, ki služijo
kot osnova za sedanje volitve. Komisija je pri oblikovanju kriterijev za sodniško funkciio pole<? predpisanih zakonskih pogojev upoštevala strokovnost in
kvaliteto dela, samostojnost pri delu in odločanju. Nadalje je ocenjevala tudi
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moralno-politične kvalitete kandidatov za sodnike in upoštevala njihov odnos
do družbene stvarnosti in še posebej njihov odnos do nadaljnjega razvoja
socialističnih odnosov.
V zadnjih dvih letih, ko je komisija oblikovala kriterije za sodnike porotnike, so člani komisije večkrat obiskovali okrožna sodišča in ob tem obravnavali tudi probleme v zvezi z reelekcijo. V celotnem tem delu je komisija
najtesneje sodelovala z republiškim sekretariatom za pravosodje in občo upravo,
vrhovnim sodiščem Socialistične republike Slovenije, višjim gospodarskim sodiščem v Ljubljani, okrožnimi sodišči in okrožnimi gospodarskimi sodišči. Pripomniti je treba, da so vsi predstavniki sodišč vsaj enkrat, če ne večkrat sodelovali v delu komisije, ko je obravnavala te ali podobne probleme.
2e v letu 1966 je republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo začel
pripravljati informacijo o teh problemih in jo dostavil komisiji za volitve in
imenovanja v mesecu februarju, ki jo je komisija z nekaterimi dopolnitvami
in ugotovitvami posredovala ne samo sodiščem, temveč tudi občinskim komisijam za volitve in imenovanja.
Komisija si je v vsem svojem delu in upoštevajoč zaključke in stališča
4. seje zvezne konference Socialistične zveze Jugoslavije prizadevala, da reelekcijo ne bo pojmovala kot formalni akt, ampak kot odgovorno družbeno-politično
nalogo.
Komisija za volitve in imenovanja je volitve sodnikov razpisala na svoji
seji dne 14. 4. 1967, rok razpisa je bil od 20. 4. do 20. 5. 1967. Komisija je ob
razpisu ponovnih volitev in prostih sodniških mest izhajala iz sedanjih potreb
posameznih sodišč.
Za okrožna sodišča splošne pristojnosti je bilo razpisanih 8 mest za predsednike sodišč in 66 sodniških mest, za okrožna gospodarska sodišča 4 mesta za
predsednike sodišč ter 18 sodniških mest. Ce upoštevamo še vrhovno sodišče
Socialistične republike Slovenije in višje gospodarsko sodišče v Ljubljani, za
katera ni potreben razpis, ugotovimo, da je v Socialistični republiki Sloveniji
potrebno izvesti volitve sodnikov na 97 do sedaj zasedenih sodniških mestih
in 13 do sedaj zasedenih mestih predsednikov sodišč.
Za ponovno izvolitev se od dosedanjih ni prijavilo troje sodnikov. Na tri
prosta sodniška mesta v okrožnem sodišču v Ljubljani oziroma v okrožnem
gospodarskem sodišču v Ljubljani pa se je prijavilo 6 kandidatov. Glede na
vse navedeno bomo danes izvolili 116 sodnikov oziroma predsednikov sodišč.
Vzrok, da je bil na razpisna sodniška mesta razmeroma majhen odziv, je
po mnenju komisije predvsem v tem. da so osebni dohodki v latentnem zaostanku za osebnimi dohodki enako kvalificiranih in sposobnih pravnikov na dru.eih
področjih, predvsem v gospodarstvu pa tudi nekateri nerešeni stanovanjski
problemi. Če teh problemov ne bomo pravočasno rešili, bodo bodoči razpisi za
prosta sodniška mesta, še posebej pa za naslednjo reelekcijo izljubili svoj smisel.
Žal ie kadrovska situacija, ki se odraža v številu prijavljenih kandidatov, toliko
bolj pereča, ker starostni sestav sodnikov ni najugodnejši.
Komisija za volitve in imenovanja je na svoji seji dne 22. junija 1967 razpravljala o vseh prijavljenih kandidatih za predsednike in sodnike vrhovnega
sodišča SR Slovenije, višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani, okrožnih sodišč
in okrožnih gospodarskih sodišč ter v skladu z določbami drugega amandmaja
k ustavi SR Slovenije predlaga republiškemu zboru, da izvoli v predlogih sklepov navedene predsednike in so-cLnike vrhovnega so^dišča SR Slovenije, višjega
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gospodarskega sodišča v Ljubljani, okrožnih sodišče in okrožnih gospodarskih
sodišč. Hvala lepa.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Milan Vižintin je obrazložil
predloge komisije za volitve in imenovanja za izvolitev predsednikov in sodnikov navedenih sodišč. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Lojze Piškur.
Lojze Piškur: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zakon o sodiščih splošne pristojnosti, kakor tudi zakon o gospodarskih sodiščih
iz leta 1965 sta kot posebno novost uzakonila ponovno volitev sodnikov s tem,
da sta določila, da se sodniki, s tem so seveda mišljeni poklicni sodniki, volijo
za 8 let in so po preteku tega časa lahko ponovno izvoljeni.
V času, za katerega je sodnik izvoljen, mu more prenehati funkcija le po
samem zakonu, ali če ga razreši predstavniško telo, ki ga je izvolilo v primerih,
ki jih zakon določa. Z navedenimi predpisi je torej tudi na področju sodstva
uveden sistem reelekcije kadrov. Ob pripravljanju takih zakonskih določil so bili
izraženi pomisleki tudi v vrstah sodnikov, ah kaže uvajati ta sistem tudi na
področju sodstva, ker bi to utegnilo ogroziti njegovo neodvisnost, ki je eden
njegovih temeljnih principov. Vzemimo, da so bile take pripombe dobronamerne, pa so na drugi strani vendarle odraz napačnega pojmovanja vloge
sodstva v naši družbi, kot da je to neodvisno od ostalih družbenih dogajanj,,
kar more voditi le do formalistične in normativistične uporabe zakonov na pozicijah etatistično birokratske miselnosti. Čeprav so bih navedeni pomisleki v
veliki manjšini, je prav, da jih omenim, ker se moramo z njimi v lastnih vrstah
spoprijeti in jih premagovati, še posebej sedaj, ko je treba opredeliti mesto
sodstva v pogojih samoupravljanja kot temelja naše družbeno-politične ureditve.
Ko sami sodniki ocenjujemo sedaj družbeni pomen reelekcije in družbeno vlogo
sodstva, potem smatramo, da se s tem naše sodstvo spreminja iz državnega v
državno družbeni organ, ki mora varovati pravice človeka, njegove samoupravne
pravice, samoupravne pravice delovnih organizacij, kar je v interesu naše družbene skupnosti in da mora zato postati v samoupravnem sistemu, kot čuvar
zakonitosti, tudi pomemben pokazatelj in element socialistične demokraciie.
Reelekcija mora zato, po našem mnenju, potrditi družbeno vsebino sodniške
funkcije na eni strani, na drugi strani pa seveda zagotoviti še v večji meri
družbeno odgovornost sodniških kadrov. Ob reelekciji ie na drugi strani zopet
podana prilika, da se oceni dosedanje delo sodstva kot celote in delo posameznih
sodnikov, ker ponovna izvolitev predstavlja tudi izraženo priznanje za dosedanje
delo in zaupanje v dobro delo tudi v bodoče. Taka ocena sicer ne more biti
v rokah samih sodnikov, temveč je v rokah družbeno-političnih skupnosti in
drugih družbenopolitičnih organizmov, vendar naj mi bo dovoljeno, da posredujem mnenje najvišjih pravosodnih organov, da je naše sodstvo tudi sicer po
splošni oceni odigralo v našem dosedanjem družbenem razvoju kljub raznim
slabostim zelo pomembno in pozitivno vlogo.
Končno daje reelekcija sodniških kadrov tudi priliko, da opozorimo volilna
telesa vsaj na najvažnejše probleme, ki se kažejo na tem področju zlasti sedaj,
ko govorimo o potrebi reforme pravosodja in prilagoditve tega področja našemu
samoupravnemu sistemu. Zato bom izkoristil to priliko in vas vsaj v najosnovneiših problemih tudi informiral. To smatram za potrebno tudi zato. ker bodo
skupščine v sedanji mandatni dobi verjetno večkrat o teh vprašanjih razprav-
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ljale. Najprej pa želim povedati nekaj o reelekciji sodniko-v vrhovnega sodišča
naše republike, v imenu katerega tudi tukaj nastopam.
Vrhovno sodišče Slovenije ima vključno s predsednikom 20 sodnikov, od
katerih jih pride v poštev za reelekcijo 18, ker sta bila dva izvoljena šele decembra lanskega leta.
Vsi razen enega so dali izjave za ponovno izvolitev. Navedeno število bo
potrebno tudi v bodoče, saj se je v zadnjih letih njihovo število že tako znižalo za štiri. Vendar bo definitivna sistemizacija možna šele, ko bodo v naslednjih letih izvršene predvidene spremembe v pravosodnem sistemu, zlasti
v pogledu pristojnosti posameznih vrst sodišč. Zakonodaja pa tudi sicer vpliva
na obseg poslov našega sodišča, kar se je zlasti pokazalo ob spremembah invalidskega in pokojninskega zavarovanja ter ugotavljanja delovne oziroma posebne dobe, ko se je na primer samo v lanskem letu število upravnih sporov
povečalo za okrog 50 °/o, kar je povzročilo na oddelku za upravne spore občutne
zaostanke.
Takim, lahko bi jih imenovali, kampanjskim nalogam pa se sodišče težko
prilagodi, ker gre za spore specialne prirode, ki jih ne morejo reševati vsi
delavci sodišča, in je možna le omejena koncentracija kadrov. Za take občasne
naloge seveda ne kaže voliti novih sodnikov, pač pa bi moralo imeti sodišče več
strokovnih sodelavcev. Na 20 sodnikov ima danes naše sodišče samo 12
strokovnih sodelavcev, kar je vsekakor premalo. To stanje vodi tudi do stalne
preobremenitve sodnikov, ki morajo kar po tekočem traku, da se tako izrazim,
reševati konkretne primere. To najbolj nazorno prikazuje število v lanskem
letu pripadlih primerov, in sicer 5523, cd tega na oddelku za upravne spore
2676 kar pomeni, da pride na enega sodnika v povprečju več kot en primer
na delovni dan. To pa je obremenitev, ki je previsoka celo za sodnike na občinskih sodiščih, kaj šele za sodnike vrhovnega sodišča, ko gre vendarle za
težie. pomembneiše zadeve, katerim je treba posvetiti dosti več časa in študija.
Mislim pa, da ni in da ne more biti naloga sodnikov, zlasti pa ne sodnikov
vrhovnega sodišča, reševanje samo pripadlih primerov, amipak da morajo poVg
teoretičnega poglabljanja in stalnega strokovnega i zcorooln j evan j a spremliati
in analizirati družbene probleme in pojave, ki se kažejo v luči sodne prakse
in da moraio dosti aktivnejše sodelovati pri sprejemanju nove zakonodaje na
v^eb področjih, zlasti pa seveda zakonodaje, ki neposredno zadeva pravosodni
sistem.
Če kritično oceniuiemo to nalogo, moramo ugotoviti, da ravno zaradi
•preokupacije pri reševanju konkretnih primerov naši sodniki pri drugih nalogah premalo scdelujejo, čeprav je tudi res, da se pristojni organi te možno-sti
niti ne poslužujejo v zadostni meri. Zaradi take preobremenitve se naše sodišče
tudi ne more v večji meri posvetiti instruktaži in pomoči nižjim sodiščem,
čeorav smatramo da ie tudi to naša natoga. Preobremenjenost našega, kot tudi
druoi.h republiških vrhovnih sodišč, pa je tudi posledica neustreznih reš'tev
v T>ri stoinosti, oziroma neustreznih rešitev nekaterih pravnih inštitutov zlasti
upravnega sroora.
Preden bi vas informiral o nekaterih nuinih spremembah za izpopolnitev
pravosodnega sistema pa vas želim opozoriti tudi na rezultate razpisov za
ponovno voli+ev sodnikov nižjih, to je občinskih in okrožnih sodišč. — ti rezultati pa veliaiO' tudi za okrožna gospodarska sodišča — zato, da bi bili opozorjeni na nekatere značilnosti, ki odiriraio probleme širšega romena. Nimam
sicer podatka za vsa občinska scdišča, ker za nekatera še teče razpisni rok,
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vendar podatki, ki jih ima na razpolago sekretariat za pravosodje in občo
upravo ter podatki, ki so pred nami za vsa okrožna sodišča, kažejo, da se na
razpisana in do sedaj zasedena delovna mesta ni prijavil noben drug pravnik
razen dosedanjih sodnikov, in to kljub temu, da je bilo sodniško delo za pravnike od nekdaj vabljivo, ker je kot rečemo, najbolj pravniško delo. To dejstvo
kaže na to, da pravniškega kadra še vedno primanjkuje, da je zlasti dosti več
kot nekdaj potrebnega v naših delovnih gospodarskih organizacijah in drugih
družbenih službah, kaže pa na drugi strani tudi na to, da ni ustrezne materialne stimulacije za ta poklic.
Ob taki ugotovitvi pa se seveda moramo vprašati, ali je dosedanja in bodoča
reelekcija dosegla svoj namen, čeprav je res, da na drugi strani zaradi že navedene ocene dosedanjega dela sodišč ni bilo niti pričakovati nekih večjih kadrovskih sprememb. Vendar bi že zavest potencialne možne konkurence vsaj po
naši oceni spodbujala dosedanje sodniške kadre k še boljšim delovnim rezultatom. Imeti pa je treba pred očmi še okolnost, da bo v naslednji volilni dobi dosti
sedanjih sodnikov na okrožnih sodiščih in tudi na našem vrhovnem sodišču izpolnilo pogoje za starostno pokojnino in je treba zato zagotoviti stalen dotok novih
pravnikov na sodišča. Dosedanji sistem štipendiranja kadrov za sodišča preko
sekretariata za pravosodje in občo upravo se zaključuje. Omogočil je, da so
sedaj sodišča kolikor toliko primerno zasedena. So pa že primeri, da nekateri
mlajši kadri po položenem sodniškem izpitu odhajajo v druge službe. Zato bodo
morale zlasti občinske skupščine v bodoče misliti na štipendiranje pravnikov
za občinska sodišča, da ne bomo prišli v naslednjih letih v resne kadrovske
težave. Poleg tega bo seveda treba tudi misliti na ustrezno nagrajevanje in tudi
reševanje stanovanjskih vprašanj, da bo omogočeno pravilno napredovanje
sodniških kadrov. Sodniki vrhovnega sodišča se morajo rekrutirati s področja
cele republike, zlasti iz okrožnih sodišč. To pa ne bo mogoče, če navedeno vprašanje ne bo ustrezno rešeno. Podobno seveda velja za zasedbo sodniških mest
pri okrožnih sodiščih. Oprostite, če sem opozoril na te vsakodnevne probleme,
veljajo pač enako tudi za naše sodišče, kakor tudi za nekatera druga področja.
V nadaljevanju želim opozoriti na nekatere najaktualnejše probleme pravosodja, ki se kažejo tudi v luči dela našega sodišča. 2e več let se vzdržuje
mnenje, da pravosodje zaostaja nasproti splošnemu razvoju našega družbenopolitičnega sistema. Tudi v pravosodnih organih se smatra, da pravosodni sistem
pri varovanju in utrjevanju zakonitosti ni dobil ustreznega mesta, tako s stališča zakonodajnega urejanja kot s stališča odnosa do njega v vsakodnevni
praksi.
Čeprav se je od časa do časa pravosodje deklariralo kot zelo pomemben
družbeni faktor, take deklaracije niso našle ustreznega odziva. 2e dalj ča^a
se kažejo problemi organizacije sodišč, njihove mreže, pristojnosti, vprašanje
kodifikacije nekaterih civilno pravnih področij, ustreznosti nekaterih reši+ev
na kazenskem področju, funkcije upravnega spora, kakor tudi vprašanja materialne narave in drugih pogojev za delo pravosodnih organov. Vendar vsi
ti problemi niso bili vzeti v kompletnejše obravnavanje, temveč so se od časa
do časa iskale le parcialne rešitve. Četrti plenum Zveze komunistov Jugoslavije
je pokazal na vzroke tega odnosa do teh problemov in ustvaril tudi ugodno
razpoloženje za njihovo reševanje. Izdelani so že nekateri elaborati, v katerih
so bili vsi problemi nanizani. O njih se razpravlja v zveznem merilu, kot se
tudi v republiškem obsegu tem problemom posveča pozornost. O njih je že
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razpravljal tudi organizacijsko-politični zbor skupščine, kjer sem imel o teh
stvareh priliko tudi govoriti.
Ti problemi bi bili zlasti naslednji:
Funkcija sodišč v samoupravnem sistemu še ni razčiščena. Sodna pristojnost glede ocenjevanja sklepov delovnih organizacij, ki so jih te sprejele
na podlagi avtonomnih normativnih aktov, je sicer uzakonjena, v praksi pa
povzroča dosti težav. Dalje, podružbljanie nekaterih funkcij sodišč z razvijanjem
družbenih organizmov, poravnalnih svetov in arbitraž itd., kakor tudi povezovanje sodišč s samoupravnimi organi, cd delovnih organizacij in družbenopolitičnih skupnosti ob izvrševanju ustavne naloge, obveščanje o družbenih
problemih, ki se kažejo v luči sodne prakse.
V praksi dela sodiščem posebno težavo pomanjkanje civilnopravne zakonodaje, to je zlasti stvarnega, oblikacijskega in odškodninskega prava. Nastaja
stalno več poslovnih razmerij med našimi občani, med občani in organizacijami.
Pri reševanju spornih vprašanj iz takih razmerij, naša sodišča nimajo ustrezne
zakonske osnove in morajo kreativno, upoštevajoč stara pravna pravila in našo
družbeno stvarnost, iskati ustreznih rešitev. Na teh pravnih področjih i«ra
pomembno vlogo sodna praksa, ki pa praviloma ne more biti podlaga soienju,
kajti sodišča sodijo po ustavi in zakonih. Praksa pa seveda večkrat koleba in
jo usmerjajo načelna mnenja vrhovnih sodišč. Vsekakor je čas, da po tolikih
letih naše nove državne skupnosti tudi ta področja zakonsko uredimo, da ne
bo treba brskati po literaturi in zakonih, ki so bili izdani pred več kot sto
leti. Pri tem je interesantno tudi to, da je bilo delo za ko'difikacijo teh področij
že začeto, da so bili že celo izdani osnutki raznih predpisov, da pa je bilo to
delo zopet iz nerazumljivih in neznanih razlogov prekinjeno. Nadaljevanje dela
z zakonsko ureditvijo teh pravnih področij spada po moji oceni v prioritetni plan.
Kazensko pravo, tako materialno kot procesualno, imamo kodificirano v
kazenskem zakoniku in zakoniku o kazenskem postopku. Na tem področiu smo
pred pomembnimi spremembami, zlasti v pogledu procesualnega kazenskega
postaoka. Ustrezna novela tega zakona je že sprejeta in bo začela veljati v
naslednjem letu. Spremembe se nanašajo zlasti na položaj in vlogo organov
za notranje zadeve, javnega tožilstva, sodišča, ter obdolženoe in njegove obrambe. V naši republiki v glavnem že izvajamo nova načela, vendar so še določene
težave, ki jih bo treba premagati.
V kaznovalni politiki dela sodiščem precej težav sistem kazenskih sankcij
in sistem izrekanja teh sankcij. Sodišča imajo pri sedanjem sistemu večkrat
zvezane roke, tako glede vrste kazni, kakor tudi glede višine, kar ovira uresničevanje načela individualizacije kazni. Treba bo zato to področje proučiti,
najti nove rešitve, ki bodo omogočale ustreznejšo kaznovalno politiko.
Svoj čas smo pozdravili uvedbo upravnega spora v naš pravni mehanizem,
s pomočjo katerega se je bistveno izboljšalo delo upravnih organov in utrdila
zakonitost njihovega ukrepanja. Po več letih praktičnega izvajanja tega pravnega instrumenta pa se je pokazalo, da ga je treba spremeniti. Upravni spor
ima sedaj v praksi praviloma kasatorni značaj, kar pomeni, da vrhovno sodišče republike, ki je edino pristojno za odločanje o teh sporih, ob množici teh
sporov navadno ceni le zakonitost upravne odločbe in jo odpravlja, če smatra,
da je nezakonita ter le redko, če to ugotovljeno dejansko stanje dopušča, tudi
samo meritorno v spornem primeru odloča. Zastopamo stališče, da bi bilo treba
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tako fizionomijo upravnega spora spremeniti, pri čemer bi bilo treba tudi ta
spor decentralizirati v pristojnost nižjih sodišč.
V zvezi z upravnim sporom prevladuje že dalj časa pri republiških pravosodnih organih, in kot nam je znano, tudi pri organih socialnega zavarovanja,
kakor tudi v pravni teoriji, mnenje, da odločbe, izdane od organov socialnega
zavarovanja o pravicah iz socialnega zavarovanja, ne morejo imeti značaja
upravnih določb, in da bi se morale zato tožbe zoper take odločbe reševati v
spornem razpravljanju pred rednimi sodišči, ne pa v obliki upravnega spora.
Poleg teh najvažnejših vprašanj pa so seveda še številna druga vprašanja, kot
na primer: drugačna ureditev v izvrševanju kazenskih sankcij, razbremenitev
sodišč v manj pomembnih zadevah — ni namreč razumno, da o zakonitosti
nekaterih mandatnih kazni odloča celo samo vrhovno sodišče — dalje, prenos
odločanja o preživninah na skrbstvene organe, nadaljnji prenos pristojnosti na
nižja sodišča, doslednejša ureditev dvostopnega sistema v sodstvu, vloga republiških vrhovnih sodišč in zlasti vloga vrhovnega sodišča Jugoslavije, advokatura in druge oblike pravne pomoči itd.
Nisem izčrpal vseh vprašanj, vendar pa mislim, da se iz tega, kar je bilo
rečeno, lahko vidi, da je na področju pravosodja res dosti aktualnih problemov,
ki jih bo treba obdelati tako s teoretične strani in na podlagi praktičnih izkušenj in da bodo vsi naši sodniki v naslednjem obdobju dodatno obremenjeni
tudi s proučevanjem teh vprašanj, ker so pretežno strokovne narave, da bodo
mogli dati ustrezne predloge in odgovore zakonodajnim organom za njihovo dokončno rešitev.
Na koncu vam lahko dam zagotovilo, da bodo naši sodniki, katerim boste
danes izkazali zaupanje s ponovno izvolitvijo, tudi v bodoče izvrševali svoje
naloge vestno, s polno družbeno odgovornostjo in s pravilno uporabo ustave
in zakonov v interesu naših delovnih ljudi in naše socialistične družbene skupnosti.
Predsednik idr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Jože
Pernuš.
Jože Pernuš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ustavna načela o volivnosti občanov na določenih službenih položajih so dobila
odraz za sodnike gospodarskih sodišč v določbah tretjega poglavja zveznega
zakona o gospodarskih sodiščih, postopek o volitvi sodnikov pa je na podlagi
pooblastila 47. člena citiranega zakona uredil republiški zakon o gospodarskih
sodiščih Slovenije.
Ko danes prvič ocenjujete delo sodnikov okrožnih in višjega gospodarskega
sodišča v naši republiki in se boste na podlagi teh ocen odločili, ali s sodniki
izpolnjevali zaupane jim dolžnosti ali ne, kar bo imelo odraz v ponovni izvolitvi
ali neizvclitvi, mi dovolite, da v nekaj besedah orišem delo gospodarskih sodišč
v zadnjem obdobju in probleme, ki nastajajo pri delu in organizaciji gospodarskega sodstva.
Vse kar je tovariš predsednik vrhovnega sodišča povedal o problemih reelekcije, materialnih in kadrovskih pogojih dela sodišč, velia v polni meri tudi za
gospodarska so'dišča. V Sloveniii so 4 okrožna gospodarska sodišča, in sioer
v Ljubljani, Mariboru, Celju in Korani ter višje gospodarsko sodišče v Ljubljani.
Na okrožnih gospodarskih sodiščih deluje trenutno 22 sodnikov, na višjem
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gospodarskem sodišču pa 7 sodnikov in so v to število vključeni tudi predsedniki sodišč.
Pripad zadev na gospodarskih sodiščih se je od leta 1964, ki ga lahko označimo kot normalno leto, skokoma dvignil v letu 1965, nekoliko popustil v letu
1966, a v letošnjem letu kaže zopet izreden skok. Pripad zadev je znašal pri
vseh gospodarskih sodiščih v letu 1964 skupno 78 545 zadev, v 1965. letu 144 342,
indeks porasta je 184, in v letu 1966 120 098 zadev in znaša indeks porasta 152
nasproti letu 1964. V letošnjem letu pa kaže pripad zadev zopet skok. V prvih
petih mesecih se je povečal pripad v odnosu na isto obdobje lani od 44 112 na
65 871 zadev in znaša indeks porasta 148 nasproti lanskemu letu, oziroma 210
nasproti letu 1964. Ta izredni pripad se kaže predvsem v civilnih zadevah, v
mandatnih in pravdnih postopkih pri izvršilnih zadevah, dočim pri ostalih
zadevah pripad ni bistveno večji. Pri gospodarsko-kazenskih zadevah pa celo
za okoli 25 % manjši kot lansko leto.
Povečan pripad civilnih in izvršilnih zadev je odraz določenih dogajanj
v gospodarstvu. Ker se je kot posledica reformnih ukrepov, ko so se zaostrili
pogoji kreditiranja, močneje uveljavljal tržni mehanizem, ki zahteva boljše
in kvalitetnejše gospodarjenje, zapada vrsta gospodarskih organizacij v začasno
nelikvidnost bodisi zaradi prevelikih zalog, pomanjkanja obratnih sredstev ali
zaradi drugih razlogov. Ce vidimo, da je v prvih 5 mesecih letos pri 38 010
izdanih plačilnih nalogih le 3070 pravih pravdnih zadev, pomeni, da se je sicer
število spornih zadev zvišalo, da pa sporne zadeve predstavljajo vendarle okoli
9% števila plačilnih nalogov. Z drugo besedo, okoli 35 000 mandatnih tožb je
bilo vloženih le zato-, ker dolžniki niso imeli razpoložljivih sredstev, upniki pa
so si hoteli zagotoviti vrstni red izplačila pri banki prisilnim potom, kar kaže
na izredno povečanje medsebojne zadolženosti med gospodarskimi organizacijami. Zmanjšanje pripada gospodarsko kazenskih z»tdev bi sicer kazalo na
boljšo disciplino gospodarskih organizacij v lanskem in letošnjem letu, vendar
v to resno dvomimo in smo mnenja, da je to predvsem odraz neučinkovitosti
inšpekcijskih služb. Tam, kjer so inšpekcijske službe delovale, je število postopkov večje, kot na primer na območju okrožnega gospodarskega sodišča
KoTDer, dočim je na območju okrožnega gospodarskega sodišča Ljubljana pripad
padel na 50 %, v odnosu na lansko leto.
Povečan obseg dela gospodarskih sodišč se kaže tudi v velikem povečanju
sodnih taks, ki se stekajo v republiški proračun. V prvih 5 mesecih lanskega
leta je bilo teh taks izplačanih pri vseh gospodarskih sodiščih skupno okoli 841
milijonov S din, v letošnjem letu pa okoli 1523 milijonov S din. To pomeni, da
plačujejo gospodarske organizacije velike zneske za stroške sodnih postopkov,
kar povečuje stroške poslovanja in je priliv teh sredstev v republiški proračun
daleč iznad predvidevanj. Ob takem stanju obsega dela je seveda nujno ne samo,
da se okrepi okrožno gospodarsko sodišče Ljubljana z dvema, okrožno gospodarsko sodišče Maribor pa z enim novim sodnikom, temveč tudi. da se zagotove
v času dopustov in sploh za letošnje leto dodatna sredstva za redno poslovanje
okrožnih gospodarskih sodišč.
Potrebno bo namreč pridobiti nekaj občasnih administrativnih delavcev na
vsakem sodišču, da bodo lahko plačilni nalogi še naprej izdani tako hitro kot do
sedaj, praviloma v času do treh dni in da bodo tudi izvršilne zadeve na tekočem. Poleg tega zahteva povečan obseg veliko večja sredstva za pisarniški
material, poštnine in tako dalje. Okrožna gospodarska sodišča so že dala svoje
zahteve republiškemu sekretariatu za finance in upam, da bodo sredstva odo-
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brena. To namreč ni samo v interesu nemotenega dela sodišč, temveč predvsem
v interesu gospodarskih organizacij zaradi hitrega obračanja sredstev in končno
ni nezainteresiran za tekoče delo in pobiranje taks tudi republiški proračun.
Seveda se pri obravnavanju dela gospodarskih sodišč nujno pojavljajo tudi
vprašanja ali so sedanja organizacija gospodarskega sodstva in njegove pristojnosti v skladu z družbenim razvojem in ali jih je treba spremeniti in kako?
Gospodarska sodišča Slovenije so o tem sestavila skupna stališča, ki jih je višje
gospodarsko sodišče posredovalo republiški skupščini o nadaljnjem razvoju
gospodarskega sodstva.
Dovolite mi, da bistvena naša stališča, ki zadevajo spremembo v pravosodnemu sistemu, tu ponovim. Glavne naloge gospodarskega sodstva so sojenje
v civilnih zadevah, oziroma v gospodarskih, odškodninskih in pomorskih sporih,
v gospodarsko-kazenskih zadevah, v računsko-upravnih sporih in izvajanje
nepravdnega postopka v registrskih, stečajnih in izvršilnih zadev. Sedanja
pristojnost v civilnih zadevah temelji na določilu členov 455 in 456 zakona o
pravdnem postopku, pri čemer predpisi določajo pristojnost gospodarskega sodstva tako po objektivnem kriteriju značaja spora, ker zakon odreja, kaj je
smatrati kot gospodarski spor, predvsem pa po subjektivnem kriteriju, to je
samo' na one zadeve, ki se dogode med pravnimi osebami socialističnega sektorja.
Zaradi take ureditve, ki ima še prizvok razvoja sodstva iz arbitraže, sodijo
gospodarska sodišča pravzaprav vse civilne zadeve med družbeno-političnimi
skupnostmi, delovnimi in drugimi samoupravnimi organizacijami, ne glede
na to, ali so to res gospodarski spori oziroma za gospodarstvo pomembne zadeve. Na drugi strani pa to pomeni, da sodišča splošne pristojnosti obravnavajo
spore, če je ena izmed strank privatni samostojni gospodarski subjekt, čeprav
je ta spor po naravi izrazit gospodarski spor. Tako odloča na primer v zvezi
z gradbeno pogodbo o< sporu med gradbenim podjetjem kot izvajalcem gradbenih del in investitorjem-pravno osebo, gospodarsko sodišče, o sporih med
gradbenim podjetjem in samostojnim obrtnikom-pleskarjem, pa glede istega
objekta v okviru iste gradbene pogodbe, sodišče splošne pristojnosti.
Zaradi takega stanja je upravičeno mnenje, da so gospodarska sodišča v
bistvu še v določeni meri posebna sodišča, ker rešujejo sporne zadeve med posebnimi subjekti ne pa specializirana sodišča za reševanje vseh sporov določene
vrste, ob čimbolj enaki uporabi pravnih predpisov oziroma pravnega režima
v podobnih zadevah. Zaradi tega smo mnenja, da naj gospodarsko sodstvo
v načelu obravnava vse gospodarske spore in zadeve, ki so važne za gospodarstvo ne glede na subjekte spora.
Poseben problem v okviru civilnega sodstva je obravnavanje mandatnih
tožb. To je poseben postopek, kjer okrožno gospodarsko sodišče na predlog
tožeče stranke izda plačilni nalog za zapadlo terjatev, ki je izkazana z verodostojno listino: na primer s fakturo, s kontnim izvlečkom ali podobnim. Če ni
v osmih dneh ugovora tožene stranke, postane plačilni nalog izvršljiv. V takih
primerih, ko ni ugovora, sploh ne pride do kontradiktornega obravnavanja, ker
tožbeni zahtevek pravzaprav sploh ni sporen in sodišče sploh ne odloča o zadevi,
temveč le s posebnim postopkom pripomore do prisilne izterjatve neplačanega
denarnega zneska. Zaradi tega to ni v bistvu sodna zadeva, čeprav so okrožna
gospodarska sodišča s temi zadevami najbolj obremenjena. V letu 1966 je bilo
v Sloveniji skupno 64 551 mandatnih tožb, v prvih letošnjih petih mesecih pa
celo 38 010 takih tožb, pri čemer je bilo zaradi ugovorov prevedeno v pravdni
postopek le okoli 3000 teh zadev. Zaradi tega je naše mnenje, da bi se ta po-
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stopek prisilnega izterjevanja nespornih terjatev lahko poenostavil tako, da bi
se plačilni nalog odpravil in bi se na podlagi verodostojnih listin na predlog
upnika takoj dovolila izvršba, ki bi se nato izvedla, če dožnik v 8 dneh ne bi
dovolitvi izvršbe ugovarjal.
Sojenje v računskih upravnih sporih pomeni odločanje o zakonitosti upravnega postopka službe družbenega knjigovotstva, ki nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov družbenega premoženja.
Na eni strani gre tu za poseben finančno-pravni režim, ki pomeni zaključeno pravno področje, zaradi česar naj bi te spore reševalo eno sodišče, na
drugi strani pa predstavljajo uporabniki družbenega premoženja širši krog
strank in gre zato pri tem za spore strank, ki niso niti v neposredni niti v posredni zvezi z gospodarsko dejavnostjo. Ker gre tu za izrazit upravni spor, je
naše stališče, da naj bi te zadeve prešle v pristojnost sodišča splošne pristojnosti,
kot del upravnega sodstva, za katero je to sodišče v vseh drugih zadevah pristojno. Glede ostalih pristojnosti gospodarskega sodstva smo načelno mnenja, da
so v skladu s specializacijo, to je gospodarsko-kazensko sodstvo, registrske
zadeve, izvršilne zadeve itd.
Kakor pristojnosti, tako tudi organizacijska struktura gospodarskega sodstva kaže nekatere značilnosti razvojne poti tega sodstva. Naj navedem nekatere.
Organizacijo gospodarskega sodstva ureja popolni zakon, ki ureja vsa organizacijska vprašanja tega sodstva oziroma le v nekaterih členih pooblašča republiko, da ureja le posamezne določene zadeve s svojimi predpisi. Mnenja
smo, da ni nikakega utemeljenega razloga več, da je to še v popolni zakonodajni
pristojnosti zveze in naj bi zvezna zakonodaja uredila vsa sistemska vprašanja
s temeljnim zakonom, medtem ko bi vse drugo prepustila lahko republiški
zakonodaji, kakor je to že urejeno za sodišča splošne pristojnosti.
Druga značilnost je iz leta v leto večja koncentracija pristojnosti pri višjem
gospodarskem sodišču kot prvostopnem sodišču. Zakon o upravnem postopku
je že leta 1961 določil, da so okrožna gospodarska sodišča pristojna za reševanje
gospodarskih sporov do vrednosti 3 milijonov oziroma 30 tisoč novih dinarjev.
V nadaljnjih šestih letih se ta znesek ni niti valoriziral, čeprav so> se tržne
razmere bistveno spremenile, kar je seveda privedlo do koncentracije zadev
ne samo večje vrednosti, temveč tudi malo pomembnih zadev pri višjem
gospodarskem sodišču. Kljub našim ponovnim predlogom za spremembo zneska
se stvarna pristojnost okrožnih gospodarskih sodišč do sedaj ni spremenila.
Sedanja organizacijska struktura gospodarskega sodstva in sistem pristojnosti ne dajeta možnosti uveljaviti princip enotnosti sodnega varstva v republiki.
Ce zavzame gospodarsko sodišče na podlagi istih predpisov različno pravno
stališče od sodišča splošne pristojnosti, ni mogoče uskladiti delo obeh republiških sodišč, kar je posebno nesprejemljivo, kadar omenjena sodišča uporabljajo
samostojni republiški zakon pa vsako glede tega predpisa zavzame drugačno
stališče. Zagovorniki sedanjega stanja v organizaciji gospodarskega sodstva,
njegovi centralizaciji in izključni pristojnosti federacije pri organizacijskih vprašanjih tega sodstva, se sklicujejo predvsem na to, da se s temi ukrepi zagotavlja
enotnost scdne prakse v gospodarskih zadevah, kar je posledica zahteve enotnosti jugoslovanskega prostora. Vendar pa pri tem pozabljajo, da organizacijska
centralizacija še ne pomeni enotnosti sodnih odločb, niti ne zagotavlja odprave
lokalističnih teženj v posameznih konkretnih zadevah. Praksa je pokazala,
da najdemo tudi pri tako organiziranih sodiščih v konkretnih primerih pogodb,
ki so zelo različne, celo diametralno nasprotne sodbe. Smatramo, da lahko le
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enotno sodstvo zagotovi enoten pravni sistem, to je, enotni zakoniti materialno
pravni predpisi, uzance, običajno pravo itd. Prav zaradi tega, ker imamo v
civilnem gospodarskem pravu še mnogo področij, ki niso urejena niti z zakonitimi predpisi niti z uzancami, prihaja včasih do različnih stališč v sodni praksi,
prav zato pa je po našem mnenju vloga vrhovnega gospodarskega sodišča
predvsem v usklajevanju sodne prakse, to je poenotenju stališča in izdajanju
načelnih mnenj ter v zakonodajni iniciativi na vseh področjih ureditve gospodarsko-pravnih odnosov.
Drugo stališče glede organizacije gospodarskega sodstva je v tem, da naj
bi se gospodarska sodišča enostavno združila na vseh nivojih z že obstoječimi
sodišči splošne pristojnosti. Zagovorniki tega stališča torej predlagajo mehanično združitev, češ da je gospodarsko sodstvo sicer specializirano sodstvo,
vendar da lahko opravlja svoje posle kot oddelek enotnega sodišča. Mislimo,
da ni potrebe, da bi povečevali število gospodarskih sodišč v Sloveniji. Ce bi
torej prišlo do opisane reorganizacije obstoječih 4 okrožnih gospodarskih sodišč
v oddelke okrožnih sodišč splošne pristojnosti, bi nekatera od teh sodišč imela
gospodarsko sodstvo druga pa ne. Nadalje, enotnost pravosodnega sistema ne
sme preprečevati specializacije sodnikov na teh sodiščih in končno, ni samo
vprašanje združitve ali ne, bistveno vprašanje bodočega pravosodnega sistema.
Ta bi moral omogočiti, da se osnovna sodišča lahko ustanove bodisi kot enotna
sodišča za razna specializirana področja sodstva: kazensko, civilno, gospodarsko,
ali pa da se za vsako od teh področij ustanovi samostojno osnovno sodišče. V
bodočem pravosodnem sistemu bi bilo treba omogočiti ne samo, da imamo
specializirana okrožna gospodarska sodišča, temveč tudi, da imamo ob določenih
pogojih in ocenah tudi specializirana kazenska ali civilna okrožna in občinska
sodišča. Primerno bi bilo tudi, da okrožna gospodarska sodišča prevzamejo v
svojo stvarno pristojnost sojenje vseh zadev gospodarskih in odškodninskih
sporov, pomorskih sporov, gospodarskih kazjenskih in drugih zadev. Višje gospodarsko sodišče bi ob prenosu pristojnosti prve stopnje na okrožna gospodarska sodišča postalo pritožbeno sodišče v vseh zadevah. Kot tako, bi se po
enem mneniu lahko integriralo v vrhovno sodišče splošne pristojnosti, s čimer
bi v republiki prišel do izraza princip enotnosti sodstva. Po drueem mnenju
pa način medsebojne povezave ni samo v združitvi obeh republiških sodišč,
temveč lahko dosežemo isti cilj poenotenja sodne prakse tudi z raznimi drueimi
oblikami delovne povezave, kot na primer: na skupnih občih sejah, v načinu
odločanja, zahteve zakonitosti itd.
Vrhovno gospodarsko sodišče bi sicer s tem izgubilo svojo funkcijo redne
druge stopnje, zaradi česar tudi ne bi bilo več potrebe po posebnem vrhovnem
gospodarskem sodišču in bi lahko funkcijo izenačevanja gospodarske sodne
prakse prevzelo vrhovno sodišče Jugoslavije, v katerem bi bilo vključeno kot
poseben gospodarski oddelek. Vrhovno sodišče Jugoslaviie bi imelo celotno
funkcijo vrstva enotnosti sodnega dela. pri tem pa bi moral biti bolj poudarjen
zvezni usklajevalni značaj tega sodišča. Naloge sojenja oziroma drugačnega
odločanja po zvezni zakonodaji niti sedaj ne opravlja samo vrhovno zvezno sodišče, temveč tudi republiška sodišča. V primeru, da so republiška vrhovna
sodišča zadnia instanca v konkretnih sodnih zadevah, bi bilo potrebno, da bi
vrhovno sodišče Jugoslavije dejansko predstavljalo koordinacijsko telo, ki bi
se usmerilo na prej navedene naloge. Ta zvezni koordinacijski značaj te^a sodišča bi moral biti podkrepljen s tem. da bi bili v vrhovno sodišče Jugoslavije
izvoljeni sodniki iz vseh republik tako, da bi po enega sodnika delegirale
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republike, kar bi lahko storile republiška skupščina ali pa obča seja vrhovnega
sodišča, medtem ko bi določeno število ostalih sodnikov volila zvezna skupščina;
Dovolite mi še nekaj besed o potrebi zakonodajne ureditve vrste O'dnosov,
ki se obravnavajo pred gospodarskimi sodišči. Za številna gospodarska področja nam manjkajo pozitivni pravni predpisi, zaradi česar se odvija gospodarski
in pravni promet še po različnih pravnih pravilih bivšega civilnega in trgovinskega prava. To vrzel sicer deloma izpolnjujejo splošne uzance za blagovni
promet, ki urejajo predvsem trgovsko kupo-prodajo blaga, in se samo glede
splošnih določb smiselno lahko uporabljajo tudi za druge posle blagovnega
prometa, to je za posredništvo, agencijo, komisijo, prevoz, špedicijo itd.
V vseh specifičnih poslih blagovnega prometa, ki so se v našem gospodarskem življenju zelo hitro razvili, bi bih potrebni predpisi, ki bi opredelili
stvarno in pravno vsebino teh razmerij. Pomanjkanje teh predpisov pa omogoča
zlasti na področju agencijskih, posredniških in komisijskih poslov številne zlorabe ter izkoriščanje stanja na trgu, špekulacijske pojave in podobno, v zvezi
s tem pa tudi številne sedne spore. Posebno pereče je vprašanje zakonitih
predpisov o prevozu blaga na cestah. Cestni tovorni promet je doživel v zadnjih letih izreden razmah in se že pri tem pojavljajo med prevozniki in
njihovimi komitenti številni spori zaradi nepravilne oprave prevoza, zaradi
plačila odškodnine, zaradi plačila prevoznine itd. Ob pomanjkanju pozitivnih
pravnih predpisov so gospodarska soidišča prisiljena reševati take spore z analogno uporabo določb konvencije o pogojih za mednarodni cestni promet,
podrejeno pa tudi s pomočjo starih pravnih pravil. Prav tako bi bila potrebna
uzakonitev temeljnih pravnih predpisov s področja zavarovalstva. Obstaja sicer
možnost, da bi se vsaj nekatera navedena, in še nekatera druga gospodarsko^
pravna razmerja lahko uredila z uzancami. Menimo pa, da bi bilo v vseh primerih, v katerih gre za mednarodne in za domače v gospodarskem prometu
ustaljene inštitute, umestno urediti vsaj osnovna pravna razmerja z zakonom,
tako da bi bila uporaba teh norm obvezna in cd volje strank neodvisna. Za
zakonsko ureditev teh pravnih razmerij govori tudi določba zakona o gospodarskih sodiščih, po kateri so temeljni vir prava o gospodarskem sodstvu ustava
in zakoni, podrejeno pa tudi uzance.
Glede ureditve procesnega prava smo mnenja, naj bi bili vsi postopki,
ki urejajo pravdni, kazenski, nepravdni in izvršilni postopek, v bistvu enotni
temeljni postopek, tako za sodišča splošne pristojnosti kot za gospodarska sodišča z nekaterimi posebnimi določbami potrebnimi za eno ali drugo vrsto sodišč.
Glede na razvoj naše družbe pa smatramo, da je pri postopkih treba rešiti
nekaj ključnih vprašanj, ki sedaj niso zadovoljivo urejena.
Prvič. Stranke naj bi imele pravico do sodelovanja tudi na drugi stopnji.
Po sedanji ureditvi odločajo sodišča na pritožbeni stopnji pretežno na nejavnih
sejah in brez sodelovanja obeh strank. Strankam bi bilo treba omogočiti udeležbo tudi v postopku za izredna pravna sredstva, tako da lahko svoje stališče
obrazlože sodišča, bodisi ustno, bodisi pismeno. V sedanji ureditvi je mogoče,
da ena od strank sploh ne ve, da teče postopek za zaščito zakonitosti. Pravico
predlagati uvedbo postopka za zaščito zakonitosti oziroma predlagati spremembo
pravnomočne sodbe, naj imajo tudi stranke in naj se ta glede tega razš:ri.
Posebno pomembno pa je urediti primere, ko ustavno sodišče odpravi kak
predpis zaradi protiustavnosti ali protizakonitosti z učinkom za nazaj, redno
ali gospodarsko sodišče pa je že pred tako odločitvijo ustavnega sodišča izdalo
sodbo, ki je temeljila prav na tem predpisu. Take primere bi bilo treba urediti
9
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tako, da bi bilo mogoče tako pravnomočno sodbo spremeniti in uskladiti z
odločitvijo ustavnega sodišča. Odločitev ustavnega sodišča o neustavnosti in
nezakonitosti oziroma o neveljavnosti takega predpisa bi morala biti razlog
za obnovo postopka.
Razen tega smo mnenja, da bi morali zakoniti predpisi omogočiti, da gospodarske organizacije rešujejo spore na razne načine, tako v okviru gospodarskega sodstva, kot izven njega. Pri tem mislim na oblike, ki naj pomenijo
deetatizacijo reševanja gospodarskih sporov. Zaradi tega je treba v okviru
gospodarskega sodstva omogočiti sporazumevanje na temelju poravnave v teku
postopka predvsem pa izven njega. Sporazumevanje strank o razsodiščni vlogi
okrožnih gospodarskih sodišč bi morali uveljaviti in je treba odpraviti vse
tiste ovire, ki danes onemogočajo strankam, da bi reševale zadeve sporazumno.
Izven sodstva pa bi bilo treba proučiti in omogočiti nastanek nekaterih 'drugih
institucij, kot so poravnalni sveti, razsodišča raznih vrst in druge oblike, ki bi
po sporazumu strank lahko reševale sporne situacije gospodarskih subjektov.
Pod deetatizacijo razumemo tudi večjo skrb in večjo vlogo sodišč pri reševanju družbenih problemov, odpravljanje negativnih pojavov in vzrokov zanje
v smislu novih ustavnih nalog. Glede tega bo treba omogočiti sodiščem to v
bistvu preventivno dejavnost in na drugi strani zagotoviti, da bodo pristojni
organi in organizacije obravnavali opozorila in analize sodišč.
Naj mi bo dovoljeno, da ob tej priliki izrazim še naš predlog glede ureditve
financiranja sodišč in glede volilne dobe sodnikov porotnikov. Financiranje
gospodarskih sodišč poteka po proračunskem sistemu in z enakimi merili in
tehniko, kot za republiško upravo. Vendar pa je med delom uprave in sodstvom
bistvena razlika. Uprava naredi kar zmore in za kar ima sredstva in lahko opusti
neko delovanje, medtem ko mora sodstvo rešiti vse zadeve, ki mu pripadajo
in ne more bistveno niti razširjati niti krčiti svojega dela mimo pripada konkretnih sodnih zadev. Zato morajo sodišča imeti na razpolago potrebna sredstva, da čimprej opravijo svoje delo ne glede na trenutni proračunski priliv
sredstev. To pa po našem mnenju pomeni, da bi bilo treba sredstva za financiranje sodišč zbirati v posebnem skladu ali na drug način, kakor naj bi sredstva
prispeval republiški proračun in kamor bi se eventualno v celoti ali deloma
stekala sredstva sodnih taks.
Glede sodnikov porotnikov gospodarskih sodišč smo miienja, da je povsem
utemeljena zahteva, da morajo strokovno poznati gospodarsko problematiko.
To v mnogočem lajša ugotavljanje dejanskega stanja in presoje. Vendar pa je
mandatna doba dveh let prekratka in bi jo bilo treba podaljšati vsaj na 4 leta.
Na volitve sodnikov porotnikov bi bilo treba v čimvečji meri zagotoviti vpliv
neposrednih proizvajalcev prek delavskih svetov ali vsaj prek gospodarskega
zbora 'Skupščine SR Slovenije, če že ni prišel čas za neposredne volitve.
Na koncu mi še dovolite, da vam sporočim mnenje sodnikov višjega gospodarskega sodišča, da so okrožna gospodarska sodišča v Sloveniji v preteklem
obdobju v redu, hitro in dokaj kvalitetno opravljala svoje delo, kar smo lahko
ugotovili na podlagi pritožbenih zadev, z opažanji pri inštrukcijskih obiskih in
na skupnih konferencah. Nove ustavne naloge, ki so uzakonjene v zakonu o
gospodarskih sodiščih, so gospodarska sodišča opravljala z raznimi obvestili
in s predlogi prizadetim osabam, z objavo biltena pravnih mnenj in družbenoekonomske problematike in z informacijo Skupščini SR Slovenije oziroma -njenemu izvršnemu svetu. Zaradi tega upam, da boste delo gospodarskih soidišc
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v Sloveniji ob priliki te prve reelekcije sodnikov z vso potrebno kritičnostjo
ugodno ocenili. Hvala lepa.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, kdo še želi besedo? (Ne javi s-e
nihče.) Ce ne, potem se zahvaljujem obema predstavnikoma sodišč za njuna
izvajanja, ki bodo služila republiškemu zboru kot osnova in izhodišče, oziroma
kot spodbuda, da se bo posvetil z vsem interesom in z vso potrebno^ pozornostjo
problemom pravosodja in ostalim problemom, ki sta jih oba predsednika v
razpravi nakazala.
Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog sklepa o izvolitvi
predsednika in sodnikov vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije.
Kdor je za predlog sklepa, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep o izvolitvi predsednika in sodnikov vrhovnega
sodišča Slovenije sprejet.
Prehajamo na izvolitev predsednika in soninikov višjega gospodarskega
sodišča v Ljubljani.
Predlog sklepa se glasi tako*, da se izvolijo za predsednika višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani Jože Pernuš, dosedaj predsednik tega sodišča in za
sodnike višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani dr. Ivan Dougan, dr. Ciril
Jurca, Stane Kovač, dr. Marjan Mehle in Franc Špendal, dosedanji sodniki tega
sodišča. Kdor je za predlog tega sklepa, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep o izvolitvi predsednika in sodnikov višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani, kakor sem ga prebral, soglasno' sprejet.
Prehajamo na sklep o izvolitvi predsednikov in sodnikov okrožnih sodišč,
ter O' razrešitvi sodnika okrožnega sodišča. Predlog sklepa se glasi: a) izvolijo se:
pri okrožnem sodišču v Celju: za predsednika Drago Makarovič, dosedaj
predsednik tega sodišča; za sodnike: dr. Leon Berlic, Janko Cigo j, Ludvik
Maroša, Mihaela Ničemar, Slavko Nemanič, Boris Strohsack in Vekoslav Tanko,
vsi doslej sodniki tega sodišča.
Ali ste za to, da glasujemo o celotnem predlogu, ah po posameznih sodiščih:
1
(Iz klopi: za celoten predlog.)
pri okrožnem sodišču v Kopru: za predsednika dr. Jože Zabk.ar, dosedaj'
predseidnik tega sodišča; za sodnike: Drago Cotič, Cvetko Spdndler, Anton Stariha, dr. Stane Strehovec, dosedaj sodniki1 tega sodišča in Janez Metelko, do
sedaj sodnik občinskega sodišča v Kopru;
pri okrožnem sodišču v Kranju: za predsednika Ivan Repinc, doslej predsednik tega sodišča; za sodnike: Karel Misjak, dr. Marjan Ogrizek, Anton Terpin;
Stanko Vertovšek, do sedaj sodniki tega sodišča, in Martina Crne, do sedaj
sodnica občinskega sodišča v Radovljici;
-a
pri okrožnem sodišču v Ljubljani: za predsednika dr. Zivko Zobec, do. sedaj
predsednik tega sodišča; za sodnike: France Artnak, Stojan Baje, Milko Dobravec, Milan Jesenko, Alojz Juvanc, Gojmir Krtek, Stanko Klavs, Jolanka-Kuhar
Mavželj, Stane Les jak, Benjamin Marušič, Franc Miklavčič, dr. Leon Porope,Zivojin Prosenc, Slavko Rupel, Anton Testen, dr. Josip Vlach, Janko Vodopija,
do sedaj sodniki tega sodišča in Jože Vidmar, do sedaj sodnik okrožnega sodišča'
v Kranju;
pri okrožnem sodišču v Mariboru: za presednika Milko Golob, do sedaj
predsednik tega sodišča; za sodnike: Konrad Bac, Gvido Beranič, dr. Miroslav:
9»
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Đev, Ernest Hlebec, Štefan Hlede, Rado Javomik, Anton Klemenčič, Ignac Kolbl,
Vladimir Kosi, Franc Križman, dr. Rudolf Martinec, Miloš Močnik, Matevž
Mohorič, Dušan Pipenbacher, Ludvik Terboča, Ana Tržavec in Branko Vezovišek, vsi do sedaj sodniki tega sodišča;
pri okrožnem sodišču v Murski Soboti: za predsednika Jože Podlesek, do
sedaj predsednik tega sodišča; za sodnike: Vendel Matuš, Štefan Poredoš, Milan
Regvat in Štefan Via j, do sedaj sodniki tega sodišča;
pri okrožnem sodišču v Novi Gorici: za predsednika Jožko Humar, do sedaj
sodnik okrožnega sodišča v Novi Gorici; za sodnike: Alfred Hvala in dr. Karel
Tassotti, do sedaj sodnika tega sodišča;
pri okrožnem sodišču v Novem mestu: za predsednika Štefan Simončič, do
sedaj predsednik tega sodišča; za sodnike: Anton Bele: Roman Keržan, Stanislav Modic, Jurij Picek in 'Stanislav Prijatelj, do sedaj sodniki tega sodišča,
b) Razreši se Jožko Humar, kot sodnik okrožnega sodišča v Novi Gorici.
Kdor je za predlog sklepa, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep o izvolitvi predsednikov in sodnikov okrožnih
sodišč soglasno sprejet.
Prehajamo na izvolitev predsednikov in sodnikov okrožnih gospodarskih
sodišč.
Predlog sklepa se glasi:
Izvolijo se pri okrožnem gospodarskem sodišču v Celju: za predsednika
dr. Marjan Bele, do sedaj predsednik tega sodišča; za sodnike: Bojan Grčar,
Ivan Lesjak in Franc Poderžaj, do sedaj sodniki tega sodišča;
pri okrožnem gospodarskem sodišču v Kopru: za predsednika dr. Svetozar
Polič, do sedaj predsednik tega sodišča; za sodnike: dr. Vladimir Dintinjana in
Zvonimir Luznik, do sedaj sodnika tega sodišča;
pri okrožnem gospodarskem sodišču v Ljubljani: za predsednika Anton
Zupan, do sedaj predsednik tega sodišča; za sodnike: dr. Cvetko Delpin, Adolf
Dobovišek, dr. Ljubo Drnovšek, Milan Jug, Pavel Maslo, Bogdan Salberger, do
sedaj sodniki tega sodišča in Tatjana Hacin, do sedaj tajnik pri višjem gospodarskem sodišču v Ljubljani ter Jože Rupar, do sedaj šef kabineta republiškega
sekretariata za notranje zadeve;
pri okrožnem gospodarskem sodišču v Mariboru; za predsednika Bogomir
Brečko, do sedaj predsednik tega sodišča in za sodnike: dr. Jože Cigan, Vladimir
Rijavec, Franjo Rožmarin in Jože Zupec, do sedaj sodniki tega sodišča in Tone
Krempel, do sedaj namestnik okrožnega javnega tožilca v Mariboru.
Prosim, kdor je za ta predlog sklepa, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so tovariši in tovarišice, kakor so v sklepu navedeni, soglasno izvoljeni za predsednika ali za sodnike gospodarskih sodišč.
S tem smo opravili volitve, imenovanja in razrešitve na področju pravosodja.
Prehajamo na imenovanje sveta za narodno obrambo Socialistične republike
Slovenije.
Predlagatelj sklepa je komisija za volitve in imenovanja in njen poročevalec
je Milan Vižintin. Ali želi predstavnik komisije dati ustno obrazložitev? (Ne.)
Mislim, da ni potrebna širša obrazložitev predloga. Pričenjam razpravo o pred-
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logu sklepa. Ali ima kdo kako pripombo v zvezi s predlogom? (Ne.) Ce ne,
potem zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa, ki se glasi tako:
Sklep o spremembi sklepa o imenovanju sveta za narodno obrambo Socialistične republike Slovenije.
I. Svet za narodno obrambo Socialistične republike Slovenije ima predsednika, 10 članov in tajnika;
II. V svet za narodno obrambo Socialistične republike Slovenije se imenujejo: za predsednika Stane Kavčič, predsednik izvršnega sveta, za člane Slavko
Furlan, republiški sekretar za notranje zadeve, Vinko Hafner, podpredsednik
izvršnega sveta, Djoko Jovanić, generalpolkovnik JA, Albert Jakopič, predsednik predsedstva CK ZK Slovenije, Sergej Kraigher, predsednik Skupščine
SR Slovenije, Franc Leskošek, predsednik Združenja zveze borcev NOB Slovenije, Ivan Maček, član sveta federacije, Franc Popit, sekretar izvršnega komiteja
CK ZK1S, Janko Sekirnik, generalpodpolkovnik JA, Janez Vipotnik, predsednik
republiške konference SZDL ter tajnik sveta Rudolf Hribernik, republiški sekretar za narodno obrambo*;
III. S tem preneha veljati sklep o imenovanju sveta za narodno* obrambo
Slovenije iz leta 1965.
Kdor je za predlog tega sklepa, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog sklepa soglasno sprejet.
S tem smo končali 6. točko dnevnega reda, volitve, imenovanja in razrešitve.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja.
Poslansko vprašanje tovariša Janeza Hribarja, in vprašanje Rada Pušenjaka
smo posredovali izvršnemu svetu in prosim predstavnika izvršnega sveta, da
odgovori na vprašanje tovariša Rada Pušenjaka. Prosim tovariša Jožeta Božiča,
da odgovori na to vprašanje.
Jože B O' ž i č : Tovarišice in tovariši poslanci! Problemi, ki jih nakazuje
vprašanja tovariša Rada Pušenjaka, ki se nanašajo na program izvršnega sveta
glede konkretizacije politike nagrajevanja, kot je načelno deklarirano v resoluciji republiškega zbora o izvajanju gospodarske politike v 1967. letu, so že v
obdobju julij—september sestavni del aktivnosti izvršnega sveta, ustreznih odborov izvršnega sveta in sekretariatov. V okviru tega programa sta postavljeni
zlasti tile dve večji nalogi:
1. Razviti je treba organizirana prizadevanja za določitev osnovne politike
notranje delitve dohodka v gospodarskih organizacijah. Tako bi se razvila
dejavnost, ki bi prispevala k izpopolnjevanju sistema notranje delitve. Zato bi
bile potrebne sistematične raziskave, ki bi dale podlago za dobro pripravljeno
aktivnost družbeno-političnih organizacij in pristojnih državnih organov v republiki. Sedaj so na voljo le parcialne analize, ki so med seboj nepovezane in
samo delno uporabne za izvedbo tako organiziranega prizadevanja.
2. Iz premagovanja te neorganiziranosti v republiki bi prišli do začrtanega
sodelovanja vseh zainteresiranih dejavnikov, na osnovi katerega bi se postopoma
izoblikoval sistem samoupravnih dogovorov, ki naj bi vezali delovne kolektive
na družbeno dogovorjene principe delitve dohodka. Dosedanje analize notranje
delitve so namreč pokazale, da je potrebno organizirano sodelovanje vseh družbenih dejavnikov in uporaba takšnih metod družbenega usmerjanja, ki so v
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skladu z našimi družbenimi in samoupravnimi odnosi. Del tega načrtnega sodelovanja se že uresničuje.
Med republiškim svetom zveze sindikatov za Slovenijo, republiškim sekretariatom za delo in gospodarsko zbornico je bil te dni utrjen dogovor za sestavo
skupne delovne skupine, skupno programiranje nalog raziskav in izdelave analiz
s področja gibanja osebnih dohodkov in delitvenih odnosov. Tako bo že v septembru pripravljen skupen program in predložen izvršnemu svetu, njegovim
odborom in pripravljena osnova za sistematično razpravo v skupščini. Obe
na logi to je organizirano prizadevanje republiških dejavnikov in družbeno
usmerjanje izgrajevanja delitvenih sistemov, sta torej že zajeti v aktivnosti
izvršnega sveta. Današnja dopoldanska razprava in obstoječe, to je parcialne
analize republiškega sekretariata za delo in republiškega sveta zveze sindikatov
namreč kažejo na nekatere probleme, ki opozarjajo na aktualnost obeh nalog.
Sredstva gospodarskih organizacij so se povečala od 52*Vo leta 1964 na 62%
leta 1966, kar pomeni občutno prerazporeditev neto produkta v korist delovnih
organizacij in novih nalog teh organizacij na povečani materialni osnovi, ki
postanejo poglavitni nosilci in usmerjevalci razširjene reprodukcije in delitvene
politike. Toda sredstva, ustvarjena v letu 1966, so se v višini 73 % prelila na
osebne dohodke in le 27 '%> na sklade.
Preteklo leto je bilo glede gibanja dohodka izrazito prehodno obdobje.
Formiranje dohodka je bilo- še vedno pod vplivom ukrepov, s katerimi so se
gradile osnove reformiranega gospodarskega sistema in bolj ali manj uspešnega prilagajanja novonastajočim razmeram delovnih organizacij. Politika notranje delitve, ki bi v reformiranih pogojih gospodarjenja morala imeti za
osnovo povečanje sredstev za razširjeno reprodukcijo v vseh panogah gospodarstva, še ni bila realizirana. Notranja delitev dohodka še vedno ni dovolj
povezana z elementi gospodarjenja in v številnih delovnih organizacijah ni
nepogrešljiv pogoj za formiranje izvajanje dolgoročnejše politike. Toda selektivni instrumenti gospodarjenja, kot na primer: kreditna politika, vpliv zalog
in trga bodo vplivali na to, da se bo gibanje osebnih dohodkov vse bolj usklajevalo z rezultati dela. Omejevanje samoupravljanja zgolj na delitev osebnih
dohodkov brez povezave z determinantami dela ne bo več mogoče zagovarjati
tudi v tistih panogah, ki formirajo dohodke pod ugodnejšimi pogoji kot proizvodna podjetja, Še nadalje so močno prisotni faktorji kot so: uravnilovska
miselnost nekvalificiranega kadra, nestrokovna merila vrednotenja dela, neurejeni odnosi med delovnimi enotami, nestrokovni razpored delavcev itd. Participacija strokovnih in vodilnih delavcev, ki so v največji meri odgovorni za
uspeh poslovnih odločitev v podjetjih, pa je v veliki večini, po oceni vsaj 90fl/o,
še vedno vezana le na formalna merila. Pa tudi v podjetjih, ki so izdelala
objektivna merila za individualne učinke strokovnega dela, teh učinkov v glavnem ne obračunavajo. Takšno stanje se seveda odraža tudi v splošnih aktih
delovnih organizacij-, ki niso v zadostni meri sestavni del načrtnega gospodarjenja in odraz dolgoročnejšega gospodarskega programa delovnih organizacij,
temveč oestokrat prilagojena trenutnim razmeram in odločitvam.
To so samo nekateri poglavitni pojavi, ki so bili tudi danes na en ah drug
način razpravljam na tej seji in terjajo bolj organizirana prizadevanja za zagotovitev enotnejše družbene usmeritve delovnih organizacij na področju izgrajevanja sistema delitve dohodka in osebnih dohodkov v zvezi s poslovnimi uspehi
delovnih organizacij. Zato je vprašanje tovariša Rada Pušenjaka izredno aktu-
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alno, občutljivo in .potrebno obravnave v najkrajšem času in je na tak način
tudi v programu dela izvršnega sveta in njegovih organov.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Pušenjak, ali si zadovoljen z
odgovorom. (Da.) Prosim, tovariša Božiča, da odgovori na drugo vprašanje.
Jože Božič: Tovariš Janez Hribar je postavil tole poslansko vprašanje:
Zakaj se ne izvršujejo sklepi republiške skupnosti socialnega zavarovanja, sprejeti na 23. in 29. seji in se sredstva namenjena za reševanje stanovanjskih potreb
upokojencev in invalidov v Mariboru redno ne odvajajo.
Odgovor na postavljeno vprašanje je bil pravzaprav dan že v podrobni
obrazložitvi tovariša Nagodeta, predstavnika republiške skupnosti socialnega
zavarovanja, ko je prikazal finančne razmere v skladih socialnega in pokojninskega zavarovanja in ko je opisoval ukrepe za dosego aktivnosti teh skladov.
Temu velja dodati samo še to dejstvo, da se ukrepi republiške skupnosti socialnega zavarovanja, ki zadevajo odvajanje sredstev namenjenih za reševanje
stanovanjskih potreb upokojencev ne izvajajo izključno zato, ker invalidsko
pokojninski sklad ni aktiven.
Ko je republiška skupščina socialnega zavarovanja delavcev pripravljala
sklep o uporabi sredstev sklada za reševanje stanovanjskih potreb upokojencev
in invalidov, je poprej izvedla široko razpravo med samimi upokojenci, društvi
upokojencev in 'drugimi zainteresiranimi družbenimi činitelji. Ko so bila sprejeta po taki predhodni razpravi stališča, kako naj se razpolaga s sredstvi za
preskrbo stanovanj upokojencem, je hkrati tudi prevladalo stališče, da je treba
v sedanji situaciji v prvi vrsti in brezpogojno zagotoviti redno mesečno izplačevanje pokojnin, ker se vse druge obveznosti laže odlagajo. K temu so bili
■soglasni predstavniki upokojencev in vsi člani skupščine republiške skupnosti.
Ko je ta 12. maja 1967 ponovno razpravljala o tem problemu, je potrdila svoj
prvotni sklep, da je treba predvsem zagotoviti redno izplačevanje pokojnin.
Ker ima sklad invalidsko pokojninskega zavarovanja del svojih rezerv še
oročenih pri banki in ker sklad ne more dobiti zadosti tekočih kratkoročnih
kreditov za redno izplačevanje pokojnin, mora začasno še nadalje uporabljati
tudi zbrana sredstva sklada za reševanje stanovanjskih potreb upokojencev.
Hkrati pa je skupščina republiške skupnosti bila mnenja, da se morajo postopoma sproščati tudi sredstva sklada za reševanje stanovanjskih potreb upokojencev in uporabljati za namene, ki jih je določil zakon. Finančni načrt za leto
1967 predvideva, da bodo do konca letošnjega leta izpolnjene vse obveznosti
sklada za reševanje stanovanjskih potreb upokojencev in invalidov in da bodo
s tem odprte tudi možnosti' za izvršitev sklepov republiške skupnosti socialnega
zavarovanja, ki so bili sprejeti na 23. in 29. seji. Hvala.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariša Janeza Hribarja vprašam, ali
je zadovoljen z odgovorom? (Janez Hribar iz klopi: Po besedah da, imam pa
še dvoje vprašanj, na katera želim odgovor.)
Jože Božič: Poslanec Janez Hribar je zastavil še tale vprašanja:
1. Kaj je bilo storjeno v zvezi s tem, da se ustrezno drugače uredi zaposlovanje oseb, ki jim je priznana osebna pokojnina glede na to, da je v Socialistični republiki Sloveniji vedno večji odstotek nezaposlenih.
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2. Kaj je bilo storjeno, da se okrepi vloga zavoda za zaposlovanje, zlasti
kar se tiče družbenega nadzora nad zaposlovanjem glede na to, da je danes to
vprašanje skoraj popolnoma prepuščeno stihiji.
3. Ali je bil proučen materialni položaj nezaposlenih in vprašanje pokrivanja teh obveznosti glede na to, da le okoli 8'°/o brezposelnih prejema denarno
nadomestilo za čas brezposelnosti.
4. Kaj je bilo storjeno v zvezi s tem, da se uredi zdravstveno varstvo nezaposlenih, zlasti mladine.
Uvodoma bi pripomnil, in o tem je bilo tudi danes govora na seji, da je
zaposlovanje dejansko postalo pereč ekonomski in družbeni socialno-pohtični
problem po' reformi, ko zahtevnejši pogoji gospodarjenja terjajo tudi načrtno,
racionalno in smotrno zaposlovanje. Pokazalo se je namreč, da administrativni
ukrepi ne ustvarjajo možnosti za polno zaposlovanje vsega aktivnega prebivalstva in niso hkrati tudi ekonomsko' dovolj trdno zagotovilo za tako zaposlovanje.
Prehodne težave zaradi še ne dovolj zgrajenega novega gospodarskega sistema, deloma pa še zaradi premalo prilagojenega gospodarjenja delovnih skupnosti novim družbenoekonomskim pogojem in zahtevam povzročajo dodatne
težave v zaposlovanju. Pokazalo se je, da so marsikje premalo pripravljeni na
takšno zaposlovanje, ki naj pripomore takšni kadrovski strukturi in takšni razporeditvi zaposlenih, kakršno terja sodobno napredno gospodarjenje v pogojih
samoupravljanja. Seveda ni mogoče prezreti dejstev, da so težave na področju
zaposlovanja tudi posledica nekaterih pojavov in težav v gospodarstvu in družbenih službah.
Vse to' pa nikakor ne opravičuje tega, da se delovne organizacije preveč
eapirajo vase, da se izogibajo taki politiki zaposlovanja, ki naj jim zagotovi
pravočasen dotok mladih delavcev in strokovnjakov sposobnih za delo in gospodarjenje v novih, zahtevnejših pogojih. Nobenega opravičila ni, da kljub vedno
očitnejši potrebi po taki politiki zaposlovanja delovne organizacije v nasprotju
z vsemi načeli gospodarske reforme zaposlujejo še vedno največ nekvalificiranih
delavcev. V 150 delovnih organizacijah je bilo v zadnjih dveh mesecih od 2146
novih delavcev kar 70 % nekvalificiranih in komaj 2,2 % z višjo in visoko
strokovno izobrazbo', čeprav razni pojavi opozarjajo na posledice neustrezne
izobrazbene strukture, ki se torej oelo poslabšuje. V celoti je tudi tu premah
stimulacije v smeri odpiranja novih področij dela, ki jih zahteva sodobno
organizirana družba. V programu izvršnega sveta in njegovih odborov je "politika zaposlovanja na 'dnevnem redu v prvem delu jesenskega programa dela.
Sicer pa je na postavljena vprašanja mogoče zaenkrat dati tele odgovore:
1. Podatkov o zaposlenih upokojencih ni na razpolago, vendar pa je vprašanje, ali bi omejitev zaposlovanja upokojencev mogla bistveno vplivati na
zaposlovanje mladine. Sicer res ni mogoče docela zanikati, da je primernost nekaterih zaposlitev upokojencev sporna in da k takšnemu ravnanju vodijo na eni
strani napake v pokojninskem sistemu, po drugi pa neizdelana perspektivna kadrovska politika nekaterih delovnih organizacij. Toda ustava zagotavlja pravico do
dela vsem občanom ne glede nato, ah imajo pravico do polne osebne pokojnine
ah ne in da tudi temeljni zakon o pokojninskem zavarovanju ne omejuje zaposlovanja upokojencev, ki imajo izpolnjene pogoje za polno pokojnino. Če naj
bi se dosegla omejitev zaposlovanja oseb, ki jim je priznana osebna pokojnina,
bi bilo treba v ta namen doseči spremembo temeljnega zakona o pokojninskem
zavarovanju in temeljnega zakona o delovnih razmerjih. Sicer pa je rešitev
zaposlovanja upokojencev mogoče doseči tudi brez sprememb citiranih zakonov.
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Delovne organizacije lahko same po medsebojnem sporazumu v okviru komunalne skupnosti za zaposlovanje to zaposlovanje uredijo tako, da ustreza konkretnim razmeram.
2. Družbeni nadzor nad zaposlovanjem je pravno že urejen zlasti po 34. in
35. členu temeljnega zakona o organizaciji in financiranju zaposlovanja.
Te določbe omogočajo, da bi lahko zavedi in skupnosti za zaposlovanje
sproti informirale pristojne organe družbeno-političnih skupnosti, zlasti občinske skupščine o nepravilnostih, ki se dogajajo na področju zaposlovanja tako,
da bi predstavniški organi lahko s svojo avtoriteto zagotavljali takšen potek
zaposlovanja, kakršen bi bil v skladu z nastalimi razmerami. Vendar pa takšne
dejavnosti zaenkrat v praksi še ni opaziti in tudi malokatere delovne organizacije poznajo svoje letne in perspektivne kadrovske potrebe. Brez teh pa je v
delovnih organizacij nemogoče načrtno zaposlovanje, prav tako pa je otežkočeno družbeno nadzorstvo nad izvajanjem politike zaposlovanja.
Tudi skupščine komunalnih skupnosti za zaposlovanje so po citiranem zakonu organi družbenega nadzorstva. Dolžne so obravnavati vprašanje zaposlovanja, ki so skupna za vse delovne organizacije ter o svojih ugotovitvah in
stališčih obveščati delovne organizacije. Imajo tudi pravico predlagati delovnim
organizacijam ukrepe za takšno< zaposlovanje, ki bi bilo z družbenoekonomskega
in socialno-političnega stališča sprejemljivo.
Končno bi kazalo politično in pravno izkoristiti možnosti za učinkovito
usmerjanje in zaposlovanje, ki jih daje skupščinam skupnosti za zaposlovanje
določba, da so te skupnosti specifične samoupravne organizacije, ki zagotavljajo' udeležbo delovnih in drugih organizacij pri uveljavljanju vpliva na politiko
zaposlovanja. Sodimo, da bi se v upoštevanju te določbe s primerno izpeljano
akcijo, v kateri bi bile vključene delovne organizacije in občinske skupščine,
ne dalo določiti merila, po katerih bi se delovne organizacije ravnale pri zaposlovanju in ki bi bila za delovno organizacijo obvezna, saj bi bila predmet
izpeljanega družbenega dogovora. Za učinkovitost takega dogovora pa je potrebna seveda dovolj konkretno opredeljena politika zaposlovanja. Definirale
naj bi se občinske skupščine komunalne skupnosti, komunalni zavodi za zapo-?
slovanje pa naj bi jo dosledno izvajali.
Zelo pa je dvomljivo, da bi obvezno posredovanje oziroma zaposlovanje
prek zavodov za zaposlovanje, za kar bi bilo potrebno spremeniti temeljni zakon
o organizaciji in financiranju zaposlovanja in temeljni zakon o delovnih razmerjih, moglo bistveno olajšati nastale težave, če upoštevamo, da je zaposlovanje odvisno od mnogih drugih pogojev, ki jih pa sistem obveznega posredovanja ne more ustvariti, vnese pa lahko v problem nove administrativne
elemente.
3. Ni mogoče a priori zanikati možnosti, da bi se v nekaterih komunalnih
skupnosti pokazale težave glede sredstev, potrebnih za kritje izdatkov za
gmotno preskrbljenost zaposlenih. Podatki kažejo, da ti izdatki zaenkrat
konstantno rastejo. Vendar pa o povečanju prispevne stopnje za zaposlovanje
ne bo mogoče razpravljati poprej, dokler se ne ugotovi racionalnost in ekonomičnost dela posameznih zavodov in porabe razpoložljivih sredstev, pač
pa se že proučuje možnost, da bi se s spremembo temeljnega zakona
o organizaciji in financiranju poslovanja dala možnost, da bi prispevno
stopnjo določale komunalne skupnosti v soglasju z občinskimi skupščinami, kar
bi omogočilo prilagajanje prispevne stopnje konkretnim razmeram in potrebam
na območju posameznih komunalnih skupnosti za zaposlovanje. Obstaja pa
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odprto vprašanje vsaj začasnega določila o najvišji dopustni meji te prispevne
stopnje. Republiškemu zavodu za zaposlovanje je naročeno, naj izdela podrobnejšo informacijo o sedanji pravni ureditvi pravice do gmotne preskrbe nezaposlenih z nalogo', da kritično oceni dosedanjo ureditev in da pripravi predloge
za morebitne spremembe in dopoinitve zakona.
4. Problem zdravstvenega varstva nezaposlene mladine je problem, ki zadeva zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, o čemer se pripravljajo
nove sistemske rešitve in se pri tem proučuje tudi vrsta in obseg pravic, ki
jih bodo deležni občani v novem sistemu. Predloge bo1 pripravila posebna komisija, ki bo morala gradivo pripraviti in ga predložiti skupščini do konca leta.
Hvala.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Tovariš poslanec, ah ste
zadovoljni z odgovorom? (Janez Hribar iz klopi: Ne popolnoma!) Besedo ima
tovariš Janez Hribar.
Janez Hribar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Odgovor na moji poslanski vprašanji je v celoti tako v izrečeni besedi kot v
pismeni obliki v redu.
Vendar bi v tej zvezi postavil še drugo vprašanje. V zadnjem času, zlasti
3 ali 4 leta smo že večkrat ugotavljali, da so komunalni in republiški zavodi za
socialno zavarovanje svoje rezerve porabili za druge namene, ne pa za reševanje
potreb v pokojninskem zavarovanju. Ker je bilo to objavljeno tudi v tisku,
da je mariborski komunalni zavod dail sredstva za most, da je ljubljanski
zavod dal denar za razne druge namene, zato občani postavljajo vprašanje,
če ne bi naši časopisi objavljali teh stvari, potem javnost ne bi o tem razpravljala. Zato kot poslanec zastavljam to vprašanje, ker terjajo volivci od mene
točen odgovor. To je eno vprašanje.
Drugo vprašanje, ki še ni rešeno, pa je vprašanje limita in sredstev za
redno izplačevanje pokojnin. Zakon o pokojninskem zavarovanju določa najvišji
znesek pokojnine 250 000 S din pokojnine. Vendar se po drugih predpisih izredno
upokojeni predvojni komunisti, zaslužni borci itd. lahko upokojijo nad to določeno gornjo mejo, oziroma po izjemnih in ugoidnejših osnovah. Menim, da bi
morale vse te ustanove, kjer so bili ti tovariši upokojeni, bodisi v J A ali v
notranjem resoru, ki upokojuje mlajše ljudi, glede na lastne potrebe nadoknaditi to razliko komunalnemu zavodu oziroma skupnosti socialnega zavarovanja.
Ne vem, če sem bil dovolj jasen. Hočem reči, da vse te razlike pokojnin gredo
v breme ostalih upokojencev.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš poslanec, moram te opozoriti,
da je v smislu našega začasnega poslovnika predstavnik izvršnega sveta izpolnil
svojo dolžnost, ko je dal odgovor na postavljena vprašanja. Ali ti postavljaš
nova vprašanja?
Janez Hribar: To ni novo vprašanje.
Predsednik 'dr. Joža Vilfan: Tovariš poslanec! Potem pa je situacija
taka, da se v smislu 2. odstavka 149. člena začasnega poslovnika lahko izjaviš,
da si z odgovorom zadovoljen. V nasprotnem primeru pa imaš pravico zahtevati,
če te podpre 10 poslancev republiškega zbora, da se vprašanje, ki si ga sprožil v
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obliki poslanskega vprašanja, postavi kot posebna točka na dnevni red današnje
ali prihodnje seje zbora. Poslansko vprašanje namreč ne moremo spremeniti v
novo točko 'dnevnega reda, ampak imamo samo možnost poslušati odgovor in
reči da ali ne, ali pa zahtevati obravnavo kot posebno točko dnevnega reda.
J a n ez Hribar: To razumem. Rekel sem, da se strinjam z odgovorom,
samo predstavnik izvršnega sveta naj bi odgovor dopolnil.
Predsednik dr. Joža Vilfan: Po mojem razumevanju poslovnika to
ne gre. Tovariš poslanec, mi bi začeli na ta način debato o neki točki oziroma
zadevi, ki ni bila na dnevnem redu.
Janez Hribar: Potem lahko preneham. Hvala lepa.
Predsednik dr. Joža Vilfan: S tem smo, tovariši in tovarišice poslanci,
izčrpali dnevni red, kot smo ga sprejeli in se vam zahvaljujem za sodelovanje.
Prosim, je še kaj neizčrpanega?
(Nek poslanec iz klopi): Nismo sklepali o izvolitvi sodnikov ustavnega
sodišča.
Predsednik idr. Joža Vilfan: Volitev sodnikov ustavnega sodišča bomo
zaradi dopolnitve predloga sklepa opravili na prihodnji seji republiškega zbora.
S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Zahvaljujem se vam za udeležbo
in zaključujem 47. sejo republiškega zbora.
(iSeja je bila zaključena ob 19. uri.)

''*•*/ .-ĆOžSPODA R S K l Z80R■

41. seja
(9. maja 1967)
Predsedoval: Leopold Krese,
predsednik gospodarskega zbora
Začetek seje ob 9. uri.
Predsednik Leopold Krese: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 41. sejo gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklical
kot dosedanji predsednik na podlagi 99. člena začasnega poslovnika gospodarskega zbora.
Današnji seji prisostvujejo na novo izvoljeni poslanci gospodarskega zbora,
in si štejem v posebno čast, da jim v imenu dosedanjih poslancev in v lastnem
imenu čestitam k njihovi izvolitvi.
Na seji je navzoč tudi predstavnik komisije za volitve in imenovanja Lojze
Fortuna.
Odsotnost so opravičili poslanci: Edo Komoear, inž. Jožica Farčnik, Maks
Mauer in Egon Prinčič. Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 40. seje gospodarskega zbora;
2. razprava o poročilu mandatno-imunitetne komisije ter sklepanje o verifikaciji mandatov na novo izvoljenih poslancev;
3. slovesna izjava na novo izvoljenih poslancev;
4. izvolitev predsednika in podpredsednika zbora;
5. dopolnitev stalnega odbora in komisije gospodarskega zbora;
6. izvolitev o<ziroma dopolnitev stalnih komisij Skupščine SR Slovenije;
7. sprememba sestava komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika
gospodarskega zbora ter sprememba sestava komisije Skupščine SR Slovenije
za pripravo predloga stalnega poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Ima morda kdo kak drug predlog ali dopolnitev k dnevnemu redu? (Ne
javi se nihče.) Če nihče, ugotavljam, da je dnevni red sprejet.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 40. seje gospodarskega zbora ste prejeli skupaj z vabilom. Ima kdo kako pripombo k zapisniku? (Ne javi se nihče.)
Ugotavljam, da je zapisnik 40. seje gospodarskega zbora odobren.
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Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, na razpravo o poročilu
mandatno-imunitetne komisije ter sklepanje o verifikaciji mandatov na novo
izvoljenih poslancev. Prosim poročevalca mandatno-imunitetne komisije gospodarskega zbora, da da poročilo.
Inž. Silvo Rozman: Mandatno-imunitetna komisija je na podlagi
16. člena začasnega poslovnika gospodarskega zbora Skupščine 'SR Slovenije na
seji dne 4. maja 1967 obravnavala poročilo republiške volilne komisije z dne
13. aprila 1967, pregledala potrdila o izvolitvi in volilne spise ter ugotovila:
1. Občinske skupščine so v nedeljo, dne 9. aprila 1967, volile poslance
gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije v tistih volilnih enotah, v katerih
so bih ti poslanci po točki a) 7. člena zakona o določitvi volilnih enot za volitve
poslancev Skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 11-94/63) v prvi mandatni
dobi izvoljeni za 4 leta. Izvoliti je bilo treba 35 poslancev gospodarskega zbora
v 35 volilnih enotah.
2. V teh 35 volilnih enotah je kandidiralo skupno 72 kandidatov, katerih
kandidature so v skladu z zakonom potrdile pristojne občinske volilne komisije.
Občinske skupščine so izmed teh kandidatov izvolile 35 poslancev po tehle
načelih: V volilni enoti, kjer je potrjen samo en kandidat, je ta izvoljen za
poslanca, če dobi večino glasov vseh članov občinske skupščine, oziroma vsake
občinske skupščine, če tvori volilno enoto več občin. Ce sta v volilni enoti
potrjena dva ali več kandidatov, je izvoljen za poslanca kandidat, ki dobi
največ glasov v občinski, oziroma, ki je dobil skupno največ glasov v vseh
občinskih skupščinah, če tvori volilno enoto več občin.
3. Republiška volilna komisija je na po<dlagi volilnih spisov, ki jih je po
opravljenih volitvah prevzela od občinskih volilnih komisij, preizkusila zakonitost volitev v posameznih volilnih enotah in ugotovila, da so bili postopek za
določitev kandidatov in volitve same v skladu z zakonskimi predpisi in da ni
bilo nepravilnosti takšnega značaja, ki bi lahko bistveno vplivale na kandidature, oziroma na volilne izide.
Na podlagi navedenih ugotovitev mandatno-imunitetna komisija gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije
predlaga,
da gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije potrdi izvolitev poslancev gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije:
Volilna enota
2
4
6
8
10
12
14
16

Celje I
Laško
Sevnica
Šentjur pri Celju
Velenje
2alec
Idrija
Koper

Izvoljeni kandidat
Barborič inž. Janez
Zupančič Anton
Bile Maks
Hlastec Peter
Grašič Janez
Koren Karel
Tratnik Mirko
Prinčič Egon
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Volilna enota
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70

Nova Gorica II
Postojna
Tolmin
Črnomelj — Metlika
Grosuplje
Kamnik
Kranj
Litija
L ju bij ana-Center I
Ljubljana-Moste-Polje
Ljubljana-Siška II
Ljubljana-Vič-Rudnik II
Novo mesto II
Škof j a Loka
Trebnje
Zagorje ob Savi .
Lenart
Ljutomer
Maribor-Center II
Maribor-Tabor I
Maribor-Tezno I
Murska Sobota I
Murska 'Sobota III
Ptuj I
Ptuj III
Ravne na Koroškem
Slovenj Gradec

Izvoljeni kandidat
Martelanc-Kajfež inž. Nada
Humar Slavko
Ladava Anton
Mravlja inž. Ciril
Javornik inž. Jože
Simšič Stane
Šnuderl Borut
Pungerčar Stane
Lamut Franc
Lampič Ivan
Goslar Miran
Vidmar Janez
Thorževskij Sergij
Polajnar Tone
Mihevc Janez
Lavtar Anton
Košmerl Mirko
Slavič Jožko
KoLarič Janko
Prevolnik inž. Jože
Skok inž. Peter
Lanščak Janez
Goljevšček Boris
Vogrinec Janko
Klemenčič Franc
Zupan inž. Ivan
Savinek Mihael

Mandatno-imunitetna komisija predlaga, da gospodarski zbor Skupščine
3R Slovenije sprejme to poročilo in verificira mandate vseh navedenih poslancev gospodarskega zbora.
Predsednik Leopold Krese: Slišali ste poročilo in predlog mandatnoimunitetne komisije. Zeli kdo razpravljati o tem predlogu? (Ne javi se nihče.)
Ce se nihče ne javi, prehajamo na glasovanje o predlogu mandatno-imunitetne
komisije za verifikacijo mandatov. O predlogu bomo glasovah v celoti, ker
ni primera, da bi bil mandat katerega koli od na novo izvoljenih poslancev
osporavan.
Po 155. členu ustave Socialistične republike Slovenije in 88. členu začasnega
poslovnika gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije glasujejo o poročilu
in verifikaciji mandatov na novo izvoljenih poslancev tudi na novo izvoljeni
poslanci.
Kdor je za predlog komisije, da se verificirajo mandati na novo izvoljenih
poslancev, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala.
Ugotavljam, -da je zbor soglasno verificiral mandate vsem na no-vo izvoljenim poslancem gospodarskega zbora.

41. seja

143

(Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na slovesno izjavo
na novo izvoljenih poslancev.
Prosim vse poslance, da vstanejo in poslušajo besedilo slovesne izjave.
Slovesna izjava: »-Izjavljam, da bom dolžnost poslanca Skupščine Socialistične republike Slovenije opravljal vestno, da bom delal po ustavi in zakonih
ter da bom svoje moči posvetil nadaljnjemu razvoju in uresničevanju družbene
in politične ureditve Socialistične federativne republike Jugoslavije in Socialistične republike Slovenije.«
Prosim, da na novo izvoljeni poslanci podpišejo izjavo, in jo oddajo sekretarju zbora.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na izvolitev predsednika in podpredsednika gospodarskega zbora.
Po določilih 91. člena začasnega poslovnika gospodarskega zbora predlaga
kandidate komisija za volitve in imenovanja, lahko pa tudi skupina desetih
poslancev gospodarskega zbora. Prosim za predloge.
Lojze Fortuna: Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR
Slovenije je na podlagi 174. člena ustave Socialistične republike Slovenije in
91. člena začasnega poslovnika gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije
na seji dne 8. maja 1967 ugotovila, da je potekla mandatna doba dosedanjemu
predsedniku gospodarskega zbora Leopoldu Kresetu. in podpredsedniku gospodarskega zbora Tatjani Menna.
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije predlaga,
upoštevaje predloge kandidacijske komisije glavnega odbora Socialistične zveze
delovnega ljudstva Slovenije ter po posvetovanju z izvršnim komitejem, centralnega komiteja Zveze komunistov 'Slovenije, da gospodarski zbor Skupščine
SR Slovenije izvoli;
za predsednika gospodarskega zbora Mirana Goslarja in
za podpredsednika dr. inž. Draga Kolarja. Hvala!
Predsednik Leopold Krese: Slišali ste predlog. Je morda še kakšen
drug predlog? (Ne javi se nihče.) Ce ni drugega predloga ah kake pripombe
k predlogu komisije, dajem. na glasovanje predlog, -da se za predsednika gospodarskega zbora izvoli Miran Goslar. Kdor je za ta predlog, naj prosim, dvigne
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (En poslanec.)
Ugotavljam, da je za predsednika gospodarskega zbora izvoljen poslanec
Miran Goslar.
Za podpredsednika bomo glasovali posebej. Prosim tovariša Mirana Goslarja, da zavzame svoje mesto. (Ploskanje.)
Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši! Zelo nerad sprejemam to dolžnost predvsem zaradi tega, ker še nisem dovolj prepričan v to,
ah bomo pri svojem delu res lahko dovolj učinkoviti. Mislim, da izražam
mnenje, pa tudi željo1 nas vseh, tistih, ki ste že dve leti delali v tej skupščini
in tistih, ki smo prišli' na novo, da ustvarimo iz gospodarskega zbora v še
večji meri kot doslej — čeprav je že doslej zelo uspešno deloval — čvrsto
delovno telo, katerega strokovni glas bo treba v borbi za reformo upoštevati
tako v delovnih organizacijah kot tudi v izvršnem svetu in v odnosih med
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republiško skupščino in zveznimi organi. Seveda pa zahtevajo takšna hotenja
zelo kvalitetno delo in aktivno sodelovanje nas vseh.
Dovolite mi, da vas sedaj kot predsednik tega zbora pozovem res k aktivnemu sodelovanju. Pri tem ne gre le za formalno udeležbo na sejah, marveč
gre predvsem za aktivno sodelovanje v odborih tako stalnih kot tudi občasnih,
ki jih bomo ustanavljali, za aktivnost poslancev na terenu, v delovnih organizacijah in komunah, in seveda v razpravah na samih sejah tega zbora. V
tem smislu pričakujem pomoč od slehernega člana tega zbora. Najbrž smo vsi
soglasni v tem, da pravzaprav danes ne gre več za načelno razpravo o tem,
kdo je za reformo in kdo ni, temveč o tem, ali so praktični ukrepi, ki jih
podvzamemo, v skladu s cilji reforme ali ne delujejo v nasprotni smeri.
Stališča, za katera se bomo zavzemali, bodo morala biti podvržena prav
tej preizkušnji. To pa utegne terjati od nas marsikdaj tudi spoznanje, da se
je treba odpovedati celo trenutnim kratkoročnim interesom svojega lastnega
podjetja ali področja. Mislim, da ne bomo smeli nikdar pozabiti, da smo kot
poslanci soodgovorni za slovensko gospodarstvo kot celoto, ne pa samo za področje, kjer smo bili izvoljeni. Vsi se zavedamo, da je največji del normativnih
dejavnosti na področju gospodarstva pravzaprav v pristojnosti zvezne skupščine.
V nekem smislu nam to< otežuje delo. To delo bo po svojih karakteristikah manj
oblastno in več samoupravno. Zato bo naša vloga zlasti pomembna pri povezovanju raznih samoupravnih iniciativ, ki naj gospodarski potencial slovenskih delovnih skupnosti, poslovnih bank in družbeno-pohtičnih skupnosti združujejo v poslovnih integracijskih procesih. S tem se seveda pretežen del našega
dela prenaša na našo aktivnost na terenu.
To je brez dvoma težko delo, ki je često tudi nehvaležno, saj zahteva
vztrajnosti, ker vključuje pogumni boj proti vsemu, kar teži nazaj. To je boj
proti zapiranju v okvire lastnega podjetja, proti samozadovoljstvu in improvizacijam, ki se zadovoljujejo s trenutnimi uspehi, proti nesposobnim in nestrokovnim kadrom, ki se krčevito drže svojih pozicij, proti uravnilovskim teorijam,
ki zavirajo ustvarjalne pobude dobrih delavcev in preprečujejo diferenciacije
v odnosu do slabih delavcev, proti raznim lokalističnim in provincialnim tendencam, ki vidijo ves smisel družbenih prizadevanj samo v razvoju svojega
lastnega kraja in področja, proti sentimentalnosti in raznim socialnim kriterijem, ki hočejo reševati vsakogar, za vsako ceno, pa naj bo družbeno produktiven ali ne. To so brez dvoma težka vprašanja, ki v konkretnih primerih
zahtevajo velikih naporov in včasih tudi ukrepov, ki sami po sebi niso popularni.
Upam, tovariši, da bomo v tem smislu dober delovni kolektiv, da bomo
drug drugemu v pomoč in sodelovanje. Ta zbor je po svojem sestavu tako
vsestranski, da od njega marsikaj pričakujejo. Upam, da bomo ta pričakovanja
izpolnili, predvsem pa v očeh naših volivcev. Hvala lepa!
Ce dovolite, bi nadaljevali s sejo.
Dajem na glasovanje predlog, da se za podpredsednika gospodarskega zbora
izvoli poslanec dr. inž. Drago Kolar. Kdor je za ta predlog, naj prosim, dvigne
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je za podpredsednika gospodarskega zbora soglasno izvoljen poslanec dr. inž. Drago Kolar, in ga prosim, da zavzame svoje mesto.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na dopolnitev stalnega
odbora in komisije gospodarskega zbora.
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Na podlagi 173. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 6., 9. in
10. člena začasnega poslovnika gospodarskega zbora ima gospodarski zbor stalni
odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in mandatno-imunitetno
komisijo. Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ima devet članov,
mandatno-imunitetna komisija pa pet članov. Ker je dosedanjemu predsedniku
in enemu članu mandatno-imunitetne komisije potekla mandatna doba, moramo
na njihova mesta izvoliti nove člane.
Predlogi morajo obsegati poimensko navedbo kandidatov za izpopolnitev
izpraznjenih mest in to posebej za predsednika in za člane. Predlog lahko da
komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije, lahko pa tudi skupina desetih poslancev.
Prosim za predloge. Prosim.
Lojze Fortuna : Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR
Slovenije, je na podlagi 174. člena ustave Socialistične republike Slovenije in
91. člena začasnega poslovnika gospodarskega zbora na seji dne 8. maja 1967
razpravljala o dopolnitvah odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ter mandatno-imunitetne komisije gospodarskega zbora.
Komisija je ugotovila, da je v odboru za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov potekla mandatna doba poslancem: inž. Milošu Kobetu, dosedanjemu
predsedniku odbora, Elki Grilc, inž. Francu Tesovniku in inž. Bogu Tomšetu,
dosedanjim članom odbora.
Komisija dalje predlaga, da se razrešijo Rino Simoneti, dosedanji podpredsednik ter inž. Ivan Arzenšek, dr. inž. Drago Kolar, inž. Anton Kovič in inž. Savo
Vovk, dosedanji člani odbora.
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine Socialistične republike Slovenije predlaga, da se izvolijo: za predsednika inž. Anton Kovič, za podpredsednika inž. Ivan Arzenšek, za člane Nada Beltram, inž. Jože Javornik, inž. Vladimir Klavs, Ivan Lampič, Janez Lanščak, inž. Peter Skok in Borut Snuderl.
Glede mandatno-imunitetne komisije je komisija za volitve in imenovanja
ugotovila, da je potekla mandatna doba poslancem inž. Silvu Rozmanu, dosedanjemu predsedniku in mr. ph. Urošu Ruprehtu, dosedanjemu članu komisije.
Komisija dalje predlaga, da se razrešita člana Nada Beltram in Vili Pukmajster.
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije predlaga, da
se v mandatno-imunitetno komisijo izvolijo1: za predsednika Jože Lesar in za
člane Slava Gruden, Franc Klemenčič in Tone Polajnar.
Komisija za volitve in imenovanja je pri predlaganih spremembah težila
za čim enakomernejšim zastopstvom dosedanjih in novih poslancev, da bi s
tem zagotovila kontinuiteto dela do prihodnjih volitev.
Predsednik Miran Gosi ar : Je še kakšen predlog? (Ne javi se nihče.)
Ce ni, pričenjam ra2pravo o tem predlogu. Kdo želi razpravljati? (Ne javi
se nihče.) Ker nihče, prehajamo na glasovanje.
Zbor najprej glasuje o predlogu komisije za izpopolnitev odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. Ker je predlagana tudi razrešitev, je
treba najprej glasovati o razrešitvi, nato pa o izvolitvi.
Predlagana je bila razrešitev dosedanjega podpredsednika odbora Rina
Simonetija in dosedanjih članov inž. Ivana Arzenška, dr. inž. Draga Kolar ja,
inž. Antona Koviča in inž. Sava Vovka. Kdor je za to razrešitev, naj prosim
10
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dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog za razrešitev dosedanjega podpredsednika Rina
Simonetija in dosedanjih članov inž. Ivana Arzenška, dr. inž. Draga Kolarja,
inž. Antona Kovica in inž. Sava Vovka, soglasno sprejet.
Prehajamo na glasovanje o predlogu za novi odbor. Komisija za volitve
in imenovanja predlaga, da se izvolijo: za predsednika inž. Anton Kovič, za
podpredsednika inž. Ivan Arzenšek, za člane Nada Beltram, inž. Jože Javornik,
inž. Vladimir Klavs, Ivan Lampič, Janez Lanščak, inž. Peter Skok in Borut
Snuderl.
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog za izvolitev novih članov odbora za proučevanje
zakonskih in drugih predlogov, soglasno sprejet, in da so v ta odbor izvoljeni:
inž. Anton Kovič kot predsednik, inž. Ivan Arzenšek kot podpredsednik in kot
člani Nada Beltram, inž. Jože Javornik, inž. Vladimir Klavs, Ivan Lampič,
Janez Lanščak, inž. Peter Skok in Borut Snuderl.
Prehajamo na izpopolnitev mandatno-imunitetne komisije. Tudi tu glasujemo najprej o razrešitvi, in sicer je predlagana razrešitev Nade Beltram in Vilija
Pukmajstra. Kdor je za to razrešitev, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo oko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
V novo mandatno-imunitetno komisijo je komisija za volitve in imenovanja
predlagala: za predsednika Jožeta Lesarja, za člane pa: Slavo Gruden, Franca
Klemenčiča in Toneta Polajnarja.
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so v manđatno-imunitetno komisijo izvoljeni: Jože Lesar
kot predsednik in Slava Gruden, Franc Klemenčič in Tone Polajnar kot člani.
Mandatno-imunitetna komisija je s tem izpopolnjena tako, da je njen sestav
naslednji: predsednik Jože Lesar, podpredsednik Iv,an Hočevar, člani: Slava
Gruden, Franc Klemenčič in Tone Polajnar.
Prehajamo' na 6. točko dnevnega reda, to je na izvolitev oziroma
dopolnitev stalnih komisij Skupščine SR Slovenije.
Ker se je mandatna doba nekaterim poslancem, ki jih je naš zbor izvolil
v skupščinske komisije, iztekla, moramo namesto' njih izvoliti v te komisije
nove člane našega zbora. Prosim za predloge.
Lojze Fortuna: Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR
Slovenije je na podlagi 174. člena ustave SR Slovenije in 57. člena začasnega
poslovnika Skupščine SR Slovenije na seji dne 8. maja 1967 razpravljala o
izvolitvi oziroma dopolnitvi stalnih komisij Skupščine SR Slovenije iz vrst
poslancev gospodarskega zbora.
1. Komisija za volitve in imenovanja je ugotovila, da je potekla mandatna
doba v komisiji za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije poslancu
gospodarskega zbora Andreju Lahu, v komisiji za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije poslancu gospodarskega zbora Miru Benedejčiču, v komisiji
za prošnje in pritožbe Skupščine SR Slovenije pa poslancu gospodarskega zbora
Dragici Rome.
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2. Komisija predlaga, da se v zakonodajno-pravni komisiji Skupščine SR
Slovenije razreši poslanec gospodarskega zbora Ljudmila Fišer.
3. Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije predlaga,
da se iz vrst poslancev gospodarskega zbora izvolijo: v komisijo za družbeno
nadzorstvo Drago Pere, v komisijo za volitve in imenovanja Sergij Thorževskij, v zakonodajno^pravno komisijo Stane Simšič, v komisijo za prošnje in
pritožbe Edi Komočar.
Predsednik Miran G o s 1 a r : Slišali ste predlog komisije za volitve in
imenovanja. Je morda še kakšen -drug predlog? (Ne javi se nihče.) Ker ni drugih predlogov, bomo zato najprej glasovali o razrešitvi in nato o izvolitvi.
Predlagana je razrešitev dosedanjega člana zako-nodajno-pravne komisije
poslanke Ljudmile Fišer. 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 za razrešitev Ljudmile Fišer soglasno sprejet.
Prehajamo na glasovanje o izvolitvah. Kdor je za to-, da se v komisijo za
družbeno nadzorstvo izvoli poslanec gospodarskega zbora Drago Pere, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam., da je v komisijo za družbeno nadzorstvo soglasno- izvoljen
poslanec Drago Pere.
Za -člana komisije za volitve in imenovanja je predlagan poslanec Sergij
Thorževskij. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec dvigne
roko.)
Ugotavljam, da je v komisijo za volitve in imenovanja izvoljen poslanec
gospodarskega zbora 'Sergij Thorževskij.
Kdor je za predlog, da se za člana zako-n-odajno-pravne komisije Skupščine
SR Slovenije izvoli poslanec gospodarskega zbora Stane Simšič, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo- proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je v zakonodaj no-pravno komisijo Skupščine 'SR Slovenije
soglasno izvoljen Stane Simšič.
Kdor je za predlog, da se v komisijo za prošnje in pritožbe Skupščine SR
Slovenije izvoli poslanec Edi Komočar, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je v komisijo za prošnje in pritožbe soglasno izvoljen poslanec Edi Komočar.
Poslance, ki so bih izvoljeni v posamezne komisije, vabim, da se udeležijo
sej, ki so sklicane zaradi konstituiranja teh komisij, in ki bodo po skupni seji
vseh zborov skupščine v prostorih republiške skupščine.
Prehajamo na 7. točko- -dnevnega reda, to- je na spremembo sestava komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika gospodarskega zbora
in spremembo sestava komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Mandatna doba je po-tekla predsedniku in štirim članom komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika gospodarskega zbora, zato moramo izvoliti
nove. Prosim za predloge.
10*
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Lojze Fortuna: Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR
Slovenije je na podlagi 174. člena ustave SR Slovenije in 91. člena začasnega
poslovnika gospodarskega zbora na seji dne 8. maja 1967 razpravljala o dopolnitvi komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika gospodarskega zbora.
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je ugotovila,
da je potekla mandatna doba poslancem: inž. Saši Skulju, dosedanjemu predsedniku komisije, in Justi Kos, Riku Rižnarju, inž. Milovanu Zidarju ter Stanetu Zupančiču, dosedanjim članom komisije.
Pri predlogu za nove člane komisije za pripravo predlogov stalnih poslovnikov je komisija za volitve in imenovanja sprejela stališče, naj bodo novi
člani predvsem iz vrst tistih poslancev, ki že poznajo organizacijo in delo skupščine, to je iz vrst tistih poslancev, ki jim mandat poteče v letu 1969, saj
bo glavno delo pri sestavi poslovnika v tem času že opravljeno.
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije predlaga, da
se izvolijo v komisijo za pripravo predloga stalnega poslovnika gospodarskega
zbora: za predsednika Ivan Zivič, za člane pa Ljudmila Fišer, Stane Pungerčar, Jože Varga in mr. oec. Janez Vidmar.
Predsednik Miran Goslar: Ima morda kdo še kak drug predlog?
(Ne javi se nihče.) Ce ni drugega predloga, prehajamo na glasovanje o predlogu komisije za volitve in imenovanja. Kdor je za, naj prosim dvigne roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da so v komisijo za pripravo predloga stalnega poslovnika
gospodarskega zbora izvoljeni: Ivan Zivič, kot predsednik, podpredsednik Mara
Pelc-Čeferin in člani: Ljudmila Fišer, Stane Pungerčar, Jože Varga, mr. oec. Janez Vidmar in inž. Herman Vouk.
Ker je potekla mandatna doba poslancu našega zbora, ki je bil član komisije
Skupščine SR Slovenije za pripravo predloga stalnega poslovnika Skupščine
SR Slovenije, moramo na njegovo mesto izvoliti drugega. Prosim za predloge.
Lojze Fortuna: Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR
Slovenije je na podlagi 174. člena ustave Socialistične republike Slovenije in
57. člena začasnega poslovnika Skupščine SR Slovenije na seji dne 8. maja 1967
razpravljala o dopolnitvi komisije Skupščine SR Slovenije za pripravo predloga stalnega poslovnika Skupščine SR Slovenije, ker je poslancu gospodarskega
zbora inž. Saši Skulju potekla mandatna doba.
Komisija za volitve in imenovanja predlaga, da gospodarski zbor izvoli
v komisijo Skupščine SR Slovenije za pripravo predloga stalnega poslovnika
Skupščine SR Slovenije Ivana Živica, predsednika komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika gospodarskega zbora. Ta predlog utemeljujemo s tem,
da bo delo pri izdelavi poslovnikov vseh zborov ustrezno usklajeno.
Predsednik Miran Goslar: Je morda še kakšen drug predlog? (Ne
javi se nihče.) Če ne, dajem predlog komisije za volitve in imenovanja na glasovanje. Kdor je za predlog, da se za člana komisije Skupščine SR Slovenije
na pripravo predloga stalnega poslovnika Skupščine SR Slovenije izvoli poslanec
našega zbora Ivan Zivič, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
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Ugotavljam, da je Ivan Živič soglasno izvoljen v komisijo Skupščine SR
Slovenije za pripravo predloga stalnega poslovnika Skupščine.
Ta komisija se bo prav tako konstituirala danes po končani skupni seji
vseh zborov in prosim poslanca Ivana Ziviča, da se konstituiranja te komisije
udeleži.
S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Opozarjam vas na skupno sejo
vseh zborov Skupščine SR Slovenije, ki bo ob 12. uri v veliki dvorani Skupščine
SR Slovenije. Hvala lepa.
(Seja je bila zaključena ob 9.35.)

zosmvA&M* Zbm

42. seja
(22. junija 1967)
Predsedoval: Miran Goslar,
predsednik gospodarskega zbora
Začetek seje ob 9.35.
Predsednik Miran Goslar: Tovariši ce in tovariši poslanci! Začenjam
42. sejo gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije.
Svojo odsotnost so opravičili poslanci Rino Simoneti, Borut Šnuderl, Maks
Mauer in Anton Kovič. Glede na to ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Za današnjo sejo ste prejeli analizo gospodarskih problemov in izvlečke
iz informacije o aktiviranju kapacitet v industriji, o izkoriščanju industrijskih
kapacitet in izvlečke iz pregleda pripravljenih investicijskih programov za razširjeno reprodukcijo in pomembnejše rekonstrukcije s področja industrije, ki jih
je skupščini poslal republiški sekretariat za gospodarstvo.
Poleg tega ste prejeli predlog zakona o odpravi skupnosti cestnih podjetij
SR Slovenije in predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja blagovnega prometa, ki ga je skupščini predložil izvršni svet.
Glede na predloženo gradivo predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni
red:
1. odobritev zapisnika 41. seje gospodarskega zbora;
2. obravnava analize gospodarskih problemov;
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o odpravi skupnosti cestnih
področij SR Slovenije;
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o ureditvi določenih vprašanj
s področja blagovnega prometa in
5. poslanska vprašanja.
Je kak spreminjevalni, oziroma dopolnilni predlog k dnevnemu redu?._(Ne
javi se nihče.) Ker ni dopolnilnih predlogov, ugotavljam, da je 'dnevni red
sprejet.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik ste prejeli z
vabilom na sejo. Ali so kake pripombe k zapisniku? (Ne javi se nihče.)
Ugotavljam, da je zapisnik 41. seje gospodarskega zbora odobren.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo analize
gospodarskih problemov, ki jo je izdelal republiški sekretariat za gospodarstvo.
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Prisotni so. tudi predstavniki tega sekretariata. Sekretariat je določil za
svoje predstavnike tovariša Petra Vujca, namestnika republiškega sekretarja za
gospodarstvo in pomočnika Matka Pečarja in Vladimira Lešnika.
Kot dodatno gradivo za to točko ste prejeli tudi izvleček iz informacije o
aktiviranju kapacitet, ki sem jo že prej omenil.
Izvršni svet je določil za svojega predstavnika inž. Mirana Mejaka, člana
izvršnega sveta. Poleg tega smo poslali vabilo tudi gospodarski zbornici, ki je
določila za svojega predstavnika tovariša Ernesta Zvana in Lada Rupnika.
Ker je običaj, da je treba sklepati o pravici njihovega sodelovanja v razpravi na podlagi 6. odstavka 25. člena začasnega poslovnika, predlagam, da
odobrim« gostom sodelovanje v razpravi. Ker se zbor z mojim predlogom
strinja, vabim predstavnike, da se udeleže razprave. Preden začnemo z razpravo,
prosim tovariše poslance in povabljene goste, da izpolnijo priglasnice k razpravi,
da bo razprava lahko lepo tekla. Inž. Miran Mejak, član izvršnega sveta bo
imel uvodno besedo. Besedo ima tovariš Miran Mejak.
Inž. Miran Mejak: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! Analiza
republiškega sekretariata za gospodarstvo- o gospodarskih gibanjih v prvih
mesecih letošnjega leta kaže, da se cilji reforme dosegajo v okvirih začrtanega
strateškega programa. Dosegli smo v določenem smislu stabilizirano tržišče,
zadovoljive izvozne rezultate, kakor tudi plan produktivnosti dela.
Alergično točko v sedanjem obdobju pa predstavljajo prekomerne zaloge
predvsem gotovih izdelkov, ki vežejo velika finančna sredstva, in to v takem
obsegu, da povzročajo resno stagnacijo in celo upadanje proizvodnje.
Razumljivo je, da situacije ne kaže sanirati z odstopanjem od čvrste monetarne politike. Naše ukrepanje je potrebno usmeriti na področja, kjer še
obstajajo velike možnosti za boljše in racionalnejše gospodarjenje in na ukrepe
s trajnim efektom.
Restrikcij ne smerno gledati kot ukrep, ki je samemu sebi namen, in ki
naj ureja vprašanje samo na monetarnem področju, ampak kot ukrep, ki bo
pospešil gibanja k racionalnejšemu gospodarjenju. Ekonomski pritisk, ki ga
povzročajo kreditne restrikcije, je potrebno izkoristiti za ureditev že dalj časa
odprtih kronično bolečih vprašanj.
Dovolite mi, da navedem samo nekatere probleme, za katere je diskusija
soglasno ugotovila, da so odločilni za nadaljnji gospodarski razvoj in za rešitev;
katerih bi bilo koristno-, da zavzamemo enotna konkretna stališča. Prvi tak
problem je selektivna politika. Glede selektivne politike in njene definicije bi
se morali sporazumeti, kaj je selektivna politika, da bi pri izvajanju osvojenih
načel ne prišlo v praksi do nesporazuma. Selektivne politike v gospodarstvu ne
bi smeli enačiti s tem, ah neka delovna organizacija dobi kredit ali ne, ker
banki ni predložila zadovoljivih podatkov in obrazcev, ki se potem rutinsko
izračunavajo. Selektivna politika bi morala biti takšna, da podpira tiste gospodarske organizacije, ki imajo potencialne možnosti, da se uveljavijo in ki imajo
večino predpogojev, da bodo dosegle ugodne gospodarske učinke. Če ugodnih
rezultatov delovna organizacija ne more dokazati v trenutku, ko zahteva kredit,
bi se morale dogovoriti z banko, ki kredit daje, kakšne ukrepe mora podvzeti
v prvi fazi, ko dobi kratkoročni sanacijski kredit, da se bod« kasneje lahko
razvili čvrstejši kreditni donosi med banko in gospodarsko organizacijo. To je
važno poudariti zato, ker tovariši v bankah in gospodarstvu često ne razumejo,
da ima banka takšno vlogo. Gospodarska organizacija mora v razgovorih z
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banko prikazati svojo poslovno politiko in svoj delovni načrt, ki ga misli v
bližnji in daljni bodočnosti izvajati. Ce se banka s prikazano poslovno politiko
ne strinja, sme zahtevati od gospodarske organizacije, da to svojo poslovno
politiko prilagodi optimalnim pogojem. Takšno je na primer vprašanje integracije. Bančni organi in izvršni odbori bank ne bi smeli biti preveč sramežljivi v tem pogledu."Če ima banka posla z gospodarsko organizacijo, ki bi
lahko dosegla boljše rezultate z veliko serijsko proizvodnjo in z vključevanjem
v proizvodnjo slične gospodarske organizacije, potem bančnim organom ni treba
biti sramežljiv, da ne bi kot pogoj za odobritev kredita zahtevali optimalna
integracijska gibanja.
Politiko poslovne banke določajo njeni ustanovitelji — gospodarske organizacije. Iz tega izhaja, da banke upravljajo delovne organizacije. Skratka,
upravljanje bank je višja stopnja delavskega samoupravljanja. V imenu te
višje stopnje delavskega samoupravljanja lahko banka tudi proučuje koncept
vodilnega tima, strukturo kadrov v gospodarski organizaciji, kvalitete in sposobnosti direktorja in ostalih vodilnih ljudi v gospodarski organizaciji itd.
Če banka sodi, da je sporna struktura, da vodilna mesta niso pravilno zasedena,
da kvalifikacija direktorja ne ustreza in ne daje jamstva za solidno naložbo,
bi poslovna banka lahko postavila zahtevo za spremembo strukture, zahtevala
zamenjavo direktorja in spremembe v vodstvenem kadru kot pogoj za odobritev
kredita. Seveda pa bo potrebno tako vlogo bank še proučevati in o njej
razpravljati.
Banke bi morale spremljati in analizirati tudi politiko nagrajevanja v
delovnih organizacijah. Če banka ugotovi pri svojem komitentu, da ta ne
povezuje nagrajevanja svojih delavcev s porastom produktivnosti dela, če nima
ustreznih pravilnikov, če krši splošno in družbeno dogovorjen red, bi morala
banka imeti vse možnosti in pravice, da zahteva od gospodarske organizacije,
da prilagodi svoj pravilnik nagrajevanja s splošno veljavnim načelom. Če delovna organizacija ne sledi zahtevam banke, naj bi jo ta z ekonomskimi ukrepi
in z odpovedjo kredita prisilila, da se prilagodi zahtevam banke. Omenil sem
že, da so gospodarske organizacije ustanovitelji poslovnih bank. Same gospodarske organizacije zagotavljajo, da so zainteresirane za red na tem področju
in da se osebni dohodki ne dvigajo neupravičeno nad neko regionalno določeno
povprečje. Če osebni prejemki odskakujejo in niso posledica produktivnosti dela,
so verjetno vse gospodarske organizacije zainteresirane, da se tistega, ki krši
splošno priznani red, kaznuje in da ga prisili, da se tega reda drži.
Ko govorim o selektivni politiki bank, ne bi smel iti mimo splošno znane
ugotovitve o pomanjkljivostih v naših bančnih organizacijah in njeni razdrobljenosti. O tem problemu so že večkrat razpravljali izvršilni odbori bank in
gospodarska zbornica. Brez dobre in enotno organizirane bančne mreže si ne
moremo zamisliti koncentracije finančnih sredstev in izvajanja take selektivne politike, O1 kateri sem ravnokar govoril. Zaradi tega smo mi vsi tako
republika, občine in gospodarske organizacije zainteresirani, da čimprej dosežemo močno integrirano organizacijo bank, da čimprej dosežemo koncentracijo finančnih sredstev, ki se bodo lahko usmerjala in pomagala reševati
in zdraviti tista elergična mesta, ki zavirajo in onemogočajo hiter in skladen
razvoj vsega gospodarstva. Amortizacija našega finančnega potenciala ima prizvok romantike in je v nasprotju s principi moderne poslovnosti.
Ko sem govoril o selektivni politiki, sem omenil tudi analizo politike do
vodilnih kadrov v gospodarstvu. Ugotoviti moram, da reelekcije in njene vloge
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nismo vedno in povsod pravilno razumeli. To vprašanje je pravzaprav stalno
na dnevnem redu. Izgubili smo veliko časa in denarja za brezplodne "'diskusije,
bistvenih sprememb v strukturi vodilnih kadrov pa nismo dosegli. Le malo
mlajših in strokovno usposobljenih tovarišev nam je uspelo postaviti na vodilna mesta, kjer bi se lahko izkazali s svojim znanjem. Glede rešitve teh
vprašanj smo zelo malo naredili. Po drugi strani pa se zadnje čase pojavlja
druga, nepotrebna in deplasirana diskusija o tem, da bi morali sprejeti zakon,
tia podlagi katerega bi moral imeti direktor gospodarske organizacije določeno
fakultetno izobrazbo. Ta diskusija je jalova. Smelo si upam trditi, da je res,
da je izobrazba eden izmed pomembnih činiteljev za opravljanje vodstvenih
funkcij, da pa to ni vse. Pomanjkljiva izobrazba se često lahko nadomesti s
talentom, pridnostjo in iznajdljivostjo, kajti voditi podjetje pomeni biti dober
organizator, to pa je v določenem smislu sposobnost, ki je ravno tako važna
kot izobrazba. Zato sta verjetno čas in delo, ki ju bomo porabili za izdelavo
zakona o izobrazbi, ki jo mora imeti direktor gospodarske organizacije, brezplodna in izgubljena. Praksa, delo in življenje v podjetjih nam kažejo, da so
poleg izobrazbe tudi drugi važni elementi. Na vsak način pa se moramo za
bodočo reelekcijo bolj temeljito pripraviti. Osvojiti moramo določena stališča
in odkrito povedati, da je v interesu republike, občin in vseh dejavnikov s
področja gospodarstva, da pridejo na vodilna mesta najboljši ljudje. Prekiniti
moramo prakso, da leta in leta ugotavljamo, da je vodstvo tega ali onega podjetja slabo, da je to vzrok slabega stanja v podjetju itd., konkretnih ukrepov
za izboljšanje pa ne sprejmemo, čeprav se dobro zavedamo, da slabo vodenje
lahko pripelje delovno organizacijo do propada. Do1 takih pojavov ne smemo
in ne moremo biti ravnodušni. V primerih, ko strokovno vodstvo ne ustreza,
moramo ukrepati hitro in energično, da se napake in pomanjkljivosti odpravijo.
To načelo mora postati eno najvažnejših, ko bomo v letu 1968 razpravljali in
odločali o vodstvenih kadrih v naših delovnih organizacijah. Pri izboru vodilnih
uslužbencev bi se morali posluževati metode, ki so jo že osvojile naše skupščine.
Nov vodilni team bi moral predvsem formulirati in obrazložiti svoj koncept
razvoia podjetja. V razoravah o konceptu nai vodilni kader, predvsem strokovni,
pokaže vse svoje znanje in sposobnosti, kako' bo pristopil k reševanju problematike zaupanega podjetja. Na podlagi takih razprav bi se morali odločati,
koga naj se predlaga za vodstvo podjetja.
Ko sem govoril o selektivni politiki, sem omenil osebne dohodke. Pavšalne
raznrave o previsoki oziroma neupravičenih osebnih dohodkih bi morale postati
realne in objektivne. Nepravilnosti je treba dokumentirati s številkami in
drugimi pokazatelji. Spodbudni so razgovori med republiškimi sindikati, sekretariatom za delo in gospodarsko zbornico, kjer se skušajo določiti kriteriji
odnosov med produktivnostjo dela in osebnimi dohodki. Ugotoviti pa moram,
da je to področje še docela neraziskano in zanemarjeno. V raziskavi odnosov
med produktivnostjo dela in osebnimi dohodki zaostajamo. Naš gospodarski
razvoj pa nujno zahteva, da tem raziskavam posvetimo vso pozornost, jih spremliamo, analiziramo in strokovne ugotovitve apliciramo v praksi. Škodljive
pojave delitve med osebnimi dohodki in skladi, ki so v nasprotju z družbenimi
interesi, moramo kvantificirati, izogibati pa se moramo pavšalnih ugotovitev
in nedokumentiranih obdožitev.
Želel bi povedati še nekaj besed o integracijskih gibanjih. Mi pravzaprav
č> integracijskih gibanjih zadnje čase zelo dosti govorimo. Ugotovimo na lahko,
da so se integracijska gibanja pričela razvijati pravzaprav živahneje šele v zad-
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njem času, naj omenim le nekatera: pred uresničitvijo je združitev zasavskih
premogovnikov, čeprav razprave o tem niso bile vedno optimistične; v bližnji
preteklosti je bil dosežen pomemben sporazum med proizvajalci gospodinjske
opreme, kot sta Gorenje in Iskra. Temu dogovoru se je pozneje priključil tudi
EM. Po več ali manj uspešnih razgovorih se že kažejo obrisi sodelovanja med
podjetji elektroindustrije, specializiranimi proizvajalci kovinske industrije,
lesnopredelovalne industrije in živilske industrije, v zadnjem času pa je prevladala misel, da: je potrebno izdelati enoten koncept gospodarskega razvoja
Slovenije. Ko pa pogledamo vsa ta gibanja, lahko ugotovimo, da jih samo. z
deklaracijami ne bomo mogli pospeševati, saj so ta vprašanja že dolgo časa
teoretično-idejno jasna, Integracijske in kooperacijske procese je potrebno podpreti tudi finančno. Resna integracija proizvodnje in resen prehod iz razdrob*ljene proizvodnje na serijsko proizvodnjo zahteva finančna sredstva. Hočešnoeeš, sprijazniti se moramo z dejstvom, da bomo ostali na pol poti, če bomo
dajali samo recepte in nasvete brez potrebnih finančnih sredstev. Kaj nam
pomaga, da imamo ljudi, ki so z vsem srcem zato, da se ta gibanja uresničijo,
če pa nimajo potrebnih sredstev za realizacijo teh nalog. Republika je namenila
nekaj sredstev za te namene. Ugotoviti moram, da je prišlo do ugodnih rezultatov v tistih primerih, ko so bila sredstva na razpolago. Zato torej brez
koncentracije finančnega kapitala, načrtne in organizirane kooperacije ni možno
uveljaviti. Če se dogovorimo za nekatera izhodišča, ki naj postanejo osnova
proizvodnje in našega perspektivnega in dolgoročnega gospodarskega razvoja je
pot za uresničitev te osnove veliko serijska proizvodnja in integracija. To pa
je možno doseči le z določenimi finančnimi sredstvi. Razen republiških sredstev,
ki pa so. relativno nizka, tu mislim na skupne rezerve in nekatera druga, imamo
še bančna sredstva. Ta pa so na razpolago samo takrat, kadar niso razdrobljena.
Delitev teh sredstev bi morala biti zasnovana na nekem splošno priznanem
in sprejetem konceptu. Tako. na primer naj bi se dodeljevala sredstva na osnovi
splošnega koncepta kovinsko predelovalne motorne industrije. Ta sredstva naj
bi se združila na enem mestu na podlagi enotnega programa, ki naj se financira
prek integrirane enotne bančne organizacije.
Podatki za prve mesece letošnjega lefta seveda ne omogočajo izdelave analize
vseh činiteljev, ki so vplivali na gospodarstvo. Analiza za prvo polletje letošnjega leta bo popolnejša. Pri polletni analizi se bomo morah posebej potruditi, da prikažemo kakšna so gibanja na tistih področjih, ki so za naš gospodarski razvoj najpomembnejša in ki predstavljajo osnovo dolgoročnega razvoja naše republike. Potrebno bo podrobneje analizirati koliko investiramo v te
panoge, koliko mladih kadrov zaposlujemo vsako leto v teh proizvodnih panogah, koliko kadrov pripravljamo za te najbolj perspektivne panoge itd. Pri
analizi posameznih panog bo potrebno posebej izločiti tiste kapacitete, ki
nimajo možnosti za rentabilno proizvodnjo in ki potrebujejo skrbne sanacijske
ukrepe. Analiza ne bo smela metati cele panoge v en koš in potem na podlagi
podatkov za vso panogo ugotavljati indeks porasta proizvodnje. Z analizo bi
morali ugotavljati tiste posamezne kapacitete, ki se dobro vključujejo v gospodarski razvoj in tiste, ki se ne vključujejo. Vzemimo za primer problem kreditiranja izvoza opreme. Jasno je, da ne moremo kreditirati izvoza vse opreme.
Odločiti se moramo za kreditiranje izvoza tiste opreme, ki je za nas zanimiva,
s katero bomo lahko na svetovnem trgu konkurenčni, nikakor pa ne moremo
misliti na kreditiranje tiste opreme, kjer na zunanjih tržiščih ne bi dosegali
zadovoljivih finančnih rezultatov. Tudi pri odločitvah za kreditiranje izvoza
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■je torej nujno potrebna selekcija. V polletni analizi bo tudi temu problemu
potrebno posvetiti nekaj besed, kajti nerentabilno proizvodnjo opreme ne bi
kazalo podpirati in kreditirati njenega izvoza.
Precej je še odprtih problemov v naši uvozni politiki. V predloženi analizi
sekretariata za gospodarstvo je ta problem nakazan. Polletna analiza pa bi
morala pomanjkljivosti in napake natančno prikazati. Skratka, diferencialnost
problema je treba podrobneje prikazati.
Tovariši poslanci! Vaša obravnava analize gospodarskih gibanj bo prav gotovo dala zelo koristne in konkretne predloge organom upravljanja in izvršnemu
svetu, ki jih bo potrebno v bodoče pri kreiranju politike na tem področju
upoštevati. Prosim vas, da v razpravi obdelate posamezna vprašanja.
Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Tovariši poslanci! Seji prisostvujeta tudi tovariša Drago Flis in Boris Vadnjal, člana izvršnega sveta.
Vabim ju, da sodelujeta v razpravi.
Začenjam razpravo. Prosim, kdor želi razpravljati, da se pismeno prijavi.
Besedo ima tov. inž. Ivan Arzenšek.
Inž. Ivan Arzenšek: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi z materialom, ki smo ga sprejeli za proučitev gospodarskih gibanj za obdobje januarapril 1967 ter o analizi gospodarskih problemov želim povedati nekaj svojih
stališč oziroma mnenj o stanju našega gospodarstva.
Indeksi porasta proizvodnje posameznih industrijskih panog, kakor tudi
vsega gospodarstva nam kažejo-, da reforma v vsem svojem obsegu zelo ostro
vpliva na vso ekonomiko. Zaskrbljujoči so sicer podatki o nekaterih panogah,
kjer ne moremo govoriti o stabilizaciji, temveč celo o stagnaciji. Ta ugotovitev
velja predvsem v jugoslovanskem merilu. Če gledamo na gospodarsko reformo
kot proces, ki naj utrdi ekonomske zakonitosti, je stanje sicer zadovoljivo,
dasiravno moram priznati, da smo prvotno bolj optimistično prognozirali rast
proizvodnje.
Sedanja gospodarska situacija narekuje, da gospodarske organizacije same,
kakor tudi vsi forumi in organi, pri tem mislim na gospodarske zbornice,
banke, sekretariate in druge institucije, posvetijo pozornost predvsem tistim
področjem, ki so v velikem zaostajanju in jim nakažejo predvsem smer perspektivnega razvoja. To delo je dolgoročno1. Reševanje gospodarskih procesov
na kratkoročni osnovi bi nas lahko pripeljalo do nepravilnih zaključkov. S tem
pa nikakor ne izključujem potrebe po najbolj intenzivnem reševanju posameznih tekočih problemov.
Skratka, ne glede na določena odstopanja in težave pri skoraj dveletnem
izvajanju gospodarske reforme lahko ugotovimo, da se nam kažejo v gospodarjenju razni obrisi pozitivnih tendenc. Gre predvsem za nove oblike dela v vsakdanji praksi, ki jih pred reformo sploh nismo izvajali iz enostavnega razloga,
ker nas življenje in pogoji niso k temu silili. Konkretno gre za razne oblike
kooperacijskih in integracijskih procesov, skupno programiranje in delitev
dela v okviru ene ali več gospodarskih panog, bolj trezna in smotrna investicijska politika. Nadalje dobivajo pogodbe večjo veljavo in pri izpolnjevanju
obveznosti je večja doslednost. Dobro nam je znano, da so bile še do nedavnega
pogodbe večkrat samo kos papirja. Imamo širša območja bank in gospodarskih
organizacij. Te še pred nedavnim niso razvijale svoje poslovne dejavnosti prek
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svojega območja. Tudi tukaj se sedaj kaže precejšnja širina; logično pač seveda
v okviru finančnega potenciala investitorja.
Nadalje, popolnoma drugi odnosi se vzpostavljajo med proizvodnjo in
tržiščem. Dobro vemo, da je še do nedavnega v glavnem proizvodnja vplivala
na tržišče ne pa obratno. Danes se to spreminja, kar je vsekakor pozitivno, tako
dela ves svet in mi ne moremo biti izločeni iz njega.
Delavci sami spreminjajo odnos do dela. Bolj kritičen je odnos do osebnega
dohodka, ker postaja odvisen od rezultatov poslovanja itd. Vse to nam dokazuje,
da je pot pravilna, pri čemer pa moramo v celotnem gospodarskem sistemu
dopolnjevati vse tiste vzvode, ki ne učinkujejo v celoti na stabilizacijo in urejanje gospodarstva.
V nadaljnji razpravi želim poudariti predvsem stališča glede delovanja režima LBO. To je delno liberaliziran uvoz in izvoz proizvodov »grane 114« —
povezano seveda s celotnim kompleksom kovinskopredelovalne industrije.
Kot je znano, je po sistemu LBO uvoz pogojno vezan s sočasnim izkoriščanjem kontingentov, predvidenih v blagovnih listah oziroma po sporazumih
s klirinškimi deželami. Blagovne liste, s katerimi se organizira blagovna izmenjava s temi deželami, so v precej primerih zastopane s tako strukturo
uvoznega asortimenta, ki ne ustreza potrebam našega tržišča. Po podatkih o
stanju klirinških računov ima naša država z junijem tega leta suficit za približno 146 milijonov dolarjev. Očitno ima režim LBO za cilj med drugim tudi
to, da izravnava zunanjetrgovinsko bilanco, kar se pa v praksi večkrat sprevrže
v instrument z negativnimi posledicami za domače tržišče.
Za dokaz naj navedem nekaj številk oziroma verižne indekse. Primerjajmo
za obdobje zadnjih treh let proizvodnjo v kovinskopredelovalni industriji in
verižni indeks uvoza »grane 114«. Ce vzamemo, da je bil leta 1964 indeks sto,
dobimo v letu 1965 nivo proizvodnje 107,5, uvoz pa 98,5, medtem ko pa leto 1966
pokaže nivo proizvodnje 99, uvoz pa 131,5.
Iz navedenih verižnih indeksov je razvidno, da kovinsko-predelovalna industrija stagnira, oziroma, gledano kot celoto, je proizvodnja celo padla. Določene panoge te industrije imajo sicer pozitivni indeks. Ker pa je bil leta 1966
uvoz povečan celo za 31,5 °/o, lahko zaključimo, da je bil uvoz forsiran brez
realnih potreb domače kovinsko-predelovalne industrije, in da se tu manifestira slabost sistema LBO, ki sili koristnike kontingentov, da izkoristijo
kvote klirinških področij, da bi lahko izkoristili uvoz v režimu LB, to je uvoz
iz konvertibilnega področja.
Mimogrede povedano, porast uvoza iz zahoda je bil v tem obdobju povečan
nasproti lanskoletnim obdobjem za okoli 10°/o. Posledica takega uvoza po LBO
je, da so se nam zaloge v industriji in v grosistični mreži povečale za nad 20 %,
in to pretežno takega materiala, za katerega ni povpraševanja na domačem
tržišču. Takšna situacija neposredno' predstavlja pritisk na domačo proizvodnjo
»grane 114«. Torej, kljub tako povečanemu uvozu desortiranega blaga še vedno
obstaja nezmanjšana deficitiranost proizvodnje »grane 114«, da ne govorimo o
tem, kaj se na osnovi take situacije na našem tržišču sploh dogaja.
Dobro vemo, da se tu pojavljajo razni reeksporti v tretje dežele, ki imajo
čudna pota. V nekaterih primerih se pritožujejo celo inozemski proizvajalci.
Da ne govorimo o primerih, ko se grosist pri uvozu blaga poslužuje določenih
uslug kakšnega srednje velikega podjetja, še obrtniškega značaja, ki je na robu
obstoja. Zato je seveda cena na tak način uvoženega blaga večja, kot bi smela
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biti; so primeri, da presega plafonirane cene celo za 80 in 100 fl/o. Skratka, to
so primeri, ki niso v skladu s poslovnim redom in moralo.
Pri urejanju sistema LBO smatram za potrebno predvsem naslednje: LBO
mora postati predvsem tržni instrument, blagovna lista mora biti specificirana
po asortimentu in v skladu s tržnimi potrebami. Danes je običajno tako, da je
kontingent v okviru količine podan globalno. Ponekod so sicer določene grupe,
vendar teh ne moremo šteti za specifikacijo asortimenta. Dalje, blagovne kontingente naj med panogami določa komisija, v kateri so zastopani poleg proizvajalcev tudi potrošniki, skratka komisija posameznih panog, v kateri so proizvajalci in potrošniki. Smatramo, da bi tako sestavljene komisije z večjim
vplivom na politiko uvoza prispevale k izboljšanju stanja.
In končno še to; po vsem svetu obstaja poleg carinske zaščite še poseben
dodatni davek, ki usklajuje oziroma regulira uvoz z razvojem domače industrije. Tega regulativa mi nimamo. Omenim naj še opozorilo tovariša Mejaka,
da je nujno, da uvažamo organizirano. Nasproti zunanjim partnerjem moramo
nastopati bolj organizirano, kajti s sedanjim dezorganiziranim uvozom in
nastopom naših predstavnikov na tujih tržiščih nam marsikateri dinar splava
po vodi, da ne govorimo o našem renomeju in drugih negativnih posledicah, ki
s tem nastajajo.
Smatram, da bi z določenimi popravki lahko odstranili pomanjkljivosti
obstoječega režima LBO, ki je bil pozitivno zamišljen.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Milan Ritonja.
Milan Ritonja: Tovarišice in tovariši poslanci, tovariš predsednik!
Dovolite mi, da nadaljujem razpravo, ki jo je izčrpno povedal tov. inž. Mejak,
zlasti v tistem delu, ki zadeva subjektivne sile v našem gospodarstvu, vendar
s posebnim poudarkom na njihovi odgovornosti.
Imamo sicer dovolj razlogov, da vsem skromnim gospodarskim dosežkom
pripišemo objektivne razloge. Objektivne zato, ker se pač v zadnjih letih v
našem gospodarskem sistemu marsikaj dopolnjuje in spreminja in je v taki
situaciji seveda najlaže reči, da je objektivni razlog pač bil tisti, ki je pripeljal
do tega, da so rezultati sicer vidni, vendar skromnejši kot smo pričakovali.
Najprej bi povedal nekaj misli o odgovornosti ,za neuspehe delovnih organizacij. Ta odgovornost nikjer ni zapisana. Poznamo le odgovornost oziroma
kazenske pregone, za kazniva dejanja. Kolikor pa delovna organizacija ni dosegla svojih ciljev, ki si jih je začrtala, pa ni za to odgovoren nihče.
Ta zadeva je še toliko bolj mučna, ker smo vse lansko in predlansko leto
tudi v tem domu kritično ocenjevali dosežke gospodarskih organizacij. Postavljeno vprašanje je pomembno z druge plati. Proračunski mehanizem je
krepko vezan na osnovne planske postavke delovnih organizacij, ki je seveda
vedno prilagojen dejanskim dosežkom gospodarstva. To pomeni, da družbi ne
more biti vseeno, kako je neka delovna organizacija v določenem obdobju zaključila svoje gospodarjenje.
Nerentabilne gospodarske organizacije poskušamo sanirati. Če ne najdemo
rešitve, je za nas zadeva končana. Pri tem se zastavlja vprašanje celotnega mehanizma, o katerem je inž. Mejak govoril, o naši celotni družbeni zasnovi,
o našem celotnem družbenem razvoju, ker vse to je odvisno od uspehov gospodarstva.
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Zaskrbljujoče je zlasti naraščanje števila nerentabilnih podjetij. Ne vem
sicer, koliko so ti podatki .preverjeni, vem pa, da imamo vedno več nerentabilnih delovnih organizacij. Sliši se, da jih je bilo v lanskem letu nekaj čez
petdeset, letos pa jih je baje že preko 200. Tu se sedaj postavlja moje prvo
vprašanje in sicer, da ni odgovornosti za neuspeh. Nerentabilnost je lahko
posledica neustrezne delitve dohodka v prid osebnih 'dohodkov in zanemarjanja
razširjene reprodukcije. V tem so nekatere delovne organizacije kratkovidne.
Trosijo lastno substanco, računajoč še vedno na pomoč od zunaj, ki je pa praktično ni več možno dati. S tem v zvezi krepko podpiram tovariša Mejaka, ko je
govoril o sposobnosti tistih, ki verjetno o teh zadevah dejansko odločajo. Vemo,
da so za takšne odločitve formalno odgovorni organi upravljanja, vendar se pri
tem moramo vprašati, kolikokrat so organi upravljanja krepko spremenili predlog za delitev dohodka, ki ga je dal nekdo izmed vodilnih delavcev. Po mojem
mnenju je za neustrezen akt formalno odgovoren organ, ki ga je sprejel, to je
določen organ upravljanja, moralno odgovornost pa nosi oseba, ki ga je predlagala.
Nekaj besed še o produktivnosti dela. Ob nastopu reforme je bilo poudarjeno, naj delitev dohodka v prid osebnih dohodkov temelji na povečani produktivnosti. O tem smo dolgo razpravi j ah in vse lepo zapisali. Ker so pristojnosti o delitvi dohodka prenesene na gospodarske organizacije, ne moremo
preprečiti neustrezne delitve v prid osebnih dohodkov. Imamo le možnost, da
to ugotavljamo in o tem seveda razpravljamo.
Po mojem mnenju tudi ni nekaj v redu z odgovornostjo glede zgrešenih
in nerentabilnih investicij. K razpravi tovariša Mejaka, ko je govoril o integraciji, bi samo dodal, da manjka Sloveniji organ, ki bi znal povedati, kaj
dela levica in kaj desnica. To pomeni, danes nimamo organa, ki bi pomagal
usklajevati investicije. Zadnjič sem na tem zboru navedel primer dveh organizacij, ki sta bili spočetka fantastično konkurenčni, obe pa čez leto in pol nerentabilni. Mislim, da Slovenci ali pa Jugoslovani potrebujemo strokovni organ,
ki bo dajal napotke za smotrno investiranje. Poznam primer, da se je v lanskem
letu pet organizacij od teh dve v Sloveniji opremilo s prvovrstnimi uvoženimi
stroji za proizvodnjo plastične embalaže za pivo. Pivovarn je malo, embalaža
pa je praktično neuničljiva (ciklus obračanja je morda dvajsetkrat). Cez dobro
leto ah leto in pol bodo morale vse te organizacije preusmeriti proizvodnjo na
nekaj, za kar niso tehnološko usposobljene.
Mislim, da so v zakonih o delovnih razmerjih potrebne določene spremembe.
Podpiram tudi inž. Mejaka, ko je v svojih zaključkih govoril, da je gospodarska
zbornica v kontaktu s sindikati. Verjetno je tem vprašanjem že bila posvečena
določena pozornost. Ločim zakon od sistema samoupravljanja. Zakon o delovnem razmerju je 'demokratično poskušal realizirati osnovne koncepte samoupravljanja. Vendar je v mnogih točkah močno zgrešen. Vse težave, ki jih je
tovariš Mejak naštel glede sprejemanja nove delovne sile, so dejansko rezultat
naše nemoči za odklonitev problemov, ki jih danes kritiziramo. Sinoči smo
slišali na televiziji, da ima Beograd. 38 brezposelnih inženirjev, specialistov,
tehnologov, katerih nihče noče vzeti' v službo. Obenem pa razpravljamo o gospodarskih neuspehih —• tu nekaj ne gre skupaj. To pomeni, da nekdo zavira
razvoj. Najdimo krivca, če ta obstaja. Za neuspehe običajno krivimo zastarelo
tehnologijo dela, ki po mojem ni edini razlog za delovni neuspeh, upoštevajoč
pri tem, da so ravno tehnologi, kot prej rečeno, v številnih primerih nezaposleni.
Zna biti, 'da peščica vodilnih ljudi v delovni organizaciji zavira rešitev pro-
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blema, ki izhaja iz gornje razlage, s tem da v mnogih primerih onemogoča
zaposlitev brezpogojno potrebnih strokovnjakov. Po tem je sklepati, da z našimi
predpisi nekaj ni v redu.
Tovarišu inž. Mejaku bi priporočil, da bi v razpravah za eventualno spremembo zakona upoštevali še krepko zapleten postopek disciplinskih pregonov
in internih prekrškov. Ta postopek je tako zapleten, da v delovnih organizacijah praktično ni interne odgovornosti. Samo nihče ne pride na dan z besedo.
Vsi so tolerantni. Glavni direktor Emajlirke je povedal tole: »Odstopam zato,
ker se enostavno ne razumem z organi upravljanja.« Težave so v tem, da je
postopek -disciplinskih pregonov zapleten, pristojnost pa prenesena že na podskupine in poddisciplinske komisije, ki morajo v roku opraviti pravzaprav
zapletena sodna opravila. In dejansko je tako, da tistemu, ki vsak dan zamuja,
popolnoma nič ne moreš, ker zgubiš več časa in denarja z razpravljanjem, kot
pa je bilo škode zaradi delavčevih nerodnosti.
To pomeni, da se teh določb zakona nihče več ne poslužuje. Za zaključek
povem, da je nujno treba poenostaviti postopek internih disciplinskih pregonov,
in sicer tako, da ne bi kršili osnovnih tez samoupravljanja. Vsak pošten delavec želi red; delam v proizvodnji 15 let in vem, da je to tako. Vsakdo, ki
pošteno misli, si želi red. Ta zakon pa daje varstvo tistim, ki ne mislijo pošteno.
Mislim, da bi bilo tudi prav, če bi se dalo, da bi v tem zakonu jasneje
določili linijo vodenja in linijo upravljanja. Statuti urejajo te odnose različno,
ker je zakon preširok in nedoločen. Danes se krivda prevaljuje zdaj na upravni
odbor in z upravnega odbora za Strokovno vodstvo. Teh primerov ni malo,
gre za to, kar sem prej rekel, za nepisano odgovornost, ki je nihče ne more
preganjati. Nikdar se ne ve, kdo je za kaj kriv!
K razpravi inž. Mejaka bi dodal še tole. Kadar bomo ugotavljali, kateri
delovni organizaciji naj pripadajo krediti, naj se oceni poleg perspektivne,
oziroma donosnosti investicije še zmožnost lastne udeležbe. Na to- opozarjam
glede na velike razpone osebnih dohodkov od 60 000 do 130 000 din. Hvala
za pozornost.
Predsednik Miran Goslar: Naslednji govornik je tovariš inž. Ivan
Zupan.
Inž. Ivan Zupan: Ko analiziramo gospodarska dogajanja v naši republiki in uveljavljanje gospodarske reforme, bi v začetku svoje razprave najprej
zastavil vprašanje, ali obvladamo gibanja našega gospodarskega razvoja aH ne.
Z gospodarsko reformo smo si postavili določene naloge in cilje. Poznavajoč
razmere v gospodarskih organizacijah, v katerih živimo-, in poročila, ki smo jih
prejeli, lahko ugotovimo, da so v našem gospodarstvu nastale velike spremembe.
Postavil bi vprašanje, ali vsa ta gibanja lahko imenujemo stabilizacijska ali
ne. Mnenja sem, da vrsto teh gibanj enostavno' ne obvladamo, da gre za stihijo
in da marsikaj kaže na stagnacijo' gospodarstva. Mislim, da moramo O' teh
vprašanjih razpravljati na naših naslednjih sejah in poskušati najti odgovore.
Moj predgovornik Arzenšek je že navedel nekaj podatkov. V svoji razpravi se
bom omejil na ožje področje in ga poskušal z nekaj številkami analizirati.
Ob prehodu na gospodarsko' reformo smo dejali, da moramo razvijati predvsem bazično industrijo, ker je to osnova za ves gospodarski razvoj. Zato smo
se odločili, da bomo črni metalurgiji posvetili' posebno pozornost. Sedanje stanje
v tej industriji pa je obratno in zaskrbljujoče. V letošnjem letu so kapacitete
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jugoslovanskih železarn izkoriščene samo z 80%. Kapacitete slovenskih železarn
so izkoriščene nekoliko boljše, in sicer za 3 do 5 % nad jugoslovanskim poprečjem; upoštevati pa moramo, da so velike kapacitete še v izgradnji, zato
se postavlja vprašanje, kaj bodo železarne s svojimi proizvodi počele. Sočasno
pa naj opozorim na podatek, da je Jugoslavija v letošnjem prvem polletju
uvozila za okoli 250 000 ton jekla, ali kar 25 % več kot v istem obdobju lani. Ko
te podatke analiziramo', moramo upoštevati, da je bilo lani v tem času vse naše
gospodarstvo še v močnem vzponu. Posledice reforme oziroma stagnacije, če ta
izraz uporabljam, se še niso čutile. Danes pa je situacija popolnoma druga.
Imamo za 20 % zmanjšano domačo proizvodnjo, sočasno pa velik uvoz. Pri tem
bi pustil ob strani razprave vseh tistih, ki tarnajo, da smo pogoje gospodarjenja preveč zaostrili, in da imamo zato takšno situacijo. Mislim, da temu ni
tako. V vseh gospodarskih organizacijah in prav tako v železarstvu imamo za
cilj, da naše gospodarstvo stabiliziramo. Zato smo se tudi odločili, da bomo
uvažali le blago, ki je nujno potrebno. V zvezi z uvozom jekla bom osvetlil še
nekaj številk. V letu 1966 smo uvažali jeklo po poprečni ceni 182 dolarjev za
tono. V letošnjem letu pa uvažamo jeklo po 193 dolarjev za tono, kar pomeni
krepko podražitev. Nekatere naše železarne izvozijo precej jekla, vendar je
njihov iztržek pri toni samo 135 dolarjev. Razlika 40 do 60 dolarjev na tono
je težak krvni davek, ki ga daje naš delovni človek nečemu, kar ni razumljivo.
Na jugoslovanskem tržišču je nastopalo 120 uvoznikov jekla, ki so ga uvažali
brez vsake povezave z izvozom in stihijsko. Posredujem lahko dokumente, da
trgovine uvoženo jeklo prodajajo dražje kot domače jeklo, hkrati pa domačega
jekla ni mogoče niti dobiti, ker ga nimajo na zalogi. Niso pa to redki pojavi.
Ce pogledamo še druge številke, potem bi pri analizi tega uvoza ugotovil, da
imamo izredno aktivno bilanco v trgovanju z Vzhodom, izredno pasivno pa z
Zahodom. Vse več jekla uvažamo z Zahoda in vse manj z Vzhoda.
Ce ta uvoz preračunamo v vrednost, potem smo leta 1965 kupili na Zahodu
42 % jekla. V prvem kvartalu 1966 leta 43%, v prvem kvartalu letošnjega leta
51%, v prvih štirih mesecih letošniega leta pa 53%. Za primerjavo nai navedem pogled, kako uvažamo s klirinškega področja. Leta 1965 58 % vrednosti
celotnega uvoza, v prvem kvartalu leta 1966 59 %, v prvem kvartalu letošnjega leta 49% in v štirih mesecih letošnjega leta 47%. Če nam je jasno,
da nam zahodnih deviz zmanjka, postaja ta podatek zaskrbliujoč. Za železarje
je tudi zaskrbljujoče, da z izvozom realizirajo 135, 150. 160 dolarjev. Banki
dajemo na raznolago dolarje, ki nas dejansko stanejo med 1500 in 2000 S dinarjev in s temi dolarji verjetno nismo dovolj gospodarni, saj gospodarsko premalo
usklajeno uvažamo robo, ki se pojavlja na naših tržiščih.
Prej sem že omenil misel, ki jo vsi poudarjamo, naj bi našo gospodarsko
situacijo reševali z vrsto receptov, kot so na primer specializacija in orientacija na izvoz. Saj je treba priznati, da imajo ti receoti določeno vrednost,
vendar na splošno servirani, postanejo več ali manj neužitni. Vzemimo samo
ta primer, da smo tako velike dolarje dali za uvoz. ki je bil opravljen nekoordinirano, in celo ogroža zaposlenost domačih ljudi. Ničesar pa nismo storili, da bi
preprečili takšno nesmotrno gospodarjenje.
Ko govorimo o uvozu in izvozu jekla, si moramo biti na jasnem, da se
proizvodi črne metalurgije v nobeni državi na svetu ne smatrajo za izvozne
artikle. V to bazično proizvodnjo investirajo države zato, da je država gospodarsko neodvisna ker velja pravilo, da gospodarstvo praktično nikoli ne nremore
toliko deviz, da bi lahko krilo tako obsežen uvoz. Proizvodnja naj pokriva do-
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mače potrebe in le določeni presežki, kot rezultat boljšega izkoriščanja kapacitet, so namenjeni za izvoz, Ta ugotovitev velja za veliko večino evropskih
držav, izjema je le Avstrija, predvsem pa za ZDA — ob relativno revni surovinski osnovi velja to za našo državo še prav posebno.
Poglejmo še, kako posamezne države reagirajo na razne posege dumpinškega uvoza, kot na primer pri nas. Zahodna Nemčija in Italija imata relativno
nizko carino za uvoz jekla, in sicer znaša ta 9 do 10'"/o. Toda z notranjimi
ukrepi, z izravnalnimi davki so v Zahodni Nemčiji povečali obremenitev na
19 -o/o, v Italiji na 18 '%>, v Angliji pa na 14 %. V pripravi so celo novi davki
na tako imenovano večjo vrednost (višje finalizirano robo). Pri nas pa je uvoz
jekla za enkrat obremenjen le s 7,5%. Ta obremenitev pa zaradi mnogih
olajšav in drugih ugodnosti trgovski mreži praktično ne predstavlja regulatorja (kreditiranje, konsignacija) gospodarske politike na tem področju.
Če navedem še podatek, da Združene države Amerike s kapaciteto proizvodnje 130 milijonov ton jekla razmišljajo o zaviralnih ukrepih po depresiranih
cenah, nam je ta zadeva toliko bolj jasna.
Kaj sem hotel s tem povedati? Nikakor nisem hotel enostransko zagovarjati
interese našega železarstva. Postavljam le vprašanje, ali smo sposobni v polletnem poročilu o gibanju našega gospodarstva podati analizo o ustreznosti
sedanjega uvoza ne samo v metalurgiji, ampak tudi v drugih panogah. Ali
sedanji uvoz pospešuje stabilizacijo vsega gospodarstva ali ne, ali pa prav ta
vpliva na stagnacije' in ogroža zaposlovanje naših delavcev.
Te misli sem posredoval prav zaradi tega, ker boste najbrž tovariši poslanci navedli še vrsto drugih primerov iz svojih gospodarskih področij, ki niso
v prid našemu gospodarstvu in otežkočajo njegovo stabilizacijo. Zato mislim,
da bi morali nehati posploševati in vse, kar se v našem gospodarstvu dogaja,
ne več pripisovati stabilizacijskim ukrepom. Postavimo ponovno vprašanje, ali
obvladamo ta gibanja? Mislim, da bomo najbrž morah priznati, da jih ne.
Kjer sedaj ugotavljamo nepravilnosti, moramo pravočasno, ostro in smiselno
ukrepati, da nam gospodarstvo po nepotrebnem ne bo stagniralo — nekatere
znake stagnacije namreč že občutimo.
Ob tem razmišljanju postavljam še eno vprašanje, na katerega bi morala
naša vlada odgovoriti poslancem. Gre za to, ali so ukrepi naše, gospodarske
politike racionalni in učinkoviti? Ali poskušamo' odpraviti nepravilnosti, ki
smo jih v zadnjih desetih letih z raznimi idealiziranim! in dogmatskimi gledanji vnesli v naše gospodarstvo? Pridružujem se mnenju tovariša inž. Mejaka
o reelekciji. Mislim, da je prav, da se tudi gospodarski zbor postavi glede tega
na jasno stališče. Strinjam se z ocenami, da reelekcija v preteklem obdobju ni
povsem uspela. Ugotoviti pa moramo, zakaj ni uspela? Menim, da je eden izmed
vzrokov ta, da smo reelekcijo poskušali uveljaviti z neko' politično propagando,
pri tem pa smo zanemarili ekonomska merila učinkovitega gospodarjenja, s
katerimi bi merili sposobnost in učinkovitost ljudi, ki so podvrženi reelekciji.
To je eno izmed najbolj elementarnih vprašanj. Zato bi morali najprej te kriterije izoblikovati in ovrednotiti. To so ekonomska gospodarska merila uspešnega poslovanja, kot so akumulativnost podjetja ah obrata, stopnja gospo<darske
rasti in razširjenega zaposlovanja, uspešnost nastop na inozemskem trgu.
skratka to, kar krepi naše gospodarstvo. Zagotovo pa reelekcije ne smemo več
prepustiti vplivu žlahte, kvazi priljubljenosti njej ustrezajočim kratkoročnim
rešitvam in vsem drugim navideznostim. 'Slovenska tehnična inteligenca po
li
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tolikih letih svojega udejstvovanja pa zagotovo ne sme vpeljati politiko priljubljenosti.
Te misli osvetljujem še z druge plati. V celoti se strinjam in podpiram
misel, da je izobrazba eden izmed pogojev za učinkovito opravljeno delo na
določenem delovnem mestu. Vendar s tem pogojem ne smemo pretiravati. Pretiravati ne zaradi tega, ker menim, da je v našem gospodarstvu, mnogo sposobnih ljudi, ki so si z individualnim študijem in večletno prakso pridobili znanje
in je njihovo delo kvalitetno. Do teh ljudi smo večkrat krivični in so upravičeno lahko užaljeni. So primeri, ko ti ljudje mislijo, da se bodo hočeš-nočeš
morali umakniti, umakniti ne zato, ker niso v praksi znali izoblikovati in
uveljaviti učinkovitih ukrepov naprednega gospodarjenja in sodobnih tehnoloških rešitev, pač pa zato, ker enostavno nimajo diplome. V industrijsko' razvitih državah, tam, kjer bolje živijo' od nas, s svojimi kadri ne delajo tako,
čeprav vemo, da niso sentimentalni.
Za izvolitev vodilnih kadrov na vseh nivojih, od vlade do obrata, predlagam
k drugim še naslednji kriterij. Vsak kandidat bi moral poprej nastopiti s
strokovno obdelanimi stališči o konceptu razvoja določene panoge, delovne
organizacije ali delovne enote ter širše regije. Tako bi bil vsakdo izpostavljen
kritiki in bi moral svoje nazore tudi braniti. Osebe, ki bi takšno preizkušnjo
uspešno prestale, bi morali podpreti. Če nekateri med njimi ne bi imeli ustrezne
šolske izobrazbe, jim tega ne bi smeli več očitati. Vsakdo bi vnaprej vedel, kaj
ga čaka. Svoje koncepte bi moral javno zagovarjati. In če bi kandidiralo več
oseb z različnimi koncepti, bi se strokovnost še poglobila in verjetnost za
uspešno poslovanje določene gospodarske enote bi bila večja. Če pa izvoljeni
kandidat svojih konceptov ne bi ostvaril, ali pa da bi se izkazalo, da so bili
napačni, bi moral odstopiti.
Mislim, da bi bila to ena izmed metod, da bi v naše gospodarstvo vnesla
odgovornost — odgovornost za vse, kar se v našem gospodarstvu dogaja. O teh
vprašanjih je bilo v zadnjih mesecih povedanih veliko zrelih in smelih pogledov,
kako bi tudi s te plati sprostili potencialne možnosti razvoja našega gospodarstva.
Danes je bilo že dvakrat opozorjeno na neustreznost določenih določb
temeljnega zakona o delovnih razmerjih in na pojav zaprtosti naših kolektivov.
S temi ugotovitvami se strinjam.
Res je, da smo z dobro voljo, z velikim optimizmom pa tudi dogmatiziranjem naše družbe prišli v gospodarskih organizacijah do določene zakonite ureditve. Razvoj gospodarstva po reformi pa nam osvetljuje razmere v gospodarskih organizacijah drugače. Eden od mnogih problemov je tudi ta, da so naši
kolektivi zaprti, da imamo nominalno zaposlenih relativno veliko ljudi, ki so
pa dejansko nezaposleni. Izgleda, da pa ni sile, ki bi mogla te razmere spremeniti. Obenem pa čakajo pred vrati delovnih organizacij in javnih uprav vrste
mladih in sposobnih ljudi, ki so voljni delati in bi bili dvakrat bolj produktivni,
nimajo pa možnosti, da bi te svoje sposobnosti pokazali. Da je res tako, poglejte samo, kako se uveljavljajo mladi strokovnjaki, fizični in umski delavci
v inozemstvu, največ v Nemčiji. Cenijo jih kot dobre delavce, so iskani in
priznani. Navedem naj samo primer. Pred dvema mesecema so v nekem podjetju, ki je zaposlovalo tudi 150 rojakov, odpustih 250 delavcev domačinov.
Med odpuščenimi pa ni bilo naših delavcev, to pa zato, ker so se s svojo veliko
vitalnostjo, delovnim poletom in visoko produktivnostjo afirmirah. Take mož-
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nosti imamo tudi doma, toda kolektivi so se zaprli. Selekcija po sposobnostih
ni možna. Govorimo sicer o reelekciji na vrhu, potrebna pa je na vseh nivojih.
Menim, da je to eden izmed temeljnih pogojev za stabilizacijo našega gospodarstva. Pri tem imam v mislih tudi nezaposlenost, ki je že presegla normalen
okvir in postaja boleča.
Pred zaključkom svojih misli bi se pridružil še diskutantom, ki menijo, da
je nagrajevanje po delu eno' izmed vprašanj, kateremu je treba v našem zboru,
prvenstveno pa v vseh delovnih organizacijah posvečati večjo pozornost. Mislim,
da smo na tem področju ustvarili približno takšno situacijo, da naši pravilniki
o delitvi osebnega dohodka delavcev zaradi svoje zamotanosti in dolgoveznosti
le malo koristijo. Ljudje, ki so te stvari analizirali, so prišli do zaključka, da v
podjetjih 70 do 80 % delavcev ne poskuša prek paragrafov ter pravilnikov
realizirati svojih pravic. Odločili so se, da bodo' na svojem delovnem mestu
delali pridno, kajti to bodo v podjetju že uvideli in jih za opravljeno delo
ustrezno nagradili. Po drugi strani pa imamo določen odstotek sposobnih,
glasnih, vendar lenih delavcev, ki si hočejo s sklicevanjem na vse mogoče pravilnike zagotoviti dobre osebne dohodke. Menim, da je v tem vir uravnilovskih
tendenc. Ne vidimo resnično opravljenega dela in ga ne cenimo. V takšnih razmerah pa si določen sloj delavcev zagotavlja neupravičeno prislužen življenjski
standard. Mislim, da bo treba vnesti vrsto novih in jasnih pogledov tudi na to
področje. Zato se strinjam z uvodnim referatom o selekcijski politiki, ki naj
bi poskušala vplivati tudi na te stvari.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima poslanec Franc Klemenčič.
Franc Klemenčič : Tovariši, ne bi ponavljal stvari, ki so jih že drugi
povedali. Omejil se bom na naslednje. V vseh podjetjih, kjer se ukvarjajo s
poreformskimi problemi, kot so nelikvidnost, nizka produktivnost dela in tako
naprej, se prvenstveno postavlja vprašanje odvečne delovne sile. V Sloveniji
že imamo približno 15 000 začasno nezaposlenih delavcev. Ce pogledamo poslovanje podjetij, v katerih se pojavlja presežek delovne sile, lahko ugotovimo,
da ne izkoriščajo vseh možnosti za zvišanje produktivnosti. Vzrok za visoke
cene je predvsem nizka storilnost delavcev, ki med rednim delovnim časom nimajo interesa izkoristiti vseh svojih delovnih sposobnosti, energijo potrebujejo
za dodatne zaposlitve po delovnem času. Mislim, da imamo v Sloveniji več
delavcev, ki imajo dodatni zaslužek oziroma dodatno zaposlitev/j po delovnem
času, kot pa začasno brezposelnih delavcev. Dodatno se zaposlujejo1 predvsem
kvalificirani delavci raznih strok, ki nimajo majhnih osebnih dohodkov, pa
tudi vodilni kadri. To je zanje zaslužek brez vsakih dajatev, po drugi strani pa
konkurirajo lastnemu podjetju. Ta problem bi bilo treba temeljito proučiti,
v terciarnih dejavnostih naj bi zaposlili predvsem nezaposlene delavce. Z uvedbo
decentralizacije delavskega samoupravljanja so podjetja s svojimi splošnimi akti
prenesla kompetence predvsem iz delovnih razmerij na organe upravljanja v
delovnih enotah. Sedaj se v podjetjih, ki imajo slabo razvito delavsko samoupravljanje, pojavljajo pri zaposlovanju mlajšega kadra, pri štipendiranju, pri
odpuščanju delovne sile itd. najrazličnejši problemi. Mnogokrat se sprejemajo
delavci, ki imajo na svojih posestvih dovolj dela. To se opaža po uvedbi gospodarske reforme. Zaposlovanje pa se opravlja prek raznih zvez in poznanstev.
Posebno v delovnih enotah niso zainteresirani za mlajše kadre, ker se boje, da
bi jim ti porušili mojstrski sistem, kolikor pa vzamejo strokovnjaka, ga he
n*
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zaposle na delovnem mestu, na katerem bi lahko največ prispeval k razvoju in
zboljšanju podjetja.
Zakon o delovnih razmerjih otežkoča tudi vzdrževanje reda in discipline
pri delu, ker o disciplinskih ukrepih odločajo kolektivni organi delavskega
samoupravljanja. V nekem podjetju smo imeli primer, da delavec še po trinajstih kršitvah delovne discipline ni dobil odpovedi. To pa zato, ker svet 'delovne
enote s tajnim glasovanjem ni izglasoval izključitve. Opozoril bom še na nekatere pomanjkljivosti. Podjetja ne zaposlujejo kandidatov na razpisana delovna
mesta, ki jim jih nudi zavod za zaposlovanje delavcev. Zavodi pa bi pošiljali
tudi po več kandidatov za eno delovno mesto. Nepravilno je tudi, da morajo
plačevati enako stopnjo prispevka za socialno zavarovanje tisti, ki imajo manjše
površine zemlje in tisti, ki imajo večje površine. Mislim, da bi lahko podjetja
večino problemov uredila s svojimi splošnimi akti, določene stvari pa bi bilo
treba uinediti s spremembo zakona o delovnih razmerjih.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima poslanec Anton Ladava.
Anton Ladava: V sklopu gospodarskih vprašanj, ki jih danes obravnavamo, zavzema posebno mesto turizem. Kljub temu, da tej gospodarski panogi dajemo vedno večji poudarek, pa ostajajo še vedno odprta vprašanja, ki
so rezultat nekaterih gledanj v preteklosti.
Turizem oziroma turistično gospodarstvo spada danes med najbolj ekspanzivne dejavnosti v sodobnem svetu. Čeprav so bile investicije za izgradnjo
turističnih objektov v primerjavi z drugimi državami pri nas relativno nizke,
ugotavljamo, da se turistični promet razvija ugodno. Dohodki od domačega,
zlasti pa od inozemskega turizma dobivajo vedno pomembnejše mesto v našem
gospodarstvu. Povsod v svetu dobiva turizem v okviru regionalnih gospodarskih
planov razvoja pomembno mesto. Se posebej pa velja to za ekonomsko manj
razvita področja. Turistično tržišče se razširja iz leta v leto'. V turistično
gospodarstvo' se vključujejo vedno nova, prej neopazna območja in -države.
Splošni dvig življenjskega standarda, podaljšanje prostega časa ter pospešeni
razvoj terciarnih dejavnosti, med katere spada tudi turistično1 gospodarstvo,
omogoča številnim državam, ki imajo ugodne prirodne pogoje, da razvijajo in
razširjajo zunanjo trgovino prav na osnovi deviznih dohodkov turističnega
gospodarstva. Gospodarska ekspanzija številnih držav temelji prav na dohodkih
inozemskega turizma. Zavedajoč se dejstva, da turizem odkriva in gospodarsko
aktivira neizkoriščena in po svoji kvaliteti čestokrat ekonomsko nezanimiva
področja, turizem direktno in indirektno aktivira vrsto gospodarskih dejavnosti
in vej, da ustvarja pogoje za komercializacijo proizvodov in storitev različnih
lokalnih dejavnosti, sprejemajo številne države ukrepe za razvoj turističnega
gospodarstva. Podatki nam nedvomno nazorno kažejo, da se razvija turizem,
zlasti v inozemstvu izredno hitro in je logična posledica sodobnega načina
življenja in proizvodnje, ko pretežni del prebivalstva živi v urbaniziranih naseljih. Ljudje vedno bolj iščejo sprostitev v naravi. V zvezi s tem je treba opozoriti, da so prav sedaj uveljavljeni ekonomski ukrepi, ki naj stabilizirajo naše
gospodarstvo in ga usposobijo, da bi se lahko postavilo ob bok svetovni konkurenci oziroma, da bi se uspešno vključilo v mednarodno gospodarsko živlienje
in mednarodno delitev dela. Prav gotovo je nujno potrebno oblikovati pravilnejši odnos med cenami posameznih vrst proizvodov. Zlasti pa so nujno potrebne
strukturalne spremembe med posameznimi vejami gospodarstva. To pa tudi
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pomeni, da bomo morali marsikatero panogo gospodarstva potisniti v ozadje;
saj ne moremo v nedogled proizvajati nekonkurenčnega blaga;, nekatere perspektivne panoge pa bomo morali pospešeno razvijati. Prav sedaj, ko se nahajamo v prvi fazi intenzivnega gospodarskega razvoja, opažamo, da- povzroča
odsotnost podrobno izdelanega regionalnega plana v naši dnevni gospodarski
praksi velike probleme. Glede na to, da nimamo zadosti trdnih okvirov regionalnega plana širše gospodarske skupnosti, lahko razvoj v ožjih regijah predvidevamo le na podlagi površnega poznavanja pogojev, doseženega razvoja in
nekaterih zelo splošnih smernic; torej bolj subjektivno kot pa objektivno.
Prav zaradi takega prešibkega poznavanja razvojnih možnosti, kar je po~
sledica odsotnosti z regionalnih aspektov Slovenije in Jugoslavije zasnovanega
razvojnega plana, sprejemamo v posameznih regijah odločitve, ki se med seboj
izključujejo. Tako smo že v letu 1958/59 izbrali 11 turističnih krajev, ki naj bi
jih sistematično izgrajevali. Ze takrat se je občutila odsotnost enotnega in perspektivnega programiranja turistične izgradnje. Na tak način smo bolj pospeševali nasprotja v planskih odnosih kot pa se približevali k enotnemu urejevanju
tako majhnega prostora, kot je naša republika.
Zato' moramo v celoti podpreti stališče in politiko izvršnega sveta, ko je
sprejel nalogo o programiranju gospodarskega razvoia. S takim programom,
z jasno- določenimi in časovno opredeljenimi nalogami, kaj je potrebno- in kie
zgraditi, bodo odpadla lokalna gledanja in različna izhodišča pri programskih
predvidevanjih, kot se to danes dogaja.
Karakteristični odnosi se nam kažejo tudi v problematiki cestnega omrežja
v Sloveniji. Kljub temu. da nam je bilo znano, da prihaja v Jugoslavijo prek
mejnih (prihodov Slovenije 90 % tujih turistov, smo to- vprašanje zanemarili.
Dopustili smo. da nas je situacija pripeljala do tiste točke, ko obstaja veHka
nevarnost, da bomo ostali otok v razvejanem mednarodnem cestnem prometu.
Avstrija se je izognila starim tradicionalnim potem, to je južni železnici
in cestni zvezi Dunai—Trst. Svojo novo cesto ie usmerila od Dunaja n-rek
Gradca na zahod od naših meja, da prek Celovca in Beljaka doseže Italijo
pri Trbižu. V primerjavi z našifi 8-metrskimi cestami je nova cesta 28 do 36
metrov široka.
Z novo cesto Senj—Plitvice—Zagreb in naprej proti severu prek Hrvaškega Zagorja se bo Hrvatska navezala na novo avstrijsko cesto. Delno ie ta
cesta že gotova. Ta cesta bo Sloveniji odvzela znaten del turistov, saj bodo po
niei dosegli v kratkem času ne le Jadransko obalo, temveč tudi Dalmacijo. Sicer
ne bom povedal nič novega, če bom rekel, da moramo upoštevati pri programiranju mednarodne načrte in že obstoječe prometne.zveze ter turistične tokoveJ
Ce je dosedaj prihajalo prek Slovenije 90 %> turistov, potem moramo programirati prome+ne zveze tako. da bo- Slovenija ostala nomembno tranzitno- ozem^
lje. Ob tem pa bi morali skrbeti za sleherno pomembno cesto, ki nam prmelje
tuje turiste. Ilustriral bom nekatere primere, ki so morda manj pomembni,
a vendar pomembni za razvoi našega turizma, ker nam pokažeio kakšen odnos
smo imeli do teh vnrašpnj. Razen tako- imenovanega slovenskega križa nismo
priznavali nobenih drugih povezav z mednarodnim cestnim omrežjem. Klmb
temu. da je Soška dolina posebno- zanimiva za naš turizem, ker ie možna zveza
z naimočnejšimi mednarodnimi turističnimi to-k-ovi v Evr-oni. kar ie izrecna
priložno-st, smo označili predilsko cesto kot periferno in nepomembno. Zahtevo
lokalnih organov za njeno- rekonstrukcijo, ki ne bi teriala veliko- denaria, pa
smo vzeli kot njihovo muhavost. Le z nekoliko izboljšanimi tehničnimi raz-
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merami bi lahko pritegnili večji odstotek turistov iz velikih cest. Tu so dani
pogoji, da se še bolj odpremo proti celovški kotlini, kjer se zbirajo pota iz
zahoda, tu usmerjajo proti Jadranu. Za nas mora biti pomembna sleherna prometna žila, ki bi preprečila, da ne bomo ostali osamljen otok. Takšni primeri
pa dokazujejo odsotnost načrta "za razvoj prometnega omrežja, ki bi bil kar
se da racionalno in dolgoročno usklajen z mednarodnim omrežjem.
Ne poznam dovolj načrta za financiranje cest do 1970. leta. Vem sicer, da
predvideva rekonstrukcijo predilske ceste v letu 1968. To pa se bo> zgodilo bolj
na osnovi živčnega prepričevanja kot pa poznavanja pomembnosti te ceste za
naš turistični razvoj. Drug tak primer je rekonstrukcija ceste do mednarodnega
bloka Učeja—Žaga. Prizadevali smo se prekategorizirati ta blok v mednarodni
blok, ne oziraje se na neustreznosti ceste. Ta cesta, ki povezuje prek mednarodnega bloka Učeja dve sosednji državi, je še vedno četrtega reda in je v zelo
slabem stanju. Nevarnost je, da jo bo treba prej ali slej zapreti, če jo ne bo
kdo popravil. Kakšne posledice bodo, če bomo morali cesto zapreti, ni potrebno
posebej poudarjati. Hotel sem ob tem le povedati, kako neprizadet in neodgovoren odnos imamo do posameznih vprašanj. Nekaj začnemo, ne znamo pa tega
dokončati, da ne omenjam odnosov do notranjih rezerv. Vršiška cesta je znan
problem. Ker nismo sposobni, da bi cesto odprli do prvega maja, raje iščemo
za to opravičilo. Ni pa verjetno, da tehnično nismo sposobni to cesto usposobiti za promet. Mislim, da sem bil dovolj razumljiv. Z večjim razumevanjem
in drugačnim odnosom je treba reševati probleme v tem delu Slovenije.
Naj ob tem samo opozorim na to, da je v preteklem letu republiški zbor
zavzel stališče, da se ne sme graditi HE Trnovo, da pa ni ob tem prav nič pcdvzel, da bi se hitreje realizirale turistične perspektive tega kraja. Moralo nam
bi biti jasno, kakšno odgovornost sprejemamo ob odločitvah, katerim ne sledi
nobena druga akcija za realizacijo drugih nalog; konkretno, za pospešeno izgradnjo turističnih objektov na tem področju.
Premalo je tudi pobud in sodelovanja med posameznimi občinskimi skupščinami in turističnimi organizacijami pri izgradnji turističnih objektov. V
pogledu programiranja in projektiranja izgradnje turističnih objektov bi morale sodelovati tolminska občina in tiste gorenjske občine, ki mejijo nanjo.
Možnosti so. pa tudi sposobni smo realizirati skupne programe; zato se ne
smemo zapirati v ozke lokalne meje, ker smo vsi odgovorni za optimalno izkoriščanje prirodnega bogastva.
Ko človek razglablja o vseh naštetih in nenaštetih problemih tega kraja
in ko razmišlja, zakaj smo tako malo investirali v turistično gospodarstvo na
tem področju, pride do zaključka, da za to ne more biti v celoti odgovorna
tolminska občina, takšnim odločitvam so botrovala subjektivna gledanja ob
nepoznavanju ekonomskih problemov in perspektiv, ki jih ima turizem v naši
občini.
Na osnovi vseh teh dejstev prihajamo do zaključka, da so bili republiški
organi, ki so sprejemali kakršnekoli odločitve, in dajali predloge ali suges+ije,
premalo seznanjeni z družbenoekonomskimi problemi Gornjega Posočja in z
njegovimi možnostmi za vključitev v slovenski ali jugoslovanski gospodarski
prostor. Vzrok nepoznavanja je v tem, da v marsikaterem samoupravnem organu deluje premalo' ljudi z našega področja. Zato ni nič čudnega, da bomo
v letošnjem letu v Socialistični republiki Sloveniji pridobili le 280 hotelskih
postelj, medtem ko v vsej Jugoslaviji 20 000. Število postelj v zasebnih sobah
se bo povečalo pri nas za 1000, v Jugoslaviji pa za 20 000, kapacitete campingov
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pri nas za 1500, in v Jugoslaviji za 22 000. To se pravi, da je celotno razmerje
3480 proti 62 000. Ob upoštevanju vseh pogojev, ki jih imamo v naši republiki
za turistični razvoj, je naša 5 % udeležba zelo zaskrbljujoča. Ti odnosi tudi
povedo, da premalo izkoriščamo vse možnosti, ki jih imamo z akumulacijo in
delitvijo deviznih sredstev ob skupnih naložbah naše industrije v to panogo.
In končno naj mi bo dovoljeno, da izrečem še eno misel, ki jo moramo
imeti pred očmi, ko se odločamo za konkretne rešitve v programiranju. Po
navadi imajo gospodarsko manj razvita področja enake, če ne celo boljših pogojev za razvoj turističnega gospodarstva. To nam dokazuje primer Gornjega
Posočja. Ima prirodne lepote, ugodno geografsko lego in zaledje močnega
inozemskega turističnega tržišča, na drugi strani pa skromno materialno bazo,
ki se ni mogla bolj razvijati iz najrazličnejših vzrokov. Akumulacija gospodarstva je nizka, zato ne more samo prispevati veliko sredstev. Manjkajo tudi
strokovni kadri. Povsod tam, kjer so boljši ah enaki pogoji kot v gospodarsko
močnejših območjih, moramo upoštevati tudi splošne gospodarske razmere, saj
bomo na ta način odpravili vrsto drugih problemov, ki se pojavljajo v gospodarsko šibkih občinah. Ne zavzemam se za kakršnekoli politične investicije,
oziroma za investicije v dvomljive rentabilnosti. Ce so dani vsi pogoji za
razvoj te panoge, je treba pri usmerjanju investicijskih sredstev upoštevati
zmožnosti lokalnih faktorjev. Višina soudeležbe ne more biti izključni pokazatelj rentabilnosti investicije.
Ob zaključku mojih misli bi rekel samo to, da je neobhodno potrebno bolj
podrobno proučiti mesto in vlogo turizma v celotnem našem gospodarstvu. To
pomeni, da moramo izdelati podroben program razvoja, v katerem bodo usklajene vse možnosti in potrebe in kjer bomo videli perspektivo turističnega
razvoja.
Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa! Besedo ima tovariš Slavko
Humar.
Slavko Humar: Tovarišice in tovariši poslanci! V gradivu, ki ga je
posredoval sekretariat za gospodarstvo o gospodarskih gibanjih v prvem četrtletju letošnjega leta, je poudarjen tudi problem velikega povečanja zalog blaga,
ki se kaže tako v industriji kot v trgovini ob sočasnem zelo počasnem porastu
proizvodnje, ali celo ob stagnaciji proizvodnje v določenih panogah. Te informacije pa ne nakazujejo, kje naj bi bila zdaj rešitev tega akutnega vprašanja,
ki se pojavlja v našem gospodarstvu. Dejstvo je, da spričo takega stanja postaja
nelikvidnost v našem gospodarstvu iz meseca v mesec večja, dejstvo je, da je
spričo restrikcijskih ukrepov, ki jih izvaja v letošnjem letu narodna banka
z odvzemom gotovine iz obtoka, vprašanje kreditne sposobnosti podjetij iz
dneva v dan bolj problematično in da povzročajo ti restrikcijski ukrepi, ki so
v svojem bistvu brez dvoma na mestu, vendarle take težave, ki jim mnogokrat
nismo kos, da bi jih lahko uspešno reševali.
Stališče narodne banke okrog restrikcijskih ukrepov je v načelu pravilno,
saj ti ukrepi brez dvoma peljejo k določeni stabilizaciji gospodarstva, vendar t>a
se po drugi strani le postavlja vprašanje, če je način, kako narodna b?nka
uveljavlja restrikcijske ukrepe, najboljši. Verjeno bi z druaačnim načinom,
ki ne bi bil tako tog in administrativen, lahko dosegli iste cilje, gospodarstvo
pa bi lažje preneslo restrikcijske ukrepe, ki jih uveljavlja narodna banka kot
emisijska banka.
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Določanje limitov, ki jih narodna banka predpisuje drugim kreditnim bankam, v Jugoslaviji, ki so nosilci kreditov pri njej, je postalo na žalost danes
sistem, ki najbrž že po svoji vsebini ni na mestu. Po mojem mnenju bi morala
narodna banka prisluhniti raznim predlogom in mnenjem, ki jih dajejo predvsem gospodarske organizacije in kreditne banke, ko predlagajo drugačne
prijeme za dosego istega cilja z manjšo škodo, ki trenutno nastaja spričo takih
ukrepov.
Morda bi se likvidnost in s tem poslovanje gospodarskih organizacij izboljšala z medsebojno poravnavo obveznosti in s poravnavo obveznosti s pomočjo
menic. V zadnjih mesecih se je plačevanje z menicami že močno razširilo in
to na podlagi meničnega zakona, ki je v veljavi že 20 let. Ce pa pogledamo, kako
v praksi izgleda poravnava medsebojnih obveznosti z menicami, moramo žal
ugotoviti, da zaradi internih predpisov, ki jih je izdala narodna banka, menica
še ni dobila tiste funkcije, kot smo jo od nje pričakovali. Narodna banka namreč predpisuje višino zneska, do katerega smejo kreditne banke eskontirati
menice.
Menica še ni dobila v našem gospodarstvu funkcije plačilnega sredstva.
Banke namreč menic nočejo akceptirati, ker nimajo možnosti, da bi si z menicami zagotovile ustrezna kreditna sredstva.
Prav tako. se postavlja vprašanje realizacije meničnih obveznosti, če pride
do spora pred ustreznim sodiščem. Po naših predpisih menica nima prioritetnega vrstnega reda, kar že povečuje neučinkovitost menice v njeni funkciji
plačilnega sredstva. Če danes gospodarska organizacija predloži pristojnemu
sodnemu organu menico kot dokaz za terjatev, ta menica praktično nima nobene
druge veljave, kot navadni plačilni nalog. To se pravi, da nima prioritetnega
reda pred osebnimi dohodki niti pred obveznostmi za plačilo prometnega davka
in drugih družbenih obveznosti, ki so' že prej dospele v plačilo.
To dokazuje, da bi morali pristojni organi naš dosedanji menični zakon
dopolniti, zlasti pa bi bilo treba zaostriti kazensko odgovornost oseb, ki. izdajajo menice brez kritja. Preprečiti je treba,, da je menica paroir brez vrednosti.
Naslednje vprašanje, ki po mojem mnenju precej ovira likvidnost v gospodarstvu, je vloga, ki jo danes imaio gospodarska sodišča.
Ker ugotavljamo, da je likvidnost iz dneva v dan spričo znanih dejstev
vedno bolj pereč problem, je razumljivo, da naraščajo tudi medsebojni spori
med gospodarskimi organizacijami, čeprav ne razpolagam z ustreznimi podatki,
vem iz prakse, da so ti spori v zadnjem trimesečju narasli za več kot 250 %,
v primerjavi z istim obdobjem v preteklem gospodarskem letu. Tako naraščanje
gospodarskih sporov povzroča ogromne izdatke za takse in druge dajatve, ki
nastopajo v zvezi s takimi spori, ne da bi bil dosežen kakršenkoli učinek. Mi
danes vemo, da pomeni sprožiti spor pred nekim gospodarskim sodiščem zlasti
v nekaterih republikah, spustiti se v dolgotrajni postopek, ki običajno traja
nekaj mesecev, ker sodišča spričo obremenjenosti strahovito počasi rešujejo
take spore, in ker zaradi sistema, ki je žal pri nas, gospodarska sodišča postopajo zelo počasi in neučinkovito. Postopek pred gospodarskim sodiščem je postal
igra, ki služi nekaterim gospodarskim organizacijam, da zaradi dolgotrajnega
postopka odlagajo plačila svojih obveznosti in se na ta način posredno same
sebe kreditirajo1, ker ne morejo priti do sredstev po redni poti v bankah.
Vprašanje vloge, učinkovitosti in potrebe funkcioniranja gospodarskih sodišč v taki obliki, kot je danes, je potrebno proučiti. Mnenja sem, da bi bilo
treba tudi na tem področju brez dvoma poskrbeti za določene 'spremembe, da
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bi se spori v gospodarstvu lahko reševali na primernejši in bolj -učinkovit način,
kot se rešujejo' danes. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Besedo' ima tovarišica Nada Beltram..
Nada Beltram: Tovarišice in tovariši poslanci, tovariš predsednik!
Dovolite, da razpravljam o specifičnem problemu, ker menim, da moram nanj
opozoriti, čeprav govorimo danes o širših gospodarskih gibanjih. Govoriti nameravam o tesnejših stikih z zveznimi poslanci, ter o sodelovanju našega zbora
z zveznim, ker menim, da to ni le koristno, temveč tudi nujno. Veliko je zadev,
0' katerih mi ne moremo odločati neposredno, vendar s konkretnimi primeri
in konstruktivnimi predlogi naš zbor lahko, kot zbor najvišjega samoupravnega
organa v republiki v veliki meri vpliva na neposredne odločitve. V analizi
gospodarskih problemov, ki smo jo prejeli za to točko dnevnega reda, je na
strani 33 predočen sistem prodaje uvožene pšenioe na pariteti Novi Sad. Ugotavlja se, da ta način prometa in oblikovanja cen za uvoženo pšenico ni v skladu
z osnovnimi intencijami gospodarske reforme. To ugotovitev sicer delovni kolektivi žitno predelovalnih organizacij pozdravljajo, ne morejo pa se zadovoljiti
le s tem, da se je za rešitev tega problema sicer v zadnjem času zavzel tudi
zvezni sekretariat za industrijo in trgovino, zlasti še ne ob dejstvu, da povzroča
ta adminiistrativni predpis neenakopravne ekonomske pogoje gospodarjenja, ker
ni v skladu s cilji gospodarske reforme in ker se ukinitev tega predpisa odlaga;
kljub nevzdržnim zagovorom. Bo podatkih poslovnega združenja žitne skumnosti
Ljubljana je razprava o ukinitvi zopet preložena, baje na konec leta 1967. To
nam dokazuje, da se ta problem na pristojnih zveznih organih ne obravnava
skladno z njegovo aktualnostjo.
Menim, da predstavlja naš zbor primerno mesto za predlaganje ukinitve
tega predpisa. Naš zbor ima pravico obravnavati vsa vprašanja, ki so važna
za gospodarske organizacije in ima pravico dajati priporočila samoupravnim
organizacijam in državnim organom. Zato' predlagam, da posredujemo ugotovitve iz materiala, navedene na strani. 33 vsem pristojnim zveznim organom in
da se zavzemamo za ukinitev prodaje pšenice na pariteti Novi Sad ter za plačevanje dejanskih stroškov prevoza. Ta predlog utemeljuje takole: kot navaja
material, je v prometu z uvoženo •pšenico v veljavi od leta 1950 poseben zvezni
predpis o> obračunu prevoznih sitroškov po tako imenovani pariteti Novi Sad. Po
tem predpisu plača kupec pri nakupu uvožene pšenice stroške prevoza od Novega Sada do namembne postaje in sne po dejanskih stroških prevoza cd uvozne
luke do namembne postaje. Pri takem obračunavanju plačujejo kunci tem večje
stroške prevoza, čim bolj so oddaljeni cd Novega Sada. Ker je Novi Sad relativno oddaljen od uvoznih luk Reka, Koper, Šibenik, 'Split itd., so stroški
fiktivne paritete Novi Sad daleč večji od dejanskih, razen za Novi Sad in bhžnjo okolico, ki plačuje seveda samo stroške od Novega Sada do namembne
postaje. Za te kraje pa so obračunski stroški prevoza znatno nižii od stvarnih. Ta
predpis ima za posledico, da so predelovalna podjetja v žitorodnih kraiih
destimulirana za nabavo domače pšenice, ker je zanje cenejša in verjetno tudi
kvalitetnejša uvožena pšenica. Obračun stroškov prevoza po pariteti Novi Sad
ustvarja neekonomske razlike in pogoje gospodarjenja pri delovnih organizacijah
za predelavo žita. Pri tem pa so zlasti prizadete organizacije v Sloveniii. ki so
relativno oddaliene od Novega Sada in sorazmerno blizu uvO'Znih luk Reke in
Kopra, ker fiktivna prevozna tarifa znatno vpliva na ceno moke, kruha in
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drugih finalnih izdelkov. Za posamezna pomembna mesta znašajo razlike med
fiktivnimi stroški, ki jih delovne organizacije plačujejo po pariteti in dejanskimi stroški prevoza pri 15-tonskem vagonu iz uvozne luke Reka, kot sledi:
za predelovalce v Novem Sadu znašajo stroški prevoza po pariteti Novi Sad
1000 S din za tono, stvarni stroški od Reke do Novega Sada pa znašajo 7390
S din za tono. Za predelovalce v Subotici znašajo fiktivni stroški za tono 2060
S din, dejanski pa 9050 S din za tono. Predelovalci v Ajdovščini prispevajo
7630 S din za prevoženo tono, medtem ko so dejanski stroški seveda nižji in
znašajo 2610 S din za prevoženo tono. Za predelovalce v Puli, ki je tudi uvozna
luka za pšenico, znašajo fiktivni stroški uvoza iz Novega Sada 10 500 S din za
tono ter za Reko 7800 S din za tono, čeprav dejanskih stroškov prevozov ni.
Navedeni podatki jasno kažejo, da predelovalci v Novem Sadu ne plačajo 7800
S din za tono pri uvozu pšenice z Reke, temveč le 1000 S din. Razlika znaša torej
minus 6800 S din za tono. Ze ta podatek jasno kaže, da gre za občutne razlike
in znatna finančna sredstva. Čeprav je navajanje številk včasih dolgočasno,
upam, da so navedene razlike jasno pokazale, kako nevzdržen je nadaljnji obstoj
paritete Novi Sad, ki vnaša v delovne kolektive zmede in je ob upoštevanju
dejstva, da smo se zavzeli z gospodarsko reformo za ekonomske pogoje gospodarjenja, diametralno nasprotje ciljem gospodarske reforme. Za Slovenijo se
predvideva okoli 130 000 ton uvožene pšenice letno. Fiktivni prevozni stroški
znašajo za to količino okoli 715 000 000 S din več cd dejanskih. Ze ta podatek
dovolj jasno kaže višje stroške predelave pšenice v Sloveniji in s tem višje
cene teh izdelkov pri nas. To razliko pa moramo končno plačati mi kot potrošniki, z višjimi cenami moke in drugih izdelkov iz pšenice in kruha.
Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš podpredsednik dr. inž.
Drago Kolar.
Dr. inž. Drago Kolar: Tovariš predsednik, tovariši poslanci in tovarišice poslanke! V materialu, ki ga je pripravil republiški sekretariat za gospodarstvo, je v uvcdu kratka formulacija, ki ugotavlja, da je potreben premik
strukturnega težišča v tistih panogah, ki so karakteristične za visoko razvito
industrijo, zlasti glede odnosa do raziskovalnega dela in hitrih sprememb v
tehnologiji.
Mislim, da se s to formulacijo vsi strinjamo in jo sprejemamo. Samo beseda
odnos zveni že nekako obrabljeno. Če ne bomo sprejemali konkretnih ukrepov in se zadovoljili samo s to formulacijo, ki jo najdemo v časopisih, ki jo
slišimo po radiu in televiziji, in ki je postala nekak privesek vseh naših komentarjev, ki žele dokazati, da smo sodobni, da smo za tehnološki napredek, ne
bomo napravili ničesar, ali pa zelo malo za dejanski tehnološki dvig in naoredek.
Vsi vemo, da zaostajamo za. izredno hitrim tehnološkim napredkom v razvitih
državah. To lahko vidimo, tako pri izbiri pri kvaliteti izdelkov, pri tehnični
popolnosti izdelkov, idejni originalnosti in drugje. Če ne bomo sprožili radikalnih sprememb, bo prepad med ravnijo proizvodov našega gospodarstva in
razvitejših držav vse večji. Izravnali se bomo'z nerazvitimi državami. Dejstvo
je, da nekatere danes še nerazvite države s pametnejšo, oziroma z bolj daljnovidno razvojno politiko pri razvojnem delu že dosegajo boljše uspehe in pošiljajo na tržišča izdelke, ki so kvalitetnejši od naših izdelkov. Tehnološki napredek razvitejših držav lahko sicer dosežemo z licencami, ali pa s samostojnim
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razvojnim delom. Prva varianta, licence, so verjetno danes še cenejše, medtem
ko je druga varianta perspektivnejša.
V dokazovanje tega se ne bom spuščal. Rad bi omenil samo to, da države
zahodnoevropskega tržišča na ministrskem nivoju razpravljajo o tem, kako bi
se ubranili cenejših ameriških licenc in s kakšnimi sredstvi bi lahko podprli
lastno razvojno delo. Z različnimi ukrepi na državni ravni skušajo pospešiti
domačo razvojno dejavnost. Sprejemajo se zelo energični ukrepi, ki naj bi preprečili odliv možganov v tujino in ki naj bi olajšali lastno raziskovalno delo.
Vseh licenc seveda ne moremo opustiti. Licence so potrebne vsaj v prvi fazi.
Vendar se lahko licence brez samostojnega razvojnega dela, ki ga moramo
pospeševati, pokažejo za škodljive. Mi imamo sicer z našim lastnim razvojnim
delom nekatere slabe izkušnje, ki pa jih je bilo pričakovati. Razvojno delo je
namreč drago in se ne konča vedno z uspehom, predvsem pa ne da rezultatov
kar čez noč. To bi moralo biti jasno našim gospodarskim organizacijam. V
razvojno delo je treba vlagati stalno, neprekinjeno in ne le takrat, ko teče voda
v grlo in ko pri izvozu dosežemo nekaj sto milijonov deficita zaradi nekvalitetnih
produktov, ki jih je zaradi tega treba izpopolniti. S skrajno kratkovidnostjo se
srečamo vsak dan, ko zvemo pri nekaterih gospodarskih podjetjih, ki zaidejo
v težave, da je prvi ukrep zmanjšanje štipendij, zmanjšanje štipendiranja tehnikov, inženirjev, strokovnega kadra. Takim gospodarskim organizacijam ni
pomoči. Vprašanje pa je, ali lahko v imenu napačnega tolmačenja samouprave
družba dovoli tak način oziroma tak postopek. Konec koncev smo vsi samo■ upravljalci, ki plačujemo produkte dražje in dajatve, ki pokrivajo kvarne posledice takega ravnanja s kadri in z razvojnim delom.
Omenil sem, da so potrebni konkretni ukrepi. K razpravi me je namreč
spodbudila razprava tovariša Mejaka, ki je med drugim analiziral kriterije
bank in način odobravanja kreditov. Omenjeno je bilo, da se ocenjuje predvsem
donosnost. Iz nekaterih podatkov, ki so na razpolago, lahko ugotovimo, da
banke pri svojih odločitvah za odobravanje kreditov za investicije ali pa kreditov za sanacijo in podobno, premalo upoštevajo strokovno utemeljitev za
zahtevano posojilo. Pri tem bi morah vztrajati predvsem na dveh točkah. Prvič,
zahtevati bi morali strokovno oceno kreditnega zahtevka. To strokovno oceno
bi morah izdelati naši priznani strokovnjaki. To bi lahko bila skupina, lahko
pa je tudi posameznik. Prepričan sem, da bi sestavljalci investicijskih programov bolj odgovorno delali, če bi vedeli, da bo njihov izdelek predmet strokovne
recenzije, oziroma da bo sledila tudi strokovna razprava o predlagani investiciji, o analizi tržišča, o kvaliteti izdelka, če bodo vedeli, da se bo razpravljalo
o sposobnosti gospodarske organizacije, da določeni novi izdelek v kratkem
času osvoji, da je sposobna proizvajati izdelek v kvalitete, kot jo zahteva konkurenca na tržišču itd. Drug ukrep, ki bi ga morale zahtevati banke, ima pa
seveda dolgoročnejši značaj, je zagotovilo, da se določen del investicijskih
sredstev porabi za razvojno delo v zvezi s predlagano investicijo. To spet ni
Stvar, samouprave, samo enega podjetja, to je stvar samouprave prek bank.
Tudi to bi bil eden izmed konkretnih ukrepov pri odobravanju investicijskih
oziroma sanacijskih kreditov.
Samo na ta način bomo s temi konkretnimi ukrepi lahko premaknili problematiko razvojnega dela in ne bo ostala samo .trditev na papirju, kako ga
priznavamo brez kakšnih praktičnih ukrepov. Hvala lepa.
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Predsednik Miran Goslar: Lista disku tantov je po pismenih prijavah
izčrpana. Kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš Janko Vogrinec.
Janko Vogrinec: Tovarišice in tovariši poslanci! Želim razpravljati
o vprašanjih naše trgovine.
V zaključkih, ki jih .daje analiza, se ugotavlja, da trgovina zaostaja za
našim razvojem. Te ugotovitve so brez dvoma točne, saj vidimo, da predpisane
marže dajejo trgovini bolj značaj distribucijske organizacije, kot pa trgovine.
Marže pri nekaterih proizvodih so take, da trgovina ne more poslovati rentabilno'. Tu gre predvsem za proizvode, kjer maržo ah maloprodajno ceno
določa občinska skupščina. Podjetje mora izgubo pri teh. artiklih pokrivati
z -dohodkom prodanega blaga drugih proizvodov. S tem pa se seveda znižuje
akumulativnost podjetja. Ce primerjamo ugotovitve, da je ostanek dohodka v
trgovini nižji kot ostanek dohodka v proizvodnih organizacijah, nam te stvari
dajejo jasnejšo sliko. Pri raznih analizah, ki se objavljajo, bi bilo. bolj primerno,
da se loči zunanja trgovina od notranje trgovine, ker bomo na tak način dobili
realnejšo sliko stanja v notranji trgovini.
Trditve, da trgovina teži za nakupom čim dražjih proizvodov, ne drže.
Prvič je take proizvode teže prodajati, drugič, tega ne dopušča sama konkurenca.
Trgovina se bo uveljavila kot panoga gospodarstva takrat, ko bodo marže
za trgovino sproščene. Zato bi bilo priporočljivo, da se hkrati, ko se sproščajo
cene v proizvodnji, sproščajo tudi marže v trgovini. Sprostitev bi morala veljati
tako za proizvajalčevo ceno kot za maržo trgovine, ker daje celovitost cene
proizvoda. Ravno zaradi tega obravnavamo trgovino kot distributerja, kot to
ugotavlja tudi gradivo, zaradi tega tudi trgovina ni enakopravna z ostalimi
gospodarskimi panogami. Razen tega je trgovina tudi v neenakem položaju glede
poslovnih prostorov. Nobena 'druga dejavnost gospodarstva razen trgovine in
gostinstva ne opravlja svoje dejavnosti v najetih prostorih. S tem je trgovina
postavljena v še težji položaj, ker mora plačevati visoke najemnine, poleg tega
pa mora še z lastnimi sredstvi izboljševati oziroma modernizirati poslovne prostore. S tem v zvezi predlagam, da naša skupščina oziroma njeni organi prrooroče občinskim skupščinam, naj poslovne prostore odstopijo trgovini in gostinstvu v upravljanje, kar so nekatere občinske skupščine že naredile.
Zaradi nizke akumulativnosti trgovine ta ni mogla razširjevati prodajnih
kapacitet in ustvarjati lastnih obratnih sredstev, kot je bilo to mogoče v drugih
gospodarskih panogah. Trgovina že 10 let zaostaja za razvojem. Ker tudi v
doglednem času trgovina ne bo mogla z lastnimi sredstvi opraviti te zaostalosti,
bo morala družba zagotoviti trgovini potrebna kreditna sredstva na podoben
način, kot jih zagotavlja drugim gospodarskim dejavnostim.
Pomanjkanje obratnih sredstev in vse večja zadolženost se odražata v celotnem gospodarstvu kot verižna reakcija. Trgovina ne more odigravati svoje
vloge kot posrednik med proizvajalcem in potrošnikom, ker zaradi premajhnih
obratnih sredstev ne more biti zadovoljivo založena z novimi proizvodi, ki naj
bi jih uvajala v prodajo. Na drugi strani pa naraščajo zaloge v proizvodnji.
Tako se čas prodaje teh proizvodov podaljšuje. Trgovina krije s svojimi lastnimi
obratnimi sredstvi le 20 do 25 °/o zalog. Zato je trgovina odvisna od kratkoročnih bančnih kreditov, ki pa jih dobi le, če ima banka sredstva. Ce hočemo,
da se bo stanje izboljšalo in da se ne bo založenost trga povečala in če hočemo,
da se bo blago preneslo iz proizvodnje v trgovino, mora dobiti trgovina občutno
večja sredstva kot doslej.
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O neenakem položaju trgovine še tole: Ce proizvodne organizacije izvažajo
kmetijske proizvode, dobijo določen odstotek deviznih sredstev na razpolago.
Trgovina teh sredstev, če prodaja za devize, ne do;bi. To nesorazmerje je očitno
zlasti v obmejnih krajih kot so: Maribor, Murska Sobota, Gorica, kjer prodajajo v svojih špecerijskih trgovinah prehrambene proizvode za tuja plačilna
sredstva. Za tako prodajo trgovina ne dobi tistega odstotka deviz kot ga dobi
proizvodna organizacija. Pravilno bi bilo, da bi tudi trgovina dobila določen
delež od ustvarjenih deviz za svoje potrebe.
Pri uvozu blaga za široko potrošnjo, bi morala trgovina tesneje sodelovati
in vprašanja uvoza enotno reševati. V nasprotnem primeru nam tak uvoz blaga
povzroča zmedo na tržišču in ne koristi našemu gospodarstvu. Hvala lepa.
Predsednik Miran G o s 1 a r : Hvala lepa tovariš Vbgrinec. Besedo ima
tovariš Klavs.
Vladimir Klavs: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Vseeno' bi se še malo povrnil k analizi, ki smo jo dobili od sekretariata za
gospodarstvo. Vse pogosteje ugotavljamo, da se ta ali ona gospodarska organizacija, ali celo vsa grupacija nahaja v kritičnem in brezizglednem ekonomskem
položaju. Ta analiza nekje z vso resnostjo nakazuje nastajajočo situacijo1. Po
moji ooeni pa je stanje še težje, kot to prikazuje analiza, saj zajema podatke
le za tri mesece, situacija pa se iz 'dneva v dan rapidno slabša. Osnovne značilnosti sedanjega časa so relativna stagnacija v proizvodnji, izredno naraščanje
vseh vrst zalog, zmanjšanje povpraševanja na tržišču in vsesplošna nelikvidnost in medsebojna zadolženost. Vse te karakteristične pojave smo sicer nekje
z uvajanjem reforme v določeni meri pričakovali, vendar sodim, da ti pojavi
dobivajo sedaj že kritični obseg. Intencija reforme je bila predvsem stabilizacija
našega gospodarstva. Mnogokrat slišimo, da z vsemi temi ukrepi dosledno
dosegamo ta cilj, oziroma intencijo reforme, to se pravi stabilizacijo gospodarstva. Vendar se vsiljuje vprašanje, če je zadolženost in nelikvidnost pri
vrsti organizacij karakteristika za neko stabilno gospodarstvo. Kot že rečeno,
je ta analiza vse te probleme dovolj dobro nakazala in jih tudi nekje pravilno
ocenila. Vendar ta analiza ne daje dovolj konkretnih predlogov za reševanje
problemov prezadolženosti, nelikvidnosti, naraščanja zalog itd. Razprava sama
bo izgubila svoj smisel, če ne bo dala nekih konkretnih in učinkovitih rešitev
za odpravo teh pojavov. Če bi izvajalci reforme dali konkretnejše predloge,
bi tudi mi poslanci veliko lažje razpravljali in ocenjevali te predloge in ukrene,
ki so potrebni da se negativni pojavi, ki spremljajo reformo, odstranijo. Ker
sem pristaš energične gospodarske reforme in sem nasprotnik gospodarjenja, ki
smo ga bili vajeni v preteklosti, mi vzbuja dejstvo, da analiza ne predlaga
resnih ukrepov, kako bi te slabosti odpravili, bojazen, da nimamo še izdelanega
sistema, oziroma koncepta, kako' bomo vse te probleme odpravili. Bojim se,
da dosedanji način izvajanja reforme teh problemov ne nakazuje dovolj in v
celoti. V večini primerov se zadovoljimo samo s tem, da zahtevamo do gospodarskih organizacij predvsem od proizvodnih, da vse intencije reforme v celoti
dosežejo, če pa to ne dosežejo, jih obsodimo, da pri njih prevladujejo subjektivne slabosti, da imajo nesposoben kader in tako naprej.
Te ugotovitve mi vzbujajo' misel, da se vrtimo v nasprotjih in neskladjih.
Po eni strani si vsi želimo, da bi bistveno • povečali našo proizvodnjo1, da smo
zaskrbljeni ob sedanjem relativnem zaostajanju proizvodnje, da želimo hitro
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aktivirati že začete a ne končane investicijske objekte, da pa na drugi strani
ugotavljamo, da so obstoječe kapacitete izkoriščene komaj 70 °/o, in da imamo
nekaterih kapacitet celo preveč. Z raznimi ukrepi, predvsem kreditnimi in
drugimi, zmanjšujemo potrošnjo in povpraševanje na trgu vseh mogočih izdelkov, po drugi strani spet velikopotezno urejamo intervencijski uvoz, ki pa
često daje mnogokrat čisto drugačne rezultate, kot smo jih predvidevali. Z
različnimi ukrepi izvajamo silen pritisk na gospodarske organizacije obenem pa
jim bistveno poslabšujemo pogoje poslovanja in jim otežujemo izvrševanje
nalog reforme, predvsem vključitev v mednarodno delitev dela in povečan
izvoz na tuja tržišča. V takih gospodarskih pogojih se je znašlo precej naših
delovnih organizacij.
Se lani smo govorili, da se bo gospodarski reformi pridružila tudi družbena
reforma. Ze iz naših spomladanskih razprav smo lahko ugotovili, da se je
zvezni proračun povečal letos za 18Mislim, da to ni neko izvajanje družbene
reforme. Osebno smatram, da v našem gospodarstvu družba še vedno zajema
družbeno akumulacijo po svojih potrebah, ne pa po sposobnosti našega gospodarstva, čeprav moramo na drugi strani objektivno ugotoviti, je v tem pogledu
predvsem z reformo bilo doseženo bistveno izboljšanje. Iz pregleda bilanc
našega podjetja za 10 let nazaj ugotavljam, da je bila družba udeležena v
obdobju 1956—1960 v neto produktu še s prek 50 oziroma 51 °/o, da se je
ta udeležba zmanjševala v letih 1961—1965 na okoli 30 "/o in da bo znašala do
leta 1970 le še približno 11 %. Vendar je kljub temu še vedno vprašanje, če so
razmerja med družbeno akumulacijo in sredstvi, ki ostanejo podjetjem, pravilna,
saj zaradi velike udeležbe družbe v preteklosti, gospodarske organizacije v
tako kratkem času zaradi relativno nizkega lastnega kapitala ne morejo izvršiti
vseh nalog, ki jih je reforma pred njih postavila.
Danes smo slišali, da bi morale bančne hiše izvajati selektivno kreditno
politiko. S tem se v polni meri strinjam, vendar se sprašujem, kako je mogoče,
da šele sedaj prihajamo do tega zaključka, oziroma da tudi v tem pogledu ni
še nekih bistvenih ukrepov oziroma rezultatov. Ker na eni strani ugotavljamo
medsebojna nasprotja, ko mislimo, da bi z drugačnim izborom vodilnega kadra
v gospodarskih organizacijah lahko dosegli boljše poslovanje, na drugi strani
pa, da imamo presežne kapacitete, se sprašujem, zakaj smo predvsem v preteklem času gradili toliko proizvodnih kapacitet, da jih imamo sedaj preveč,
in zakaj še naprej nekje prevladujejo politični vidiki v tej smeri. To nam
kaže pričujoča analiza, ki ugotavlja, da se samo v Sloveniji formirajo sredstva
za razširjeno reprodukcijo v 2566 delovnih organizacijah in da se je v lanskem
letu izvajala investicijska izgradnja na bazi 2283 investicijskih elaboratov,
kar kaže na »strašno« razdrobljenost našega proizvodnega potenciala. To pa
je še bolj absurdno, če ob takem stanju vsestransko postavljamo parolo o
poslovnem vključevanju v mednarodno delitev dela. Ce ugotavljamo, da je
ves ostali svet — če izvzamemo vzhodno^socialističnega -—■ 100-odstotno koncentriran v pogledu finančnih in ostalih potencialov, in da se koncentracija
kapitala še naprej intenzivno veča, bi se morali vprašati, kakšne perspektive
nam za daljše obdobje daje naše razdrobljeno gospodarstvo pri paroli vključevanja v mednarodno delitev dela.
Ob koncu samo še nekaj besed o perspektivnem razvoju naše republike.
V zadnjem času slišimo in čitamo, da bi bilo treba izdelati daljši perspektivni
načrt razvoja našega gospodarstva. To se pravi, da bi morali določiti oziroma
analizirati, katere so naše perspektivne, oziroma potencialne prednosti in katere
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panoge bi morala naša republika predvsem pospešeno razvijati. Pozdravljam
te načrte in koncepte v principu, ker mislim, da brez take orientacije ni prave
rešitve za naše gospodarstvo. Smatram, da se moramo vključiti v mednarodno
delo, ker sodobne tehnologije, ki so že sedaj take, da so premoderne za naše
jugoslovansko tržišče, za naše kadrovske in kapitalne potenciale, onemogočajo,
da bi razvijali neko avtarkično gospodarstvo. Na osnovi analiz in podatkov,
ki jih imajo izdelane druge države, razni mednarodni uradi, agencije in ustanove, bi si morali ustvariti pravo sliko, kakšna bo Evropa čez 15—20 let in v
skladu s tem izdelati tudi perspektivni razvoj Slovenije v okviru Jugoslavije
ter najti pravo mesto z našimi bližnjimi in daljnimi sosedi. Kakorkoli bomo
organizirani, živimo v evropskem prostoru in ne moremo iti povsem svojo
pot. V takem primeru bi morali jasno začrtati pot, poklice smer in področja, od
katerih bomo Slovenci v naslednjih desetletjih živeli in kjer bomo lahko dosegli
take rezultate, da bomo postali enakopravni partnerji v evropskem prostoru.
Predsednik Miran Goslar: Kdo še želi besedo? (Ne javi se nihče.)
Ce nihče, predlagam 20 minut odmora. Morda bo po odmoru želel besedo še
tovariš inž. Mejak, jaz pa bom poskušal povzeti zaključke iz razprave.
(Seja je bila prekinjena ob 12.05 in se je nadaljevala ob 12.35.)
Predsednik Miran Goslar: Tovariši, nadaljujemo sejo. K diskusiji
se je prijavil še tovariš Karel Koren.
Karel Koren: Ker je bilo v razpravi govora predvsem o določenih
vrstah industrije v Sloveniji, ki naj bi imela perspektivo, mi dovolite, da
opozorim na tisto industrijo, ki ima v Sloveniji že bogate tradicije. Ena izmed
takšnih je tudi tekstilna industrija, v kateri slučajno delam. Smatram pa, da
obstoja na Slovenskem več sličnih industrij. Mislim, da se nekaj let nazaj v
slovenski gospodarski politiki vleče napačna nit, da na 'Slovenskem tekstilne
in sličnih industrij ne kaže razvijati. Celo v razvitih državah vidimo, da v
zadnjem času tovrstno industrijo pospešujejo. S tem v zvezi bi opozoril, da
imamo do te industrije pri nas kratkoviden odnos. Modernizacija te panoge
je zelo, zelo zanemarjena. To vprašanje se nam zdaj zaostreno pojavlja v
času gospodarske reforme, ko se pojavlja vprašanje cen. Posebej želim opozoriti
na vprašanje uvoza in izvoza, predvsem pa na uvoz. Dodeljena devizna sredstva
za uvoz tekstila niso vplivala, na cene na domačem tržišču, potrošnik pa tudi
ni imel posebnih koristi. Zaradi take uvozne politike pa je predvsem slovenska
tekstilna industrija, kot je razvidno iz podatkov, zašla v zadnjem času v precej
težak položaj. Napačno pa bi bilo zaradi takšne trenutne situacije opuščati
nujno modernizacijo.
V razpravi bi želel opozoriti na vprašanje osebnih dohodkov. Jaz vidim
izhod samo v tem, da dobi delo prej ali slej družbeno enako vrednotenje.
Družbi ne bi smelo biti vseeno, ali so osebni dohodki v določeni delovni organizaciji 50 000 S din, v drugi 100 000 ali celo več. Menim, da bi morala družba kot
primerno obdavčitev v ofoliki stroška določiti kapital, ki se nahaja v živem
delu v določeni delovni organizaciji. Ta kapital bi moral biti vir in osnova
dohodkov za drugo delitev.
Posebej bi še opozoril pri uvozu in izvozu na formiranje cen. Tekstilna
industrija je vezana na romarsko pot določanja cen. često ji celo očitajo,
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da poskuša uvajati nove proizvode samo zaradi cen. To pa ne velja za proizvode,
ki se uvažajo. Ne izključujem v celoti potrebe po uvozu, vendar se mi zdi, da
je ta uvoz dobil prevelik obseg.
Pri vprašanju odgovornosti bi bilo treba odkrito povedati, to velja zlasti
za bazično in podobno industrijo, kjer smo združevali sredstva, da te investicije
ne dajejo pričakovanih učinkov. Tu mislim tudi na tiste strokovne kadre, ki
so projektirali investicijsko bogate objekte, ti projekti pa v praksi često ne
držijo.
Na koncu mi dovolite samo eno vprašanje: ali je občina danes, kot družbenopolitična predvsem pa tudi ekonomsko zaključena enota kos zahtevam, ki jih
gospodarska reforma prinaša? Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Potem
zaključujem razpravo.
Ce dovolite, bi skušal povzeti iz analize, ki je bila predmet današnje razprave
ter poročila, ki ga je dal predstavnik izvršnega sveta in iz razprave, nekatere
osnovne misli, ki naj bi služile kot opredelitev in povzetek stališč našega zbora
k tem problemom. Mislim,, da moramo najprej ugotoviti, da analiza realno
obravnava vsa pomembna vprašanja, ki jiih odpirajo gospodarska gibanja v
Sloveniji v prvih mesecih letošnjega leta, da daje pregled splošnih problemov,
ki so značilni za gospodarstvo kot celoto in tudi specifičnosti, ki so pomembne
za posamezne gospodarske dejavnosti, ki so zelo podrobno obdelane. Mnoge
kritične ugotovitve v analizi vsebujejo tudi predloge za reševanje, bodisi da
gre za ukrepe, ki naj bi jih same gospodarske organizacije izvršile, bodisi da
gre za dopolnitve sistemskih rešitev, ki so v pristojnosti predvsem zveznih
organov. Res je sicer, kar je bilo omenjeno tudi v diskusiji, da nekateri od
teh predlogov zahtevajo nadaljnje konkretnejše obdelave. V tem smislu zahtevamo od sekretariata za gospodarstvo in našega odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, da poskrbita za njihovo nadaljnje reševanje oziroma
konkretizacijo.
V razpravi in v sami analizi je bilo ugotovljeno, da gospodarska gibanja
v prvih mesecih letošnjega leta uveljavljajo cilje reforme glede splošne stabilizacije v gospodarstvu. To se kaže pri utrjevanju vrednosti dinarja in pri
usklajevanju potrošnje z razpoložljivimi sredstvi, kar ustvarja pogoje za tiste
procese v gospodarstvu, ki jih označujemo z racionalnostjo, s porastom produktivnosti in z nadaljnjim vključevanjem v mednarodni trg. Vendar pa takšni
procesi povzročajo tudi zaostritev pogojev gospodarjenja in vrsto težav, s katerimi se mnoga podjetja borijo in ki jih v nekaterih podjetjih lahko označujemo
tudi kot kritična. Tu gre za stalno povečevanje zalog, tu gre za vse večje
medsebojno zadolževanje, ki je še posebej zaostreno z restriktivnimi ukreni v
kreditni monetarni politiki in vse druge pojave, ki v bistvu samo razgaljajo
slabosti iz prejšnjih let našega ekstenzivnega gospodarjenja. Mislim, da v takšni
situaciji odgovornost za usnehe ali neuspehe v resnici prehaja na delovne
kolektive, ko sprejemajo bodisi investicijske, proizvodne ali prodajne odločitve.
Te odločitve so pravzaprav usodnega pomena ne samo za trenutni, temveč
tudi za perspektivni gospodarski razvoj oziroma položaj podjetja. Naša naloga
pa je predvsem, da se osredotočimo na nekatere ključne probleme in to tiste,
ki lahko v resnici bistveno pripomorejo k večji učinkovitosti vseh družbenih
naporov v gospodarstvu. Zato lahko rečemo, da zbor podpira prizadevanja
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izvršnega sveta, da ob sodelovanju vseh zainteresiranih institucij pristopi k
izdelavi jasno začrtanega programa konceptov gospodarskega razvoja Slovenije.
Nadaljnji razvoj slovenskega gospodarstva naj bi bil rezultat čvrsto definiranih, premišljenih in znanstveno utemeljenih spoznanj, ki morajo zavezovati
vse odločujoče činitelje na mnogo večjo akcijsko enotnost, kot pa je bilo to
pri dosedanjih planih in dosedanjih programskih usmeritvah.
Trajnejša relativno nizka rast stopnje fizičnega obsega proizvodnje in storitev ob neustreznem počasnem večanju produktivnosti dela lahko povzroči
velike motnje v našem gospodarstvu in v bilancah razpoložljivih sredstev, v
zaposlovanju nove delovne sile in v vseh oblikah potrošnje. Velike zaloge ob
sočasni slabi založenosti trga z določenimi vrstami blaga in ozkim asortimentom,
ki se ponekod celo zožuje, kažejo na očitne strukturne neskladnosti v naši proizvodnji. Potreba po preusmeritvah proizvodnje in po strukturnih spremembah
je torej očitna. Te spremembe morajo biti jasno odraz odrejenih razvojnih
programov, ki izhajajo iz stalnega, v večji meri na domačem razvojnem delu
temelječega povezovanja na osnovi integracijskega povezovanja med podjetji,
na osnovi kvalitetnih analiz tržišča in seveda vse večjega in večjega izvoza.
Vse to je neizprosna nujnost, ki se ji nihče ne more več izogniti, ne da bi
ogrozil svoj lastni obstoj. Na integracijo ne gledamo kot na nekakšno modo
ali recept, ki ga ponujamo našemu gospodarstvu. Integracija ni značilna samo
za naše razmere, temveč je atribut moderno razvitega gospodarstva, ki z
razdrobljenimi kapacitetami na mednarodnem trgu ne more uspešno sodelovati
in nastopati.
Rešitve iz zaostrenih pogojev gospodarjenja torej ne moremo iskati v
stagnaciji našega gospodarstva, temveč v takšnih ukrepih, ki bodo naprednim
konceptom v podjetjih dejansko utirali pot. Tu pa je možna samo diferenciacija
in razni selekcijski ukrepi, o katerih zelo veliko govorimo, nismo pa jih
dovolj definirali. Selekcija mora preprečiti, da bi delovanje slabih podjetij
ne ohromelo tistih podjetij, ki dobro poslujejo. Ker največji del ekonomskih
ukrepov izvajamo z instrumenti kreditne politike, je jasno, da je vloga bank
pri selekciji odločilna, čeprav doslej še ni prišla dovolj do izraza. Mislim, da
je bilo v razpravi dovolj osvetljeno, da tu ne gre samo za klasična merila o
formalni kreditni sposobnosti podjetja, temveč za kompleksno presojo banke,
kako se podjetje vključuje v reformo. To se pravi, ali ima npr. dolgoročno
programsko usmeritev, ki ne temelji na zapiranju v svoje lastne tovarniške
prostore, ki je strokovno preverjena, ali če hočete recenzirana z objektivnimi
ocenami od objektivnih znanstvenih in strokovnih sodelavcev, znanstvenih
institucij, univerz in tako dalje; ali zasedba in sestav vodilnega strokovnega
kadra pomeni garancijo za uspešno poslovanje podjetja; dalje, ali je podjetje
odprto za zaposlovanje novih strokovnih kadrov; dalje, ali so delitvena razmerja
med sredstvi za poslovni sklad in osebne dohodke takšna, da onemogočajo in
v praksi preprečujejo neutemeljena pretiravanja v osebnih dohodkih, kot jih
opažamo ponekod, zlasti takrat, kadar ta izplačevanja osebnih dohodkov nimajo
osnove v rezultatih poslovanja; dalje, kakšna so sorazmerja med vlaganji v
obratna sredstva in investicije, kako se podjetja vključujejo v integracijske
procese, ali sistem nagrajevanja stimulira tudi intelektualne kadre v podjetju
v odvisnosti od rezultatov poslovanja; nadalje, uvoznih kreditov naj bi ne dobila
podjetja, ki niso poravnala obveznosti do dobaviteljev in tako dalje in tako dalje.
Vsi ti kriteriji selektivnosti so bili v današnji razpravi dokaj jasno nakazani.
12
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Poudariti je treba, da se banke v svojem poslovanju ne smejo bati odgovornosti, da dosledno vztrajajo na navedenih in podobnih načelih selekcije in
da s svojim stališčem izsilijo v podjetjih take odločitve, ki so v poslovnem
interesu banke in podjetja. Takšna politika bank bo nedvomno zaostrila vprašanja odgovornosti vodilnih in drugih strokovnih kadrov v gospodarstvu tudi
glede tistih odločitev, ki sicer same po sebi niso pod udarom predpisov in niti
niso v interni zakonodaji podjetij dovolj precizirane, vendar pa bodo pod ekonomskim pritiskom prišle v mnogo večji meri do izraza, kot pa to opažamo
doslej. Logičen zaključek je, da takšna orientacija zahteva kvalitetno poslovanje bank, dokončno likvidacijo njihove distribucijske vloge pri kreditiranju
in odpravo dosedanje razdrobljenosti bančnega potenciala v Sloveniji. Mislim,
da naš zbor — to smo ugotovili v razpravi — podpira prizadevanja in iniciative
za združitev bančnega potenciala v Sloveniji, ker je to potreba gospodarstva,
ki naj omogoči večjo poslovno koncentracijo, s tem pa operativno cirkulacijo
kreditnih sredstev, večjo likvidnost bank in bolj'prožno financiranje vseh potreb
gospodarstva, bodisi kratkoročnih, bodisi dolgoročnih. Potrebno je, da kolektivi
bank ob aktivnem sodelovanju gospodarskih organizacij ustanoviteljic in upravnih odborov bank prevzamejo iniciativo za konkretne akcije v tej smeri.
V razpravi je bila odprta vrsta vprašanj, ki se nanašajo na dopolnitve in
korekture nekaterih sistemskih rešitev. Mimo njih v teh zaključkih ne moremo iti.
Mnenja smo, da sedanji režim zunanjetrgovinskega poslovanja s klirinškimi
področij predstavlja eno izmed žarišč nadaljnjih inflacijskih pritiskov, ki se spričo nezmanjšanih aktivnih saldov in počasnega uvoza s teh področij le še bolj
zaostrujejo'. Slabost je tudi v tem, da izvozniki na ta področja ne nosijo odgovornosti za obseg in strukturo uvoza iz teh področij, blagovne liste pa se sestavljajo s premajhnim sodelovanjem gospodarstva.
Carinska politika in politika cen je nezadostno prilagojena upravičenim
interesom nekaterih domačih proizvajalnih panog, bodisi da gre za to, da je
zaščita manjša kot v mnogih bolj razvitih deželah, bodisi da veljajo' za uvozno
blago glede formiranja cen in marž v trgovini liberalnejši pogoji kot pa za
domače blago. Nevzdržno je, da propagandi in usmerjanju potrošnje domačega
blaga ne posvečamo nikakršne pozornosti. Nasprotno lahko trdimo, da se je
malikovanje tako imenovane uvozne kvalitete razvilo v nerazumljivo fetišiziranje uvoza tistih kvalitet in asortimentov, ki se tudi doma proizvajajo. Vrsta
proizvodov domače provenience je tako v neenakopravnem položaju s tujim
blagom, ne samo na zunanjih tržiščih, temveč tudi na domačem. S tem nočemo
a priori iti na pozicije, kakršne so se uveljavile v dobi absolutnega avtarkičnega pojmovanja našega gospodarstva. Nikakor pa ne smemo iti tudi v drugo
skrajnost, ki ne računa z interesi domače industrije. Tako je na primer nerazumljiva liberalizacija tako imenovanega intervencijskega uvoza, ki se je v
bistvu sprevrgla v neupravičeno privilegiranje tuje proizvodnje. Ta uvoz bi
moral biti pod strožjim režimom kot pa vrsta domačih proizvodov, tako glede
formiranja cen uvoznega blaga, kot glede kvalitete, izbora in tako dalje. Ob
tem pa ugotavljamo, da ni razlogov, da bi še vedno vztrajali pri družbeni kontroli cen domače proizvodnje tam, kjer gre za blago', ki ga je vedno dovolj na
tržišču, saj s to kontrolo zaviramo proizvodnjo tistih, zlasti modnih artiklov,
ki pomenijo bogatitev trga s širšim asortimentom in boljšo kvaliteto. Samo
ustrezne sprostitve, ki naj bi veljale hkrati tudi za sistem marž v trgovini,
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bi lahko omogočile gospodarstvu večjo poslovno prilagodljivost in formiranje
sredstev za sezonske razprodaje, za znižanje cen nekuratnega blaga in podobno.
Mislim, da v tem povzetku ni mogoče zajeti vsega, kar je bilo v razpravi
povedanega in predlaganega, čeravno' prav tako zasluži posebno pozornost. Skušal sem se omejiti predvsem na to, kar smatram, da bi zbor kot svoj povzetek
oziroma zaključek te razprave tudi sprejel, saj te stvari predstavljajo v resnici
ključne probleme, ki morajo biti posebej poudarjeni in ki predstavljajo' stališče
našega zbora. Mislim pa, da moramo zadolžiti naše strokovne službe in pristojne upravne organe, da podrobno obdelajo in predlagajo v rešitev tudi druge
predloge, ki smo jih danes slišali in ki zaslužijo, da se jih tehtno obravnava.
Naštel bi jih zaradi tega, da ponovno resumiram to, kar je bilo povedano in
kar zahteva takšne obdelave.
To so mesto in vloga turizma in razvoj cestne mreže v slovenskem gospodarstvu. Ta vprašanja morajo dobiti pomembno mesto tudi v novem razvojnem
konceptu Slovenije; dalje, vprašanje mehanizma, ki naj ureja probleme hitrejšega saldiranja medsebojnih terjatev. S tem v zvezi je kompleks problemov
okoli meničnega zakona, okoli učinkovitosti gospodarskega sodstva in okoli
drugih ukrepov, ki naj bi doprinesli k reševanju tega problema, kot so vprašanje instrumentov kompenzacij, kontokorenta, asignacij in predlogov v zvezi s
tem, da se dajo kupcem in dobaviteljem prednosti pri vnovčevanju terjatev pred
ostalimi; dalje vprašanj, ki so se nanašala na določene spremembe konceptov
in določil, ki jih vsebuje sedanji zakon o delovnih razmerjih. Proučiti je treba
predloge in pripombe, ki so bile izražene v zvezi s tem, da ta zakon vsebuje
nekatere stvari, ki verjetno ne bi bile tako' formulirane, če bi bil sprejet po
reformi: vprašanje paritete Novi Sad, ki je bilo v diskusiji načeto in nekatera
druga vprašanja, ki so bila posebej poudarjena. Vsa ta vprašanja ne smemo
pustiti ob strani. Upravni organi se bodo morali z njimi spoprijeti. Tudi
naš odbor naj skrbi, da se bodo ta vprašanja reševala bodisi neposredno v
naši hiši, bodisi da jih bodo reševali upravni organi, ali pa gospodarska
zbornica.
Zeli še kdo razpravljati v zvezi s tem? (Ne javi se nihče.) Ima kdo kakšne
pripombe k takšnim zaključkom, oziroma k takšnemu povzetku današnje razprave? (Nihče.) Prosim zbor, da se z glasovanjem izreče za predlagan povzetek
razprave? Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je povzetek
soglasno sprejet.
Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, in sicer na 3. točko
dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o> prenehanju skupnosti cestnih podjetij SR Slovenije.
Predlog zakona je skupščini predložil izvršni svet, ki je za svojega predstavnika določil tovariša Ivana Bokala, republiškega podsekretarja za gospodarstvo. Besedo ima tovariš Bokal.
Ivan Bokal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da na kratko obrazložim predlog zakona o prenehanju skupnosti cestnih
podjetij SR Slovenije.
Letos v marcu je Skupščina SR Slovenije sprejela tri zakone s področja
javnih cest, in sicer: zakon o delitvi sredstev za ceste na območju 'Slovenije,
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o cestnem skladu SR Slovenije in
12»
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•zakon o dopolnitvi zakona o javnih cestah. S temi zakoni so bila urejena vprašanja, ki jih je bilo najprej treba urediti na podlagi zakona o spremembah
in dopolnitvah temeljnega zakona o javnih cestah, ki ga je sprejela zvezna
skupščina letos konec januarja. Kontinuiteta del na cestah tik pred začetkom
turistične sezone je terjala, da republika takoj uredi s svojim zakonom skladno
z načeli spremenjenega temeljnega zakona delitev sredstev za ceste in upravljanje s temi, sredstvi. Nujno je bilo treba tudi urediti neurejeno pristojnost
■za določanje cest II., III. in IV. reda. Na podlagi spremenjenega temeljnega
zakona o javnih cestah pa je treba urediti obvezno z republiškimi predpisi
še posamezna druga vprašanja, ki niso urejena z omenjenimi tremi zakoni,
sprejetimi v marcu. Ob razpravi o predlogu teh zakonov v Skupščini SR Slovenije so predstavniki predlagatelja obrazložili, da terja priprava predloga republiškega zakona, ki naj uredi ostala vprašanja javnih oest, daljše proučevanje,
analize in posvetovanja. Glavna vprašanja, ki jih je še treba urediti, se nanašajo
na način in pogoje upravljanja oest prvega, drugega in tretjega reda in komunikacij, ki niso javne ceste; na podatke o cestah, ki jih morajo voditi cestna
podjetja poleg podatkov, ki so predpisani s temeljnim zakonom, na določitev
posameznih pristojnosti, na primer, za izdajanje dovoljenj za izredne prevoze,
za imenovanje komisij za tehnične preglede javnih cest, za dajanje soglasja,
izdaj avto kart in drugo; na določanje pristojbin za cestna vprežna vozila, na
organizacijo inšpekcije javnih cest v republiki, in na način prenehanja skupnosti
cestnih podjetij SR Slovenije. Poleg tega je treba urediti še posamezna vprašanja, katera se na podlagi temeljnega zakona fakultativno uredijo z republiškimi predpisi kot je npr. uvajanje, pobiranje in uporabljanje posebne pristojbine za rabo cest, tako imenovane cestnine. Potrebno je tudi revidirati
posamezne določbe veljavnega zakona o javnih cestah iz leta 1962 tako, da
bodo v skladu z našim družbenim in gospodarskim razvojem.
Osnutek zakona, ki naj uredi še odprta vprašanja, pripravlja republiški
sekretariat za gospodarstvo. Predlog zakona bo Skupščini SR Slovenije predložen predvidoma še letos. 2e poprej pa je treba urediti način prenehanja skupnosti cestnih podjetij Slovenije. To je potrebno iz razloga, ker temeljni zakon
o javnih cestah določa, da skupnosti cestnih podjetij prenehajo najkasneje do
30. 6. t. 1., ne ureja pa načina prenehanja skupnosti. Zato predlagamo, da se
način prenehanja skupnosti cestih podjetij v Sloveniji uredi že sedaj, posebej
s predloženim zakonom. Skupnost cestnih podjetij Slovenije je ustanovil izvršni
svet z odlokom konec 1961. leta. Izvršni svet je na skupnosti prenesel del inventarja odpravljene uprave za ceste Slovenije in del arhiva te uprave, ki ima
splošen pomen za ceste v republiki. Hiša, v kateri ima skupnost svoje prostore,
je bila kupljena s sredstvi iz likvidacijske mase uprave za oeste SR Slovenije.
Skupnosti je bila priznana pravica uporabe te stavbe. Začetno premoženje je
skupnost tedaj prejela v glavnem od republike. Bistveni del nalog skupnosti
prevzame na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o cestnem
skladu Slovenije, ki je bil sprejet v marcu letos, cestni sklad Socialistične
republike Slovenije. Gre zlasti za naloge kot je študij in programiranje razvoja
cestne mreže, nadzorstvo nad izvajanjem pogodb ipd.
Iz razloga, ker je republika dala skupnosti začetno premoženje in ker cestni
sklad Socialistične republike Slovenije prevzema bistveni del nalog skupnosti,
je utemeljeno, da sredstva, pravice in obveznosti ter arhivsko gradivo skupnosti
prevzame cestni sklad kot to predvideva predloženi zakon.
Odbori Skupščine SR Slovenije niso predlagali nobenih amandmajev.
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Dovolite, da v imenu izvršnega sveta Skupščine *SR Slovenije predlagam, da
gospodarski zbor skupščine" predlagani zakon sprejme. Hvala lepa.
Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa. Predlog zakona sta obravnavala tudi odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora in
zakonođajno-pravna komisija skupščine, ki sta predložila zboru pismeni poro*čili. Zeli predstavnik odbora morda dati še ustno obrazložitev? Prosim, tovariš
inž. Jože Javornik.
Inž. J O'že Javornik: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov gospodarskega zbora je vzel na znanje finančno stanje, ki je bilo
naknadno predloženo k obrazložitvi predloga zakona O' prenehanju skupnosti
cestnih podjetij Socialistične republike Slovenije.
Odbor se je tudi strinjal z redakcijskimi spremembami, ki jih je predložila zakonodajno-pravna komisija k 2. in 3. členu zakonskega predloga in predlaga, da zbor zakon sprejme.
Predsednik Miran Goslar: Zeli morda predstavnik zakonodajnopravne komisije diskutirati? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Potem dajem
predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predloženi zakon, naj prosim, dvigne'
roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona o prenehanju skupnosti cestnih podjetij
Slovenije s tem sprejet, razpravljal pa bo o njem še republiški zbor naše
skupščine.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja blagovnega prometa.
Predlog zakona z obrazložitvijo je dostavil izvršni svet in je za svojega
predstavnika določil tovariša Petra Vujca, namestnika republiškega sekre^
tarja za gospodarstvo. Prosim tovariš Vujec.
Peter Vujec: Tovarišiee in tovariši poslanci! Ob obravnavi in sklepanju o predlogu republiškega zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja
blagovnega prometa mi dovolite, da na kratko spregovorim o nekaterih značilnostih temeljnega zakona o blagovnem prometu, ki je začel veljati 14. januarja;
uporablja pa se od 1. marca letos, ker sodi ta zakon med pomembnejše zakone s področja gospodarstva in ker v primerjavi z dosedanjim stanjem v
blagovnem prometu rešuje 'določena vprašanja bistveno drugače, in ker je
predlagani republiški zakon dejansko samo del celotne zakonodaje na področju
blagovnega prometa ter rešuje le določena vprašanja, katerih reševanje je zveza
prenesla na republiko.
Za dosedanji razvoj trgovine je značilno, da so jo spremljali zelo močni
administrativni posegi. Določanje cen marž in ostalih pogojev poslovanja je
povzročalo deloma in še danes povzroča, da trgovina v našem gospodarstvu
nima dovolj aktivne družbene vloge v hitrejši cirkulaciji blaga in denarja in
ne vpliva v zadostni meri na usmerjanje proizvodnje. Ugotovimo lahko nasprotno, da je zaostajala za splošnim gospodarskim razvojem, predvsem pa, da
se njena ekonomska funkcija ni v celoti uveljavila. Na tako dosedanje pošlo-
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vanje trgovine so poleg subjektivnih slabosti same trgovine vplivali tudi ukrepi
izven trgovskih delovnih organizacij. To pa zato, ker je bilo povpraševanje
večje od ponudbe in so nastajale stalne motnje na tržišču. To je oviralo večje
delovanje tržnih zakonov v procesu blagovnega prometa. V času, ko je bilo
povpraševanje večje od ponudbe, je obstajala bojazen, da trgovina takšnih
tržnih odnosov ne bi izkoriščala. Zategadelj so bili administrativni vplivi na
področju trgovine precej čvrsti in to od organizacije prometa pa do oblikovanja
cen oziroma marž. Ce so dosedanji razvoj trgovine, predvsem pa funkcije trgovine izredno važne za vse naše gospodarstvo, ker imamo blagovno proizvodnjo,
ki se realizira na tržišču, potem je nujno, da se v trgovini kot samostojni panogi našega gospodarstva prične hitrejši proces sproščanja. S tem računa tudi
gospodarska reforma. Novi temeljni zakon o blagovnem prometu, zlasti pa cilji
reforme, dajejo trgovini obeležje ekonomske funkcije in zahtevajo od nje večjo
in aktivnejšo vlogo, nove poglede na blagovni proces, dobro in ceneno poslovanje, hitrejšo cirkulacijo blaga in denarja, večje povezovanje med proizvodnjo
in trgovino, neposreden vpliv trgovine na proizvodnjo itd. Temeljna načela
novega zakona o blagovnem prometu so enotnost trga, svobodna konkurenca
in samostojnost delovnih organizacij. Zlasti samostojnost delovnih organizacij
je prišla do polne veljave v novem zakonu. Delovne organizacije samostojno
odločajo o vrsti in obsegu dejavnosti organizacij blagovnega prometa, o storitvah
v blagovnem prometu, o razmerah delovnih enot, o načinu in pogojih poslovanja
itd. Gre torej za široko liberalizacijo blagovnega prometa brez administrativnih
posegov in za zaščito delovnih organizacij pred pojavi in akti rušenja enotnosti
trga, omejevanja svobodne konkurence in kršitve načela samoupravnosti.
S temeljnim zakonom se določajo splošni pogoji, ki veljajo za vse udeležence v blagovnem prometu in za opravljanje storitev v blagovnem prometu,
kakor tudi za vse izdelke in za vse storitve v blagovnem prometu. Temeljni
zakon izhaja iz koncepta, da so predmet normativnega urejanja le pogoji za
opravljanje blagovnega prometa in storitev blagovnega prometa. Vse ostalo,
kot na primer sklepanje pogodb, prodajni pogoji itd. urejajo delovne organizacije same z ustreznimi akti. Takšen način urejanja medsebojnih poslovnih
odnosov pa zahteva večje in tudi doslednejšo spoštovanje pogodb. Pri tem pa
je zelo poudarjena odgovornost gospodarskih organizacij za kakovost blaga
in storitev ter zaščita potrošnikov. Blago mora izpolnjevati pogoje glede kakovosti in drugih svojstev kot so označevanje, jamstvo itd. Temeljni zakon nadalje predvideva možnost, da lahko opravlja za gospodarsko organizacijo promet
z določenimi proizvodi tudi oseba, s katero gospodarska organizacija ni sklenila
delovnega razmerja. Tako na primer lahko gospodarska organizacija s pismeno
pogodbo prepusti osebi, ki ni pri njej v delovnem razmerju, da proti plačilu
dogovorjenega zneska opravlja dejavnost posamezne manjše enote ali izločenega
poslovnega mesta. Taka dejavnost pa je možna za promet na drobno s kmetijskimi živilskimi proizvodi za vsakdanjo porabo, s kmetijskim orodjem, s
proizvodi, ki so potrebni za motorni promet in s predmeti, ki se navadno prodajajo v turističnem prometu.
Temeljne spremembe so na področju odkupa in prometa s kmetijskimi
proizvodi. Ukinjen je tako imenovani monopolizem odkupa kmetijskih zadrug
Ln dosedanja individualna dovoljenja. Kmetijske pridelke smejo kupovati od
individualnih proizvajalcev neposredno gospodarske organizacije. Kmetijske
pridelke, ki niso bili pridelani v organizirani proizvodnji, smejo v vsej Jugoslaviji kupovati naravnost od individualnih proizvajalcev gospodarske organiza-
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cije za prodajo ali predelavo, kakor tudi veliki potrošniki za lastne potrebe,
če republika ne predpiše posebnih pogojev. Posebno poglavje v temeljnem zakonu je tudi namenjeno zagotovitvi uporabe temeljnih načel o poslovanju na
trgu. Predvidene so sankcije v primeru monopolnih sporazumevanj in špekulacij
v blagovnem prometu za nelojalno konkurenco in tako naprej. Z uveljavitvijo
temeljnega zakona o blagovnem prometu je prenehalo veljati 29 dosedanjih
zveznih predpisov s področja blagovnega prometa. Veljavnost 4 predpisov pa
bo prenehala, ko bodo na podlagi zveznih pooblastil izdani ustrezni dopolnilni
predpisi.
S temeljnim zakonom o blagovnem prometu je dano republiki osem pooblastil, da z zakonom ali z drugim predpisom lahko predpiše določene pogoje, ali
način opravljanja blagovnega prometa. Zato se na podlagi poprejšnjih širokih
razprav s predstavniki delovnih organizacij in z ostalimi organi predlaga republiški zakon o ureditvi določenih vprašanj s področja blagovnega prometa.
Predlog zakona je sicer kratek — vsebuje samo 5 členov — vendar je važen.
Zategadelj bi želel obrazložiti nekatere važnejše določbe zakona, predvsem pa
ugotovitve, s katerimi smo se srečevali v pripravljalnem postopku izdelave
predloženega zakonskega osnutka.
Kmetijske pridelke od individualnih proizvajalcev so po dosedanjih predpisih kupovale predvsem kmetijske zadruge. Le izjemoma so lahko veliki potrošniki, če so imeli posebna dovoljenja upravnih organov, kupovali določene
proizvode od individualnih proizvajalcev. Poleg kmetijskih zadrug so lahko
pod določenimi pogoji sklepale pogodbe neposredno z individualnimi proizvajalci
o pridelovanju in dobavi kmetijskih pridelkov tudi gospodarske organizacije, ki
se ukvarjajo s pridelovanjem, predelovanjem in dodelavo kmetijskih pridelkov.
Tako je bilo do sedaj. Vsi pa vemo, da je bilo na račun zadružnega odkupnega
monopola izrečenih mnogo kritičnih pripomb. V iskanju boljših rešitev odkupa
in zato, ker temeljni zakon o blagovnem prometu pooblašča republike, da na
svojem območju same rešijo te zadeve, je bilo v postopku za pripravo tega
zakonskega predloga slišati zelo veliko različnih mnenj, kot na primer, kateri
pridelki naj se v celoti sprostijo, kateri naj bodo pod določenim odkupnim režimom, kaj se šteje za udeležbo v proizvodnji z individualnim proizvajalcem
in tako naprej.
Kaj se šteje za udeležbo v proizvodnji, temeljni zakon ne rešuje, ampak
pooblašča republike, da to odločijo s svojim zakonom. Ker mora republika
opredeliti, kaj se šteje za udeležbo v proizvodnji individualnega kmetijskega
proizvajalca, se postavlja kot načelno vprašanje, ali naj se z zakonom odredi
milejši ali ostrejši režim udeležbe v kmetijski proizvodnji. Odločili smo se za
stališče, ki je predvideno v 1. členu zakonskega predloga, ker menimo, da je
trenutno najbolj ustrezno. Pogodbeno sodelovanje v naši republiki zajema le
26 % individualne kmetijske proizvodnje. Čvrsta pogodba z osnovnimi elementi
kot je predvidena v predlogu zakona je pri sedanjem stanju proizvodnje in
kupovanja kmetijskih pridelkov primerna. S tem, da smo predvideli zgoraj
navedeno obeležje udeležbe v kmetijski proizvodnji kot minimalno, pa nikakor
ne zapiramo možnosti, da sopogodbeniki čvrsteje precizirajo kooperativne odnose in predvidijo širšo udeležbo glede sredstev in dela. Tako imenovani čvrstejši pogoji glede udeležbe so sicer bližji pravi kooperaciji, ker predvidevajo
udeležbo s sredstvi in delom. Tako kooperacijo sicer hočemo, ker pomeni korak
naprej, vendar če imamo pred očmi čim širše vključevanje gospodarskih organizacij in kmetov v kooperacijo, materialne možnosti, ki so za to potrebne
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in dosedanje izkušnje, menimo, da je vsebina 1. člena najbolj ustrezna. Za
takšno opredelitev, kaj se šteje za udeležbo v proizvodnji z individualnimi
proizvajalci, se je tudi odločila večina drugih republik.
Z uveljavitvijo novega zakona je kupovanje kmetijskih pridelkov v neorganizirani proizvodnji prosto, če republika ne predpiše posebnih pogojev za
take nakupe. Zaradi pomembnosti posameznih kmetijskih pridelkov so v predlogu zakona (2. člen) določeni pogoji za kupovanje naslednjih kmetijskih pridelkov: pšenica, rž, koruza, govedo, prašiči in hmelj. Tudi glede odkupa pridelkov izven kooperacije je bilo veliko razprav, mišljenj in različnih predlogov.
Razprave in predlogi so se predvsem nanašali na to, kateri pridelki se bodo
odkupovali prosto, in kateri pod določenimi pogoji. V začetku razprav se je
menilo, da bi bili pod posebnim režimom odkupa naslednji pridelki: pšenica,
koruza, rž, govedo, prašiči, hmelj, grozdje za predelavo, mošt, vino ter mleko.
Na podlagi razprav predvsem pa glede ugotovitev pristojnih skupščinskih odborov so od prvotno naštetih proizvodov ostali v predlogu zakona le pšenica, rž,
koruza, govedo, prašiči in hmelj. Izpadli pa so tile pridelki; grozdje za predelavo,
mošt, vino in mleko. Za tako odločitev govori več činiteljev. Med temi bi navedel le nekatere.
Popolna sprostitev odkupa pridelkov, ki so pod režimom, bi pomenilo na
terenu nelojalno konkurenco, dviganje cen itd. Odkup navedenih pridelkov je
pretežno vezan na specifične tehnične in kadrovske pogoje, ki so zlasti domena
specializiranih podjetij. Dosedanja praksa tudi kaže, da je odkup artiklov še
dober. Tudi druge republike predvidevajo za navedene pridelke približno iste
odkupne režime. V zvezi z vključevanjem prašičev v režim odkupa je bilo precej
razprav in predlogov, vendar se je odločilo, da se jih vključi v režim, zlasti
iz naslednjih razlogov: odkup po domovih bi zaviral preorientacijo< v rejo
mesnatih prašičev, nevarnost nalezljivih bolezni zahteva, da se promet s prašiči opravlja pod določeno kontrolo' in organizirano. Sedanji način odkupa
prašičev je dokaj dobro vpeljan, prost odkup prašičev pa bi pomenil odkup po
hlevih in nezakonito klanje po domovih. Vse republike so v svojih predpisih
predvidele poseben režim za odkup prašičev, ki ga je zlasti sosednja republika
Hrvatska zelo- zaostrila in kjer bo možen odkup samo- na živinskih sejmih.
Kot sem že omenil, so se izpustili na podlagi predlogov gostinskih in turističnih organizacij, sklepa odbora za trgovino, gostinstvo in turizem republiškega zbora in mnenja odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov
gospodarskega zbora iz posebnega režima mleko, vino, grozdje za predelavo
in mošt. Utemeljitev je podana v poročilih, vendar želim v tej zvezi omeniti
samo nekatere činitelje, ki so bili odločilni, ko se je sklepalo o tem, kateri pridelki bodo pod režimom in kateri ne bodo pod režimom. Poslanci so menili, da
je potrebno navedene pridelke izpustiti iz naslednjih razlogov: omejitve v 2.
členu zakonskega predloga so preobširne in je zato treba seznam proizvodov
skrčiti; upoštevati je čim širšo liberalizacijo blagovnega prometa; prost odkup
grozdja za predelavo, mošta, vina in mleka s strani nekmetijskih gospodarskih
organizacij in velikih potrošnikov količinsko ni tako pomemben, da bi rušil
odnose na tržišču. To so bih glavni razlogi, da se je odstopilo od širšega spiska
blaga, ki naj bi bilo pod režimom odkupa.
Nadalje zakonski predlog tudi določa v 3. členu, kakšen naj bo red na
trgih in pooblašča občinske skupščine, da to s svojimi odloki uredijo.
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Člen 4 govori o minimalnih tehničnih predpisih, ki so potrebni za upravljanje prometa. Te stvari ne bi podrobneje obravnaval, ker so v obrazložitvi
podrobneje naštete.
Dovolite pa, da se dotaknem zadnjega, to je 5. člena, ker pomeni novost
in je zelo važen.
Ker temeljni zakon v 25. členu ne daje možnosti, da bi republika predpisala pogoje, oziroma način opravljanja zadevne dejavnosti, določa 5. člen spisek
blaga, katerega promet lahko, oziroma ne sme za gospodarsko. organizacijo
opravljati oseba, s katero ni sklenila 'delovnega razmerja. Taka oseba, ki ni
v delovnem razmerju v gospodarski organizaciji, ne sme zanjo kupovati in
prodajati na debelo industrijskih proizvodov, žita, govedi, prašičev, hmelja,
vina in mošta. Prodajati na drobno pa ne sme industrijskih proizvodov, razen
galanterijskega in bazarskega blaga ter igrač, parfumerijskega in kozmetičnega
blaga, knjig in časopisov, tobačnih izdelkov, vžigalic in potrebščin, gospodinjskih potrebščin in izvirno pakiranih živil. To je širok spisek proizvodov vsakdanje rabe, ki bi jih na ta način približali potrošnikom zlasti pa turistom.
V postopku izdelave predlaganega zakona je bila organizirana .široka razprava z zainteresiranimi delovnimi in drugimi organizacijami. Pri tem smo
dali poseben poudarek ravno razgovorom s tistimi delovnimi organizacijami,
ki se bodo dnevno srečavale s predpisi tega zakona. Tak pristop k delu je bil
zavestno narejen, ker se v celoti zavedamo, da so ne glede na to, da je zakon
kratek, njegove določbe izredno važne za nadaljnji potek in razvoj blagovnega
prometa.
Zato dovolite, da v imenu izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam, da gospodarski zbor Skupščine SR 'Slovenije predlagani zakon sprejme.
Hvala lepa.
Predsednik Miran Gosi ar: Hvala lepa! Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora in zakonodajno-pravna komisija sta tudi
dala pismeni poročili, ki jih je tovariš Vujec citiral glede sprememb posameznih členov. Ali želita morda predstavnika teh dveh odborov, oziroma komisij
še kaj dodati? (Ne.)
Pričenjam razpravo o predlogu zakona. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.)
Ker ne želi nihče razpravljati, lahko preidemo na glasovanje. Amandmaji so
sestavni del predloga in glede na to glasujemo o predlogu zakona vključno z
amandmaji. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da smo soglasno sprejeli zakon o ureditvi določenih vprašanj'
s področja blagovnega prometa in obveščam zbor, da je republiški zbor ta zakon
v enakem besedilu že sprejel na svoji zadnji seji.
■Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja.
V zvezi s poslanskimi vprašanji bi poslance opozoril na določbe začasnega
poslovnika našega zbora. Po 105. členu tega poslovnika mora biti kot druga
ali zadnja točka dnevnega reda seje zbora predvidena tudi točka za postavljanje poslanskih vprašanj. Ko dobi poslanec odgovor na postavljeno vprašanje,
mora odgovoriti, ali se strinja z odgovorom ali ne. Če se ne strinja, lahko
zahteva, če ga podpre 10 poslancev zbora, da se njegovo vprašanje postavi kot
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posebna točka na dnevni red iste ali prihodnje seje zbora. O tej zahtevi poslanca mora dati svoje mnenje tudi predstavnik izvršnega sveta, nato pa zbor
o njej končno odloči.
Vprašam tovarišice in tovariše poslance, ali želi kdo postaviti kakšno vprašanje izvršnemu svetu, republiškim sekretarjem, oziroma drugim funkcionarjem? (Ne javi se nihče.) Potem tudi to točko dnevnega reda zaključujem.
S tem je dnevni red seje izčrpan iz zaključujem 42. sejo gospodarskega
zbora.
(Seja je bila zaključena ob 13.30.)
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36. seja
(9. maia 1967)
Predsedoval: Ivo Tavčar,
predsednik prosvetno-kulturnega zbora.
Začetek seje ob 10.35.
Predsednik Ivo Tavčar: Začenjam 36. sejo prosvetno-kul turnega zbora
Skupščine 'SR Slovenije, ki sem jo sklical kot dosedanji predsednik na podlagi
99. člena začasnega poslovnika našega zbora.
Seji prisostvujejo na novo izvoljeni poslanci; dovolite mi, da jim čestitam k
izvolitvi in jih povabim k aktivnemu sodelovanju pri izvrševanju nalog, ki so
naložene prosvetno-kulturnemu zboru, da bi tako kar najbolj opravičili zaupanje volivcev in delovnih organizacij s področja prosvete, kulture in znanosti.
Za današnjo sejo so se opravičili poslanci: Vanda Škodnik, Milan Filipčič,
Marija Urbančič in Silvo Fatur.
Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 35. seje prosvetno-kulturnega zbora;
2. razprava o poročilu mandatno-imunitetne komisije ter sklepanje o verifikaciji mandatov na novo izvoljenih poslancev;
3. slovesna izjava na novo izvoljenih poslancev;
4. izvolitev predsednika in podpredsednika zbora;
5. dopolnitev stalnega odbora in komisije prosvetno-kulturnega zbora;
6. izvolitev oziroma dopolnitev stalnih komisij Skupščine SR Slovenije
in sicer:
— komisije za volitve in imenovanja;
— komisije za prošnje in pritožbe;
7. sprememba sestava komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika
prosvetno-kulturnega zbora ter sprememba sestava komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika Skupščine 'SR Slovenije.
Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšno pripombo oziroma spreminjevalni ali dopolnilni predlog? (Nima.) Ker nima, ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet.
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 35. seje prosvetno-kulturnega zbora.
Ima kdo k osnutku zapisnika kako pripombo oziroma spreminjevalni ali
dopolnilni predlog? (Ne javi se nihče.) Če nihče, ugotavljam, 'da je zapisnik
35. seje zbora soglasno odobren.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na razpravo o poročilu mandatno-imunitetne komisije ter sklepanje o verifikaciji mandatov na
novo izvoljenih poslancev.
Mandatno-imunitetna komisija našega zbora je obravnavala poročilo republiške -volilne komisije o izidu volitev poslancev v prosvetno-kulturni zbor
Skupščine SR Slovenije ter sklepala o verifikaciji mandatov na novo izvoljenih
poslancev.
Prosim poročevalca mandatno-imunitetne komisije, da prebere poročilo.
Besedo ima poslanec Miroslav Vute.
Miroslav Vute: Mandatno-imunitetna komisija je na podlagi 16.
člena začasnega poslovnika prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije na seji dne 4. maja 1967 obravnavala poročilo republiške volilne komisije
z dne 13. aprila 1967, pregledala potrdila o izvolitvi in volilne spise ter ugotovila:
1. Občinske skupščine so v nedeljo, dne 9. aprila 1967, volile poslance prosvetno-kulturnega zbora 'Skupščine SR Slovenije v tistih volilnih enotah, v katerih so bili ti poslanci po> točki a) 7. člena zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev Skupščine SR Slovenije v prvi mandatni dobi izvoljeni za
4 leta. Treba je bilo izvoliti 35 poslancev prosvetno-kulturnega zbora v 35 volilnih enotah.
2. V teh 35 volilnih enotah je kandidiralo skupno 74 kandidatov, katerih
kandidature so v skladu z zakonom potrdile pristojne občinske volilne komisije. Občinske skupščine so izmed teh kandidatov izvolile 35 poslancev po tehle
načelih: Ce je v volilni enoti potrjen samo en kandidat, je ta izvoljen za poslanca, če dobi večino glasov vseh članov občinske skupščine oziroma vsake
občinske skupščine, če tvori volilno* enoto več občin. Ce sta v volilni enoti
potrjena dva ali več kandidatov, je izvoljen za poslanca kandidat, ki dobi največ
glasov v občinski oziroma, ki je dobil skupno največ glasov v vseh občinskih
skupščinah, če tvori volilno enoto več občin.
3. Republiška volilna komisija je na podlagi volilnih spisov, ki jih je po
opravljenih volitvah prevzela cd občinskih volilnih komisij, preizkusila zakonitost volitev v posameznih volilnih enotah in ugotovila, da so bili postopek
za določitev kandidatov in volitve same v skladu z zakonitimi predpisi in da
ni bilo nepravilnosti takšnega značaja, ki bi lahko* bistveno1 vplivale na kandidature oziroma volilne izide.
Na podlagi navedenih ugotovitev mandatno-imunitetna komisija prosvetnokulturnega zbora Skupščine SR Slovenije
predlaga,
da prosvetno-kulturni žbor Skupščine SR Slovenije potrdi izvolitev poslancev
prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije:
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Volilna enota
2 Celje I
4 Laško
6 Sevnica
8 Šentjur pri Celju
10 Velenje
12 Žalec
14 Idrija
16 Koper
18 Nova Gorica II
20 Postojna
22 Tolmin
24 Črnomelj-Metlika
26 Grosuplje
28 Kamnik
30 Kranj
32 Litija
34 Ljubljana-Center I
36 Ljubljana-Moste-Polje
38 Ljubljana-Šiška II
40 Ljubljana-Vič-Rudnik II
42 Novo mesto II
44 Skofja Loka
46 Trebnje
48 Zagorje ob Savi
50 Lenart
52 Ljutomer
54 Maribor Center II
56 Maribor-Tabor I
58 Maribor-Tezno I
60 Murska Sobota I
62 Murska Sobota III
64 Ptuj I
66 Ptuj III
68 Ravne na Koroškem
70 Slovenj Gradec

Izvoljeni kandidat
Belak Slavko
Pešec Janez
Bogovič Jože
Vrečko Mirko
Arlič Franc
Meglic Janez
Križaj Bojan
Hasl Miran
Smole Emil
Fatur Silvo
Uršič Vlado
Zele Ivan
Puš Karel
Dobnikar Vinko
Maglaj Slavko
Grošelj Jože
Filipič Lojze
Kardelj Bojan
Poljanšek Miloš
Premru dr. Lev
Glonar Jože
Kejžar Leopold
Videčnik Vilko
Kramar Vinko
Cinč Ludvik
Belec Janko
Karlin Janez
Japelj Majda
Bračič dr. Vladimir
Tancer Mladen
Kuzmič inž. Franc
Rojic Vida
Cokl Dušan
Feldin Boris
Gašper Franc

Mandatno-imunitetna komisija predlaga, da prosvetno-kulturni zbor Skupščine
SR Slovenije sprejme to poročilo in tako verificira mandate vseh navedenih
poslancev prosvetno-kulturnega zbora.
Predsednik Ivo Tavčar: Hvala za poročilo. Začenjam razpravo o poročilu mandatno-imunitetne komisije. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Ce ne, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o predlogu komisije za verifikacijo mandatov na novo izvoljenih poslancev. Ker ni primera,
da bi bil kateri od mandatov poslancev osporavan, bomo o predlogu glasovali
v celoti. Po 155. členu ustave Socialistične republike Slovenije in 88. členu
začasnega poslovnika našega zbora glasujejo o verifikaciji mandatov na novo
izvoljenih poslancev tudi na novo izvoljeni poslanci.
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Kdor je za predlog mandatno-imunitetne komisije, da zbor verificira mandate vsem na novo izvoljenim poslancem, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor verificiral mandate vsem na novo izvoljenim poslancem prosvetno-kulturnega zbora.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na slovesno izjavo
na novo izvoljenih poslancev.
Prosim vse poslance, da vstanejo in poslušajo besedilo slovesne izjave, ki
ga bom prebral:
»Izjavljam, da bom dolžnost poslanca Skupščine Socialistične republike
Slovenije opravljal vestno, da bom delal po ustavi in zakonih ter da bom svoje
moči posvetil nadaljnjemu razvoju in uresničevanju družbene in politične ureditve Socialistične federativne republike Jugoslavije in Socialistične republike
Slovenije.«
Prosim na novo izvoljene poslance, da slovesno izjavo podpišejo in jo
oddajo sekretarju zbora.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na izvolitev predsednika in podpredsednika zbora.
Po 91. členu začasnega poslovnika prosvetno-kulturnega zbora predlaga
kandidate komisija za volitve in imenovanja, lahko pa tudi skupina 10 poslancev
prosvetno-kulturnega zbora. H kandidaturi, ki jO' predlaga skupina poslancev,
mora dati komisija za volitve in imenovanja svoje mnenje pred začetkom glasovanja.
Prosim predstavnika komisije za volitve in imenovanja, da da predlog.
Prosim, besedo ima tovariš Marjan Lenarčič.
Marjan Lenarčič: Tovarišice in tovariši poslanci! V imenu komisije
za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije dajem predlog za izvolitev
predsednika in podpredsednika prosvetno-kulturnega zbora.
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je na podlagi
174. člena ustave SR Slovenije in 91. člena začasnega poslovnika prosvetnokulturnega zbora na seji dne 8. maja 1967 ugotovila, da je potekla mandatna
doba dosedanjemu predsedniku prosvetno-kulturnega zbora Ivu Tavčarju in
podpredsedniku prosvetno-kulturnega zbora inž. Dori Jelenko.
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije predlaga, upoštevaje predloge kandidacijske komisije glavnega odbora SZDL Slovenije ter po
posvetovanju z izvršnim odborom glavnega odbora SZDL Slovenije, predsedstvom in izvršnim komitejem CK ZK Slovenije, da prosvetno-kulturni zbor
Skupščine SR Slovenije izvoli za predsednika prosvetno-kulturnega zbora tovariša Miloša Poljanska.
Komisija nadalje predlaga, da prosvetno-kulturni zbor za svojega podpredsednika izvoli dr. Aleksandro Kornhauser.
Predsednik Ivo Tavčar: Slišali ste predlog komisije za volitve in
imenovanja. Ima morda kdo v imenu skupine poslancev kak drug predlog? (Ne
javi se nihče.) Ce ne, ugotavljam, da obstaja le predlog komisije za volitve
in imenovanja.
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Po 92. členu začasnega poslovnika prosvetno-kulturnega zbora se glasuje
javno, če zbor ne sklene, da se glasuje tajno.
Dajem na glasovanje predlog, da se za predsednika prosvetno-kulturnega
zbora Skupščine SR Slovenije izvoli poslanec Miloš Poljailšek.
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je za predsednika prosvetno-kulturnega zbora Skupščine
SR Slovenije izvoljen poslanec Miloš Poljanšek.
Prosim na novo izvoljenega predsednika Miloša Poljanska, da prevzame
vodstvo seje.
Predsednik Miloš Poljanšek: Zahvaljujem se za izraženo zaupanje.
Prepričan sem, da bomo skupno skušali uresničiti in uveljaviti tisto zaupanje,
ki so nam ga izrazili volivci, s tem, da so nas izvolili.
Na glasovanje dajem še predlog komisije za volitve in imenovanja, da se
za podpredsednika prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije izvoli
poslanka dr. Aleksandra Kornhauser.
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je za podpredsednika prosvetno-kulturnega zbora Skupščine
SR Slovenije izvoljena poslanka dr. Aleksandra Kornhauser in jo prosim, da
zasede svoje mesto v predsedstvu zbora.
Dr. Aleksandra Kornhauser: Zahvaljujem se za zaupanje in
izražam željo, da bi bil naš na novo izvoljeni predsednik čim manj bolan.
Predsednik Miloš Poljanšek: Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na dopolnitev stalnega odbora in komisije prosvetno-kulturnega zbora.
Po 173. členu ustave Socialistične republike Slovenije in po 6. členu začasnega poslovnika prosvetno-kulturnega zbora ima prosvetno-kulturni zbor
kot svoja stalna organa odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov
ter mandatno-imunitetno komisijo.
Stalni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik in 7 članov, mandatnoimunitetno komisijo pa predsednik, podpredsednik in 3 člani.
Ker je nekaterim članom potekla mandatna doba, je treba odbor in komisijo dopolniti. Kandidate lahko predlaga komisija za volitve in imenovanja;
ali skupina desetih poslancev. Prosim predstavnika komisije, da da predlog
komisije. Prosim tovariš Marjan Lenarčič.
Marjan Lenarčič: Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR
Slovenije je na podlagi 174. člena ustave SR Slovenije in 91. člena začasnega
poslovnika prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije na svoji seji dne
8. maja 1967 razpravljala o dopolnitvah odbora za proučevanje zakonskih in
drugih predlogov ter mandatno-imunitetne komisije prosvetno-kulturnega zbora.
1. Komisija je ugotovila, da je v odboru za proučevanje zakonskih in drugih predlogov potekla mandatna doba poslancem Ivanu Bertonclju, Sonji Sardoč,
Dušanu Sinigoju in Avgustu Vižintinu, dosedanjim članom odbora.
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Komisija za volitve in imenovanja Skupščine 'SR Slovenije zato predlaga,
da se izvolijo za člane: Leopold Kejžar, dr. Lev Premru, Emil Smole in Ivan Zele.
2. Glede mandatno-imunitetne komisije je komisija za volitve in imenovanja ugotovila, da je potekla mandatna doba poslancema Branku Babieu, dosedanjemu predsedniku in Vojku Poharju, dosedanjemu članu komisije.
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije zato predlaga,
da se izvolita za predsednika tovariš Jože Bogovič, za člana pa tovariš Vinko
Dobnikar.
Predsednik Miloš Poljanšek: Slišali ste predlog komisije za volitve
in imenovanja. Obstaja še kakšen drug predlog? (Ne javi se nihče.) Ce ne,
dajem na glasovanje predlog, da se v odbor za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov izvolijo poslanci: Leopold Kejžar, dr. Lev Premru, Emil Smole in
Ivan Zele.
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.)
Sestav novega odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je
torej naslednji: predsednik Jože Smole, podpredsednik Lojzka GostenčnikZmavc, člani: Milan Filipčič, Vlado Golob, Leopold Kejžar, dr. Lev Premru,
Emil Smole, dr. Miro Stiplovšek in Ivan Zele.
Dopolniti je potrebno še sestav mandatno-imunitetne komisije. Po predlogu
komisije za volitve in imenovanja, naj se v mandatno imunitetno komisijo
izvolita poslanca: Jože Bogovič, kot predsednik in Vinko Dobnikar, kot član.
Je morda še kakšen drug predlog? (Ne javi se nihče.) Če ne, dajem omenjeni
predlog na glasovanje. Kdor je zanj, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.)
Ugotavljam, da je predlog sprejet in da je sestav mandatno-imunitetne
komisije takšen: predsednik Jože Bogovič, podpredsednik Miroslav Vute, člani
Vinko Dobnikar, Zlatko Ogrinc in Oto Pungartnik.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na izvolitev oziroma
dopolnitev stalnih komisij Skupščine SR Slovenije, in sicer komisije za volitve in imenovanja ter komisije za prošnje in pritožbe.
V obeh komisijah je namreč potekla mandatna doba poslancema prosvetnokulturnega zbora Stanetu Potrču in Magdi Malovrh.
Prosim predstavnika komisije za volitve in imenovanja, da da predlog.
Marjan Lenarčič: Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR
Slovenije je na podlagi 174. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 57.
člena začasnega poslovnika Skupščine SR Slovenije razpravljala o dopolnitvi
stalnih komisij Skupščine SR Slovenije iz vrst poslancev prosvetno-kulturnega
zbora.
Komisija za volitve in imenovanja je ugotovila, da je v komisiji za volitve
in imenovanja Skupščine SR Slovenije potekla mandatna doba poslancu prosvetno-kulturnega zbora inž. Stanislavu Potrču, v komisiji za prošnje in pritožbe Skupščine SR Slovenije pa poslancu prosvetno-kulturnega zbora Magdi
Malovrh.
Komisija za volitve in imenovanja predlaga, da prosvetno-kultumi zbor
izvoli v komisijo za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije iz vrst
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poslancev prosvetno-kult urnega zbora tovariša Bojana Kardelja, v komisijo
za prošnje in pritožbe Skupščine SR Slovenije pa iz vrst poslancev prosvetnokulturnega zbora tovariša Janeza Pešca.
Predsednik Miloš Poljanšek: Slišali ste predlog komisije za volitve in imenovanja. Ali obstaja še kak drug predlog? (Ne javi se nihče.) Če
ne, dajem na glasovanje predlog, da se v komisijo za volitve in imenovanja
izvoli iz vrst poslancev prosvetno-kulturnega zbora poslanec Bojan Kardelj.
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor izvolil v komisijo za volitve
in imenovanja poslanca Bojana Kardelja.
Na glasovanje dajem še predlog komisije za volitve in imenovanja, da se
iz vrst poslancev prosvetno-kulturnega zbora izvoli v komisijo za prošnje in
pritožbe poslanec Janez Pešec.
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor izvolil v komisijo za prošnje
in pritožbe poslanca Janeza Pešca.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na spremembo
sestave komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika prosvetno-kulturnega
zbora ter spremembo sestave komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika
Skupščine SR Slovenije.
Ker je nekaterim članom potekla mandatna doba, je treba dopolniti sestav
obeh komisij. Prosim predstavnika komisije za volitve in imenovanja, da da
predlog.
Marjan Lenarčič: Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR
Slovenije je na podlagi 174. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 91.
člena začasnega poslovnika prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije
na seji dne 8. maja 1967 razpravljala o dopolnitvi komisije za pripravo predloga
stalnega poslovnika prosvetno-kulturnega zbora.
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je ugotovila,
da je potekla mandatna doba poslancem inž. Danetu Tovorniku, dosedanjemu
predsedniku, Vinku Kobilci, dosedanjemu podpredsedniku ter Jožetu Makovcu
in Ivanu Tušku, dosedanjima članoma komisije.
Pri predlogih za nove člane komisij za pripravo predlogov stalnih poslovnikov je komisija za volitve in imenovanja sprejela stališče, naj bodo novi člani
po večini iz vrst tistih poslancev, ki že poznajo organizacijo in de1© skupščine,
to je iz vrst tistih poslancev, ki jim mandat poteče v letu 1969, saj bo glavno
delo pri sestavi poslovnikov v tem času že opravljeno.
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije zato predlaga,
da se izvolijo za predsednika Ferdo Bern. za podpredsednika Majda Slajmer■Japelj, za člana pa Jože Glonar in Mirko Vrečko.
^ Predsednik Miloš Poljanšek: Slišali ste predlog komisije za volitve
in imenovanja. Ali obstaja še kak drug predlog? (Ne javi se nihče.)
13
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Ce ne, dajem na glasovanje predlog, da se v komisijo za pripravo predloga
stalnega poslovnika prosvetno-kulturnega zbora izvolijo poslanci Ferdo Bern,
kot predsednik, Majda Slajmer-Japelj, kot podpredsednica, ter Jože Glonar in
Mirko Vrečko, kot člana komisije.
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet in da je sestav komisije za
pripravo predloga stalnega poslovnika prosvetno-kulturnega zbora takle: predsednik Ferdo Bem, podpredsednik Majda Slajmer-Japelj, člani Marija Faganeli,
Jože Gazvoda, Jože Glonar, Avgust Gojkovič in Mirko Vrečko.
Dajem na glasovanje še predlog za spremembo sestave komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika Skupščine SR Slovenije, po katerem naj
se iz vrst poslancev prosvetno-kulturnega zbora izvoli v to komisijo poslanec
Ferdo Bem.
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor izvolil v komisijo za pripravo
predloga stalnega poslovnika Skupščine SR Slovenije poslanca Ferda Bema.
Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 36. sejo prosvetnokulturnega zbora.
Obveščam vas, da bo skupna seja vseh zborov Skupščine SR Slovenije
ob 12. uri v veliki skupščinski dvorani.
(Seja je bila zaključena ob 11.05.)
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37. seja
(27. junija 1967)
Predsedoval: Miloš Poljanšek,
predsednik prosvetno-kulturnega zbora
Začetek seje ob 9.10.
Predsednik Miloš Poljanšek: Tovariši poslanci in dragi gostje!
Začenjam 37. sejo prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije.
Za današnjo sejo so se opravičili naslednji poslanci: Franc Bizjak, Ludvik
Cinč, Marija Faganeli, Vida Rojic, Zvone Cajnko in Franc Arlič. Ugotavljam,
da je zbor sklepčen.
Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red:
1. odobritev zapisnika 36. seje;
2. poslanska vprašanja;
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o štipendijah in posojilih
za izobraževanje;
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o osnovni šoli;
5. razprava o knjižnični mreži v SR Sloveniji;
6. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o ustanovitvi začasnega odbora
prosvetno-kulturnega zbora.
Ima kdo od poslancev k predlaganemu dnevnemu redu kako dopolnilo ali
pripombo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, potem smatram, da je dnevni red
sprejet.
Pred prehodom na dnevni red vas obveščam, da smo na današnjo sejo
povabili poleg predstavnikov izvršnega sveta še predstavnike republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, republiške konference SZDL Slovenije, republiškega sveta zveze sindikatov, centralnega komiteja zveze mladine, republiškega odbora sindikata delavcev družbenih dejavnosti, zveze študentov ljubljanske univerze in mariborskega združenja -visokošolskih zavodov, dalje predstavnike zavoda za šolstvo SR Slovenije, pegadoškega inštituta, društva
bibliotekarjev, narodne in univerzitetne knjižnice, centralne tehnične knjižnice,
pionirske knjižnice, delavske knjižnice, sveta za založništvo pri gospodarski
zbornici SR Slovenije ter zastopnike založb Mladinske knjige, Cankarjeve založbe in Državne založbe Slovenije.
Vse povabljene z vašim soglasjem vabim k tvornemu sodelovanju v
razpravi.
13*
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 36. seje prosvetno-kulturnega zbora.
Ima k osnutku zapisnika kdo kakšno pripombo oziroma spreminjevalni
ali dopolnilni predlog? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, potem smatram, da je
zapisnik odobren.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja.
Poslanec našega zbora dr. Miro Stiplovšek je pismeno zastavil vprašanje in
prosil za odgovore o ukrepih izvršnega sveta oziroma republiškega sekretariata
za finance, da bi mogel sklad SR Slovenije za šolstvo poravnati obveznosti do
visokošolskih zavodov, in o ukrepih za rednejše dotekanje sredstev za financiranje zavodov s področja kulture ter za izboljšanje materialnega stanja arhiva
SR Slovenije.
Izvršni svet je za svojega predstavnika, ki bo odgovoril na poslančevo
vprašanje, določil Jožeta Dolenca, pomočnika republiškega sekretarja za finance.
Prosim za odgovor!
Jože Dolenc: Tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš dr. Miro Stiplovšek, poslanec prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije je postavil
naslednja vprašanja:
1. Kakšne nujne ukrepe bo podvzel izvršni svet Skupščine SR Slovenije
oziroma republiški sekretariat za finance, da bo sklad SR Slovenije za š:lstvo
lahko poravnal zavodom vse svoje obveznosti iz prve polovice leta in kaj namerava storiti, da bo republiška izobraževalna skupnost lahko v prihodnje izplačevala vsem zavodom polne dvanajstine.
2. Kako se izvaja priporočilo o rednem dotoku sredstev za zavode s področja kulture?
3. Kako in kdaj se bo uredilo materialno stanje arhiva SR Slovenije, da
bo lahko začel izvajati svoj delovni program v skladu s srednjeročnim družbenim planom?
Na postavljena vprašanja dajem naslednje odgovore:
K 1. in 2. vprašanju. Priliv proračunskih dohodkov je vsako leto v prvih
mesecih znatno pod povprečjem letnega plana in se v poznejših mesecih zboljšuje. Zato je republika v prejšnjih letih redno najemala premostitvene kredite
iz emisijskih sredstev. V letošnjem letu, kot je znano, te možnosti ni, ker je
s ukrepi denarno-kreditne politike ukinjena možnost kreditiranja vseh proračunov za neenakomeren dotok dohodkov. 'Spričo takega stanja se mora proračunska potrošnja gibati izključno v okviru razpoložljivih sredstev rednega
dotoka dohodkov. Ta pa je odvisen od stopnje gospodarske rasti in z njo
povezanega gibanja kupne moči prebivalstva.
Ker so potrebe večine koristnikov proračunskih sredstev bolj ali manj
enakomerno razporejene skozi vse leto, so glede na priliv dohodkov predvsem
v prvi polovici leta običajno znatno višje cd razpoložljivih sredstev. Zato se
dodeljujejo sredstva posameznim koristnikcm v tem obdobju predvsem za
izplačilo osebnih dohodkov, to je delavcev družbenih služb, milice in republiških
organov, za kritje za obveznosti do borcev NOB in za dopolnilna sredstva občinam. Pri tem je treba še posebej upoštevati, da se sredstva za izplačilo osebnih
dohodkov zagotavljajo vnaprej.

37. seja

197

V prvem četrletju tega leta pa dotok sredstev ni zadostoval niti za kritje
omenjenih potreb, tako da je bilo možno dodeliti npr. sredstva za gibljivi del
osebnih dohodkov milice šele v mesecu aprilu in maju. V tem obdobju je bila
dana tudi šele prva možnost za delno pokritje najnujnejših potreb za materialne in funkcionalne izdatke. V mesecu juniju tega leta se je položaj že toliko
izboljšal, da bo ostalo več sredstev tudi za pokrivanje izdatkov materialne in
funkcionalne narave. Ocenjujoč bodoči priliv sredstev, bo v prihodnjih mesecih
dana možnost za pokrivanje tekočih obveznosti brez bistevnih zaostankov.
Glede sklada SR Slovenije za šolstvo je treba ugotoviti, da je ta sklad
v prvih treh mesecih letos prejel poleg sredstev po obračunu za leto 1966 v
višini 2,4 milijona N din mesečno po 6 milijonov N din. Ta denar je bil v glavnem namenjen za izplačilo osebnih dohodkov delavcem institucij, ki jih sklad
financira. V mesecu aprilu in maju pa je bilo temu skladu nakazano po 7 milijonov Ndin ali 88 °/o od 1/12; v mesecu juniju pa bo prejel skupno 8 milijonov N din, torej že več kot 1/12. Kot že omenjeno, bo priliv dohodkov v prihodnjih mesecih omogočil pokritje zaostalih in tekočih obveznosti v celoti.
Sklad SR Slovenije za šolstvo je v prvih petih mesecih prejel 37 milijonov
N din ali 38,7 % za letošnje leto predvidenih dohodkov. Celotni dohodki republiškega proračuna pa so bili v tem obdobju realizirani v višini 36,8 °/o. Če upoštevamo, da bo v mesecu juniju sklad sprejel 8 milijonov N din, bo znašala
izvršitev njegovega plana 45 milijonov N din ali 47,1 °/o. V trenutni situaciji
več sredstev v ta namen ni možno zagotoviti.
Enaka ugotovitev kot za sklad SR Slovenije za šolstvo velja tudi za sklad
SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti. V prvih petih mesecih je
bil njegov letni plan sredstev realiziran v višini 39'%, torej za 2 2 iznad dotoka
celotnih dohodkov republiškega proračuna in bo v naslednjih mesecih po'eg
pokritja zaostanka iz prvega polletja možno redno zagotavljati sredstva za tekoče obveznosti.
K tretjemu vprašanju. Arhiv Slovenije je bil tudi v prejšnjih letih v proračunu uvrščen med zavode republiške uprave. Ob sprejemanju proračuna za
leto 1967 je bilo opozorjeno, da spada ta zavod po vsebini svojega dela med
zavode s področja znanosti, kulture in presvete. Ker je bila bilanca proračunskih sredstev in njihove razporeditve po glavnih namenih takrat že prej narejena, je bilo dogovorjeno, da se arhiv Slovenije razporedi med zavode s področja
znanosti, kulture in prosvete šele v proračunskem letu 1968, kar bo ob sestavi
predloga proračuna SR Slovenije za leto 1968 tudi upoštevano.
S predvidenimi sredstvi je bilo ob sestavu republiškega proračuna za leto
1967 mogoče upoštevati le nainuiše potrebe za dejavnost republiških organov,
zavodov in skladov, ker je bilo treba v smislu sprejetih sklepov Skupščine SR
Slovenije zagotoviti sredstva prvenstveno za pokritje obveznosti iz preteklih
let in za druge fiksne pogodbene obveznosti. Zato je ostalo več potreb nujne
narave nepokritih in jih ni bilo' mogoče vkliučiti v republiški proračun. Tako
po predlogu arhiva SR Slovenije tudi niso bila zagotovljena sredstva ža financirani© in nabavo opreme filmskega arhiva.
Glede na to, da je v družbenem planu razvoja SR Slovenije do leta 1970
poudarjena potreba po povečanju sredstev za te dejavnosti, bodo najnujnejša
sredstva v ta namen predvidena v predlogu republiškega proračuna za leto
1968; močnejše povečanje sredstev za te namene pa je mogoče predvideti šele
v letih 1969 in 1970, ker se bo takrat obseg republiških obveznosti iz najetih
kreditov in obveznosti iz preteklih let bistveno zmanjšal.
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Predsednik Miloš Poljanšek: Je poslanec dr. Stiplovšek zadovoljen
z odgovorom?
Dr. Miro Stiplovšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Neposredni
povod za to moje poslansko vprašanje je bilo težko materialno stanje zavodov,
ki jih financira republiški sklad za šolstvo, arhiva 'Slovenije in pa zavoda s
področja kulture. Želel sem namreč, da se to pereče vprašanje uredi na ustrezen
način čimprej, ne da bi zopet prišlo do dialoga med prizadetimi ustanovami in
pa skupščino oziroma izvršnim svetom v obliki raznih resolucij, spomenic in
tako naprej in da se ne bi to vprašanje reševalo šele tedaj, ko bi nezadovoljstvo
dobilo že neke širše 'dimenzije.
Vzrok za moje poslansko vprašanje pa je načelnega značaja. Prosvetnokulturni zbor ima po svojem poslovniku pravico in dolžnost razpravljati o
republiškem proračunu in izreči o njem svoje mnenje. Na republiškem in
organizacijsko-političnem zboru je običajno težišče razprav na drugih vprašanjih
in tako imajo naša mnenja bolj formalni kot praktični pomen. V zadnjih dveh
letih nisem namreč v našem zboru izvedel, kakšno stališče sta pristojna zbora
sprejela o našem mnenju k republiškemu proračunu. Menim, da je to resna
pomanjkljivost v metodi dela skupščine. Poslanska vprašanja ne bi smela biti
edini način, da izvemo za usodo naših stališč. Na predzadnji seji, kot vem, je
tudi poslanec dr. Avguštin Lah zastavil poslansko vprašanje o usodi naših
mnenj, vendar je tudi takrat dobil samo delni odgovor. Namreč, naš prosvetnokulturni zbor ima pomembne naloge pri usmerjanju prosvetno-kulturnih dejavnosti in kreiranje njihovega programa, žal pa je brez večjega vpliva na materialno osnovo za njihovo izvajanje. Menim, da bi bilo prav, da vnaprej dosežemo
sporazum z republiškim in organizacijsko-političnim zborom, da nas obvestita
o svojih stališčih, ki sta jih sprejela do našega mnenja.
Glede odgovora, ki sem ga dobil od zastopnika izvršnega sveta, bi povedal
samo to, da z njim zadovoljen popolnoma ne morem biti zato, ker je stanje
bolj kritično, kot si morda predstavljate. Želel bi, da bi o tej problematiki
izvršni svet ponovno razpravljal in morda le sprejel ustreznejše sklepe oziroma
ustreznejši način reševanja tega vprašanja, kot pa ga je nakazal zastopnik
izvršnega sveta.
Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli predstavnik izvršnega sveta še
kaj pojasniti? (Ne!)
Ce sem prav razumel poslanca dr. Stiplovška, želi dobiti popolnejši odgovor.
Ker predstavnik izvršnega sveta danes to ne more storiti, ga prosim, da dopolni
odgovor na eni izmed prihodnjih sej.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o štipendijah in posojilih za izobraževanje v SR
Sloveniji.
Predlog zakona je predložil skupščini v obravnavo izvršni svet in je za
svojega predstavnika določil Toma Martelanca, republiškega sekretarja za presveto in kulturo. Zeli predstavnik izvršnega sveta dati uvodno obrazložitev?
(Da.) Besedo ima Tomo Martelanc.
Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Pred vami
je predlog zakona o štipendijah in posojilih za izobraževanje. Zakaj pravzaprav
predlagamo ta zakonski predlog?
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Prvi in hkrati tudi poglavitni razlog je ta, da področje štipendiranja ni
pravno urejeno. Odkar je prenehal veljati temeljni zakon o štipendijah, to je
bilo pred 2 letoma, ni nobenega predpisa, ne zveznega, ne republiškega, ki bi
urejeval to področje. Pravna neurejenost pa je povzročila številne nesporazume
in probleme, kot je npr. nezadostna javnost pri razpisovanju in odločanju o štipendijah, pojavi samovoljnosti pri dodeljevanju štipendij ali nesmotrna poraba
družbenih sredstev v ta namen. Vse to je vzbudilo znatno nezaupanje v sam
sistem štipendiranja in tako po svoje vplivalo na občutno krčenje obsega štipendiranja v naši republiki. Drugi glavni razlog pa je ta, da se je v zadnjih
letih poleg štipendiranja čedalje močneje začelo uveljavljati kreditiranje študentov, se pravi dajanje posojil za šolanje.
Vsi ti novi pojavi so zlasti zdaj v času družbene reforme začeli čedalje
glasneje terjati določeno smotrno pravno ureditev tega področja. Ustvariti je
treba take medsebojne odnose, ki bodo kar najbolj spodbudno delovali tako
na študente in učence, se pravi na štipendiste, kakor tudi na delovne in druge
organizacije, na štipenditorje. Seveda pa moram takoj pribiti, da predlog zakona določa splošna načela, na katerih naj temelji celotni sistem materialne
pomoči študentom in učencem; ureja, kot že rečeno, odnose med dajalcem in
prejemnikom gmotne pomoči, ne zagotavlja pa in tudi ne more zagotoviti povečanja sredstev za štipendije in posojila, niti ne more kogarkoli obvezati za
obvezno štipendiranje. To je stvar samostojne odločitve samoupravnih organov
delovnih in drugih organizacij. Pač pa predloženi zakon osvaja na področju
štipendiranja in kreditiranja tiste norme, ki so se že doslej izkazale kot pozitivne družbene norme in ki omogočajo najnujnejše posege družbe, da se preprečijo samovolja, gmotno Okoriščanje in nesmotrna poraba družbenih sredstev, kakor tudi, da se ne dovoli izkoriščanje štipendistov in posojilojemalcev.
Takšne splošne, moralne in družbeno priznane norme vežejo prek predloženega zakona obe pogodbeni stranki, nikjer pa ne posegajo v samoupravne
oziroma v materialne pravice dajalcev štipendij in posojil. Tako predloženi
cakon ne krši ekonomskih zakonov na tem področju. Temeljno in nadrobno
urejanje medsebojnih pravic in dolžnosti prepušča pogodbi. To so zavestne
omejitve, ki jih vsebuje predloženi zakon.
Med novosti predloga zakona pa vsekakor sodi poglavitna značilnost, naj
se med štipendiranjem in kreditiranjem zagotovi večja osnovna enotnost glede
pravic in dolžnosti. Predlagani zakon namreč izhaja iz načela, da sestavljajo
štipendije in posojila za šolanje enoten sistem materialne pomoči študentom in
učencem. Z njim družbena skupnost v okviru potreb in možnosti pospešuje
izobraževanje strokovnjakov, hkrati pa omogoča sposobnim in družbene pomoči
potrebnim učencem in študentom nadaljnje šolanje.
Posebna značilnost predloženega zakona je tudi v tem, da skuša pri dajanju
gmotne pomoči študentom in učencem ustvariti takšne odnose, da bodo sredstva
za te namene kar najbolj vezana na uspehe dela, se pravi na uspeh pri študiju.
Zato daje prednost pri dodeljevanju štipendij in posojil tistim učencem in študentom, ki dosegajo najboljše študijske uspehe, medtem ko določitev drugih
dodatnih pogojev prepušča samim dajalcem štipendij in posojil. Znaten poudarek je tudi na načelu javnosti pri razpisovanju in dodeljevanju štipendij.
Predlog zakona določa, da se štipendije in posojila dajejo samo na podlagi
javnega razpisa, da ima prosilec pravico do pritožbe in da mu je dajalec štipendije oziroma posojila dolžan omogočiti vpogled v dokumentacijo, na podlagi
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katere je bil sprejet določen sklep. Vse to omogoča povečani vpliv javnosti na
pravično in smotrno podeljevanje štipendij in posojil, predvsem pa daje možnost konkuriranja večjemu številu kandidatov in tako omogoča izbor najboljših,
hkrati pa daje pravno zaščito prosilcem.
Predlog zakona resda razlikuje štipendije in posojila in dopušča obe obliki
dajanja gmotne pomoči študentom in učencem za šolanje. Vendar pa pomembno
zbližuje obe obliki s tem, da predvsem izenačuje odgovornost štipendistov in
posojilojemalcev, obe obliki pomoči pa sta odvisni cd študijskega uspeha. Tako
na primer, kadar učenec pokaže zelo dobre uspehe pri učenju, se mu posojilo
lahko odpiše in se s tem praktično spremeni v štipendijo, in obratno, štipendist,
ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, prevzetih s pogodbo, mora štipendijo vrniti.
V tem primeru se štipendija praktično spremeni v posojilo. Menim zato, da
prav takšna prožnost obeh oblik gmotne pomoči študentom in učencem omogoča, da tako štipendije kot posojila za izobraževanje postanejo pomembna
podlaga kadrovske politike delovnih in drugih organizacij ter obenem podlaga
za uveljavljanje načela nagrajevanja po delu tudi na tem področju.
Samemu zakonu smo priložili tudi poročilo o štipendijah, študentskih posojilih ter študentskih domovih in menzah v Sloveniji za leto 1966. Temeljna
ugotovitev, ki izhaja iz poročila, je ta, da v zadnjih letih odstotek Stipendiranih študentov znatno upada; medtem ko je leta 1962 znašal še nekaj nad
37 «/o, je v letu 1964 padel na 30 %>, letos pa znaša še komaj 25 '%>.
Takšno upadanje ima tudi resne posledice. Poslabšuje se socialna in regionalna struktura študentov in učencev. Te tendence so vsekakor zaskrbljujoče
in bo temu vprašanju, ki ima širši družbeni pomen in posledice, potrebno v
prihodnje posvetiti vso dolžno pozornost.
S tem v zvezi pa vas seznanjam tudi z bolj razveseljivimi ugotovitvami.
Gre namreč za uspehe, ki jih zaznamujejo najmočnejši štipenditorji oziroma
dajalci posojil; to so republiški sekretariat za prosveto in kulturo, sklad Borisa
Kidriča in sklad za posojila pri univerzi. Predvsem gre tu po eni strani za
omogočanje študija tistim študentom, ki bi sicer ne našli štipenditorja pri
gospodarskih ali drugih organizacijah, na primer za študij pedagogike, defektologije, lepih umetnosti itd. Po drugi strani pa način, obseg in viš:na štipendij
teh štipenditorjev zelo ugodno vpliva na splošno politiko podeljevanja štipendij
in posojil v republiki. Zlasti štipendije republiškega sekretariata za prosveto
in kulturo — teh je bilo letos 333 — zelo ugodno popravljajo socialno in regionalno strukturo študentov, hkrati pa tudi razmerje Stipendiranih na posameznih
visokošolskih zavodih.
Izbira štipendistov republiškega sekretariata za prosveto in kulturo temelji
na dobrem učnem uspehu. S posebnim gibljivim delom štipendije pa se štipendist še nadalje spodbuja k boljšemu rezultatu študija. Zato ni presenetljivo,
da je povprečna izpitna ocena štipendistov sekretariata prav dobro. Da so to
skratka dobri, če ne celo najboljši študenti in dijaki. Analize zadnjih let kažejo,
da štipendisti in posojilojemalci dosegajo v povprečju 20 do 30'% boljše uspehe
od neštipendiranih študentov. Predloženi zakon v znatni meri upošteva pozitivne izkušnje omenjenih dajalcev štipendij in posojil in zato menim, da tako
posredno zagotavlja družbeni vpliv na vse ostale dajalce štipendij in posojil za
izobraževanje. Spričo vsega omenjenega in glede na to, da je republiški zbor
zakon že sprejel, predlagam v imenu izvršnega sveta, da tudi prosvetno-kulturni
zbor sprejme predloženi zakonski predlog. Hvala lepa!
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Predsednik Miloš Poljanšek: Poleg predloga zakona je republiški
sekretariat za prosveto in kulturo poslal našemu zboru tudi poročilo o štipendijah, študentskih posojilih ter študentskih domovih in menzah v naši republiki.
Obe gradivi, tako predlog zakona kot poročilo, je obravnaval stalni odbor
našega zbora. Zeli poročevalec odbora k poročilu še kaj dodati? Besedo ima
dr. Miro Stiplovšek.
Dr. Miro StiplO'VŠek: Dodatno poročilo k predlogu zakona o štipendijah in posojilih za izobraževanje. Odbor za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov prosvetno-kulturnega zbora obvešča zbor, da je predlog zakona o
štipendijah in posojilih za izobraževanje obravnaval republiški zbor na svoji
46. seji dne 8. 6. 1967 in ga sprejel z vsemi amandmaji, ki sta jih predlagala
zakoncdajno-pravna komisija in odbor našega zbora. Sprejel je tudi amandmaja
odbora republiškega zbora za prosveto in kulturo k 1. in 7. členu. V prvem
členu se izraz »šole druge stopnje-« nadomesti »s srednjimi šolami«. V 7. členu
pa se besedilo 3. odstavka spremeni tako, da se glasi: »O ugovoru odloča najvišji samoupravni organ dajalca štipendije oziroma posojila.« Odbor za prosveto
in kulturo republiškega zbora pa je umaknil svoj amandma kil. členu, tako da
je ostalo nespremenjeno prvotno besedilo zakonskega predloga.
Predsednik Miloš Podjanšek: Predlog zakona je obravnavala tudi
zakoncdajno-pravna komisija. Ima predstavnik komisije k poročilu kaj dodati?
Je navzoč predstavnik zakonodajno-pravne komisije? (Ni navzoč.)
Prehajamo k razpravi. K razpravi se je javil tovariš Andrej Klemenčič.
Andrej Klemenčič: Govoriti bi želel v imenu zveze študentov, ki
je gotovo ena izmed najbolj zainteresiranih strank za vse visokošolsko delo,
in ravno tako za materialno omogočanje tega dela, ki je danes na žalost relativno neurejeno.
O materialni problematiki študentov je bilo v zadnjih letih veliko povedanega. Poznamo dosti analiz in ugotovitev. Vemo, da poprečni študentski prejemki s trudom skrpani iz več virov običajno komaj zadostujejo za kritje najnujnejših življenjskih potreb. To slabo stanje je gotovo eden izmed vzrokov,
ki pospešujejo razslojevanje v študentskih vrstah. Modri bankovec postaja po
veljavi skoraj enak indeksu! Zdi se nam, da je ta pojav za našo družbo zastrašujoče znamenje. Nekoordiniranost prizadevanj k napredku in prevladovanje
parcialnih interesov je v škodo celotne družbe.
Zveza študentov že več let opozarja na poglabljanje razslojevanja. Uveljavlja se socialni moment, ki vpliva na poklicno usmerjanje in tudi avtomatično
zožuje kadrovsko bazo. Kadrovska politika vsega slovenskega gospodarstva se
prepočasi izmotava iz otroških plenic, ki mu jih je nadel dosedanji razvoj.
Interes družbe je prav gotovo širši cd interesov posameznih podjetij, ki dostikrat ne vidijo čez meje svoje sedanje situacije. Tu prihaja do veljave tako
načelno stališče družbenih organizacij in organov kot tudi njihovo sodelovanje
pri oblikah dajanja pomoči študentom. V današnjih časih je treba prenašati
široko in dolgoročno kadrovsko politiko družbe, predvsem na občinske nivoje.
Tu je mogoče najbolj ustrezno planirati potrebe in možnosti in jih usklajeno
reševati.
Občinski štipendijski skladi bi bih v sedanji situaciji verjetno ena najprimernejših oblik zagotavljanja in razdeljevanja sredstev. Prizadevanja za usta-
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novitev občinskih skladov v nekaterih naših občinah, kolikor vem, že tečejo.
Tak način dela pa zahteva tudi precejšnje aktivno sodelovanje družbeno-političnih organizacij.
Od novega zakona o štipendiranju in kreditiranju smo si na začetku obetali, da bo zagotavljal več sredstev za študij sposobni mladini. To naše upanje
je bilo zaman, saj smo kmalu ugotovili, da v sedanji situaciji republika ne more
zagotoviti sredstev za financiranje teh potreb v obsegu, ki bi pomenil za kadrovsko politiko mo'čnejši impulz. Povrhu tega pa ta zakon temelji na principu
enakosti štipendij in kreditov. To lahko povzroči vse močnejše težnje po prevladovanju kreditov, ker so ti za podjetja ugodnejša oblika oskrbovanja s kadri
kot štipendije. To pa gotovo ni cilj, ki si ga želimo. Stipendija ostane, iz kateregakoli stališča jo gledamo, v bistvu nagrada za družbeno potrebno delo, za
dajalca štipendije pa investicija v kadre. V sedanji težki materialni situaciji
bi morah imeti premostitveno vlogo. Zato je smiselno in upravičeno dajanje
kreditov prek kreditnih skladov, ki so pod neposredno kontrolo družbe.
Krediti res verjetno sproščajo maksimalna sredstva ob minimalni aktivnosti
družbenih organov, vendar le zato, ker dajejo delovnim organizacijam izredno
ugodne možnosti za manevriranje v kadrovski politiki. Riziko študenta, ki ni
odvisen le cd materialnega položaja, ampak tudi od nepravilnih razmerij med
srednjo šolo in univerzo, ker je prehod zaradi prevelikega števila diplomantov
srednje šole težak, pa se s tako obliko podpore še poveča. Pritisk nanj je dvoje.
Zakon praktično obvezuje le njega kot očitno šibkejšo, ne pa enakopravno
stranko v zakonodajnem odnosu.
Ni dovolj, da rešujemo le posamezne probleme na področju šolstva. Potrebna
je jasna opredelitev družbe do mesta šolstva v njej in do nadaljnjega razvoja
šolstva. Treba se je opredeliti o načinu dela šolstva in drugih družbenih služb,
ter uskladiti načela samoupravljanja z dolgoročnimi družbenimi interesi. Prepuščanje odnosov v šolstvu tržni stihiji, že danes rojeva rasne disproporce, ki
se utegnejo še poglobiti. Na podlagi jasnih stališč o teh vprašanjih pa je potrebno široko usklajeno in neprestano delovanje družbenih organov, ki edini
lahko kompetentno vodijo celotno področje šolstva.
Novi zakon o štipendiranju in kreditiranju študentov ne zadovoljuje, saj
namesto prizadevanj za kritje študentske populacije s štipendijami, sugerira
naraščanje kreditov, ki utegnejo kmalu prevladati nad štipendijami. Zakon tudi
ne bo mogel vplivati na izboljšanje kadrovske politike v podjetjih. Študentje
si ne želimo le enostranskega izboljšanja pogojev študija. Vsestransko delovanje
družbe na tem področju je v prid le interesom celotne družbe, saj je z izboljšanjem pogojev študija mogoče poostriti tudi kriterije za dosego visoke izobrazbe
in tako dvigniti raven strokovnjakov. Interes vsake posamezne družbene celice
se bo s širšim koordiniranim družbenim delovanjem lahko optimalno zadovoljeval samo tako, da se bedo cilji celotne družbene skupnosti uresničevali dolgoročno. In v okviru teh ciljev se bodo uresničevali tudi cilji posamezne družbene
celice. Morala bi se krepiti vloga temeljnih družbenih skupnosti, to je občin
v načrtovanju enotne kadrovske politike na svojem območju, prav tako pa tudi
vloga republike v določanju generalnih proporcev in v pokrivanju deficitarnih
področij.
Zato menim, da ni problem le zakon, ki je danes predložen skupščini. Ta
je pravzaprav relativno nepomemben. V določenih situacijah, ki sem jih omenil
in se danes še pojavljajo, bi bil lahko celo škodljiv. Na področju organizacije
in sistema celotnega izobraževanja ter na področju financiranja šolstva je po-
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trebno delovati hkrati in usklajeno. To je po našem mnenju naloga predvsem
vas, ki predstavljate najvišji zbor, najvišji organ na tem področju. Hvala.
Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima dr. Roman Modic, prorektor ljubljanske univerze.
Dr. Roman Modic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Univerza v Ljubljani sodi s svojimi fakultetami nedvomno med tiste zavode,
ki je posebej zainteresiran in prizadet pri vsakem predpisu in pri vsakem
ukrepu, ki ima namen izboljšati materialni položaj študentov in pravno urediti
to področje. Ravno tako je seveda zainteresirana tudi za zakon, ki je danes
v razpravi. Zakon sodi v tisto skupino ukrepov, ki pravno urejajo to materijo,
kakor smo slišali cd sekretarja za prosveto in kulturo. Lahko izjavim v imenu
ljubljanske univerze, da je bil osnutek tega zakona dan njej v razpravo. O njem
so razpravljale komisije univerze in so ga temeljito preštudirale. Bistvene pripombe univerze k predlogu zakona je predlagatelj upošteval in jih vključil v
predlog zakona. Zato lahko izjavim, da univerza ta zakon sprejema in predlagam v njenem in v svojem imenu, da ga sprejmete. Seveda pa želim, da bi temu
ukrepu sledili še drugi ukrepi, ki ne bodo samo urejali materijo, ampak tudi
izboljšali materialni položaj študentov na univerzi in na drugih zavodih, kjer
tak problem obstoja.
Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli še kdo besedo? Besedo ima
Alfred Tomažič, predstavnik gospodarske zbornice.
Alfred Tomažič: Tovarišioe in tovariši poslanci. Želim vas seznaniti
z mnenji odbora za izobraževanje strokovnih kadrov pri republiški gospodarski
zbornici, predstavnikov večjih delovnih organizacij in posameznih gospodarskih
panog k posameznim členom predloga zakona o štipendijah in posojilih za izobraževanje. Stališča delovnih organizacij so o tej materiji zelo različna in je
težko ugotoviti, katera stališča prevladujejo, predvsem o tem ali se delovne
organizacije zavzemajo bolj za kreditiranje ali za štipendiranje. Gotovo je kreditiranja manj, ker je tovrstna oblika pomoči še manj poznana. Če pogledamo
podatke, vidimo, da nekatere delovne organizacije samo štipendirajo, druge
samo kreditirajo, nekatere pa imajo uvedene obe obliki.
Vendar ne bi bilo odveč, oe osvežimo nekatere odgovore na vprašanja, zakaj
so podjetja začela razvijati kreditiranje. Odpravljeni temeljni zakon o štipendijah je namreč imel določene pomanjkljivosti. Ni določal, da se pri odrejanju
štipendije upošteva mesečni dohodek na družinskega člana; dalje ni upošteval
višjih življenjskih stroškov učencev, ki so doma izven kraja šolanja. Pri izpolnjevanju štipendijske obveznosti ni upošteval delovnega uspeha štipendista
med zaposlitvijo po končanem šolanju. Ker te pomanjkljivosti niso bile odpravljenje, so se v letu 1962 pojavili prvi pravilniki o kreditiranju izobraževanja.
Z določili teh pravilnikov so bile odpravljene prejšnje pomanjkljivosti vsaj v
večjem delu. Pravilniki urejajo tudi obveznost vračanja posojila, ki nastopi
šele dve leti po končanem šolanju. Vendar je tudi ta cenzus nekoliko krivičen.
Bil'bi sprejemljiv v primeru, če ne bi delovnih organizacij vezal rok zastaranja. Diplomant namreč opravi najprej svoje dolžnosti do JLA in v določenih
strokah praktik,antsko 2-1 etno dobo, za katero se zavzemajo društva, združenja
inženirjev in tehnikov.
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Drugo, v teh pravilnikih najdemo določilo, da začne diplomant vračati
mesečno minimalne zneske 1500 do 6000 starih dinarjev, odvisno od tega, kakšno
delovno mesto zaseda. Govorim v starih dinarjih. Ti pravilniki so se po nekaj
letih izpopolnili tudi v tem, da so določali na eni strani višino mesečnih zneskov,
na drugi strani pa odpis. Danes imamo primer, da znaša stopnja letnega
odpisa 24°/o. Ta odpis je odvisen cd študijskega uspeha. Na drugi strani pa se
upošteva že omenjeni uspeh na delovnem mestu. Prizadevnemu in sposobnemu
diplomantu se odpiše letno celo 48 °/o posojila. Imamo še nekatere delovne
organizacije, ki so v te pravilnike vnesle za udejstvovanje v organih upravljanja
in v družbenih organizacijah odpis posojila do 28'%. In če vse to potem primerjamo z višino obveznosti, lahko ugotovimo, da dober študent, in seveda
potem tudi dober delavec svojo obveznost poravna v dveh in pol letih. V naporih
za izboljšanje študijskih uspehov so bili določeni tudi višji razponi. Danes se
gibljejo za dijake štipendije, oziroma posojila srednjih strokovnih šol, cd
18 000 starih dinarjev do 25 000 starih dinarjev, za študente pa cd 22 000 do
35 000 S dinarjev.
Drugo kategorijo predstavljajo učenci srednjih šol izven kraja šolanja.
Njihova posojila oziroma štipendije se gibljejo od 22 000 pa do 35 000 S dinarjev mesečno, medtem ko pri študentih cd 35 000 do 58 000 S dinarjev.
Nekatera podjetja so poleg kreditiranja zadržala štipendije predvsem za
šolanje svojih najbolj prizadevnih delavcev, in pa seveda za šolanje najboljših
učencev svojih delavcev. Mislim, da bi bilo pri obravnavi tega zakona potrebno
razmisliti o politiki, da bi pcdeljevali štipendije samo najboljšim učencem in
študentom ter tistim, ki so se odločili za študij deficitarnih poklicev v gospodarstvu.
K posameznim členom predloga zakona dajemo naslednje pripombe:
Podpiramo formalno pripombo zakonodaino-pravne komisije k 1. členu
in predlagam, da se jo upošteva še v 1., 3. in 5. členu, kakor tudi v naslovu
predloga zakona. Uporablja naj se dosledno veznik »oziroma« namesto veznika
»in«. To spremembo v drugih členih najdemo.
V prvem členu predlagam v predzadnji vrsti še dopolnilo, ki se glasi takole:
»Stipendija in krediti se dodeljujejo študentom in učencem, ki imajo' nižji
mesečni dohodek na družinskega člana, kot pa znašajo življenjski stroški in
stroški šolanja.«
Strah, da bi ta predpis omejeval samoupravo, je odveč, kajti prav tako je
potem omejeval samoupravo zakon, ki je odrejal minimalni osebni dohodek
v višini 20 000 starih dinarjev, ne oziraje se, na kakšnem delovnem mestu se
delavec nahaja. Se pravi, smatrali smo, da je zakon po tej plati v redu. Naš
predlog upošteva stališča zveze študentov in pa živo prakso, pri kateri moramo
priznati, da gre za precejšnje zapravljanje denarja, obenem pa ne omogočamo
študija tistim, ki so prizadevni in na katere gospodarstvo čaka. Zato višino
štipendije oziroma posojila, od katere so potem odvisne obveznosti prejemnika,
r.icer ni treba predpisovati, ni pa smotrno, da jo določamo tako ohlapno. Zakon
naj postavi načelo, da predstavlja višino pomoči razlika med življenjskimi
stroški oziroma dohodki na družinskega člana in pa dejanskimi stroški šolanja.
Kdo' naj ugotavlja te dejanske stroške, pa mislim, da ni težave. Imamo izobraževalne skupnosti, ki jih zakon o financiranju izobraževanja zavezuje, da morajo
del sredstev nameniti tudi za štipendije. Se pravi, da bo republiška skupnost
dolžna ugotavljati dejanske stroške šolanja in jih sproti korigirati kot naraščajo
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življenjski stroški. Tako tudi ne bi bilo treba ponavljati določil odpravljenega
zakona, ki delovnim organizacijam ni ustrezal.
K 2. členu: Besedilo tega člena ustreza, morda bi ga le izpopolnili v tem
smislu, da bi precizirali, kdo naj prejme štipendije in kdo posojila.
K 3. členu: Navajam le opozorilo crganu, ki bo spremljal izvajanje
zakona. Ne bi bilo smotrno, da bi imeli več skladov, ker bi njihova administracija porabila več denarja, kot bi bilo to potrebno. Morda bi kazalo razmisliti o
upravičenosti obstoja več skladov. Sedaj imamo sklad Borisa Kidriča, ki sicer
nima namena štipendirati redno šolanje, ampak specializacije in pa šolanje na
3. stopnji, in letos ustanovljen sklad »Borisa Kraigherja«; nadalje bo tudi
republiška izobraževalna skupnost odrejala sredstva za te namene. Mislim, da
imamo skladov dovolj. Sedaj bo treba oblikovati merila in urediti druga vprašanja, da se bo materialni položaj študentov čimprej uredil. To je tudi glavna
zahteva študentskih organizacij.
K 5. členu: Velja spet samo opozorilo', organu, ki bo bdel nad izvajanjem
zakona, javnost razpisov naj ne bo samo formalna. Ta pomislek so navedli
tudi študenti. Naj ne bo seznanjen z razpisom samo tisti, ki je prečital o.^las
v dnevnem časopisu. Zato je treba razpise objavljati tudi na šolah, za katere
se razpisujejo posojila oziroma štipendije. To ni bila doslej praksa. Predvsem
pa bi bilo' treba objavljati razpise v osemletkah tudi v najoddaljenejših krajih,
kamor večkrat niti tisk niti ostala sredstva obveščanja ne sežejo. Tudi iz teh
krajev bi lahko dobili sposobne prizadevne učence, ki sedaj večkrat nimajo
možnosti dobiti pomoči. Pretekla praksa pozna mnogo primerov, ko je bil
študentu zaradi neinformiranosti podaljšan študij za dve leti,, oziroma se je
pod nenormalnimi pogoji prebijal skozi študij, čeprav se je kasneje na delovnem
mestu izkazal ah celo kcnčal III. stopnjo študija.
K 6. členu : Potrebna je dopolnitev. V primeru, da sprejmete amandma
republiškega zbora, k 7. členu, ki pravi, da odloča o. ugovoru najvišji organ
upravljanja, je treba smiselno popraviti 6. člen. Spremembe bi se plašile:
»Organi za izvedbo razpisa in izbiro kandidatov se določijo s statutom ali
drugim splošnim aktom dajalca štipendije oziroma posojila.«
V 10. členu se spet pojavlja določilo starega zakona, ki že prej ni ustrezalo.
Predvsem bi hotel poudariti, da se vsebini 10. in 15. člena pravzaprav povezujeta, obe namreč govorita o obveznosti. Ni potrebe, da to urejamo na dveh
mestih, posebno še, če pravimo, da tvorita kreditiranje in štipendiranje enoten
sistem. Zato predlagamo, da se glasi besedilo 10. člena takole: »S pogodbo
praviloma štipendist oziroma posojilojemalec prevzame obveznost, da se po
končanem šolanju zaposli na ustreznem delovnem mestu za toliko časa, kolikor
traja njegova obveznost.« Cas trajanja te obveznosti pa naj se določi s splošnim
aktom delovne organizaciie. Odvisen pa je cd višine štipendije oziroma posojila ter cd uspehov na delovnem mestu. Drugi odstavek 10. člena naj se torej
spremeni tako, da se glasi:
»Štipendistu ali posojilojemalcu se njegova obveznost delno ali v celoti
odpiše glede na njegove študijske uspehe, glede na njegove delovne usrehe,
med zaposlitvijo po končanem šolanju in če izpolni druge pogoje, ki so določeni
v razpisu, pogodbi ali statutu oziroma v drugem splošnem aktu.«
Tretji odstavek tega člena določa, da je dajalec štipendije oziroma posojila
dolžan takoj po končanem šolanju skleniti s štipendistom oziroma poso'ilojemalcem delovno razmerje, sicer izgubi svoje pogodbene pravice. Tu couščamO
določilo, da posojilodajalec določa koristniku posojila, posojilojemalcu, na
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katerem delovnem mestu bo svojo obveznost izpolnjeval. Da se povrnem. Mislim,
da je drugi odstavek odveč tudi zato, ker je v nasprotju s sedanjo prakso.
V podjetjih ne razvijamo normalne poti razvoja. Vsakdo, ki pride v podjetje,
naj ve, kje je njegov začetek, kakšna je njegova normalna pot, seveda če bo
izpolnjeval pogoje. Tako se umaknemo morda tudi nekaterim očitkom, češ da
mladim delavcem odrejamo ali grenimo življenje, ker človek, ki je vezan, ta
je v mnogih primerih sedanje prakse najcenejša delovna sila oziroma delovna
sila, ki mora parirati na vse mogoče ukrepe. To je razlog več, zakaj naj ta
določba odpade.
Ce obdržimo sedanje besedilo drugega odstavka, potem kot rečeno, ponavljamo predpise iz preteklosti, za katere smo se odločili, da se odpravijo. Vprašanje je seveda tudi, ali takšna določba ustreza smotrom štipendiranja in kreditiranja študenta oziroma učenca ne šolamo zato, da dobi diplomo, ampak
zato, da bo z diplomo uspešno delal na delovnem mestu. Se pravi, da bo uspešno
opravljal svoj poklic in to naj vpliva na njegovo obveznost. Cim prizadevnejši
bo, tem krajša naj bo njegova obveznost. Krivično je, da sta dva štipendista
enako dobo prejemala pomoč, prišla v istem času v podjetje, pri tem pa je
eden od njiju samo čakal, kdaj bo njegova obveznost potekla, drugi pa je bil
prizadeven. Mislim, da je to v nasprotju z načeli delitve po delu. Ce smo bili
pripravljeni zaupati samoupravnim organom, da odredijo višino štipendije,
kar izhaja iz 5. in 8. člena, potem moramo biti tudi tu dosledni. Ni razloga, da
samoupravnim organom ne zaupamo tudi reguliranja obveznosti, ker je eno
in drugo med seboj povezano.
K 11. členu predlagamo, da se drugi odstavek dopolni tako, da se glasi:
»S pogodbo' se določi, da mora štipendist oziroma posojilojemalec vrniti zneske,
ki jih je prejel kot štipendijo oziroma posojilo, če ne izpolni v pogodbi navedenih pogojev.« Pogoji za vračanje štipendije oziroma posojila se v primeru
iz prejšnjega odstavka določijo s pogodbo. Odbor za prosveto' in kulturo republiškega zbora je predlagal, da se v p<rvi vrsti tega člena črta besedica »lahko«.
S tem amandmajem soglašamo. Sedanji prvi odstavek izpušča besedo »posojilojemalca«, za kar pa ni razloga, še posebno ne zato, ker je v naslednjem odstavku
vračanje posojila, omenjeno na prvem mestu. S tako dopolnitvijo besedila
odpade potreba po 15. členu, ker njegov drugi odstavek spet govori o dolžini
obveznosti, kar pa je tu že rešeno.
Upamo, da smo z navedenimi spremembami in dopolnitvami posameznih
členov dosegli to, da zakon v glavnem ustreza. Stališča, ki so jih navajali na
eni strani študentje in na drugi strani delovne organizacije, prav gotovo stremijo za tem, da se sedanje stanje čim prej objektivno in racionalno reši.
Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljanšek: Ce sem prav razumel, je tovariš
nastopil v imenu gospodarske zbornice. Poslance moram vprašati, ali smatrajo,
da so konkretni predlogi za spremembo zakona, ki jih je dal predstavnik gospodarske zbornice, toliko' pomembni, da kaže o njih razpravljati kot o amandmajih. Ce se s pripombami strinjate, je potrebno, da odbor zavzame do njih
stališče.
Dr. Miro Stiplovšek: Ne zanikam tehtnost amandmajev, ki jih je
predložil zastopnik gospodarske zbornice, vendar se mi zdi, da bi jih danes
precej težko upoštevali. Menim, da bi bilo proceduralno precej bolj pravilno in
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lažje, če bi jih zastopniki gospodarske zbornice že v razpravi povedali. Kolikor
se spominjam, so zastopniki gospodarske zbornice sodelovali tudi v razpravi
na seji našega odbora in takrat niso imeli konkretnih predlogov za spremembo
teh členov. Sedaj je zakon v republiškem zboru že sprejet in dvomim, če bo
cdbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov lahko sprejel drugačno
stališče in predlagal našemu zboru, da ga sprejme v drugem besedilu kot
republiški zbor.
Menim pa tudi, da bi bili amandmaji potrebni daljše razprave. Razprava
v odboru v kratkem času med odmorom verjetno ne bi mogla privesti do
takih rezultatov, da bi se lahko potem odločali za spremembo sedanjega besedila
zakona.
Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima predstavnik gospodarske
zbornice.
Alfred Tomažič: Moji predlogi naj se ne smatrajo kot amandmaji,
želim le, da bi zavzeli enotnejše stališče.
Predsednik Miloš Poljanšek: Nadaljujemo razpravo. Zeli še kdo
besedo? (Ne.) Če ne, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na
glasovanje.
Kdor je za predlog zakona, prosim naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo morda vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog zakona
o štipendijah in posojilih za izobraževanje.
Ker je bil zakonski predlog izglasovan tudi že v republiškem zboru v enakem besedilu, ugotavljam, da je s tem zakon o štipendijah in posojilih za izobraževanje sprejet.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli.
Predlog zakona je predložil skupščini v obravnavo' izvršni svet, ki je za
svojega predstavnika določil Borisa Lipužiča, namestnika republiškega sekretarja za prosveto in kulturo. Zeli predstavnik izvršnega sveta ustno obrazložiti
zakonski predlog? (Da.)
Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci.
Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli urejamo določene specifične zadeve v delovnih razmerjih prosvetnih delavcev, ki so za srednješolske učitelje že na enak način urejene v nedavno sprejetem zakonu o
srednjem šolstvu.
Novelirani temeljni zakon o delovnih razmerjih, ki je bil sprejet v juliju 1966, je omogočil republikam, da s svojim zakonom podrobneje oziroma
drugače uredijo določene zadeve v delovnih razmerjih prosvetnih delavcev.
Take posebnosti v šolstvu zadevajo zlasti pogoje glede delovnih mest, razpisov
delovnih mest in izvedbo razpisa, čas za pripravo na pouk, ki se šteje v delovni
čas, dopust prosvetnih delavcev ter prepoved opravljanja dela na določenem
delovnem mestu. Predlog zakona določa, da morajo učitelji obvezno opraviti
strokovni izpit. K temu izpitu se lahko prijavijo že po prvih dveh letih zaposlitve
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v šolah, opraviti pa ga morajo najkasneje v petih letih svojega vzgojno-izobraževalnega dela. Kdor ne bo v tem času opravil strokovnega izpita, ne bo več
smel učiti v šoli.
Strokovni izpit je prva izmed oblik družbenega preverjanja učiteljeve usposobljenosti za vzgojno-izobraževalno delo. Temu naj bi sledilo stalno strokovno
izpopolnjevanje. Namen strokovnega izpopolnjevanja je predvsem ta, da bi se
učitelj v prihodnosti bolj redno kot doslej seznanjal z novimi pedagoškimi
spoznanji, ter didaktičnimi in metodičnimi dogajanji, da bi tako lahko čim
uspešneje v skladu z razvojem, znanosti in s splošnim družbenim razvojem in
družbenimi zahtevami opravljal svoje vzgojno-izobraževalne naloge.
V predlogu zakona je predvideno pooblastilo republiškemu sekretarju
za prosveto in kulturo, da s pravilnikom podrobneje določi vsebino in način
opravljanja strokovnega izpita in obveznega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev.
Predlog zakona prav tako določa pogoje, kdaj je osnovna šola dolžna razpisati delovna mesta učiteljev in v katerem času v letu je treba opraviti redni in
naknadni razpis. Tako so odpravljene nejasnosti, kdaj je osnovna šola upravičena sistemizirati posamezna delovna mesta, in kakšen je postopek pri razpisu,
kar je bilo sicer deloma urejeno tudi že doslej s predpisi bivšega sveta za šolstvo
LRS, ki pa po uveljavitvi temeljnega zakona o delovnih razmerjih niso bili več
veljavni.
Po določilih predloga zakona bodo učitelji v vsej republiki hkrati seznanjeni,
na katerih šolah so prosta delovna mesta, kar jim omogoča, da se lahko po
lastni presoji kjerkoli prijavijo na razpis. Z zakonom bodo odslej nedvomno
zavarovani učitelji, ki želijo spremeniti delovno mesto, zavarovana pa bo tudi
osnovna šola, da ne bo motena organizacija vzgojno-izobraževalnega dela med
šolskim letom.
Tako kot zakon o srednjem šolstvu določa tudi novelirani zakon o osnovni
šoli opravila, ki sestavljajo delovno obveznost učiteljev. V delovni čas se šteje
razen poučevanja tudi priprava na vzgojno-izobraževalno delo in drugo delo,
ki je v zvezi z vzgojno-izobraževalno dejavnostjo učitelja in osnovne šole.
Normativi za učno obveznost, ki so določeni v novem 63. e, f in g členu,
upoštevajo strukturo in organizacijo osnovne šole. Ti normativi so nedvomno
tako elastični, da dajejo samoupravnim organom osnovne šole dovolj možnosti
za takšno notranjo organizacijo vzgojno-izbraževalnega dela, sistemizacijo delovnih mest in obremenitev učiteljev z učno obveznostjo-, ki bo- ustrezala specifičnim pogojem in obsegu vzgo jno-izobraževalnega dela na vsaki posamezni šoli,
ter da bo hkrati v skladu s splošnimi načeli, ki jih določa zakon.
Novelirani temeljni zakon o delovnih razmerjih omogoča, da se z republiškim zakonom določi razen normativov za poučevanje tudi drugo- delo v
okviru delovne obveznosti učiteljev, ki je povezano z vzgojno-izobraževalnim
delom. Med tako delo je treba šteti vsakodnevno pripravo na pouk, popravljanje nalog, razredništvo, skrb za knjižnice, kabinete, delavnice, telovadnice,
dežurstvo-, šolske konference, izpite za redne učence, mentorstvo pri izvajanju
prostovoljnih dejavnosti, delo s skupnostjo učencev, roditeljske sestanke, indivividualne stike s starši, vodstvo šolskih kuhinj in seveda ne nazadnje, obvezno
strokovno izpopolnjevanje učiteljev.
Vsa ta opravila v okviru delovne obveznosti so tako tesno povezana z
vzgojno izobraževalnim delom učiteljev ter organizacijo življenja in dela šole,
da jih ni mogoče izločiti iz učiteljeve delovne obveznosti, ki ima v primer-
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javi z delovno obveznostjo v drugih družbenih službah in v gospodarstvu vsekakor specifično strukturo.
Tako pojmovana delovna obveznost, ki jo določa zakon, daje delovnim
skupnostim osnovnih šol in njihovim organom samoupravljanja dovolj možnosti,
da s svojimi pravilniki o delitvi dohodka po delu in drugimi samoupravnimi
akti urejajo nagrajevanja vzgojno izobraževalnega in drugega dela učiteljev
ter v skladu z načeli samoupravljanja v delovnih organizacijah in z določili
tega zakona. Naposled ureja novelirani zakon o osnovni šoli tudi položaj predmetnih učiteljev in profesorjev, ki so bili po službeni dolžnosti do konca leta 1959
dodeljeni na delovna mesta predmetnega učitelja, za katerega nimajo izobrazbe
ustrezne stroke. Predlog zakona jim omogoča, da ostanejo na teh delovnih
mestih, če ta učni predmet ob uveljavitvi tega zakona še poučujejo in če izpolnjujejo pogoje glede stopnje izobrazbe. Vsem drugim učiteljem, ki nimajo zahtevane izobrazbe ustrezne stroke oziroma stopnje izobrazbe, predlog zakona
omogoča, da si v roku petih let pridobijo predpisano izobrazbo, v nasprotnem
primeru pa izgubijo pravico do opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela na
osnovnih šolah. Z zakonom pa bodo prav tako zaostreni pogoji glede opravljanja
strokovnega izpita, kajti če ima učitelj že več kot 5 let delovne dobe in še
nima strokovnega izpita, je dolžan opraviti strokovna izpit v enem letu.
Določila o delovnih razmerjih ter o strokovni izobrazbi se bodo primemo
uporablja tudi za vzgojitelje varstvenih zavodov kot to določa 89. a člen.
Ukrepi, ki jih uveljavljamo z zakonom o spremembah in dopolnitvah
zakona o osnovni šoli, bodo vsekakor prispevali kpreciziranju pravic in dolžnosti
učiteljev in delovnih skupnosti osnovnih šol pri samoupravnem urejanju delovnih razmerij ter k urejevanju zakonitosti na tem področju, prav tako pa bodo
pospešili prizadevanja za nadaljnje izboljševanje izobrazbene strukture na osnovnih šolah.
Z obveznim strokovnim izpopolnjevanjem pa bomo v skladu z družbenimi
potrebami in možnostmi začeli ustvarjati pogoje za nenehno izboljšavo strokovnosti in višjo kvaliteto pedagoškega dela, za oblikovanje takšne fiziognomije učitelja, ki bo ustrezala našim družbeno idejnim in strokovnim zahtevam,
in bo v prid uspešnejšemu vzgojnemu in izobraževalnemu delu osnovnih šol.
Morda bi kazalo posebej opozoriti na pomemben amandma k 80. členu
veljavnega zakona o osnovni šoli. Po tem amandmaju imenuje in razrešuje
ravnatelja šola svet šole v soglasju z ustanoviteljem. Predlagano določilo nedvomno pomeni uskladitev pristojnosti in interesov delovnih skupnosti šol s
širšimi družbenimi interesi.
Predlog zakona je že obravnaval in sprejel republiški zbor na seji 8. junija
v besedilu s predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakonodajno-pravne
komisije, odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora in odbora prosvetnokulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, o katerih je
bilo doseženo soglasje.
Glede predloženih amandmajev je ostalo odprto eno samo vprašanje. Odbor
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov prosvetno-kulturnega zbora je
na seji 31. maja sprejel spreminjevalni predlog v 3. in 4. vrsti novega 63. c člena.
Besede: »se zasedajo po razpisu-« se nadomestijo z besedami »šola popolni«.
Predstavnik izvršnega sveta si je pridržal izjavo glede tega amandmaja, ki ga
zakonodajno-pravna komisija ni sprejela in zato predlagam prosvetno-kulturnemu zboru, da sprejme zakon v enakem besedilu kot republiški zbor, ki je
14
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amandma k 63. c členu zavrnil na podlagi utemeljitve zakonodajno-pravne
komisije.
Čeprav pomeni amandma z vidika pravilne rabe slovenskega jezika ustreznejši izraz, pa bi v tem konkretnem primeru ta redakcijska sprememba v
vsebinskem pogledu lahko povzročila nejasnost, ker ne bi bila v skladu z
ustrezno pravno terminologijo v 22. členu temeljnega zakona o delovnih razmerjih in 41. členom nedavno sprejetega republiškega zakona o srednjem šolstvu.
V obeh citiranih členih se uporablja enotno terminologija, in sicer tako,
da se delovna mesta zasedajo po razpisu.
Ob obravnavi predloženega zakona se je v skupščinskih odborih, zlasti pa
v odboru prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov razvila tehtna vsebinsko bogata razprava tudi o drugih določbah dosedanjega, že po ustavi 1965. leta noveliranega zakona o osnovni šoli. Zlasti so bile
izražene mnoge kritične pripombe glede 39. člena, ki ureja napredovanje učencev z negativnimi ocenami. Tudi na strokovnih posvetovanjih in v tisku je bil
ta člen že nekajkrat predmet obravnave, čemur so sledile zahteve in predlogi,
da se odpravi napredovanje z negativnimi ocenami.
Menimo, da je treba ta problem čimprej kompleksno in temeljito strokovno
proučiti hkrati z nekaterimi drugimi problemi, ki vplivajo na napredovanje
učencev oziroma na njihov dejanski učni uspeh. Republiški sekretariat za
prosveto in kulturo in zavod za šolstvo menita, da je le tako mogoče priti do
čim objektivnejših strokovnih dognanj in spoznanj o posledicah nekaterih določil zakona o osnovni šoli v vzgojno izobraževalnem procesu.
Vsekakor se lahko pridružimo oceni tega problema v poročilu odbora prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo bo v sodelovanju z zavodom za šolstvo
in zavodi za prosvetno pedagoško službo ter v sodelovanju s pedagoškim inštitutom in oddelkom za pedagogiko filozofske fakultete skrbno proučil 39. člen
in še nekatere druge probleme v zvezi z izvajanjem zakona o osnovni šoli, o
čemer bo poročal zboru v prihodnjem letu.
Na osnovi te obrazložitve predlagam v imenu izvršnega sveta, da prosvetnokulturni zbor sprejme predlog zakona v besedilu, v kakršnem ga je že sprejel
republiški zbor. Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljanšek: Slišali ste obrazložitev predstavnika
izvršnega sveta, tovariša Borisa Lipužiča. Omenjeni predlog zakona je obravnaval tudi stalni odbor našega zbora in o tem predložil pismeno poro-čilo. Zeli
poročevalec odbora k poročilu še kaj dodati? Prosim, tovarišica Lojzka Gostenčnik.
Lojzka Gostenčnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Dolžna sem
dati dodatno poročilo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o osnovni šoli. Ze tovariš namestnik sekretarja je omenil, da republiški zbor
ni sprejel amandmaja našega odbora k 63. c členu. Zato dajem dodatno poročilo
odbora z dne 1. 6. 1967 in obveščam zbor, da je predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o> osnovni šoli obravnaval republiški zbor na svoji 46. seji
dne 8. 6. 1967 in da je sprejel z vsemi amandmaji, ki so jih predlagali zakonodajno-pravna komisija, odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo in
stalni odbor našega zbora. Sprejet pa ni bil amandma k novemu 63. c členu,
po katerem naj se besede »se zasedajo po razpisu« nadomestijo z besedama
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»šola popolni«. Torej naš predlog je bil samo stilističnega značaja. Zato- odbor
prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ne
vztraja na amandmaju k temu členu in ga umika, meni pa, da je treba tudi
pri sestavljanju zakona posvetiti večjo, pozornost slovenskemu jeziku.
Predsednik Miloš Poljanšek: Zakonski predlog je obravnala tudi
zakonodajno-pravna komisija in o tem predložila dvoje poročil. Zeli poročevalec
komisije, če je navzoč, k poročilu še kaj dodati? Kaže, da ni prisoten. Začenjam razpravo o predlogu zakona. Poslance sem dolžan obvestiti, da je Janko
Belec, poslanec našega zbora, poslal pismeni spreminjevalni predlog k predlogu
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovnih šolah. Zeli tovariš
Janko Belec še ustno obrazložiti in utemeljiti pripombe, ki jih je poslal pismeno.
Besedo ima tovariš Belec.
Janko Belec: Tovarišice, tovariši poslanci. Včeraj je občinska konferenca Socialistične zveze občine Ljutomer sklicala prosvetne delavce vseh
vzgojno-izobraževalnih ustanov občine in predstavnike vseh sindikalnih podružnic prosvetnih delavcev v občini. Tam smo razpravljali o predlogu zakona. Pripombe, ki so jih dali prosvetni delavci, bi tu navedel, vendar jih ne smatram
kot amandmaje. Prosvetni delavci so dali naslednje pripombe:
K členu 39: Ta člen povzroča učiteljem že nekoliko let silne težave, ker
omogoča učencem napredovanje z eno negativno oceno v višji razred, razen
iz prvega razreda. To napredovanje z negativno oceno povzroča učencu težave
v višjem razredu, ker mu manjka učna snov prejšnjega razreda. Dodatna pomoč,
ki bi mu jo učitelji morali nuditi, pa se dovolj ne izvaja. Ni.je mogoče dati
ne pred poukom, ne po pouku, ker so učenci utrujeni. Zaradi večizmenskega
pouka tudi ni prostorov, poleg tega pa tudi nihče tega dela ne honorira. Skratka,
učenec, ki je napredoval z negativno oceno, ne more nadoknaditi učne snovi
prejšnjega razreda. Moral pa bi slediti učni snovi razreda, ki ga obiskuje, pa ji
ne more, ker za to nima podlage. To se posebej čuti v matematiki, slovenskem
jeziku in tujih jezikih. Mnenja smo., naj bi se uvedli popravni izpiti od 6. razreda
naprej.
K 63. f) členu: Vsi učitelji na osnovni šoli naj imajo enako učno obveznost.
Ker je osnovna šola enotna šola, ni za učitelje razrednega pouka to neka nižja
osnovna šola, za učitelje predmetnega pouka, pa neka višja osnovna šola. Kolikor je za predmetni pouk učna snov snovno zahtevnejša, toliko je za razredni
pouk z didaktičnega metodičnega stališča težavnejša. Pri predmetnem pouku
uči le predmetni učitelj svojo skupino, dočim mora razredni učitelj učiti vse
predmete in se za vse tudi temeljito pripravljati. Vsi smo doslej imeli učno
obveznost 22 učnih ur tedensko.. Zvišanje obveznosti od 22 na 24 učnih ur bi
povzročalo, nezadovoljstvo med učitelji.
V tretjem odstavku istega člena se prosvetni delavci ne strinjajo z določbo,
naj bi ravnatelju šole in njegovemu pomočniku določal učno obveznost svet
šole. Če si upamo določiti učitelju učno obveznost, jo določimo tudi ravnatelju
in pomočniku ravnatelja, ali pa naj to. stori vsaj svet za šolstvo pri občinski
skupščini. Sedanja določba omogoča, da bodo ravnatelju šole, ki je strog in
zahteva na šoli red ter ni familiaren, krivično odmerili učno obveznost in
nasprotno, ravnatelju z manjšim številom oddelkov in ki je s svojim kolektivom
bolj familiaren, bodo. lahko določili minimalno obveznost, ali pa ga sploh oprostili pouka. Tako bomo lahko imeli v eni in isti občini manjše šole z manjšo
14*
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obveznostjo ravnatelja in večje šole z večjo obveznostjo ravnatelja. Ta neenotnost bi motila tudi normalno delo ravnateljev šol.
K 63. g) členu: Razredništvo se šteje v delovno obveznost, čeprav se ga
honorira ali nadomešča s štirimi učnimi urami mesečno, ali pa se izplačuje
pavšal. Menimo, da ga ne bi bilo treba naštevati v tem členu.
K členu 188. b): Ta člen je krivičen za starejši kader, ki je bil takoj prva
leta po osvoboditvi prisiljen poučevati predmetno, ker takrat drugih učnih
moči nismo imeli. Ti učitelji so si z dolgoletnim poučevanjem določenega predmeta pridobili izkušnje. Obvladajo učne metode in predmet ter dosegajo lepe
učne uspehe. Te učitelje smo uporabljali celo za honorarne svetovalce pri pedagoški službi, tako na primer za nemški jezik, ker drugih nismo imeli. Ker so
obvladali predmetni pouk, so imeli tudi nekoliko višjo plačo. Danes jim manjka
še 6 do 10 let do upokojitve, zdaj pa naj gredo z nižjo plačo poučevati razredni
pouk. To bi bilo krivično do> teh ljudi. V vseh strokah je bila možnost, da so
si ljudje pridobivali višjo ali srednjo izobrazbo, kar na delovnih mestih, pri
prosveti pa si moral biti slušatelj višje pedagoške šole ali pedagoške akademije,
kamor vsi niso mogli iti, zlasti matere ne, ker jim je to ovirala družina. Učitelji sedaj predlagajo, da bi tisti, ki so do 1959. leta bili na delovnih mestih
predmetnega učitelja, ostali še dalje, če posebna komisija ali pedagoška služba
ugotovi, da je njihovo delo kvalitetno. Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljanšek: Ker poslanec tovariši Janko Belec ni
dal pripomb v smislu amandmajev, smatramo to, kar je povedal, prispevek k
diskusiji. Je prav. (Da.)
Dalje se je prijavil k razpravi tovariš Boris Feldin, poslanec našega zbora.
Prosim.
Boris Feldin: Tovariši poslanci. V obrazložitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o osnovni šoli je dana kratka utemeljitev, zakaj so te
spremembe potrebne. Ni razloga, da ne bi upošteval novih določil v zvezi z
razpisi delovnih mest, v zvezi z roki za razpise, v zvezi s strokovno izobrazbo,
ker se predlagatelj sklicuje na pooblastila zakona o delovnih razmerjih. Mislim,
da je to v redu, četudi je na drugi strani res, da so na ta način prosvetni delavci
postavljeni v specifičen položaj nasproti drugim delavcem, čeprav bi ne mogli
trditi tega, da ie samo prosvetna služba tista, kjer je mogoče skoraj v popolnosti
omejiti organe šol, da pa ni še v drugih družbenih službah prav tako potrebno,
da bi se stvari uredile precizneje kot so. brez škode za samoupravlj.anje. Računam torej, da so ob tem zakonu prosvetni delavci samo prvi, za katere bo to
urejeno, in da bo za druge družbene službe, od katerih ni nič manj odvisno
funkcioniranje družbe, prav tako skoraj urejeno.
Ne morem se pa v celoti strinjati z obrazložitvijo, v tistem delu, kjer pravi,
da se te spremembe nekako^ logično nanašajo že na sprejete spremembe v zakonu
o srednjem šolstvu, ker menim, da tako formalno le ne moremo tega vzeti. Ob
tem bi pripomnil, da v 46. členu poslovnika našega zbora piše, praviloma naj
obravnava ta zbor zakonske predloge prej kot republiški zbor. Ne bi želel kaj
drugega povedati kot to, da se mi ne zdi prav, da se tega ne upošteva, posebno
ker je to tako pomemben zakon. Mislim, da bo treba drugič to nekoliko bolj
upoštevati.
Menim, da posega sprememba zakona le nekoliko globlje in da enostranska
obrazložitev ne dokazuje v celoti upravičenost sprememb, ki vendarle priza-
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devajo nekaj tisoč prosvetnih delavcev in s tem v zvezi tudi samoupravne organe
šol. Sodeloval sem samoiniciativno na sejah dveh odborov, ki sta ta predlog
obravnavala, zato so mi nekatere utemeljitve sprejemljive. V glavnem nimam
pripomb k spremembam in dopolnitvam do vključno 3. člena oziroma do novega
63. f) člena. Kljub dosedanjim obrazložitvam in utemeljitvam pa mi niso jasne
določbe 63. f) člena, 63. g) člena in 89. a) člena. Tudi ustne obrazložitve, tako
na sejah odborov in danes, me niso prepričale o ustreznosti citiranih členov.
Prvo, prvi odstavek 63. f) člena govori, da je učna obveznost učiteljev za
razredni pouk toliko učnih ur, kolikor določa predmetnik, vendar ne več kakor
24 ur na teden. Učna obveznost učiteljev za predmetni pouk je 22 učnih ur.
Na seji odbora je sicer bilo povedano, da je predlagana obveznost približno
evropsko poprečje, in prej cekj nižje. Ni pa to nikjer povedano in napisano,
kako je v resnici drugje. Strinjam se s tem, da bi verjetno bilo dobro primerjati učno obveznost drugod z našo učno obveznostjo. Toda v tem primeru
bi morah biti dosledni in primerjati ter upoštevati tudi druge okoliščine, ki;
vplivajo na to in ne samo izvleči eno in samo to preverjati. Ker takih primerjav
ni niti za učno obveznost, ne morem soditi o tem, če je to, kar je napisano,
tudi najbolj prav. Lahko je res, da imajo v drugih deželah učitelji razrednega
pouka drugačno obveznost kakor učitelji predmetnega pouka. Toda zakaj mora:
biti tako, ni nikjer pojasnjeno, niti ustno niti pismeno.
Zato tudi teh razlik ne morem sprejeti brez pripomb, ker menim, da bi
morah temeljiti na nekoliko drugačnem dokazovanju. Ce izhajam iz tega, da
je osnovna šola enotna, da prehajajo v razredni pouk tudi predmetni učitelji,
ne vidim pravega razloga za to, da bi bilo potrebno razločevati razredni in
predmetni pouk in s tem ponovno pogrevati že vendarle nekoliko odpravljena
nesoglasja med stopnjami na šolah. Zavzemati bi se morali za enotnost, ki
jo je zakon o osnovni šoli zasledoval.
Ne vem sicer, ali temelji razlika na takih raziskavah, ki jim lahko verjamemo. Vem, da je zavod SR Slovenije za šolstvo že pred časom izdelal, mislim
junija 1965, osnutek za študijo o programiranju dela in financiranju šol, pc^zneje
pa samo študiio, ki je bila obravnavana tudi v jugoslovanskem merilu. Tudi
republiški sindikat družbenih dejavnosti je izdelal podobno študijo. Kolikor mi
je znano, sta obe študiji temeljili na enaki učni obveznosti učiteljev na o-novni
šoli, to je na 22 učnih urah. Kaj se je medtem spremenilo in kaj je vplivalo
na to, da je sedaj drugače, ne vem, ker do sedaj k temu ni bilo slišati priromb,
niti s strani sekretariata niti cd kod drugod. Utemeljitev, da je stari predpis
tudi tako' določal, se mi ne zdi dovoli trdna v času, ko je vendarle prišlo do
sprememb v delovnem času drugih delavcev in to na manj; le tu bi moralo
biti brez posebnih utemeljitev in drugačnih dokazov, več. Ce bazira razlika na
samem pouku, je potrebno razliko vendarle nekoliko drugače utemeljiti in ne
samo reči, da je tako. Imamo institucije, ki bi to lahko opravile in pomagale ■
sekretariatu, da na podlagi študij predlaga -ustreznejše rešitve.
Mislim, da smo pred nedavnim čitali v Prosvetnem delavcu in v Sodobni
pedagogiki, kako se je prosvetnim delavcem povečala delovna obveznost nasproti
drugim delavcem. Do danes še nisem zasledil ugovora, ki bi dokazal, da ni
tako. Tudi ni pojasnjeno, ali je sekretariat konzultiral tiste institucije, ki bi
lahko dale o tem mnenie. To so na primer zavod za šolstvo, pedagoški inštitut'
in verjetno še kdo. Ce jih je konzultiral, kakšno mnenje je dobil, in na čem sloni.
Ne vidim razloga za uvajanje različne učne obveznosti na osnovni šoli.
Menim, da je precej dokazov za to, da je razlikovanje vse prej kot utemeljeno.

214

Prosvetno-kulturni zbor

Kolikor je morda pri razrednem pouku drugačen način dela — o tem je govoril
že tovariš Belec — ker uči en učitelj več predmetov, je pri predmetnem pouku
stvar v tem, da več učiteljev uči en razred. So še podobne razlike, ki jih
poznamo, in jih verjetno ni potrebno ponavljati posebej.
Kolikor pa je predlagatelj iskal razliko med stopnjami pouka v sami osnovni
šoli, bi jo pa moral iskati prav tako med osnovno in srednjo šolo, torej med
predmetno stopnjo na osnovni šoli in na srednji šoli. Upoštevati bi moral
izobrazbo učiteljev, če je bil to namen razlikovanja med razredno in predmetno
stopnjo. Če pa je predlagatelj zasledoval druge cilje, na primer kako bi zmanjšali stroške za izobraževanje, potem menim, da je to potrebno odkrito povedati
in ne dokazovati utemeljenost predlogov z evropskim poprečjem ali s čim
podobnim. Vsaj osebno sem mnenja, da je potrebno povedati jasno, zakaj, potem
bo morda tudi odločitev lažja. Za golo formalnost pa le nisem samo zato, ker
je podoben zakon že bil sprejet. Ni rečeno, da bi moral biti zato prav tako
ta sprejet.
Iz povedanega sledi, da ni utemeljenega razloga za tako razlikovanje.
Drugi odstavek 63. člena govori o tem, da lahko svet šole zmanjša učno
obveznost posameznim učiteljem za predmetni pouk za največ dve uri tedensko. Iz enako, ne dovolj dokazanih stvari, da ne morem brez pridržka glasovati
za to. Na seji odbora za proučevanje zakonskih in drueih predlogov prosvetnokulturnega zbora dne 30. 5. 1967 je bilo povedano približno naslednje:
Mislim, da je tovariš Kejžar, član odbora dejal, da bi bilo potrebno dovoliti zmanjšanie učne obveznosti za vsaj 4 ure na teden, ker prihaja do primerov,
da učijo v nižjih razredih osnovnih šol starejše osebe, ki ne morejo več poučevati telesne vzgoje. Za ta pouk niso več fizično sposobne. V teh izjemnih primerih bi lahko takim osebam svet šole znižal učno obveznost, ure pa dcdal
drugemu učitelju.
Iz obrazložitve, ki je temu predlogu sledila, je bilo razvidno, da bo to
moeoče tudi tako. ker je zmanjšanie za dve uri dovoljeno. Toda temu ni tako,
ker drusi odstavek omogoča zmanišanje le predmetnim učiteljem, ne pa razrednim učiteljem. Zato torej svet šole ne bo mogel zmanjšati učne obveznosti
razrednim učiteljem, četudi bi bili še tako uoravičeni razlogi. Nedvomno1 ti
primeri že obstajajo na šolah. Če pa bi se svet šole vseeno odtočil za zmanjšanje, tak učitelj ne bi imel priznanega polnega delovnega časa.
Predlog zakona dela še eno razliko med razredno in predmetno sto-nio.
Ne zdi se mi prav. da daje na eni strani svetu šole ko-mnetenco, da določi učno
obveznost ravnatelju, na drugi strani pa mu jo v podobni stvari odreka. S
tem se izkazuje nezaupanje do samouoravnih organov.
Zato predlagam, da se druei odstavek 63. f) člena dopolni tako, da je učna
obveznost vseh učiteliev na šoli enaka. Svet šole pa naj potem samostoino odloča
o zvišaniu ali zmanjšanju učne obveznosti posameznim učiteljem. Premajhna
utemelii+ev me ponovno navaja na to, da ne morem brez pridržka glasovati za
tak nredlog.
Tretjič, v celoti je vprašliiv 63. g člen. Načelno je sprejemljiv, k°r ie
potrebno ta dela na šoli opraviti. Pomanikliiv pa ie v tem. da ni obrazložen
in da ne sloni na določenih raziskavah, ki bi jih lahko v tolikem času po sprejetju prvega zakona o delovnih razmerjih že naredili.
Na šoli. kier sem bil in na drusih šolah, v katere sem imel možnost vpogleda že pred leti. sem z merjeniem časa in z drugimi oblikami in nreverian-em
ugotovil, da je za opravljanje vseh naštetih, oziroma še nekaj manj del, kakor
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je navedenih v predlogu, potrebno precej več časa, kakor pa 42 delovnih ur,
če upoštevamo 22-urno učno. obveznost.
Mislim, da sem v predlogu videl, da je pri učni obveznosti predmetnih
učiteljev napisano, da je 22 ur obveznih. Verjetno je treba d-odati 22 ur učne
obveznosti.
Prej omenjeno preverjanje je pokazalo, da je v času šolskega pouka bilo
potrebno opraviti vsaj 49 do 54 delovnih ur. Lahko bi vam postregel z dokazi
iz šol Ravne in Crna, da je bilo tolikšno število ur opravljenih. Ako upoštevamo
samo čas šolskega pouka in dneve za pripravo za pouk pred začetkom šolskega
leta in delo ob koncu leta, res še ostane določeno število dni nepokritih. Toda
upoštevajoč v poprečju veliko večjo delovno obveznost v samem času pouka,
pa prosti dnevi še vedno ne pokrijejo tega presežka. V poprečju je potrebno
za upravljanje vseh del, ki so navedena v 63. g) členu 44—45 delovnih ur na
teden. Pri tem se upošteva 22-urna učna obveznost, čas pouka, kakor tudi tiste
dni, ko učno osebje nima pravice do rednega letnega dopusta. To so semestralne
in druge počitnice.
Menim, da bi moral predlagatelj to določbo utemeljiti z nekimi dokazili,
ki bi jasneje in nedvomno pokazala, da je temu lahko tako in ne drugače.
Vsekakor se strinjam s tem, da je to delo potrebno na šoli opraviti in da je
potrebno učitelja zakonsko obvezati, da bo to delo opravljal. Toda tako, da
se vse to enostavno šteje v delovno obveznost brez kakršnihkoli dognanj, se
mi ne zdi najboljši način. Ne morem se strinjati z določbo, dokler mi ne bo
kako' drugače dokazano, da ustreza. Za ta člen bi glasoval lahko le s pridržkom,
da je začasen in da bo v določenem roku preciziran in utemeljen.
Četrto. V prvem odstavku 89. a) člena predloga je navedeno, da se določbe
tega zakona uporabljajo tudi za vzgojitelje v vzgojno varstvenih zavodih. Letni
dopusti vzgojiteljev v zavodih, ki poslujejo celo leto, se ne uveljavljajo po
določbah 63. h) člena tega zakona. Mislim, da bi se najprej morali zediniti o
tem, ali naj smatramo delo v vzgojno varstvenih zavodih samo za varstveno,
ali pa ima tudi določene vzgojno-izobraževalne elemente. Menim, da je delo
v teh zavodih vzgojno-izobraževalno in varstveno. S tem, če bi jim ne priznali
take funkcije, bi pravzaprav negirali ves dosedanji razvoj in smisel teh ustanov.
Prepričan sem, ker sem prej sam delal v teh zavodih, da nimajo samo varstvenega namena. Ce jih okarakteriziramo tako, potem ne vidim razloea, zakaj
delati razliko med tistimi zavedi, ki poslujejo skozi vse leto od onih, ki posluj eio v času pouka.
Ce sprejmemo določbo predloga zakona, potem bomo prizadeli tiste vzgojno
varstvene zavode, ki poslujejo vse leto. Njihove vzgojitelje bomo nrikrajšah -ori
dopustih, čeprav je jasno, da je delo prav teh boli naporno kot delo vzgonteliev
v zavodih, kateri delujejo tako kakor šole. Takšna določba lahko povzroči le to,
da bodo vzgojno varstvene ustanove prehajale na prekinjeno poslovanje. S tem
bomo samo poslabšali položaj, namesto da bi težili k temu, da bi čimveč vzgojno
varstvenih zavodov v skladu s potrebami poslovalo neprekinjeno, tudi poleti.
Mislim torej, da je potrebno obravnavati vse vzgojno varstvene zavode
enako. Ne vidim posebnega razloga za to, da bi vzgojno varstvene zavode
obravnavali drugače kakor šole v pogledu vzgojnega dela, v ostalem delu pa
enako kot šole. Iz izkušenj, ki jih imam na našem področju, kjer smo u sneli
vzgojno varstvo dokaj razviti — mislim, da imamo zajetih otrok približno
IV—19 predšolskih otrok —> smo to uspeli zato, ker uvajamo prav s pomočjo
vzgojno varstvenih zavodov tudi male šole. Pri vseh vzgojno varstvenih za-

216

Prosvetno-kulturni zbor

vodih smo naleteli na polno razumevanje za celoletno poslovanje. Ob tej določbi
pa menim, da smo jim naredili krivico, ki pa zna prizadeti tudi varovance in
starše, saj zavodu ni tako težko preiti na poslovanje, s katerim vzgojno osebje
ne bo prikrajšano zaradi togosti predpisa. Sicer pa tudi ne vem, na čem to temelji. Ce na tem, da se zagotovi nadaljnji obstoj celotnega poslovanja, potem
je to predvidevanje zelo kratkovidno. S to določbo se ne bi mogel v celoti
strinjati, ker se zavedam posledic take diskriminacije.
Petič. Neprijetno mi je, da se oglašam v času, ko je republiški zbor že
sprejel predlog zakona in bi mi bilo še bolj neprijetno, če bi ta zbor ne mogel
potrditi zakona v enakem besedilu. Toda žal me to ne more ovirati pri svojih
odločitvah, pri glasovanju, če nisem prepričan v to, za kar glasujem.
Ponovil bi samo še besede, ki sem jih slišal na seji odbora in sem jih povedal že ob začetku. Čeprav po poslovniku ni obvezno, da naš zbor obravnava
zakone pred republiškim zborom, menim, da pa gre v tem primeru za tako
pomemben zakon, da bi moral nujno razpravljati pred njim.
S tem sem svoje glavne pripombe k temu zakonu povedal. Vztrajam pri
predlaganih spremembah treh členov, na katere sem opozoril že na seji odbora.
Pri glasovanju se bom odločil po svoji vesti. Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljan šek: Prosim tovariša Borisa Feldina, poslanca našega zbora, da predloži amandmaje pismeno, da bo kasneje stalni
odbor o njih lahko razpravljal.
Hkrati sem dolžan pojasniti, da je republiški zbor obravnaval zakonski
predlog pred matičnim zborom, to je našim. Oba zbora, tako republiški kakor
prosvetno-kulturni zbor, namreč enakopravno obravnavata vsa vprašanja. Da
citiram 4. člen našega poslovnika: obravnavata enakopravno vprašanja, ki imajo
pomen za delovne organizacije s področja prosvete, znanstveno-raziskovalnega
dela, umetnosti in drugih področij kulture in telesne kulture, ter druga vprašanja s teh področij; sprejema zakone in druge akte na teh področjih. To se
pravi, dokler naš zbor v enakem besedilu kot republiški zbor ne sprejme predlog zakona, zakona skupščina ni sprejela. Poslovnik nam daje določeno prednost,
da kot matični zbor prej obravnavamo zadeve, ni pa to vselej nujno, in dokler
naš zbor prav tako ne sprejme zakona v enakem besedilu, kakor že rečeno,
zakon ni sprejet. Nadaljujemo z razpravo. K besedi se je priglasil Slavko Vute.
Miroslav Vute : Menim, da lahko predlogu zakcna o spremembah in
dopolnitvah zakona o osnovni šoli zamerimo predvsem to, da samo enostransko
dopolnjuje in izboljšuje zakon o osnovni šoli, ki ga bomo verjetno morali še
dopolnjevati in spreminjati. Ker sem že v izjavi predsednika našega zbora in
v obrazložitvi tovariša Lipužiča zasledil, da je treba določena vprašanja še
proučiti, predlagam, da se obenem prouči tudi določba zakona, ki obvezuje
učenca, ki še ni dopolnil 15 let, izpolnil pa je le 8-letno obveznost, ni pa dokončal
osnovne šole, da mora kljub temu še 9. leto hoditi v šolo. Učenec ima sicer
pravico, da hodi v šolo do 17. leta.
K samemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni
šoli bi imel samo eno pripombo oziroma vprašanje. Ne znam si razlagati 63. c)
člen, ki se začenja takole: »Delovna mesta učiteljev, ki opravljajo vzgojno
izobraževalno delo poln ali najmanj polovični delovni čas na osnovni šoli, se
zasedajo po razpisu v skladu z določbami tega zakona.« Drugi odstavek pa
se glasi: »Osnovne šole so dolžne razpisati tista delovna mesta za posamezne
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učne predmete, za katere je ob upoštevanju učne obveznosti, določene s tem
zakonom, nezasedenih najmanj 8 ur tedensko.« Ne znam uskladiti teh dveh
določil. Trdimo, da se zasedajo delovna mesta za najmanj polovični delovni
čas, 20 učnih ur pa naj bi predstavljalo že domala polni delovni čas. Zdaj ne
vem, morda počasi in težko razumem predpise.
K 3. ostavku imam amandma, ki se glasi takole: V drugi vrsti se za besedama učne predmete črta vejica in doda besede »ali predmetna področja«.
Gre namreč za to, da imamo predmetne učitelje, ki so usposobljeni učiti dva
predmeta, na primer zgodovino in zemljepis. Imajo 12 ur zgodovine in 10 ur
zemljepisa. To se pravi, za en ali drug posamezni predmet šola ne bi bila
dolžna razpisati mesta. Ce pa obravnavamo skupino kot celoto, kar dejansko
tudi je na osnovni šoli, je šola potem dolžna mesta razpisati. Ne vem, morda
se tudi tukaj motim; v naši zapleteni zakonodaji se lahko kaj hitro zmotiš.
Se eno stvar. Podprl bi mnenje tovariša Belca. Menim, da je nekaj le treba
storiti. Morda pa imamo še nekaj učiteljev, s srednjo izobrazbo, ki uspešno
učijo 15 ali celo več let predmetno. Prosveta je eno od področij, kjer vendarle
nekoliko spremljamo in ugotavljamo uspehe dela. Imamo namreč neko vrsto
inšpekcije to je prosvetno-pedagoško službo, ki lahko ugotavlja rezultate
učiteljevega dela. Ali ne bi kazalo te učitelje obravnavati enako, kakor tiste
predmetne učitelje, ki imajo sicer ustrezno stopnjo izobrazbe, pa so recimo
zgodovinarji, učijo pa že 9 let matematiko. Ne vem, kakšno prednost imajo
v tem primeru ti. Res je, da imajo višjo stopnjo izobrazbe, vendar pa menim,
da bi učitelji — z nad 15 let prakse na nižji gimnaziji ali na osnovni šoli,
— vendarle lahko s tem zakonskim predlogom omogočili, da. ostane na delovnem
mestu. Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljanšek: Prosil bi tovariša Vuteja, da svoj
amandma pismeno predloži. K besedi se je prijavila poslanka dr. Aleksandra
Komhauser.
Dr. Aleksandra Kornhauser: Uvodoma bi želela opozoriti na
dve zadevi. Prva je neprijeten občutek, da o zakonu, ki se nam dozdeva nekoliko. problematičen, razpravljamo po tem, ko ga je republiški zbor že sprejel.
Čeprav je res tako, kot je razložil predsednik, da nas to k ničemur ne obvezuje,
pa to le visi nad nami, in menim, da bi bilo vsekakor priporočljivo, naj bi
v bodoče take bistvene zakonske osnutke najprej obravnaval prosvetno-kulturni
zbor, ker bi se v teh primerih neprimerno lažje odločal in bi imel manj
pomislekov.
Druga stvar pa zadeva našo debato; zdi se mi, da zelo močno poudarjamo
probleme učnega kadra in celo apeliramo na prosvetno-kulturni zbor, naj
vendar kot strokovni zbor upošteva problematiko tega kadra. Dovolite, da bi
ob tem opozorila prosvetno-kulturni zbor, da je prav tako dolžan zaščititi
interese druge strani, se pravi interese učencev in dijakov. Zato mi ne zamerite,
če se bom na zakonski predlog ozrla s tega aspekta.
Predlog zakona ima vrsto pozitivnih teženj, predvsem težnjo po večji
kvaliteti, čemur se osebno popolnoma pridružujem. Zlasti se ta težnia odraža
v jasnih določbah glede strokovnih izpitov učiteljev. Obvezno dopolnilno izobraževanje postavlja v prvo vrsto in to prav gotovo ni le smotrno, temveč celo
nujno; želeti bi le bilo, da bi v bodoče veljalo na tem področju več reda in več
sistematičnosti.
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Učna obveznost ravnateljev, ki jo uvajamo z zakonom, je prav gotovo
dejstvo, ki ga je treba čimprej realizirati. Pri obravnavi tega problema naletimo namreč na osnovnih šolah na izreden odpor, da bi ravnatelji sprejemali
kakršnokoli delo v razredu. V naših težnjah, ki jih skušamo uveljavljati z zakonom, prav gotovo ne gre le za prihranek, temveč predvsem za drugačno vsebino' dela ravnateljev. Ti so se v veliki večini preveč odtegnili samemu šolskemu
procesu in se, verjetno ne samo po lastni krivdi, ukvarjajo v znatni meri ali
pa v večini z administrativno-tehničnimi problemi.
Poudarek na dodatnem pouku je jasen iz pripomb, manj pa iz zakona. Če
bomo skušali doseči večjo učinkovitost dela na osnovni šoli, je gotovo, da bo
treba poudariti potrebo po kvalitetnem dodatnem pouku in pri temeljnih izobraževalnih skupnostih zagotoviti tudi sredstva zanj.
Kar me je navedlo, da sodelujem v debati, pa je divergenca med težnjami
na eni strani odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov prosvetnokulturnega zbora, ki so v skladu s splošnimi težnjami, da je treba zakonsko
zagotoviti ustrezno strokovno izobrazbo za pouk v osnovni šoli, na drugi strani
pa med 88. a) in b) členom predloga zakona. Predlog zakona tej težnji ne sledi
v celoti.
Odbor poudarja potrebo po ustrezni analizi izobrazbene strukture učnega
kadra na šolah; menim, da je teh analiz že cela vrsta. Po eni strani te analize
delajo zavodi, ki proučujejo ta kader, po drugi strani pa s temi podatki prav
gotovo izčrpno razpolaga republiški sekretariat za prosveto in kulturo. Toda
rezultati teh analiz so vse prej kot spodbudni. Zelo visok odstotek kadra na
osnovni šoli še ni ustrezno kvalificiran za delo na teh šolah. Ze dosedanji predpisi so zahtevali višjo izobrazbo' za poučevanje na predmetni stopnji pouka,
vendar vam lahko povem primer, da so na primer na Primorskem pa tudi
drugod, še številne popolne šole, ki imajo- enega do dva predmetna učitelja.
Lahko pa paralelno povem tudi primer diplomantke pedagoške akademije, ki je
diplomirala s samimi odličnimi ocenami, pa na Primorskem, v istem okolišu,
kjer ie tak deficit po teh kadrih, ni mogla dobiti delovnega mesta.
Člena 88. a) in b) še naprej uvajata tak »human« odnos do nestrokovnih
kadrov na šolah. Zelo smo humani do teh kadrov, mnogo manj pa smo humani
do učencev, ki se iim nestrokovni pouk maščuje na srednji šoli in prav gotovo
še nattrej, na višiih in visokih šolah.
Naj navedem primer iz zdravstva! V zdravstvu nam še na misel ne pride,
da bi bolničar lahko opravljal zdravniška dela. Prav tako ne bi dopuščali, da
bi na primer dermatolog operiral. V šolstvu pa nas prav nič ne moti pripomba,
ki sem jo prej slišala, da zgodovinar poučuje matematiko. V šolstvu dopuščamo
šarlatanstvo in ga z omenjenima členoma skušamo celo uzakoniti, čeprav bi
si uoala primerjati otroka z najbolj občutljivim tkivom našega telesa.
Naj bom konkretna: 88 a1* člen vsekakor ne ustreza, in sicer zadnji odvisni
stavek, ki pravi, naj bi učitelji ostali na delovnih mestih, če učni predmet po
uveliavitvi zakona še poučuieio in če izpolnjujejo pogoje glede stopnje izobrazbe. Ponavljam, če je nekdo kvalificiran za zgodovino, potem ne bi smel
in mu tudi ta zakon ne bi smel dati možnosti, da poučuje matematiko. Menim,
da je tak način neustrezen, zato predlagam k omenjenemu členu amandma:
»Predmetni učitelji in profesorji, ki so bili po službeni dolžnosti konec
leta 1959 dodeljeni na delovna mesta za poučevanje učnega predmeta, za katerega nimajo izobrazbe ustrezne stroke, lahko ostanejo na teh delovnih mestih,
če v roku največ petih let pridobe ustrezno izobrazbo.«
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Pri 88. b) členu pa bi opozorila na vrsto špekulacij, ki jih ta člen še vnaprej
dopušča. Za učitelje predmetnega pouka je, kot sem že prej navedla, zahtevana
že dolgo časa višja izobrazba. V zadnjih treh, štirih letih se je vpis na obe
pedagoški akademiji, kjer si učitelji to izobrazbo lahko pridobe, močno okrepil,
predvem izredni vpis. Za normalni izredni študij so predvidena štiri leta —
tri leta za študij in eno' leto za diplomo. Če primerjamo, da je študij na akademiji dveletni, potem je to dvojna doba.
Povedala bi, da se je večina resnih delavcev na šolah, se pravi resnih
pedagogov, že odločila za ta študij in da se prvi že celo bližajo diplomam, da
pa je določen del izkoristil vpis samo spekulativno. To si upam trditi zato, ker
je bilo vse, kar je šola o njih vedela, dvig indeksa. S tem indeksom so zaščitili
svoja delovna mesta, ostajali na njih in tako zapirali vrata za namestitev kadrov,
ki imajo ustrezno' izobrazbo. V treh letih takih učiteljev nismo imeli prilike
videti pri nobenem predavanju in pri nobeni vaji. Smatram, da je humanizem
do takih ljudi odveč.
Zato predlagam amandma, po katerem naj bi se 88. b) člen dopolnil s tem,
da si morajo učitelji, ki nimajo ustrezne stroke oziroma stopnje, najpozneje
v petih letih cd uveljavitve tega zakona pridobiti zahtevano izobrazbo in v
prvih treh letih opraviti vsaj polovico študijskih obveznosti. Na ta način bomo
namreč lahko preprečili, da bi še pet let ostajali taki ljudje na delovnih mestih.
Se tole: razvoj znanosti v zadnjih dveh desetletjih je večji, kot je bil do
leta 1940 v vsej zgodovini. Sola takemu razvoju mora slediti. Naj nam bo to
orientacija, ko- govorimo o kadrih, kajti po drugi plati ugotavljamo, da osnovno
šolo uspešno konča le 62 %> oziroma nekaj nad 60 °/o učencev in krivimo za to
ekstenzivnost šolskega dela. Za ekstenzivnost pa velja tudi v šolstvu enaka zakonitost kot v gospodarstvu. Povzročajo jo v prvi vrsti nestrokovni kadri. Zato
se zavedajmo, da razvoj gre svojo pot in če mu ne bomo sledili, bo šel pač
mimo nas. Hvala lepa.
Predsednik Miloš Poljanšek: Nadalje se je k razpravi prijavil poslanec Janez Karlin.
Janez Karlin: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Dovolite mi, da kljub temu, da je republiški zbor že sprejel dopolnitve zakona,
vlagam amandma k členom, o katerih je bilo že precej govora in sta jih že zelo
široko obrazložila poslanca Belec in Feldin.
Zelo se strinjam z besedami tovarišice podpredsednice, ki pravi, da nam
mora biti pri srcu kvaliteta našega šolstva, ki je, žal, razmeroma nizka. Bojim
se, da ne bi z neprimernimi členi, ki bi ne stimulirali nadaljnjega dela, to
kvaliteto in nezadovoljstvo, ki vlada med prosvetnimi delavci, še poslabšali.
Tako vlagam amandma k prvemu odstavku 63. f) člena, ki naj se glasi:
»Učna obveznost učiteljev za razredni in predmetni pouk je tedensko 22 ur.«
Prvi stavek tretjega odstavka pa naj se spremeni tako, da se glasi: »Učno
obveznost določi ravnatelju šole republiški sekretar za prosveto in kulturo.
Učno obveznost pomočniku ravnatelja pa določi svet šole.«
Kratka utemeljitev: Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni
šoli naj prispeva tudi k nadaljnji kvalitetni rasti našega obveznega šolstva. Z
delitvijo' različne obveznosti za razredne in predmetne učitelje nikakor ne
prispevamo' h krepitvi enotne osemletne osnovne šole. To bi kvarno vplivalo
na skupno delo in prispevalo razcepu med razredno in predmetno stopnjo.
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Razen tega prehajamo postopoma na enotne zahteve po izobrazbi za vse učitelje.
Ze sedaj imamo določeno število predmetnih učiteljev za razredni pouk, ki so
diplomirali na pedagoški akademiji in bi bilo do njih krivično, če bi imeli
večje obveznosti od tovarišev, ki so se posvetili študiju dvopredmetne ah celo
še enopredmetne skupine. Težko je reči, če so zahteve na predmetni stopnji
res večje, saj imajo razredni učitelji v tretjih in četrtih razredih večje število
pismenih šolskih nalog različnih predmetov, več priprav na pouk itd. Povsem
nerešeno pa je vprašanje učiteljev, ki poučujejo v petih razredih, ki so najbolj
zahtevni. Ob prehodu na razredni pouk v petih razredih smo tovarišem, ki so
prevzeli te razrede, obljubljali, da bodo glede na posebne zahteve in povečan
obseg njihovega dela njihova učna obveznost le 15 do 17 ur tedensko. Tu pa
sedaj ni jasno, ali spadajo v razredno skupino, kar bi bilo logično ali v predmetno skupino. Za njih ne more biti učna obveznost več kot 22 ur, ker morajo
že tako' dopolnjevati ure, ki se predmetno poučujejo v petih razredih na predmetni stopnji ali v drugih razredih.
Učna obveznost za ravnatelje osnovnih šol je po tem predlogu nejasna.
Ali obvezuje vse ravnatelje šol od osem- do štiridesetcddelčnih? Za dvig
kvalitete, ki je v našem šolstvu nujna, pa so potrebni enotni kriteriji in tudi
avtoriteta ravnatelja, kar pa le ne more biti preveč odvisno od boljše ali slabše
volje članov sveta šole ali tudi cd nerazumevanja. Potrebna so vsaj okvirna
navodila, če amandma ne bi bil sprejet.
Samo še eno misel k obveznosti ravnateljev. Popolnoma se strinjam s tem,
da vsi ravnatelji poučujejo, vendar je tu potrebno določiti, v kolikšnem obsegu
in kakšna je njihova vloga ob vsem pedagoškem, administrativnem, finančnem
in ostalem poslovanju na šoli.
Nadalje predlagam, da se iz drugega odstavka člena 63 g) v tretji vrsti
črtajo besede: »razredništvo, skrb za knjižništvo« ter v 8. vrsti »vodstvo šolskih kuhinj.«
Navedne obveznosti presegajo 42-urno delovno obveznost, če nočemo, da
bo kvaliteta osnovne, to je vzgojno-izobraževalne naloge občutno trpela. Poleg
tega bi prav v času, ko večina delovnih organizacij zmanjšuje delovni obseg na
42 ur, povečali obveznost učiteljem. Razredništvo je že od nekdaj bilo izven
splošne obveznosti. Na predmetni stopnji niso vsi, ki poučujejo, razredniki,
razen tega pa terja delo z razredom, razrednimi skupnostmi in razredno administracijo precej časa.
Nekatere šolske knjižnice imajo< nad 4000 knjig in so že vodile razprave, da bi šole s tolikšnim številom knjig dobile polno zaposlenega ali vsaj
honorarnega knjižničarja. To bi bilo potrebno, saj imajo tako urejeno že v
mnogih državah, pa ponekod tudi že pri nas.
Vodstvo šolske kuhinje terja prav tako' dnevno delo in je bilo vsa zadnja
leta posebej priznano. Ob zmanjšanju pouka gospodinjstva pa je prišel do
veljave predlog, naj bi učiteljice gospodinjskega pouka svojo učno obveznost
dopolnjevale z delom in vodstvom v šolskih kuhinjah.
Nedvomno je sporna še obveznost za delo pri izvajanju prostovoljnih dejavnosti, kar je še posebej zaskrbljujoče, ker je kulturne vzgoje in kultumoprosvetnega ter umetniškega dela v naših šolah žal vedno manj.
Predsednik Miloš Poljanšek: Nadalje se je prijavil k razpravi
poslanec Leopold Kejžar.
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Leopold Kej žar: Mislim, da naloga zbora, kot je naš, ni samo z
avtoriteto svojih glasov sprejeti zakonski predlog, ampak tudi zavzeti stališča
do utemeljitev, predlogov in pripomb, ki so v tej razpravi posredovane. Osebno
se sicer ne strinjam z vsemi določili zakona — mislim namreč, da bi na nekaterih področjih pristojnost delovnih organizacij s področja šolstva bila lahko
nekoliko večja, zlasti v pogledu svobode pri organiziranju in razporejanju učne
in delovne obveznosti. Vendar menim, da se ni mogoče strinjati z nekaterimi
pripombami, ki smo jih tu slišali, ker sodim, da so popolnoma drugačne od
stališč in sistema financiranja, ki ga je uvedel pred nekaj meseci sprejeti
zakon o financiranju izobraževanja. Iz pripomb, ki so tu dane, pa diha težnja
po ekstenzivnosti, po razširjanju; hkrati pa vemo, da zakon o financiranju
postavlja meje sredstvom. Če so sredstva omejena, potem je vsak delovni kolektiv zainteresiran, da poslovanje kolikor se da racionalno organizira v mejah
tistih normativov, ki so znanstveno utemeljeni in tako, da je pri tem zavarovana korist učencev. Sklepam, da gre za tendenco: enaka učna obveznost
za vso osnovno šolo, to je direktna projekcija uravnilovskih tendenc, ki so
izredno žive. To si moramo priznati, kajti popolnoma jasno je, da ob enaki
učni obveznosti delo ni enako. Če bi pa želeli to utemeljiti, pa se
ne moremo zadovoljiti s tem, da smo enotna šola, ampak bi morali poseči
po metodsko in, pedagoško upravičenih normativih, kjer bi učni proces v posameznih predmetih natančneje obdelali in šele potem postavili norme.
Slično velja, če se povrnem k 63. g členu, za razloge, ki jih je navedel tovariš
Feldin. Mislim, da ti popolnoma drže, če obravnavamo delo, kot se je tovariš
previdno izrazil, samo v času šolskega pouka. Vendar temeljni zakon o delovnih
razmerjih izrecno navaja, da je mogoče v delovnih organizacijah, kjer je delo
prek leta neenakomerno razporejeno, delovni čas smiselno razporediti tako,
da so pri tem zavarovane pravice glede spoštovanja nedeljskega in nočnega
počitka, če iz tega izhodišča gledamo ta določila, potem se moramo vprašati
predvsem to: ali je v teku šolskega leta, če odštejemo nedelje, praznike in čas
letnega dopusta, mogoče izvesti naloge, ki jih šoli nalagajo predmetniki in zakon
o osnovni šoli? Če jih ni mogoče, je seveda treba zagotoviti določene premike.
Mislim, da tudi stališče, da je razredništvo cd nekdaj posebej obravnavano,
ni povsem točno. Mislim, da je bilo prvič uvedeno posebno obravnavanje razredništva s predpisom takratnega sveta za šolstvo, če se ne motim, leta 1954.
Morda se boste spomnili, da smo imeli v prejšnjih časih tudi učno obveznost
dokaj različno, saj je obsegala 22 do 26 ur, na določenih nižje organiziranih
šolah pa celo 35 ur na teden.
Niti najmanj se ne zavzemam za to, da bi se povrnili tisti časi, vendar
pa mislim, da ni mogoče več gledati na vprašanje učne in delovne obveznosti
v šolah tako, kot da je učitelj še vedno uradnik, ki mu je predpisana plača,
postavljene enake obveznosti, prirejene enakim plačam. Če so med posameznimi
delovnimi mesti diference in iaz sodim, da so, je treba te diference materialno
ovrednotiti v okviru delovnih kolektivov, in ne morda v okviru republike, saj
vemo, da se razmere v raznih šolah izredno razlikujejo. Popolnoma drugačno
je npr. delo predmetnih učiteljev na šoli, ki je recimo v Ljubljani in ima enoizmenski pouk, kot pa delo na šoli, kjer je triizmeski pouk in kjer je predmetni
učitelj navadno na šoli cd zjutraj pa do popoldneva. Takih razlik ni mogoče
urejati z zakonom, zato je treba omogočiti in zahtevati, da delovni kolektivi
z vso odgovornostjo in pogumom sami te stvari urejajo.
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Predsednik Miloš Poljanšek: Želi še kdo razpravljati? Prosim,
tovariš Bojan Kardelj, poslanec našega zbora.
i
Bojan Kardelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Predvsem bi rad
povedal, da se popolnoma strinjam z načelnimi stališči, ki jih je izrekla tovarišica Kornhauserjeva. Glede pripomb, ki sem jih do sedaj slišal, me je v celoti
prepričal predlog, da bi morala biti učna obveznost za vse enaka, brez ozira,
ali gre za pouk predmetne ali razredne stopnje.
Želim pa povedati svoje mnenje k 88. b) členu. Zdi se mi, da tako določilo,
kot je zdaj, pomeni za mnoge občine in za mnoge šole korak nazaj v njihovi
želji po izboljšanju kvalitete pouka. Mnoge občinske skupščine oziroma njihovi
sveti, pa tudi sami kolektivi v šolah so že doslej nekaj let nazaj vlagali vse
večje napore za izboljšanje strokovne izobrazbe učnega kadra. Zato bi tako
reševanje, ki se pomakne za pet let naprej, pomenilo dejanje potuhe tistim, ki
morda priporočil in zahtev občinskih skupščin in delovnih organizacij s področja šolstva niso upoštevali. Mislim, da tako določilo vnaša tudi določeno
pravno nejasnost v delovna razmerja v šoli, ker se po eni strani zahteva razpisovanje delovnih mest, ki so strokovno neprimerno zasedena, po drugi strani
pa dajemo* moratorij 5 let tistim, ki te strokovne izobrazbe nimajo.
V občini, kjer sem poslanec, smo že imeli primere, da so bili razpisi opravljeni, prijavili so se ljudje z ustrezno izobrazbo, med tem ko tistih, ki so zasedali delovno mesto, ni bilo mogoče odpustiti; oziroma, če je prišlo do odpusta,
je bila na scdišču priznana pritožba in ie šola plačala čez 2 000 000 stroškov.
Menim, da — kolikor je sekretariat za presveto in kulturo taka stališča do
razpisa in izpopolnitev delovnih mest sprejel, bi moral dati tudi obvezno pravno
razlago, ki bi bila veljavna tudi za sodno prakso v primerih, ko pride do takih
delovnih sporov.
Prav tako menim, da bi morali pri 88. b) členu podpreti dosedanja prizadevanja občinskih skupščin, njihovih svetov in svetov delovnih kolektivov in
bolj kot doslej prisilievati zlasti vzgojni kader na predmetni stopnji, da dobi
primerno izobrazbo. Povsem se strinjam s tem, da tu ne gre za zaščito vzgojnega in izobraževalnega kadra, ampak za zaščito otrok; gre za kvaliteto pouka,
za katero ugotavljamo, da je pomanjkljiva, in da je otroci v osemletkah ne
dobijo dovolj, da bi lahko uspešno nadaljevali normalno' šolanje na šolah druge
stopnje.
Zato predlagam amandma, da se k 88. b čleiiu doda drugi odstavek: »Občinske skupščine lahko določijo tudi krajši rok za pridobitev zahtevane izobrazbe.« Možno pa je tudi, da se med predhodne določbe tega zakona da nov
7. člen z naslednjim besedilom: »Občinska skupščina lahko določi tudi krajši
rok za pridobitev zahtevane izobrazbe, kot tO določa 88. b) člen tega zakona.«
Glede učne odgovornosti za ravnatelje in pomočnike menim, da je umestna
pripomba prvega diskutanta, da v primeru, če bi te obveznosti prepustili svetom
šol, bi lahko prišlo do> zelo neobjektivnih ali pa nikakršnih obremenitev. Prav
tako pa imam za nemogoče, glede na različnost pogojev dela ne samo v republiki,
ampak celo v posamezni občini, da bi lahko tako obveznost predpisal katerikoli republiški organ. Zato predlagam, da bi določilo tega člena dopolnili s tem,
da učno obveznost za ravnatelje in pomočnike določa pristojni organ občinske
skupščine. Hvala lepa!
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Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec našega zbora,
tovariš Miienko Vodopivec.
Milenko Vodopivec: Tovarišice in tovariši poslanci. Močno me moti,
da je zakon, ki naj ureja naše šolsko življenje, prej obravnaval republiški zbor
kot naš zbor. In če sem prav razumel, da mora naš zbor sprejeti zakon v enakem besedilu kot republiški zbor, je zadeva kar nekoliko nerodna.
Zakonsko besedilo je vsekakor korak naprej pri urejanju življenja v šoli
in v celoti podpiram stališča dr. Kornhauserjeve.
Ne strinjam se pa s 63. f) členom. Sem za enotno obveznost, in za to, da bi
bila obveznost ravnateljev določena z zakonom oziroma kot je predlagal tovariš
Kardelj, da bi jo določile občinske skupščine. Zato predlagam amandma, da
je učna obveznost učiteljev za razredni in predmetni pouk na osnovnih šolah
enotna in znaša 22 ur na teden.
Predsednik Milo>š Poljanšek: Se še kdo priglaša k razpravi? Prosim.
Tovarišica Vera Kravarič.
Vera Kravarič: Ustavila bi se pri členu 40, ki govori, da učenci
8. razreda lahko opravljajo popravne izpite, če so negativno ocenjeni. Praksa
nam kaže, da je veliko takšnih učencev, ki svojo šolsko obveznost končajo
v 7. razredu, zanje ni nikjer določila, zlasti če imajo nezadostno oceno iz tujega
jezika, ali imajo tudi oni pravico do popravnega izpita.
Zato predlagam, da bi v zakonu dodah, da imajo tudi učenci 7. razreda,
če so le iz enega predmeta negativno ocenjeni, pravico do popravnega izpita.
Predsednik Miloš Poljanšek: Se želi kdo besedo? Prosim, tovariš
Tomo Martelanc, republiški sekretar za prosveto in kulturo.
Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Ker je navzoč predstavnik izvršnega sveta tovariš Boris Lipužič, bo k tej točki
dnevnega reda verjetno on po. odmoru pojasnil nekatere stvari, ki so- bile nakazane v razpravi, predvsem pa bo po konzultaciji lahko dal tudi stališče k posameznim amandmajem. Sam bi zato le kot prispevek k razpravi, ki je bila izredno
živahna, povedal nekaj svojih misli.
Predvsem bi rad omejil pomen predlaganega zakona. S tem zakonskim
predlogom, ki pomeni samo spremembe in dopolnitve k že sprejetemu zakonu
o osnovni šoli, ne posegamo v nekatere vsebinske probleme, ki so bili
načeti zadnje čase. Mishm, da gre pri tem za izredno tehtna vprašanja, ki jim
je treba posvetiti določeno pozornost, in ki jih bo treba tudi strokovno, nemara
celo znanstveno, proučiti, da bomo lahko prišli do takih spreminjevalnih rešitev, ki bodo najbolj ustrezale razvoju osnovne šole. Zato smo se pri obravnavanem zakonskem predlogu omejili zavestno samo tisto, kar se nam vsiljuje
v tem trenutku kot neogibna sprememba oziroma kot dopolnitev k že obstoječemu zakonu o osnovni šoli. Tu gre predvsem za tri stvari. Prvič za to, da nam
temeljni zakon o delovnih razmerjih daje pooblastilo, da v republiki neka'.ere
stvari glede delovnih razmerij prosvetnih delavcev drugače uredimo, kot nam
to nalagajo specifične razmere, bodisi v republiki bodisi v sami prosvetni stroki.
Te pravice smo se poslužili in zato predlagamo takšen zakonski predlog.
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Drugo. Med tem časom smo že sprejeli zakon o srednji šoli, ki ga je sprejel
ne samo republiški zbor, ampak tudi prosvetno-kulturni zbor, kjer smo vrsto
določil že sprejeli za učitelje na srednji šoli, med njimi tudi zahteve glede
njihove kvalifikacije, glede učne obveznosti itd. Menili smo, da je potrebno v
tem smislu predlagati tudi ustrezno dopolnitev zakona o osnovni šoli in ga
uskladiti z določili, ki smo jih že sprejeli za srednjo šolo. Iz tega rezultira vrsta
stvari, ki so zajete v predlaganem zakonskem predlogu.
In konec koncev je tudi še vprašanje vzgojno-varstvenih zavodov, ki nimajo svojega zakona. Menili smo, da bi bilo potrebno določena istovetna vprašanja, ki zadevajo te zavode enako kot osnovno šolo, podobno urediti, čeprav to
morda »pravno-estetskO'« ni najbolje rešeno s tem zakonom.
Kot sem dejal, pa se je pojavila v razpravi, ne samo danes na tem zboru,
ampak tudi v javni razpravi, okrog predloga zakona vrsta zelo tehtnih, resnično
vsebinskih problemov. Tako npr. 39. člen zakona o osnovni šoli, ki zadeva napredovanje učencev z eno negativno oceno. Kot sem že na republiškem zboru,
kjer se je pojavil podoben predlog, povedal, je zdaj nujno, čeprav ah prav zato,
ker smo že prej nekatere stvari sprejemali premalo proučeno, tokrat celotni
problem resnično temeljito proučiti. Sprejeli smo že obveznost, tako na republiškem zboru kot tudi na tem zboru, da bomo skupaj z zavodom za šolstvo
proučili v prihodnjem letu, kakšne so posledice v zvezi z zahtevo po spremembi
39. člena.
Opozoril bi samo na to, da so se pri tem pojavila zelo različna mnenja
in zelo različna gledanja, kaj je osnovna šola. Ali naj bo osnovna šola res tista
osnovna šola, skozi katero naj bi šel vsak naš državljan, vsak naš občan od
7. do 15. leta in ki bi mu omogočila v tem času maksimalno možno izobrazbo?
Ali pa naj bo to še vedno nekakšen skupek dveh šol, ki sta se spojih z reformo,
se pravi, osnovne šole in nižje gimnazije oziroma tistih šol, ki so bile paralelne
in podobne nižji gimnaziji? To se pravi, da naj bi bili višji razredi, kjer se
izvaja predmetni pouk, še vedno nekakšna vrsta nižje gimnazije, nekakšne
selekcijske šole, iz katerih se izločajo vsi tisti, ki niso sposobni za nadaljevanje
študija na gimnaziji. Moje osebno mnenje je in trdno sem prepričan v to, da
mora obveljati prvo stališče, saj smo v zakonu o osnovni šoli v prvem členu
zapisali, da osnovna šola »daje občanom osnovno vzgojo in osnovno splošno
izobrazbo ter jih v skladu z razvojem in s potrebami socialistične družbe razvija v samostojne osebnosti socialistične skupnosti«.
Skratka, zdi se mi, da bi moral biti naš cilj, da dejansko čimveč otrok med
7. in 15. letom spravimo skozi vseh osem razredov osnovne šole. To seveda lahko
dosežemo na več načinov; na najbolj vulgaren način tako, da znižamo kriterije
ocenjevanja, kar pa mislim, da nikakor ni in ne sme biti naš namen. Lahko pa
izvedemo tudi vrsto pedagoških, strokovnih in organizacijskih ukrepov, ki drugače urejajo nekatera vprašanja študija, napredovanja z negativno oceno oziroma s popravnimi izpiti, in to na način, ki bi najbolj ustrezal osnovnemu cilju
oziroma vlogi in konceptu osnovne šole.
V zvezi z 39. členom pa je res, kot je tovariš poslanec Belec rekel, da
so problemi nastali zaradi tega, ker šole nimajo možnosti za dopolnilni pouk
in ker tudi samo napredovanje z eno negativno oceno predvideva dopolnilni
pouk šele »-post festum«, se pravi šele potem, ko je negativna ocena že dana,
namesto, da bi bil dopolnilni pouk preden dobi otrok negativno oceno.
Mislim, da smo v zakonu o osnovni šoli to sicer dobro formulirali, vprašanje
pa je, kako to izvajamo. Člen 29. dobesedno pravi, da »osnovna šola organizira
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vzgojno-izobraževalno delo tako, da zagotovi napredek tudi učencem, ki zaostajajo in se počasneje razvijajo in da omogoči 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«. Kako to uresničiti pa seve ni
problem predpisa, ampak predvsem konkretne realizacije v življenjski praksi.
Ta realizacija v življenjski praksi pa spet ni odvisna zgolj od dobre volje,
ampak je odvisna tudi od drugih dodatnih činiteljev, predvsem od materialnih
in finančnih pogojev in možnosti. Mislim, da je v tem smislu točno, kar je
rekla tovarišica podpredsednica Kornhauserjeva, da bodo morale temeljne
izobraževalne skupnosti tudi temu vprašanju posvetiti posebno pozornost, zlasti
pri sprejemanju meril za financiranje.
Bilo je precej besed okrog učne obveznosti za vse učitelje. Pri predmetnem
pouku predlagamo isto ureditev, kakršna je za profesorje na srednjih šolah, se
pravi, učna obveznost je 22 ur. Drugo pa je vprašanje tako imenovane enotne
obveznosti tudi pri rednem pouku, za katero se zavzemajo nekateri tovariši
poslanci. Mislim, da te enotnosti v bistvu nismo krnili. Gre samo za to, da je
razredni pouk kot učnovzgojni proces v šoli drugače organiziran kot pouk v
višjih razredih.
28. člen zakona o osnovni šoli pravi, da je pouk v šoli organiziran tako,
da poučuje v prvih štirih razredih praviloma vse predmete en učitelj (razredni
pouk), v višjih razredih pa poučujejo posamezne predmete oziroma skupine
predmetov učitelji, usposobljeni za predmetni pouk. To se pravi, da učno
obveznost razrednega učitelja določa predmetnik. Zato je nemogoče reči, 22 ur
je učna obveznost, dve ali tri ure, kolikor jih je več, pa bo nekdo drug učil.
Postavlja pa se drugo vprašanje, kako takega učitelja nagrajujemo. Če je tu
problem, mislim, da bi določilo o enotni obveznosti škodovalo učiteljem, saj
imamo danes vrsto težav pri upokojitvah, ko se učiteljem ne šteje v njihovo
pokojnino tisti znesek, ki so ga prejemali kot osebni dohodek na račun nadur.
Mislim, da ie bolje urejati te stvari s takim načinom nagraievania, ki upošteva,
da se^ taka učna obveznost, ki presega 22 ur. šteje kot redno delo in se potem
tudi šteje v pokojnino. Menim, da je tako določilo, kot ga predlagamo, zaščita
koristi učiteljev.
Drugo pa je, kot sem dejal, da sam učni proces terja drugačno tretiranje
razrednega cd predmetnega učitelja. To ne pomeni diskriminacije med enim
ali drugim, ampak samo prilagajanje tega, kar sta zakona o osnovni šoli in
praksa že uzakonila, namreč dve vrsti pouka: razredni in pa oredmetni.
Glede učne obveznosti ravnatelja smo v nekaterih osnutkih zakona ž-e imeli
določila, ki so se približevala temu, kar posamezni tovariši poslanci preduga jo.
Vendar smo potem, ko smo se soočili s prakso, vendarle ugotovili, da so pri tem
nastopile zelo otipljive težave pri določanju meril. Namreč vse šole niso enake,
niti po obsegu niti po zvrsteh. Tudi vsi ravnatelji niso enaki. Ravnatelju, ki je
razredni učitelj po osnovnem poklicu, je silno težko določiti, recimo, samo 10
ur razrednega rouka. Vprašanje ie tudi. kako obravnavati romočnika ravnatelja.
Mislim, da bo tu nekaj problemov, ki jih bo skoraj nemogoče rešiti z
enotnim predpisom. Osebno se sicer zahvaljujem tovarišem poslancem, ki imajo
zaupanje v republiškega sekretarja, vendar menim, da je določanje učne obveznosti ravnatelja izredno kočljiva naloga. Zato smo menili, če že imamo
samoupravne organe v naših šolah, da je najmanj, kar iim lahko zaupamo,
to, da oni določajo učno obveznost ravnateljem. Poleg tega pa pri tem računamo
15
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tudi na zakon o financiranju in na izobraževalne skupnosti, ki bodo določale
sredstva na temelju določenih meril. Ce bodo v teh merilih predvidele določeno
učno obveznost tudi ravnateljem in če ti ne bi hoteli tega izpolnjevati, potem
šole tudi sredstev ne bodo prejemale v takem obsegu, kot bi jih sicer.
Spričo vsega tega imamo znatne možnosti za ukrepanje tudi v tej smeri, saj
lahko prek meril in prek financiranja te stvari zelo samoupravno in smotrno
razrešujemo, upoštevajoč vse specifičnosti, ki se pojavljajo na posamezni šoli.
Posebno vprašanje je usposabljanje tistih učiteljev, zlasti nekaterih starejših, ki nimajo predpisane izobrazbe. To je silno kočljivo vprašanje in to
iz dveh vidikov. Z enega vidika, kot je to opisala tovarišica Komhauserjeva,
z drugega pa kot je povedal tovariš Belec. Prvič gre za dejansko odgovornost,
ki jo imamo kot področje vzgoje in izobraževanja do naše mlade generacije,
drugič pa gre za human odnos do tistih starejših učiteljev, ki že dolgo učijo
in ki verjetno, ker so nekaj let pred upokojitvijo, ne bodo šli več študirat na
pedagoško akademijo. Mislim, da bi zato morali najti nekakšno srednjo pot.
Predlagani zakon je skušal najti tako srednjo pot, da ni v celoti postavil
enakih zahtev za vse učitelje, za čimer pravzaiprav teži amandma tovarišice
Kornhauserjeve, čeprav bi se nemara vsi morali zavzeti za tako stališče. Po
drugi strani pa spet nismo hoteli biti popustljivi v tem smislu, da bi popolnoma
uzakonili samo sedansko stanje, nekakšen status quo, ker bi bili s tem tudi v
nasprotju s samim zakonom o osnovni šoli. Člen 60 je namreč zelo kratek in
jasen: »Učitelj na osnovni šoli je lahko, kdor ima predpisano splošno pedagoško
in strokovno izobrazbo ter družbeno moralne lastnosti za uresničevanje vzgojnih
izobraževalnih smotrov.«
S predlaganim zakonom uresničujemo ta cilj. Toda uresničujemo ga postopoma. Zato predlagamo, naj bi ta postopnost ostala, naj bi ostal tudi predlagani rok in osebno bi bil tudi za to, da bi ostal predloženi zakon takšen, kot
je, brez amandmajev.
Ce bi sprejeli amnadma tov. Kornhauserjeve k 88. a členu, potem ta člen
ni potreben, ker je vsebovan že v 88. b členu. Bojim se, da bi z amandmajem
vendarle izzvali določen pritisk brez potrebe, ker rok 5 let že tako visi nad
tistim prosvetnim delavcem, ki bi ne hotel svojih izpitov opraviti. Kdaj pa
jih bo opravil, pa praktično prepustimo njemu in njegovim možnostim, upoštevajoč, da so to le starejši ljudje, ki imajo tudi družinske, stanovanjske in
osebne probleme in ne zgolj samo strokovne.
Tu je bilo načeto še vprašanje učne obveznosti. Mislim, da je prigovor,
ki ga je navedel tovariš Feldin, eden izmed tistih najtežjih, na katerega bi
lahko dal odgovor. Namreč, na kakšen način smo prišli do obveznosti 22 Ur
za predmetne učitelje. Tudi če bi delali raziskave, mislim, da bi te raziskave
lahko dokazale, da je učna obveznost 20 ur ali pa 24. Izkušnje, ki jih imamo
na tem področju, govorijo za eno in drugo. Nekje sem bral, da je najnižja učna
obveznost pri predmetnih učiteljih, mislim da v Franciji, za učitelje matematike
od 18 do 19 ur, da pa se povzpne tudi do 28 ur v nekaterih drugih deželah.
Vsekakor pa je v večini primerov višja od 22 ur. Gre bolj za to, da na podlagi
izkušenj, ki jih imamo in na podlagi določenih pridobljenih pravic, ki jih imajo
prosvetni delavci, skušamo najti takšno rešitev, ki bi pomenila ne nekakšno
znanstveno utemeljeno, ampak predvsem z nekakšnim družbenim dogovorom
pogojeno rešitev. Mi smo takšno konvencijo že sprejeli v zakonu o srednjih
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šolah in menimo, da je prav, da analogno takšno učno obveznost sprejmemo tudi
za učitelje osnovnih šol.
Glede ostale učne obveznosti, ki velja do 42 ur, pa mislim, da je to stvar
notranje ureditve šol. Tu bi verjetno bila potrebna določena diskusija, ali je
recimo pouk telesne vzgoje enak pouku matematike ali slovenščine in, ali je
prav, da smo šli na učno obveznost, ki je linearna, se pravi, da je v toliko
pravična, ker vse enako obremenjuje in v toliko krivična, ker enako bremeni
tiste, ki morda niso enako obremenjeni. Zato je prav, da tudi samoupravni
organi o teh stvareh razmišljajo in obremenjujejo z dodatnim delom tiste, ki
so s poukom zaradi njegove strukture in vsebine manj obremenjeni. Tu je
potrebno seveda upoštevati tudi to, da 22 učnih ur pri različnih šolah ne pomeni
enake obremenitve.
Vprašanje je tudi, zakaj ločujemo vzgojno-varstvene zavode in njihovim
delavcem dajemo drugačen tretman glede dopusta. Citiral bi prečiščeno besedilo
temeljnega zakona o delovnih razmerjih, ki v členu 66 pravi, da učno in
vzgojno csebje na šolah in drugih vzgojnih zavodih izrabi letni dopust med
letnimi šolskimi počitnicami. Ta dopust sme trajati največ toliko, kolikor
trajajo šolske počitnice. To določilo velja povsem jasno tam, kjer so šolske'
počitnice, kjer pa teh ni, potem analogno velja zakon o delovnih razmerjih
kot za vse druge uslužbence. Zato so tako tretirani tudi tisti delavci, ki delajo
na vzgojno-varstvenih zavodih, ker ti delajo celo leto in nimajo šolskih počitnic.
Mislim, da je zelo smotrno to, kar je predlagal tovariš Vute, naj bi se
proučila obveznost obiskovanja osnovne šole za tiste, ki so dopolnili 15. leto.
Tu imamo nekaj primerov, ki so res mejni in ki povzročajo težave, tako da bi
bilo temu potrebno posvetiti določeno pozornost. Zato v imenu republiškega
sekretariata sprejemam pobudo, da bomo' te stvari tudi skušali urediti.
Vprašanje še, ki ga je načel tovariš Bojan Kardelj, ko za 88. b člen pravi,
da je rok petih let ponekod predolg. Mislim, da sem že rekel, da je ponekod
predlog, ponekod pa prekratek. Mi smo z zakonom vendarle morah rok postaviti
in smo vzeli v poštev celotno Slovenijo, ne pa samo razvite ali pa samo nerazvite, ne samo tiste šole, ki so že dobro zasedene s kadri, ampak tudi tiste šole,
ki imajo še velik odstotek, kadra brez ustrezne strokovne usposobljenosti. Med
dvema skrajnostima smo skušali najti zlato sredino in problem rešiti tako,
da dajemo enotni rok petih let.
Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanka dr. Kornhauserjeva.
Dr. Aleksandra Kornhauser: Zelo kratka bom. Ne morem se
strinjati z republiškim sekretarjem za prosveto in kulturo glede ocene današnje
diskusije, češ da gre za vehementno zastopanje dveh skrajnosti, da pa je predlog zlata sredina. Takih ocen debate smo vajeni in menim, da bi morali opraviti
z njimi. Morah bi konkretno razpravljati o določenih problemih in vedeti, ali
res gre za dve skrajnosti.
Menim, da pri oceni 88. a in b člena ni šlo za nobene skrajnosti v naši
debati, ampak za splošne utemeljene tendence; zato bi si dovolila prositi vse
poslance: ko razpravljamo o amandmajih, razpravljajmo z vso odgovornostjo in
jih z vso odgovornostjo ali sprejmimo ali zavrnimo, ne omejuimo se vnaprej
s^ tem, da je predlog zlata sredina. Menim, da moramo vedeti, 'za kaj se odločimo, ker bo to imek> zelo globoke posledice v nadaljnjem delu naših šol.
15*
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Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli še kdo sodelovati v razpravi?
(Ne.) Odrejam odmor, člane stalnega odbora pa obveščam, da bo seja odbora
v sobi 212/11. Prosim, da se razprave udeležijo tudi predstavniki izvršnega sveta
in republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, prav tako pa tudi vsi poslanci, ki so predložili amandmaje.
(Seja je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 15. uri.)

Predsednik Miloš Poljanšek: Ker stalni odbor še dela, se vsiljuje
alternativa ali popoldne nadaljujemo s točko o knjižničarski mreži ali pa jo
preložimo na prihodnjo sejo. Bojim se, da bi popoldne ne mogli piiti vsi, da
bi pa zbor v preskromnem številu obravnaval tako tehtno temo, pa verjetno
ne bi bilo prav. Se strinjate, da preložimo točko o knjižnični mreži na prihodnjo
sejo? (Da.) Cez nekaj minut bomo nadaljevali sejo.
Nadaljujemo z razpravo o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o osnovni šoli. Prosim predstavnika stalnega odbora, da da poročilo.
Lojzka Gostenčnik-Zmavc: Spoštovani tovariši poslanci in tovariš predsednik! Odbor ie bil prisiljen, da dlje časa dela, zato se opravičujemo,
ker smo zadržali sejo zbora.
Stalni cdbor je obravnaval vse pismeno predložene amandmaje; ustnih
predlogov, ki so jih dali tovariši poslanci v razpravi, nismo obravnavali. Odbor
je ob tem menil, naj bi v bodoče, kolikor je le mogoče poslanci pošiljali pismene
predloge že pred zasedanjem zbora.
Na odboru smo zavzeli stališče tudi do načina obravnavanja posameznih
zakonskih predlogov v republiškem in prosvetno-kulturnem zboru. 2e na
zadnji odborovi seji smo kritično omenili, da bi bil normalen tak postopek,
da se zakonski predlogi najprej obravnavajo na prosvetno-kulturnem zboru,
šele nato pa na republiškem zboru. To> sem dolžna pojasniti zaradi tega, ker
so nekateri člani odbora, pa tudi poslanci, ki so predlagali amandmaje, bili
pod vtisom, da amandmajev ne sprejmemo zaradi tega, ker je v celoti dopolnitev zakona sprejel že republiški zbor, zaradi česar bi v spornih primerih
morali sprožiti usklajevalni postopek.
Poslanec Janez Karlin je dal spreminjevalni predlog k 63. f členu, in sicer,
da se prvi odstavek takole spremeni: »Učna obveznost učiteljev za razredni
in predmetni pouk je tedensko 22 ur.«
Člani odbora so ugotovili, da so o tej problematiki že na prejšnji seji intenzivno razpravljali, ko so dali pristanek na prvotno formulacijo. Mnenja niso
spremenili. Glede učne obveznosti učiteljev za razredni in predmetni pouk
je stvar toliko sporna, ker je na nižji stopnji razredni pouk organiziran tako,
da nujno vključuje višio učno obveznost. To se pravi, da v 4. in 5. razredu pride
tudi do 24, pravijo celo do 26 učnih ur. Ker je položaj glede na organizacijo
pouka in tudi sicer sporen, je odbor spreminjevalni predlog zavrnil.
Nadalje je poslanec Janez Karlin dal amandma k istemu členu in sicer:
prvi stavek 3. odstavka naj se spremeni tako, da se glasi: »Učno obveznost določi
za ravnatelja šol republiški sekretariat za prosveto in kulturo. Učno obveznost
pomočniku ravnatelja pa določi svet šole.«
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V istem smislu so dali amandmaje k temu odstavku tudi poslanci dr. Aleksandra Kornhauser, Bojan Kardelj in Janez Feldin. Smiselno se ti amandmaji
nekako ujemajo.
Odbor je zavzel do tega spreminjevalnega predloga naslednje stališče:
Predloženo besedilo naj ostane, pač pa naj prosvetno-kulturni zbor sprejme
priporočilo, po katerem naj republiška izobraževalna skupnost pri izdelavi
osnovnih meril in normativov za financiranje dejavnosti šol upošteva željo,
izraženo v amandmajih. Predlagatelji amandmajev so se s tem zadovoljili in
je tako' ostalo pri prvotni dikciji zakona.
Poslanec Janez Karlin je nadalje predlagal k 63. g členu spremembo, in
sicer, da se v drugem odstavku črtajo v tretji vrsti besede »razredništvo, skrb
za knjižnico'«, v 8. vrsti pa »vodstvo šolskih kuhinj«.
Odbor se s predloženim amandmajem ni strinjal.
Poslanec Boris Feldin je k 63. g členu predlagal, da se doda nov odstavek,
ki se glasi: »Republiški sekretariat za prosveto in kulturo mora najkasneje v
enem letu po sprejemu zakona izdati podrobnejše predpise o obsegu posameznih del, navedenih v 2. odstavku 63. g člena.«
Tudi k temu predlogu je odbor menil, naj bi republiška izobraževalna
skupnost izdelala neka skupna merila glede celotnega področja, ki je navedeno
v 63. g členu. Za ta predlog je bilo osem članov odbora, eden pa se je vzdržal.
Poslanka dr. Aleksanra Kornhauser je predlagala k 63. f členu, naj se
v 3. odstavku v 2. vrsti besedi »svet šole« nadomesti z besedami »temeljna
izobraževalna skupnost z ustreznimi merili«. Po pojasnilu, ki ga je poslanki
dr. Aleksandri Kornhauser dal predlagatelj, je ta umaknila svojo formulacijo.
Nadalje je predlagala k 88. a členu, naj se v 4. vrsti za besedo »mestih«
doda novo- besedilo »če imajo več kot 20 let delovne dobe«.
Ta amandma je bil po obsežni razpravi sprejet, predlagatelj pa se je
vzdržal.
Nadalje je bil sprejet tudi predlog tovarišice Kornhauserjeve, da se v 88. b
členu po besedi »izobrazba« doda besedilo: »tako da v prvih treh letih opravijo
vsaj polovico študijske obveznosti«.
Ves ta člen se že tako nanaša na dokvalifikacijsko in študijsko obveznost
posameznih učiteljev, ki nimajo določene izobrazbe za opravljanje svojega
poklica na določenih delovnih mestih. Predlagatelj se je vzdržal.
Poslanec Bojan Kardelj je v 63. f členu v 3. odstavku predlagal naslednjo
spremembo: Prvi odstavek naj se spremni tako, da se glasi: »Učno obveznost
za ravnatelja in pomočnika ravnatelja naj določi pristojni organ občinske skupščine.« Omenila sem že, da je bilo to vprašanje obravnavano v zvezi z amandmajem poslanca Janeza Karlina. Tovariš Kardelj se je s tem strinjal.
K 88. b členu pa je predlagal, da se doda nov drugi odstavek, ki naj se
glasi: »Občinske skupščine lahko določijo tudi krajši rok za pridobitev zahtevane
izobrazbe.«
Isto besedilo se lahko vstavi tudi kot 7. člen, vendar z naslednjo dopolnitvijo: »Občinske skupščine lahko določijo tudi krajši rok za pridobitev zahtevane
izobrazbe, kot to določa 88. b člen tega zakona.« Sedanji 7. člen postane 8.j
8. člen pa postane 9.
Ta predlog je nekako sovpadel s predlogom poslanke Kornhauserjeve in se
zaradi tega po razpravi o njem ni glasovalo.
Na odboru je bil izglasovan tudi predlog poslanca Feldina, da se v drugem
odstavku 63. f člena črtajo v 3. vrsti besede: »za predmetni pouk«.

230

Prosvetno-kulturni zbor

Ni bil sprejet predlog istega poslanca, naj se v 89. a členu črtajo besede
»tistih« in »ki poslujejo celo leto«.
K 63. c členu je predlagal poslanec Vute naslednjo spremembo': Drugi odstavek naj se glasi: »Osnovne šole so dolžne razpisati tista delovna mesta za
posamezne učne predmete oziroma za predmetna področja, za katere je ob
upoštevanju učne obveznosti, določene s tem zakonom, nezasedenih najmanj
20 ur tedensko.«
Odbor je razpravljal o tem predlogu in ga zavrnil.
Tudi amandmaja k 88. a členu, po katerem naj se dopolni besedilo po predlogu poslanca Vuteja: »Učitelji, ki uspešno učijo nad 15 let predmetno, lahko
ostanejo na teh delovnih mestih«, odbor ni sprejel.
'S tem zaključujem poročilo odbora in dodajam le še naslednje pripombe:
V celotni oceni amandmajev posameznih poslancev se odvijata dve smeri, ki
sta si sami po sebi že nekako nasprotujoči. Ena struja poslancev, če smem tako
reči, je nastopila kot zagovornik kadra, ki ni dokvalificiran, druga skupina pa
se je cdlo'čno zavzela za dokvalifikacijo. Glede na to je bil odbor seveda v dilemi,
kar se vidi tudi po številu glasov, ki so bili v odboru dani k predloženim
amandmajem. Zato se je tudi seja odbora tako zavlekla.
Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim predstavnika izvršnega sveta,
da posreduje stališče do predloženih amandmajev.
Boris Lipu žic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
V imenu predlagatelja sem si na seji odbora za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov pridržal pravico izjave glede sprejetih amandmajev poslancev dr. Aleksandre Kornhauser in Borisa Feldina, in sicer iz formalnega razloga, ker je
izvršni svet že sprejel predlagano besedilo zakona in je tudi že obravnaval
določene spreminjevalne in dopolnilne predloge k predlogu zakona; poleg tega
pa je med tem časom zakon že obravnaval in sprejel republiški zbor. To seveda
ni razlog, da ne bi ponovno proučili amandmajev, ki so jih sprožili tovariši
poslanci v prosvetno-kulturnem zboru in ki jih je sprejel odbor za proučevanje
zakonskih in drugih predlogov. Vendar bi pred glasovanjem o teh spreminjevalnih in dopolnilnih predlogih želel povedati še nekatere vsebinske pomisleke,
ki zadevajo obravnavane amandmaje.
V zvezi z amandmajem, ki ju je predlagala poslanka dr. Kornhauserjeva,
menimo, da bi lahko povzročila v sedanji situaciji v našem šolstvu določene
kadrovske in finančne posledice, katerih ne moremo predvideti v vsej njihovi
obsežnosti. Na naših osnovnih šolah namreč poučuje še precej učiteljev z visoko
in višjo izobrazbo, ki so bili pred leti, zlasti v času pred izvajanjem osnovnošolske reforme in ob sami izvedbi reorganizacije osnovnega šolstva dodeljeni
na ta delovna mesta. Ti tovariši so bili tedaj z odločbami za šolstvo pristojnih
organov okrajnih ljudskih odborov dodeljeni na ta delovna mesta zato, da
smo izpopolnili prazna delovna mesta v reorganiziranem osnovnošolskem sistemu. Upoštevati je treba, da imajo ti tovariši ustrezno stopnjo izobrazbe,
čeprav vemo, da glede na uveljavitev obravnavanega zakona seveda nimajo
ustrezne vrste strokovne izobrazbe.
Ko smo reorganizirali osnovno šolstvo, je družba postavila določene zahteve
pred te tovariše in tovarišice, ki so se odzvali tem zahtevam in šli poučevat
na določena delovna mesta. Danes, ko že po 10, 15 in več let poučujejo na teh
delovnih mestih, vemo, da so si ob individualnem strokovnem izpopolnjevanju
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pridobili tudi že metodične in druge strokovne sposobnosti. Mnogi med njimi
so že prekoračli več kot polovico službene dobe in se približujejo upokojitvi.
Zato smo v težavni situaciji, v kateri se pravzaprav zavestno odločamo za
manjše zlo, namreč, da poučujejo tovariši z ustrezno stopnjo izobrazbe, ne pa
z ustrezno vrsto strokovne izobrazbe.
Ce bi bili sprejeti amandmaji, kot so tu predlagani, bi se lahko zgodilo,
da bi ostali brez učiteljev na mnogih delovnih mestih, ki jih v posameznih
občinah že leta in leta razpisujejo, pa ne morejo dobiti učiteljev z ustrezno
strokovno izobrazbo. Lahko bi se nam zgodilo, da nenadoma ostanejo ta delovna
mesta nezasedena; to pa bi ogrozilo normalno izvajanje pouka. Zato menimo,
da bi se zlasti klasični filologi in romanisti, ki so bili dodeljeni na ta delovna
mesta pred letom 1959, sedaj nenadoma znašli v težki situaciji. Nedvomno bi si
marsikdo izmed njih iskal zaposlitev izven šol, zaradi česar bi v mnogih občinah ostali brez nujno potrebnega učnega kadra, ki bi lahko vsaj do neke mere
ustrezno izpolnjeval svoje obveznosti, čeprav se zavedamo, da ne bi imel ustrezne strokovne izobrazbe.
Mislim, da so to dokaj tehtni vsebinski pomisleki, ki nas navajajo na to,
da je treba sprejem predlaganega amandmaja znova dodobra proučiti. V sedanji
situaciji pa menim, da takega amandmaja ni mogoče akceptirati, zato si pridržujem pravico, da v usklajevalnem postopku, ki bo morebiti sledil — če zbor
sprejme amandmaje — izvršni svet znova prouči amandmaje in ob tej priliki
zavzame definitivno stališče.
Razen, tega bi opozoril, še na to, da je skupščina sprejela pred dvema
mesecema zakon o srednjem šolstvu, kjer smo bili manj rigorozni pri določitvi
kriterijev glede učiteljev, ki nimajo ustrezne strokovne izobrazbe in ki danes
poučujejo v srednjih šolah.
V zvezi z ostalimi amandmaji, ki so bili predloženi, in jih je odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov zavrnil, se strinjam s stališči odbora.
Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa. Zeli predstavnik zakonodaj no-pr avne komisije besedo? Prosim, tovariš Boris Kocijančič, predsednik
zakonodajno-pravne komisije.
Boris Kocijančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Dolžan sem kratko
pojasnilo: zakonodajno-pravna komisija je namreč obravnavala predlog zakona
v obliki, v kakršni vam je bil predložen za današnjo razpravo, in je k temu
zavzela stališče glede na to, da sta oba pristojna odbora, tako vašega zbora kot
republiškega zbora, tudi že dala polno soglasje. Spremembe so bile zgolj zakonodajno-tehničnega značaja in obžalujem, da je poslanec vašega zbora, ki je
v naši komisiji in ki bi moral pojasnjevati stališča zakonodajno-pravne komisije,
odsoten. Ce je morda nastalo zaradi tega zavlačevanje, krivda ne zadene celotne
komisije.
Glede samih predlogov amandmajev lahko izjavim, da ni niti enega, ki bi
bil v izrazitem nasprotju z ustavnim in zakonodajnim sistemom; zato s tega
stališča ne bi bilo ovire za njihov sprejem. Razlogi oportunosti, ki jih je navedel
namestnik sekretarja tovariš Lipužič, pa govorijo za to, da bi se morda vendarle
sprejelo besedilo v prvotni obliki.
Če bo vaš zbor sprejel določilo, ki ni povsem adekvatno z besedilom,
kakršno je bilo sprejeto v republiškem zboru, je po ustavi nujen usklajevalni
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postopek, v katerem bo mogoče še vsa vprašanja razčistiti. Toliko sem dolžan
za uvodno pojasnilo.
Predsednik Miloš Poljanšek: Prehajamo na sklepanje o predloženih
amandmajih.
K 63. f členu 1. odstavek in 3. odstavek, kjer je govora o učni obveznosti
ravnatelja in njegovega pomočnika, so amandmaje umaknili poslanci: Janez
Karlin, Boris Feldin, dr. Aleksandra Kornhauser in Bojan Kardelj.
Ne glede na to> vprašam predlagatelje amandmajev, ali vztrajajo pri amandmajih, ki v odboru niso bili izglasovani.
Vprašam poslanca Janeza Karlina, ali vztraja pri svojih amandmajih k
63. f členu in k 63. g členu?
Janez Karlin: Vztrajam.
Predsednik Miloš Poljanšek: Vprašam poslanca Bojana Kardelja,
ali vztraja pri svojem amandmaju k 88. b členu?
Bojan Kardelj: Ne vztrajam.
Predsednik Miloš Poljanšek: Vprašam poslanca Miroslava Vuteja,
ali vztraja pri svojih amandmajih k 63. c členu in k 88. a členu?
Miroslav Vute: Vztrajam.
Predsednik Miloš Poljanšek: Vprašam poslanca Borisa Feldina, ali
vztraja pri svojih amandmajih k 63. g členu in k 89. a členu.
Boris Feldin: Amandma k 63. g členu umikam. Ne morem pa se
odpovedati amandmaju k 89. a členu in bi ga po potrebi obrazložil.
Predsednik Miloš Poljanšek: Najprej glasujemo o amandmaju poslanca Janeza Karlina k 63. f členu, 1. odstavek, ki naj se spremeni tako, da
se glasi:
»Učna obveznost učiteljev za razredni in predmetni pouk je tedensko 22 ur.«
Kdor je za predlagani amandma, naj prosim dvigne roko. (26 poslancev
dvigne roko.) Je kdo proti? (11 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (5 poslancev.)
Ugotavljam, da je amaindma sprejet.
Isti poslanec je dal k 63. g členu naslednji amandma: V drugem odstavku
se črtajo v 3. vrsti besede »skrb za knjižnico«, v osmi vrsti pa »vodstvo šolskih
kuhinj«.
Kdo je za predlagani amandma? (14 poslancev.) Je kdo proti? (21 poslancev.)
Se je kdo vzdržal? (8 poslancev.) Amandma torej ni sprejet.
Poslanec Boris Feldin je predlagal amandma k 89. a členu, kjer naj se
črtajo besede »tistih« in »ki poslujejo celo leto«. Odbor predlaganega amandmaja ni sprejel, poslanec pa vztraja pri tem amandmaju. Preidemo na glasovanje. Kdor je za predlagani amandma, naj prosim dvigne roko. (10 poslancev
dvigne roko.) Je kdo proti? (16 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (17 poslancev.)
Amandma ni sprejet.
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Amandma poslanca Miroslava Vuteja k 63. c členu je naslednji: Drugi odstavek naj se glasi: »Osnovne šole so dolžne razpisati tista delovna mesta za
posamezne predmete oziroma za predmetna področja, za katere je ob upoštevanju učne obveznosti, določene s tem zakonom, nezasedenih najmanj 20 ur
tedensko.«
Predstavnik izvršnega sveta želi besedo.
Tomo Martelanc: Predlog amandmaja, ki ga je predložil poslanec
Miroslav Vute, je odbor zavrnil, ker sem tudi jaz morda napačno tolmačil zakonsko določilo, da se delovna mesta za posamezne učne predmete nanašajo
tudi na posamezna predmetna področja. Po naknadni konzultaciji pa smo ugotovili, da verjetno vendarle gre za pravilen amandma, ker se zdi, da ie nastala
tiskovna pomota pri prepisovanju. Besedilo bi se moralo glasiti takole: »tista
delovna mesta za posamezne učne predmete ali skupine učnih predmetov.«
Ce se tovariš poslanec strinja s tako formulacijo namesto svoje, bi kot
predstavnik republiškega sekretariata za prosveto in kulturo podprl tak
amandma.
Predsednik Miloš Poljanšek: Se poslanec Vute strinja?
Miroslav Vute: Se strinjam, rad bi pa še nekaj povedal. Menim, da
bi bilo potrebno, kadar odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov
odklanja amandmaje, da k temu da utemeljitev. Oba moja amandmaja pa sta
bila zavrnjena brez utemeljitve.
Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli predstavnik izvršnega sveta besedo? (Ne.) Mogoče želi besedo predstavnik odbora?
Jože Smole: Poročevalka je v glavnem dala obrazložitev za vse predloge; mislim pa, da je treba upoštevati, da se je delalo v izredni naglici.
Kar zadeva amandma k 88. členu, ki ga je dal poslanec Miroslav Vute, je
bilo mnenje odbora, da je ta amandma nesprejemljiv, kar smo bili v odboru v
večini mnenja, da je treba zaostriti strokovne kriterije in podpisati vsa prizadevanja, ki gredo v tej smeri. Zato naj se tudi s tem zakonom zagotovi potrebna
strokovna izobrazba.
Kar zadeva amandma k 63. c členu, moram povedati, da nam bi bil povsem
jasen. Izrazil bi pa ob tem kritično pripombo, da se tovariš Miroslav Vute ni
udeležil seje odbora, dočim so drugi predlagatelji amandmajev bili na seji in
so pomagali pri delu. Predsednik zbora je namreč zaprosil vse predlagatelje
amandmajev, naj pridejo na sejo odbora.
Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli predlagatelj amandmaja besedo?
(Ne.) Lahko preidemo na glasovanje. Najprej pa še to; gre za proceduralno
vprašanje. Odbor ni sprejel amandmaja, ki pa ga je s korekcijo sedaj sprejel
predstavnik izvršnega sveta. Zeli predstavnik stalnega odbora besedo? Prosim,
tovariš Jože Smole.
Jože Smole: Mislim, da bom pravilno tolmačil mnenje večine v odboru, če pravim, da se odbor s spremembo, ki je bila zdaj podana, strinja.
Nesporazum je bil, ker nismo mogli točno ugotoviti, na kaj se nanaša; nespo-
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razum je bil tudi pri obrazložitvi predstavnika sekretariata za prosveto in
kulturo. Ce se predstavnik predlagatelja in poslanec Miroslav Vute strinjata
s predlaganim besedilom, se strinja tudi odbor.
Predsednik Miloš Poljanšek: Glasujemo torej samo o 88. a členu,
kjer je predlagano: »Učitelji, ki uspešno učijo nad 15 let predmetno, lahko
ostanejo na teh delovnih mestih.« Kdor je za predlagani amandma, naj prosim
dvigne roko. (9 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (22 poslancev dvigne
roko.) Se je kdo vzdržal? (9 poslancev dvigne roko.) Potemtakem amandma ni
sprejet.
Besedo želi predstavnik izvršnega sveta.
Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, samo majhna korekcija; nisem predstavnik izvršnega sveta. V tej točki dnevnega reda govorim samo v
imenu republiškega sekretariata. Predstavnik izvršnega sveta je tovariš Lipužič.
Vračam se k amandmaju k 63. c členu, ki ga je predlagal poslanec Miroslav
Vute. Pri naknadnih konfrontacijah z zakonom o srednjem šolstvu, ki smo jih
opravili v času, ko je odbor že končal sejo, smo ugotovili, da bi morala biti
taka dikcija, kot sem jo že prej predlagal. Bržkone je v originalnem tekstu že
tudi bila, pa je pri prepisovanju enostavno izpadla. Zato je tovariš Vute pravilno' opozoril na to, da tu nekaj manjka.
Drugi odstavek naj se torej glasi: »Osnovne šole so dolžne razpisati tista
delovna mesta za posamezne učne predmete ali skupine učnih predmetov, za
katere je ob upoštevanju učne obveznosti, določene s tem zakonom, nezasedenih
najmanj 20 ur tedensko.«
Predsednik Miloš Poljanšek: Prosim predlagatelja Borisa Lipužiča,
da pove mnenje izvršnega sveta.
Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ker
je to redakcijska sprememba, ki jo predlaga tovariš sekretar Martelanc, menim,
da je sprejemljiva. Potemtakem postane tekst, kakršnega smo sedaj precizirali,
sestavni del zakonskega predloga in o njem ni potrebno glasovati.
Predsednik Miloš Poljanšek: Sedaj prehajamo na obravnavo tistih
amandmajev, ki so bili v odboru sprejeti, pa si je predlagatelj pridržal pravico,
da bi zavzel do njih stališče, ker želi še prej seznaniti izvršni svet.
Kot prvi je amandma dr. Aleksandre Kornhauser k 88. a členu, da se v
četrti vrsti za besedo »mestih,« doda novo besedilo »če imajo več kot 20 let
delovne dobe«.
Kdor je za predlagani amandma, naj prosim dvigne roko. (28 poslancev
dvigne roko.) Je kdo proti? (3 proti.) Se je kdo vzdržal? (11 vzdržanih.)
Amandma je sprejet.
Drugi amandma poslanke dr. Aleksandre Kornhauser je k 88. a členu se
glasi: V peti vrsti se za besedo »izobrazba« doda »pri čemer morajo v prvih
treh letih opraviti vsaj polovico študijskih obveznosti.«
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (24 poslancev dvigne roko.) Je kdo
proti? (7 proti.) Se je kdo vzdržal? (11 vzdržanih.) Amandma je sprejet.
Dalje je amandma poslanca Borisa Feldina, da se v 63. f členu, v drugem
odstavku, tretji vrsti črtajo besede »za predmetni pouk«. Kdo je za predlagani
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amandma? (38 poslancev.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (5 poslancev.) Amandma je sprejet.
S tem smo končali z glasovanjem o amandmajih. Prosim, če to predlagatelji
amandmajev potrdijo. (Ne javi se nihče.)
Ker ni pripomb, smatram, da smo obravnavali vse amandmaje.
Dajem predlog zakona v celoti z izglasovanimi amandmaji 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 prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli, in to v različnem besedilu,
kot je bil sprejet na seji republiškega zbora.
Za besedo je prosil tovariš Boris Kocijančič, predsednik zakonodajno-pravne
komisije. Prosim.
Boris Kocijančič: Tovarišice in tovariši poslanci. Ker glede na
določila 163. člena ustave ni sprejet zakonski predlog v enakem besedilu, je
potrebno, da se izvede tako imenovani usklajevalni postopek. Glede tega je določeno, da je treba obravnavati zakonski predlog na naslednjem zaporednem
zasedanju zbora. Ce bi tudi na tem zasedanju zbor vztrajal pri prvotnem, že
sprejetem beesdilu, bi bilo potrebno izvoliti komisijo, ki bo pripravila usklajevalni postopek. Na to pride eventualno do skupne seje oziroma do odložitve
zakona za nadaljnjih 6 mesecev.
Predsednik Miloš Poljanšek: Ker bo republiški zbor v kratkem
zasedal, to je že v petek, bo to prilika, da bo lahko zavzel stališče do tistih
točk oziroma členov, ki so danes doživeli amandma. Ce se bo z amandmaji
strinjal, ne bo potrebno sprožiti usklajevalnega postopka, sicer pa smo slišali
predstavnika zakonodajno-pravne komisije, kakšno delo nas čaka.
Predsednik stalnega odbora poslanec Jože Smole želi besedo.
Jože Smole: Tovariši poslanci. Poslanci Karlin, Kornhauserjeva in
Kardelj so umaknili amandmaje glede učne obveznosti za ravnatelja in pomočnika ravnatelja, ker je v odboru prevladalo mnenje, da bi bilo potrebno, da
prosvetno-kulturni zbor sprejme posebno priporočilo republiški izobraževalni
skupnosti. Prav tako je tudi poslanec Feldin umaknil amandma k 63. g členu s
tem, da bi bilo potrebno dati ustrezno priporočilo republiški izobraževalni skupnosti.
Predlagam, da te predloge potrdimo in da prepustimo organom prosvetnokulturnega zbora, da v duhu razprave, ki smo jo vodili, tako v zboru kot na
odboru, pripravijo omenjeni priporočili republiški izobraževalni skupnosti.
Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli še kdo razpravljati v zvezi s priporočilom, ki je bilo predlagano v stalnem odboru? (Ne.) Če ne, dajem v načelu
na glasovanje predlog, da priporočilo v duhu razprave stalnega odbora in izjave
predsednika stalnega odbora formuliramo kasneje.
Kdor je za takšno priporočilo, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.)
Hvala lepa.
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Ker smo se v odsotnosti članov stalnega odbora sporazumeli, da zaradi
obsežne razprave obravnavamo informacijo o knjižnični mreži v SR Sloveniji
na eni izmed prihodnjih sej, lahko preidemo na 6. točko dnevnega
reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa o ustanovitvi
začasnega odbora prosvetno-kulturnega zbora.
Glede na predvideni program zbora je namreč potrebno ustanoviti poseben
začasni organ zbora, ki bo obravnaval vprašanja s področja kulturnih dejavnosti.
Iz predloga sklepa, ki ste ga že prejeli, je razvidno, da gre za začasni odbor
našega zbora za kulturne dejavnosti, ki naj ga sestavljajo naslednji poslanci:
Lojze Filipič kot predsednik, Bojan Kardelj kot podpredsednik in kot člani:
Slavko Delak, Vinko Dobnikar, Vlado Golob, Viktor Malovrh, Emil Smole,
Stanko Skaler in Slavko Tihec.
Dajem predlog sklepa v obravnavo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Ce ne, zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa o ustanovitvi začasnega
odbora prosvetno-kulturnega zbora na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne
reko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.) Hvala lepa.
Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel sklep o ustanovitvi začasnega odbora prosvetno-kulturnega zbora za kulturne dejavnosti, ki
ga sestavljajo Lojze Filipič kot predsednik, Bojan Kardelj kot podpredsednik
in Slavko Delak, Vinko Dobnikar, Vlado Golob, Viktor Malovrh, Emil Smole,
Stanko Škaler in Slavko Tihec kot člani.
Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 37. sejo prosvetno-kulturnega zbora. Hkrati prosim tovariše poslance, da trenutek počakajo, ker bomo
imeli priliko slišati predlog predstavnika iniciativnega odbora za formiranje
kluba poslancev.
(Seja je bila zaključena ob 16.05.)
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32. sefa
(9. maja 1967)
Predsedoval: Dr. Ruža Segedin,
predsednik socialno-zdravstvenega zbora
Začetek seje ob 9. uri.
Predsednik dr. Ruža Segedin: Tovarišice in tovariši poslanci. Pričenjam 32. sejo socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije, ki sem jo
sklicala kot dosedanji predsednik zbora na podlagi 99. člena začasnega poslovnika socialno-zdravstvenega zbora.
Odsotnost so opravičili poslanci: Jože Oblak in Dolfe Vojsk. Ugotavljam,
da je zbor sklepčen.
Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 31. seje socialno-zdravstvenega zbora;
2. razprava o poročilu mandatno-imunitetne komisije ter sklepanje o verifunkciji mandatov na novo izvoljenih poslancev;
3. slovesna izjava na novo izvoljenih poslancev;
4. izvolitev predsednika in podpredsednika zbora;
5. dopolnitev stalnega odbora in komisije socialno-zdravstvenega zbora;
6. dopolnitev komisij Skupščine SR Slovenije in
1. sprememba sestave komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika
socialno-zdravstvenega zbora.
Se zbor strinja s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ima
kdo kak predlog za dopolnitev ali spremembo dnevnega reda? (Ne javi se nihče.)
Če ne, ugotavljam, da je dnevni red sprejet.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Osnutek zapisnika 31. seje
zbora ste prejeli skupaj z vabilom za sejo. Ima kdo kako pripombo k zapisniku?
(Ne javi se nihče.) Ce ne, ugotavljam, da je zapisnik odobren.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na razpravo o poročilu mandatno-imunitetne komisije ter sklepanje o verifikaciji mandatov na
novo izvoljenih poslancev.
Mandatno-imunitetna komisija našega zbora je obravnavala poročilo republiške volilne komisije o izidu volitev poslancev v socialno-zdravstveni zbor
Skupščine SR Slovenije ter sklepala o verifikaciji mandatov na novo izvoljenih
poslancev.
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Prosim poročevalca mandatno-imunitetne komisije, tovarišico dr. Erno Primožič, da da poročilo.
Dr. Erna Primožič: Mandatno-imunitetna komisija je na podlagi
16. člena začasnega poslovnika socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije na seji dne 4. maja obravnavala poročilo republiške volilne komisije z dne
13. aprila 1967, pregledala ,potrdila o izvolitvi in volilne spise ter ugotovila:
1. Občinske skupščine so v nedeljo dne 9. aprila 1967 volile poslance
socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije v tistih volilnih enotah,
v katerih so bili ti poslanci po točki b) 7. člena zakona o določitvi volilnih
enot za volitve poslancev Skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 11-94/63),
v prvi mandatni dobi izvoljeni za štiri leta. Izvoliti je bilo treba 35 poslancev
socialno-zdravstvenega zbora v 35 volilnih enotah.
2. V teh 35 volilnih enotah je kandidiralo skupno 58 kandidatov, katerih
kandidature so v skladu z zakonom potrdile pristojne občinske volilne komisije. Občinske skupščine so izmed teh kandidatov izvolile 35 poslancev po tehle
načelih. Ce je v volilni enoti potrjen samo en kandidat, je ta izvoljen za poslanca,
če dobi večino glasov vseh članov občinske skupščine, oziroma vsake občinske
skupšične, če tvori volilno enoto več občin. Ce sta v volilni enoti potrjena dva
ali več kandidatov, je izvoljen za poslanca kandidat, ki dobi največ glasov v
občinski oziroma, ki je dobil skupno največ glasov v vseh občinskih skupščinah,
če tvori volilno enoto več občin.
3. Republiška volilna komisija je na podlagi volilnih spisov, ki jih je po
opravljenih volitvah prevzela od občinskih volilnih komisij, preizkusila zakonitost volitev v posameznih volilnih enotah in ugotovila, da so bili postopek za
določitev kandidatov in volitve same v skladu z zakonitimi predpisi in da ni
bilo nepravilnosti takšnega značaja, ki bi lahko bistveno vplivale na kandidature
oziroma na volilne izide.
Na podlagi navedenih ugotovitev mandatno-imunitetna komisija socialnozdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije
predlaga,
da socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije potrdi izvolitev poslancev
socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije:
Volilna enota
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21

Brežice
Celje II
Mozirje
Slovenske Konjice
Šmarje pri Jelšah
Videm-Krško
Ajdovščina
Ilirska Bistrica
Nova Gorica I
Piran-Izola
Sežana

Izvoljeni kandidat
Požar Rudi
Volk Bojan
Urlep dr. Franc
Topolšek dr. Božidar
Istenič dr. Milan
Malovašič dr. Rudi
Jelačin Martin Merlo dr. Albert
Poljšak dr. Silva
Pertot dr. Vojteh
Komar dr. Marjan
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Volilna enota
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69

Cerknica-Ribnica
Domžale
Jesenice
Kočevje
Kranj-Tržič
Ljubljana-Bežigrad
Ljubljana-Center II
Ljubljana-Šiška I
Ljubljana-Vič-Rudnik I
Novo mesto I
Radovljica
Trbovlje-Hrastnik
Vrhnika-Logatec
Gornja Radgona
Lendava
Maribor-Center I
Maribor-Center III
Maribor-Tabor II
Maribor-Tezno II
Murska Sobote II
Ormož
Ptuj II
Radlje ob Dravi-Dravograd
Slovenska Bistrica

Izvoljeni kandidat
Kumelj dr. Ciril
Celestina dr. Miran
Osredkar Slavko
Petrovič dr. Mihael
Martinčič dr. Tone
Mis dr. Dušan
Luzar Nena
Okršlar Anica
Hodalič dr. Milan
Mavser Brigita
Rus dr. Borut
Narad Janez
Debevec Anton
Verdev Bogomir
Sabjan Nikolaj
Drolc dr. Adolf
Kren Tilka
Trenta Tatjana
Petrič Adolf
Gruškovnjak dr. Štefan
Antolic dr. Franc
Frank dr. Stojan
Kosi Miroslav
Veber Vera

Mandatno-imunitetna komisija predlaga, da socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije sprejme to poročilo in tako verificira mandate vseh navedenih poslancev socialno-zdravstvenega zbora.
Predsednik dr. Ruža Segedin: Pričenjam razpravo o poročilu mandatno-imunitetne komisije in o njenem predlogu za verifikacijo mandatov.
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče ne želi besedo, zaključujem
razpravo in prehajamo na glasovanje. Po 155. členu ustave SR Slovenije in
88. členu začasnega poslovnika socialno-zdravstvenega zbora imajo pravico
glasovanja tudi na novo izvoljeni poslanci. O predlogu bomo glasovali torej v
celoti, ker ni primera, da bi bil mandat kateregakoli poslanca osporavan.
Kdor je za predlog mandatno-imunitetne komisije o verifikaciji mandatov
na novo izvoljenih poslancev, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog mandatno-imunitetne komisije sprejet in da je
zbor verificiral mandate vsem 35 na novo izvoljenim poslancem socialno-zdravstvenega zbora.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na slovesno izjavo
izvoljenih poslancev.
Prosim vse poslance, da vstanejo in poslušajo besedilo slovesne izjave, ki
ga bom prečitala.
Besedilo slovesne izjave se glasi:
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»Izjavljam, da bom dolžnost poslanca Skupščine SR Slovenije opravljal
vestno, da bom delal po ustavi in zakonih ter da bom svoje moči posvetil
nadaljnjemu razvoju in uresničevanju družbene in politične ureditve Socialistične federativne republike Jugoslavije in Socialistične republike Slovenije.«
Prosim na novo izvoljene poslance, da slovesno izjavo, ki so jo prejeli, podpišejo in oddajo sekretarju zbora.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na izvolitev predsednika in podpredsednika zbora.
Po' 91. členu začasnega poslovnika socialno-zdravstvenega zbora predlaga
kandidate komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije, lahko
pa tudi skupina 10 poslancev socialno-zdravstvenega zbora.
Prosim predstavnika komisije za volitve in imenovanja, da da predlog.
Marjan Lenarčič: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci. V
imenu komisije Skupščine SR Slovenije za volitve in imenovanje dajem predlog
za izvolitev predsednika in podpredsednika socialno-zdravstvenega zbora.
Naša komisija je na podlagi 174. člena ustave SR Slovenije in 91. člena
začasnega poslovnika socialno-zdravstvenega zbora na seji dne 8. maja 1967
ugotovila, da je potekla mandatna doba dosedanjemu predsedniku socialnozdravstvenega zbora dr. Ruži Segedin in podpredsedniku socialno-zdravstvenega
zbora Miru Veselu.
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije predlaga po
posvetovanju z izvršnim odborom glavnega odbora Socialistične zveze delovnega
ljudstva Slovenije, predsedstvom in izvršnim komitejem centralnega komiteja
ZK Slovenije, da socialno-zđravstveni zbor Skupščine SR Slovenije izvoli za svojega predsednika dr. Vinka Mozetiča, za. podpredsednika pa dr. Adolfa Drolca.
Hvala.
Predsednik dr. Ruža Segedin: Slišali ste predlog komisije za volitve
in imenovanja. Obstaja morda še kak drug predlog? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da obstaja le predlog komisije za volitve in imenovanja.
Po 92. členu začasnega poslovnika se glasuje javno, če zbor ne sklene, da se
glasuje tajno. Prosim, ali ste za javno glasovanje? (Da.)
Dajem najprej na glasovanje predlog, da se za predsednika socialno-zdravstvenega zbora izvoli dr. Vinko Mozetič. Kdor je za ta predlog, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je za predsednika socialno-zdravstvenega zbora izvoljen
dr. Vinko Mozetič. Prosim tovariša dr. Vinka Mozetiča, da prevzame vodstvo seje.
Tovariš predsednik! Čestitam vam k izvolitvi in želim vam, kot tudi celotnemu zboru veliko uspeha v vašem nadaljnjem delu.
Predsednik dr. Vinko M o- z e t i č : Zahvaljujem se vam za izkazano
zaupanje z željo, da bi vsi, kot posamezniki in kot zbor v celoti s svojim delom
opravičili zaupanje članov naših delovnih skupnosti.
Dajem še na glasovanje predlog komisije za volitve in imenovanja, da se
za podpredsednika socialno-zdravstvenega zbora izvoli dr. Adolf Drolc. Kdor
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je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je za podpredsednika socialno-zdravstvenega zbora izvoljeti
dr. Adolf Drolc. Prosim podpredsednika zbora, da zasede svoje mesto v predsedstvu.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na dopolnitev stalnega odbora in komisije socialno-zdravstvenega zbora.
Po 6., 9. in 10. členu začasnega poslovnika ima zbor stalni odbor, ki šteje
9 članov in mandatno-imunitetno komisijo, ki šteje 5 članov.
Po 91. členu začasnega poslovnika socialno-zdravstvenega zbora se odbor in
komisija volita po predlogu komisije za volitve in imenovanja Skupščine SR
Slovenije, lahko pa tudi na predlog skupine 10 poslancev.
Prosim predstavnika komisije za volitve in imenovanja, da da celoten
ptedlog.
Marjan Lenarčič: Komisija za volitve in imenovanja Skupščine ŠE
Slovenije je na podlagi 174. člena ustave SR Slovenije in 91. člena začasnega
poslovnika socialno-zdravstvenega zbora na seji dne 8. maja 1967 razpravljala
o dopolnitvah odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ter mandatno-imunitetne komisije socialno-zdravstvenega zlbora.
Komisija je ugotovila, da je v odboru za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov potekla mandatna doba poslancem Lidunki Kranjc in Janezu Varlu,
dosedanjima članoma odbora. Komisija dalje predlaga, da se razrešijo: dr. Vinko
Mozetič, kot predsednik odbora, Dolfe Vojsk, kot podpredsednik ter Milan
Loštrk, dr. Albin Pečavar, 'Srečko Rot, dr. Zmago Slokan in Zinka Straus kot
člani odbora.
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije zato predlaga,
da se izvolijo: za predsednika: Matija Nadižar, za podpredsednika: Jože Nered,
za člane: dr. Marjan Komar, Tilka Kren, dr. Mitja Mrgole, Slavko Osredkar,
dr. Mihael Petrovič, Milka Pogačar in Rudi Požar.
Poudariti je treba, da je za razliko od ostalih zborov, v socialno-zdravstvenem zboru odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov sestavljen samo
iz novih članov, ker so dosedanji člani izrazili željo, da se zamenjajo. Da bi
vendarle zagotovili določeno kontinuiteto, je komisija v ta odbor predlagala
poleg 5 novih poslancev še 4 dosedanje poslance.
Glede mandatno-imunitetne komisije je komisija za volitve in imenovanja
ugotovila, da je potekla mandatna doba poslancem: Stanetu Drobniču, dosedanjemu podpredsedniku komisije ter Roku Globočniku in Fani Štravs, dosedanjima članoma komisije.
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije zato predlaga,
da se izvolijo: za podpredsednika: Adolf Šarman, za člane: Anton Debevec in
Martin Jelačin. Hvala.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Slišali ste predlog komisije za volitve
in imenovanja glede sestave odbora socialno-zdravstvenega zbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ter mandatno-imunitetne komisije. Obstaja
16
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morda še kakšen drug predlog? (Ne.) Ce ne, dajem najprej na glasovanje
predlog, da se v stalnem odboru razrešijo dr. Vinko' Mozetič, dosedanji predsednik, Dolfe Vojsk, dosedanji podpredsednik, Milan Loštrk, dr. Albin Pečavar,
Srečko Rot, dr. Zmago Slokan in Zinka Straus, člani odbora.
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet.
Dajem na glasovanje predlog, da se v stalni odbor izvolijo: za predsednika
Matija Nadižar, za podpredsednika Jože Nered, za člane: dr. Marjan Komar,
Tilka Kren, dr. Mitja Mrgole, Slavko Osredkar, dr. Mihael Petrovič, Milka
Pogačar in Rudi Požar.
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet.
Ugotavljam, da je sestav odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov naslednji: predsednik Matija Nadižar, podpredsednik: Jože Nered, člani:
dr. Marjan Komar, Tilka Kren, dr. Mitja Mrgole, Slavko Osredkar, dr. Mihael
Petrovič, Milka Pogačar in Rudi Požar.
Dopolniti moramo še mandatno-imunitetno komisijo.
Po predlogu komisije z,a volitve in imenovanja naj se izvolijo: za podpredsednika Adolf Sarman, za člana Anton Debevc in Martin Jelačin. Dajem na
glasovanje ta predlog komisije. Kdor je za, naj prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sestav mandatno-imunitetne komisije naslednji: predsednik: dr. Erna Primožič, podpredsednik: Adolf Sarman, člani: Anton Debevc,
Vera Dolenc in Martin Jelačin.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na dopolnitev stalnih komisij Skupščine SR Slovenije.
Nekaterim članom skupščinskih komisij je namreč potekel mandat, nekateri
člani pa prevzemajo nove dolžnosti. Prosim predstavnika komisije za volitve
in imenovanja, da da predlog.
Marjan Lenarčič: Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR
Slovenije je na podlagi 174. člena ustave Socialistične republike Slovenije in
57. člena začasnega poslovnika Skupščine SR Slovenije na svoji seji dne 8. maja
1967 razpravljala o izvolitvi oziroma dopolnitvi stalnih komisij Skupščine SR
Slovenije iz vrst poslancev socialno-zdravstvenega zbora.
Komisija za volitve in imenovanja skupščine je ugotovila, da je v komisiji
za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije potekla mandatna doba poslancu socialno-zdravstvenega zbora Karmen Langus.
Komisija dalje predlaga, da se razrešijo:
— v komisiji za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije Matija Nadižar,
— v zakonodajno-pravni komisiji Skupščine SR Slovenije Saša PleveljTešenji,
— v komisiji za prošnje in pritožbe Milka Pogačar.
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Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije predlaga, da
se iz vrst poslancev socialno-zdravstvenega zbora izvolijo:
— v komisijo za družbeno nadzorstvo Adolf Petrič,
— v komisijo za volitve in imenovanja Milan Loštrk,
— v zakonodajno-pravno komisijo Bojan Volk,
— v komisijo za prošnje in pritožbe Tatjana Trenta. Hvala.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Obstaja še kak drug predlog? (Ne
javi se nihče.)
Ugotavljam, da obstajajo le predlogi komisije za volitve in imenovanja.
Komisija za volitve in imenovanja predlaga, da se v komisiji za družbeno
nadzorstvo razreši Matija Nadižar in izvoli Adolf Petrič. Dajem najprej na
glasovanje predlog, da se v tej komisiji razreši Matija Nadižar. Kdor je za ta
predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Dajem na glasovanje predlog, da se v komisijo za družbeno nadzorstvo
izvoli Adolf Petriič. Kdor je za ta predlog, maj prosim dviigiie roko-. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo* proti? (Nihče.) 'Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zibor v komisijo Skupščine SR Slovenije za družbeno nadzorstvo izvolil Adolfa Petriča.
Komisija za volitve in imenovanja predlaga, da se v komisijo Skupšoine
SR Slovenije za volitve in imenovanja iz vrst poslancev socialno-zdravstvenega
zbora izvoli Milan Loštrk. Ta predlog dajem na glasovanje. Kdor je zanj, naj
prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor v komisijo Skupščine SR
Slovenije za volitve in imenovanja izvolil Milana Loštrka.
Komisija za volitve in imenovanja predlaga, da se v zakonodajno-pravni
komisiji razreši Saša Plevelj-Tešenji in izvoli Bojan Volk. Dajem najprej na
glasovanje predlog, da se v tej komisiji razreši Saša Plevelj-Tešenji. Kdor je
za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Dajem na glasovanje predlog, da se v zakonodajno-pravno komisijo izvoli
Bojan Volk. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo' roko'.) Hvala. Je kdo- proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor v zakonodajno-pravno komisijo
Skupščine SR Slovenije izvolil Bojana Volka.
Komisija za volitve in imenovanja predlaga, da se v komisiji za prošnje
in pritožbe razreši Milka Pogačar in izvoli Tatjana Trenta.
Dajem najprej na glasovanje predlog za razrešitev Milke Pogačar. Kdor
je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala.
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo< vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Na glasovanje dajem predlog, da se v komisijo za prošnje in pritožbe izvoli
Tatjana Trenta. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor v komisijo Skupščine SR Slovenije za prošnje in pritožbe izvolil Tatjano Trenta.
Vse komisije Skupščine SR Slovenije se bodo danes sestale takoj po skupni
sejih vseh zborov. Zato prosim, da se člani teh komisij udeležijo sej teh komisij.
J6*
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Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na spremembo
sestava komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika socialno-zdravstvenega zbora.
Prosim predstavnika komisije za volitve in imenovanja, da da predlog.
Besedo ima Marjan Lenarčič.
Marjan Lenarčič: Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR
Slovenije je na podlagi 174. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 91.
člena začasnega poslovnika socialno-zdravstvenega zbora na seji dne 8. maja
1967 razpravljala o dopolnitvi komisije za pripravo stalnega poslovnika socialnozdravstvenega zbora.
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je ugotovila,
da je potekla mandatna doba poslancem Zdravku Grudnu, dosedanjemu podpredsedniku ter dr. Martinu Benediktu, Stanetu Mugerlu in Polonci Šenčur,
dosedanjim članom komisije.
Pri predlogih za nove člane komisije za pripravo predlogov stalnih poslovnikov je komisija za volitve in imenovanja sprejela stališče, naj bodo
novi člani predvsem iz vrst tistih poslancev, ki že poznajo organizacijo in delo
skupščine, to je iz vrst tistih poslancev, ki jim mandat poteče v letu 1969, saj
bo glavno delo pri sestavi poslovnikov v tem času že opravljeno.
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije predlaga, da
se izvolijo:
za pcdpred s edni k a Saša Plevelj-Tešenji;
za člane: Jože Oblak, Nikolaj Sabjan in dr. Boris Sušteršič.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Obstaja morda še kak drug predlog? (Ne javi se nihče.) Ce ne, dajem na glasovanje predlog, da se v komisijo
za pripravo stalnega poslovnika socialno-zdravstvenega zbora izvolijo:
za podpredsednika Saša Plevelj-Tešenji,
za člane: Jože Oblak, Nikolaj Sabjan in dr. Boris Sušteršič.
Kdor se strinja s tem predlogom, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sestav komisije za pripravo^ stalnega poslovnika socialnozdravstvenega zbora naslednji: predsednik Štefan Sreš, podpredsednik Saša
Plevelj-Tešenji in člani Jože Oblak, Nikolaj Sabjan, dr. Boris Sušteršič, Marija
Vraničar in Justina Zenkovič.
S tem je dnevni red seje izčrpan in zaključujem 32. sejo socialno-zdravstvenega zbora.
Obveščam vas, da bo skupna seja vseh zborov Skupščine SR Slovenije ob
12. uri v tej dvorani.
(Seja je bila zaključena ob 9.35.)

SOCrAlNO«ZOKAVSTVMt ZBOR

33. se^a
(19. junija 1967)
Predsedoval: dr. Vinko Mozetič,
predsednik socialno-zdravstvenega zbora
Začetek seje ob 9.05.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 33. redno sejo socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije.
Svojo odsotnost so opravičili poslanci: dr. Stjepan Bunta, Lojze Frangež
in Albin Zumer. Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Seji zbora prisostvujejo predstavniki izvršnega sveta: tovarišica Majda
Gaspari, republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo in Nada Majcen,
namestnik republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo. Na sejo
zbora so bili vabljeni: republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo,
republiški sekretariat za delo, republiška skupnost socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije, republiška skupnost socialnega zavarovanja kmetov SR
Slovenije, republiški zavod za socialno zavarovanje, glavni odbor zveze združenj
borcev NOV Slovenije in dr. Stanko Lajovec, predsednik strokovnega sveta
republiškega zdravstvenega centra.
Goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi.
Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 32. seje socialno-zdravstvenega zbora;
2. obravnava poročila o poslovanju socialnega zavarovanja delavcev v ŠR
Sloveniji za leto' 1966;
3 obravnava poročila o poslovanju zdravstvenega zavarovanja kmetov v
letu 1966;
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o ustanovitvi republiškega
zdravstvenega centra;
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne;
6. obravnava in sklepanje o "credlo'ni odloka o soglasju k določitvi stopnje
posebnega prispevka za otroški dodatek za kritje primanjkljaja, nastalega v
letu 1966;
7. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o ustanovitvi začasnih odborov socialno-zdravstvenega zbora;
8. poslanska vprašanja.
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ima
morda kdo kak predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne.)
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Če nihče, ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet.

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 32. seje zbora. Osnutek zapisnika ste prejeli skupaj z vabilom za sejo.
Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Nihče.) Ce nihče, ugotavljam, da je
zapisnik odobren.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo poročila o poslovanju socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije za leto 19a6.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste dne 26. 5. 1967 prejeli zadevno
poročilo, ki ga je skupščini predložila republiška skupnost socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije. Z vabilom za sejo odbora ste prejeli poroči o
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, dne 14. 6. 1967 pa kot
informativno gradivo poročilo o skladih socialnega zavarovanja delavcev v SR
Sloveniji za obdobje januar—april 1967.
Ali želi predstavnik republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev
še ustno obrazložiti predloženo poročilo? (Da.)
Besedo ima tovarišica Dolfka Boštjančič.
D o 1 f k a Boštjančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Preden bom dala uvodno obrazložitev, bi opravičila izostanek predsednika skupščine skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Slovenije, ki je
nujno zadržan in ga nadomestujem.
Poročilo republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Sloveniie
zajema prvo celotno leto izvajanja gospodarske reforme in je zaradi tega treba
oceniti, kako in s kakšnim uspehom se je socialno zavarovanje vključilo v reformo. V letu 1966 je socialno zavarovanje delavcev štelo povprečno 551913
zavarovancev ali 1.7% mani kakor v preišniem letu, oziroma skupno je bilo
1 314 683 zavarovanih oseb, kar predstavlja 78,7% prebivalstva Slovenije. V
letu 1966 je socialno zavarovanje delavcev oskrbovalo tudi 145 855 starostnih
in invalidskih upokojencev. otroški dodatek pa je prejemalo 184 459 druž-n za
313 960 otrok. Celotni izdatki socialnega zavarovanja so znašali 1 819 400 000
dinarjev in so v primerjavi z letom 1965 porasli za 21.8 %>. Na splošno lahko
ugotovimo, da so bili reformni ukrepi izvršeni samo glede financiranja socialnega zavarovanja delavcev in to z omejitvijo prispevne stopnje, dočim je bil
sistem zdravstvenega zavarovanja le delno prilagojen reformi in to gle-^e pravic
in pcgoiev. Glede pokojninskega zavarovania in otroškega dodatka pa zvezna
zakonodaja samoupravi socialnega zavarovanja ne daje možnosti za prilagoditev
pravic zavarovancev novim finančnim instrumentom.
Zaradi te«a lahko govorimo le o delni stabilizaciji potrošnje v predem
letu in o razkoraku med možnostmi financiranja in pravicami na rod'"© ju
socialnega zavarovania. Udeležba socialnega zavarovanja v narodnem jdohodku
je bila v lanskem letu v primerjavi z letom 1965 za 1% nižja, pri čemer pa
so bili izdatki socialnega zavarovanja nižji le za 0.4%. Cd tega je zdravstveno
zavarovanje znižalo svojo udeležbo v narodnem dohodku zaradi ukrepov, ki so
nam Toznani. za 0 8 % otroški dodatek za 0 1 %. zar?di sta ne^.a zao> aiania
dodatka za osebnimi dohodki, dočim se je udeležba pokojninskega zavarovanca
povečala
0 5 %> P^im-n'lr« zavarovanie ie zakliučil^ rodovno JeV. 19«6 s
pr'manikliaiem 41 miliionov 393 tisoč N dinariev. ki je bil pokrit iz rezervnega
sklada. Na rezultate poslovnega leta 1966 so vplivali predvsem naslednji činitelji:
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1. Neusklajenost sistema pokojninskega zavarovanja z intencijami reforme.
Sočasno z omejitvijo prispevne stopnje ni bil materialnim možnostim prilagojen
sistem pokojninskega zavarovanja in je obseg pravic ostal enak obsegu pred
reformo. S tem mislim, predvsem na instrumente valorizacije, na enotne količnike in na prehodno obdobje upokojevanja, ki je dovoljevalo upokojitev
na podlagi enoletnega povprečja osebnih dohodkov in krajše delovne dobe,
kot jo predvideva zakon v 1970. letu oziroma novela zakona v lanskem letu.
2. Povečano število zahtevkov za upokojitev, kot posledica ugodnejših
pogojev za upokojitev: enoletno povprečje osebnih dohodkov in skrajšano prehodno obdobje. To so izkoristili številni zavarovanci v Sloveniji, ki so imeli
pogoje za tako upokojitev.
3. Nepričakovano povečanje pravic iz pokojninskega zavarovanja za nekatere kategorije zavarovancev v začetku lanskega leta.
4. Manjša realizacija osnove za plačevanje prispevkov za pokojninsko zavarovanje. Realizacija ni bila v celoti niti planirana masa neto osebnih dohodkov v Sloveniji, niti masa dohodkov, cd katerih se plačujejo prispevki za socialno zavarovanje. Izpad znaša do 3'%. V sedanjem sistemu pokojninskega zavarovanja so pekoči nekateri problemi, ki terjajo rešitve v okviru revizije
sistema pokojninskega zavarovanja.
1. V naši republiki obstoja od zadnje prevedbe pokojnin razkorak med
osebnim dohodkom in pokojnino, tako da pokojnine ne ustrezajo odstotku osebnega dohodka, predvidenega za povprečno pokojninsko dobo upokojenca. To
stanje je posledica povprečnih valorizacijskih količnikov rasti osebnega dohodka,
ki so bili določeni enako za vso federacijo. Ta pomanjkljivost še ni bila odpravljena. Upokojenci zahtevajo, da se povprečna pokojnina v SR Sloveniji
dvigne na nivo, ki bo ustrezal povprečni pokojninski dobi in povprečnemu
osebnemu dohodku. Omenjeni problem je še toliko bolj pereč, ker se z vexjo
ostrino kaže prav v nekaterih gospodarskih panogah oziroma v nekaterih
poklicih.
2. Sedanji sistem pokojninskega zavarovanja vsebuje defekte v mehanizmu
valorizacije pokojninske osnove in tudi v prilagajanju pokojnin naraščanju
življenjskih stroškov. Temeljni zakcn o pokojninskem zavarovanju dopušča valorizacijo zgolj z enakim povprečnim količnikom, ugotovljenim na podlagi porasta osebnih dohodkov kot pokojninsko osnovo oziroma na podlagi roras+a
cen na območju republike. Ti enaki količniki vodijo k temu, da se višji osebni
dohodki, ki so počasneje naraščali, valorizirajo več, kot pa so dejansko narastli.
To pa ima ob upokojitvi za posledico višjo pokojninsko osnovo ali celo samo
pokojnino, kot pa je zadnji dejanski osebni dohodek zavarovanca. Prav tako se
višje pokojnine valorizirajo ugodneje, kot nižje. Brez dvoma je to nesorazmerje
pogojeno z mo-čno stopnjo inflacije prejšnjih let in se bo s stabilizacijo našega
gospodarstva zmanjševalo in izginilo. Utemeljena pa je zahteva po sanaciji
stanja, ki so ga ustvarili dosedanji enotni količniki.
Sklad otroškega dodatka je zaključil poslovno leto 1966 s primanjkljajem
17 130 000 N dinarjev, to je za okrog 2 000 000 N din, več kot pa se je predvidevalo' v finančnem načrtu. Na tak finančni rezultat ni vplival obseg pravic
oziroma njihovo povečanje v preteklem letu, pač pa je dvomilijonsko negativno
razliko povzročil izpad osnove za plačilo prispevka. Za rokritje tega primanjkljaja je predpisala skupščina renubliške skupnosti socialnega zavarovania delavcev izredni prispevek, s katerim bi se zbrala sredstva do konca le-ošn'ega
leta. Sam sistem otroškega dodatka je zastarel in je s splošnim zakonom o
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financiranju nekaterih oblik družbenega varstva otrok dana republiška možnost
za novo ureditev tega področja.
Zelo pereče vprašanje, s katerim se skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja ukvarja že cd avgusta 1965. leta, je, kako zagotoviti obratna
sredstva za poslovanje sklada invalidsko pokojninskega zavarovanja in otroškega dodatka. Na količino potrebnih obratnih sredstev je vplivalo, poleg neenakomernega doteka prispevkov za socialno zavarovanje, ki so v začetku leta
normalno nižji in načrtovanega primanjkljaja, še dejstvo, da v preteklem letu
federacija v celoti, republika pa delno ni izpolnila svojih obveznosti do pokojninskega zavarovanja, ki izhajajo' iz 116. člena temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja. Republiška skupnost socialnega
zavarovanja je morala sprožiti upravni spor pred zveznim ustavnim sodiščem
zaradi določbe zakona o odložitvi obveznosti federacije po 116. členu omenjenega
zakona in vložiti tožbo zaradi izpolnitve obveznosti republike do sklada invalidsko-pckojninskega zavarovanja. Zvezno ustavno sodišče je ustavni spor ugodno rešilo za pokojninsko zavarovanje.
V letošnjem letu federacija in republika v redu izpolnjujeta svoje obveznosti, proti federaciji pa bo vložena tožba na plačilo obveznosit iz 1965. in 1966.
leta. Nadaljnji razlog za nelikvidnost tega sklada je v tem, da ni bilo mogoče
doseči sprostitve oročenih rezerv pokojninskega zavarovanja pri splošni gospodarski banki. To je uspelo s tožbo šele v preteklem letu. Vračila, ki bi bistveno izboljšala stanje, pa dospejo šele v mesecu septembru in decembru letošnjega leta. Zaradi navedenega in ker ni plačan primanjkljaj sklada otroškega
dodatka v višini 17 milijonov N dinarjev, ki bremeni žiro račun republiške
skupnosti socialnega zavarovanja, je pokojninsko zavarovanje v stalnih denarnih
težavah in le s premostitvenimi krediti, ki se morajo vrniti iz tekočega priliva
prispevkov, lahko zagotavlja, da se okrog vsakega prvega v mesecu sploh izplačajo pokojnine. Pri tem pa ni v celoti izvršena valorizacija pokojnin po
sklepu, ki je bil sprejet. Plačuje se le 5 °/o akontacija in tudi niso oblikovana
sredstva za stanovanjsko izgradnjo upokojencev ter za sklad za rekreacijo upokojencev, ki jih mora formirati skupščina na podlagi zakona.
V zdravstvenem zavarovanju je bil v začetku leta 1966 sklenjen družbeni
dogovor med skupnostjo socialnega zavarovanja in predstavniki republike, zadolženimi za zdravstveno varstvo, da je treba s prispevno stopnjo za zdravstveno zavarovanje v višini 7 n/o in z ostalimi dohodki pokriti potrebe zdravstvenega varstva in denarne dajatve. Pričakovalo se je torej, da bodo skladi
zdravstvenega zavarovanja pokrili svoje obveznosti s tekočim pritokom sredstev
za leto 1966. Kljub dogovoru in pričakovanjem pa se je pokazal konec leta
v zdravstvenem zavarovanju primanjkljaj v višini 27 milijonov 709 N din, ki
je bil sicer večinoma pokrit z razpoložljivimi sredstvi rezerv skladov zdravstvenega zavarovanja tako, da je v letošnjem letu treba kriti z izrednim prispevkom le nekaj nad 3,5 milijona N dinarjev.
Vzroke za neizpolnitev družbenega dogovora in za neizpolnitev smernic
samoupravnih organov je treba iskati v naslednjih dejstvih:
1. Akcijski program ukrepov na področju zdravstvenega varstva se ni začel
takoj realizirati in zato ni bilo rezultatov, ki naj bi izvirali iz racionalizacije
poslovanja na področju zdravstvenega varstva.
2. Pri sklepanju pogodb je bilo sicer vzpostavljeno tesnejše in uspešnejše
sodelovanje med komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja, zdravstvenimi centri in zdravstveno službo, vendar se je samo sklepanje pogodb zavleklo
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proti koncu leta in se je dejanska obremenitev skladov pokazala prepozno za
kakšne uspešnejše intervencije glede prekoračitve izdatkov nad dohodki skladov.
3. Š vedno nismo uspeli izoblikovati ustreznega sistema financiranja zdravstvenega varstva. Komunalne skupnosti so se poslužile najrazličnejših sistemov:
od 'čistega odkupa programa dela zdravstvenega varstva, prek odkupa programa v obliki odsotne participacije na čistem dohodku sklada zdravstvenega
zavarovanja, do plačevanja storitev — z več vmesnimi variantami.
4. V preteklem letu so se cene zdravstvenim storitvam dvignile za 7,3'/o,
prav toliko pa tudi izdatki zdravstvenega varstva; denarna nadomestila zaradi
bolezni in porodov pa za 19,3 Vo. Obe povečanji sta prekoračili pričakovano potrošnjo, pri čemer so samo nadomestila ob porodu zaradi podaljšanega porodniškega dopusta na 133 dni narasla za 44,6%. Da bi zavrli nadaljnje naraščanje
izdatkov zdravstvenega zavarovanja oziroma vsaj prekoračevanje načrtov izdatkov v letošnjem letu, razporejajo vse komunalne skupnosti socialnega zavarovanja, skladno s predpisi za sklepanje pogodb, sporazumno z zdravstvenimi
centri zbrana sredstva v odstotnih odnosih na posamezne oblike zdravstvenega
varstva, zdravstvenim zavodom pa prepuščajo odločitve o razdelitvi med nje
same glede na obliko zdravstvenega varstva. Negativna posledica take ureditve
je, da se vsa sredstva za zdravstveno varstvo želijo angažirati na območju komunalne skupnosti socialnega zavarovanja, s tem pa se omejuje pošiljanje
zavarovancev na zdravljenje na druga območja z ustreznejšimi zdravstvenimi
zavedi. Splošni sporazumi z zdravstvenimi centri so sklenjeni v vseh komunalnih skupnostih, v nekaterih pa celo že vse pogodbe z zdravstvenimi zavodi.
Letos torej ni pričakovati zakasnitev v sklepanju pogodb tako kot lani. Verjetno
pa bodo poslanci govorili že o težavah, ki izvirajo iz omenjenih sporazumov
in omenjenih oblik financiranja.
V zdravstvenem zavarovanju je poseben problem predstavljalo in še predstavlja pozavarovanje določenih rizikov zdravstvenega zavarovanja. Inštitut pozavarovanja, ki je po zakonu obvezen, predstavlja razrešitev določenih obveznosti zdravstvenega zavarovanja na republiški ravni. Obseg te?a pozavarovanja je bil pred reorganizacijo, ko je bilo v Sloveniji 24 komunalnih skupnosti, mnogo obsežnejši in s tem tudi višina premij. Zmanjšanje števila skupnosti v letu 1966 na 9 je zahtevalo ponovno proučitev sistema pozavarovanja
in zmanjšanje števila zavarovalnih primerov. Skupščina republiške skupnosti
socialnega zavarovanja delavcev je revidirala pozavarovalni sistem v mesecu
oktobru lanskega leta in ga omejila na dejanske rizike, ki so objektivno opravičeni: različno število družinskih članov na enega zavarovanca, zdravljenje
duševnih bolezni, epidemije, elementarne nesreče. Znižanje prispevne stopnje
zdravstvenega zavarovanja na 5 °/o v letu 1967 pa je povzročilo polemiko o
smotrnosti pozavarovanja in težnje za njegovo ukinitev pri tistih komunalnih
skupnostih, ki v pozavarovanje več plačujejo, kot pa iz njega prejemajo. Ker
po zakonu pozavarovanja ni mogoče ukiniti, je skupščina republiške skurnosti
socialnega zavarovanja delavcev večkrat razpravljala o tem problemu in ronovno spremenila pozavarovalni sistem tako, da ga je omejila le na demografski
pogoj — število družinskih članov in na nepredvidene rizike — epidemije in
elementarne nesreče.
Skladi socialnega zavarovanja delavcev izkazujejo po bilanci konec aprila
1967 naslednji poslovni rezultat:
Sklad pokojninskega zavarovanja izkazuje presežek 2 392 000 N dinarjev, ki
je posledica večjega dotoka prispevkov konec aprila, ko so se dvigali osebni
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dohodki za mesec maj. Poleg tega, do tega meseca niso bile valorizirane pokojnine, kar pa je na drugi strani dolg pokojninskega zavarovanja upokojencem.
Prva akontacija na valorizacijo' je bila izplačana šele skupno s pokojninami
za mesec maj. V mesecu juniju so upokojenci dobili nadaljnjo akontacijo na
valorizacijo v višini 5 °/o. Zato bi sklad, če bi prevzel vse obveznosti, ki jih ima
in mora plačati, izkazal v tem mesecu velik primanjkljaj. Ze zaradi prej omenjenega pomanjkanja obratnih sredstev pokojnine niso bile valorizirane, zato
izkazuje sklad trenutno večje dohodke, kot pa izdatke.
Sklad otroškega dodatka izkazuje primanjkljaj 3 840 000 N dinarjev. Tako
finančno stanje je posledica dejstva, da je novi cenzus za pridobitev pravice
do otroškega dodatka, ki naj bi zmanjšal potrošnjo tega sklada, stopil v veljavo
šele 1. marca in se bodo posledice pokazale šele pozneje. Prispevna stopnja za
otroški dodatek pa je določena tako, da je učinek cenzusa že upoštevan. Ob
večjih pravicah v prvih mesecih moramo torej pričakovati primanjkljaj, ki se
bo izravnal z manjšimi pravicami v naslednjih mesecih.
Skladi zdravstvenega zavarovanja izkazujejo vsi brez izjeme primanjkljaj,
ki je konec aprila dosegel 16 593 000 N dinarjev. Pri tem je treba pripomniti,
da v mesecu aprilu ni bila sklenjena še nobena pogodba z zdravstvenim zavodom in je zato po sedanjih finančnih rezultatih težko oceniti, kakšen bo
končni učinek. Pričakovati pa moramo, da se bo potrošnja normalizirala, če
bodo vsi zainteresirani činitelji pokrenili vse, kar zahteva od njih akcijski program ukrepov na področju zdravstvenega varstva oziroma na področju zdravstvenega zavarovanja.
Tako finančno stanje še vedno pušča odprto vprašanje zagotovitve obratnih
sredstev vsem skladom socialnega zavarovanja, tako invahdsko-pokojnmskemu,
otroškemu dodatku kot tudi skladom zdravstvenega zavarovanja.
Predsednik dr. V i n k o Mozetič: Ker ste poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov pravočasno prejeli, predlagam, da ga ne
čitamo.
Preden začnemo razpravo, naj opozorim, da se v razpravi najbrž ne bomo
mogli ogniti problemom, ki se kažejo na tem področju tudi v letošnjem letu.
Zato' je prav, če se poslanci v svojih razpravah, razen v lanskih, dotaknejo
tudi letošnjih problemov. Podrobnejšo obravnavo o problematiki zdravstvenega
zavarovanja delavcev, o 'sklepanju pogodb med zdravstvenimi zavodi in komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja ter o izvajanju sprejetih ukrepov
za stabilizacijo potrošnje na tem področju pa bomo imeli predvidoma sredi
oktobra na podlagi gradiv, ki bodo skupščini predložena.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Matija Nadižar.
Matija Nadižar: Tovarišice in tovariši poslanci! K} razpravljamo
o letnem poročilu socialnega zavarovanja, ne moremo mimo dejstva, da so
v preteklem letu samoupravni organi socialnega zavarovanja vložili mnogo
truda in prizadevanj, da bi zaustavili nekontroliran porast izdatkov, zlasti v
zdravstvenem zavarovanju.
Potrošnja dolgoročnega zavarovanja se v glavnem določa z zakonskimi predpisi in se na te ne da dosti vplivati. Pereč je problem prevedbe starih upokojencev, ki se je zaostril zlasti leta 1965. Prav tako moremo zanikati prizadevanje
za zmanjšanje potrošnje na področju zdravstva. K zmanjšanju te potrošnje je
mnogo pripomogel akcijski program, ki pa ni bil v celoti izvršen. Ni dvoma, da
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so zdravstveni zavodi varčno gospodarili, vendar nam šele novi zakon o organizaciji zdravstvene službe daje možnost, da zdravstveno službo organiziramo
tako, da bo ekonomično poslovala. Dokaz, da je bila naša pot pravilna, ko smo
sprejeli zakon o organizaciji zdravstvene službe, je dejstvo, da podobne zakone
pripravljajo tudi nekatere druge republike.
Gospodarska reforma zahteva, da se potrošnja v socialnem zavarovanju
giblje v mejah, v katerih se giblje produktivnost dela oziroma nacionalni dohodek. Pred nami je zahtevna naloga — izvajanje zakona o organizaciji zdravstvene službe. Lahko trdim, da nekateri jemljejo ta zakon preveč lagodno, češ
saj imamo čas do 31. decembra 1987. Pri tem pa ne vidijo, ali nočejo videti,
da vsako zavlačevanje izvajanja zakona onemogoča zmanjšanje stroškov in
kvalitetnejšo ureditev zdravstvene službe.
Menim, da je nujno potrebno ločeno obravnavanje skladov socialnega zavarovanja, to je, da se za zdravstveno zavarovanje določa posebna stopnja, ki
ne bo vezana na stopnjo dolgoročnega zavarovanja in da se določitev stopenj
prepusti samoupravnim organom. Nadalje je potrebno:
1. da svoja prizadevanja usmerimo v čimprejšnjo izvedbo zakona o organizaciji zdravstvene službe;
2. da prenehamo' z besedičenjem o preobsežni administraciji v zdravstvu
in socialnem zavarovanju, ter preidemo k dejstvom in ta problem dokončno
uredimo;
3. da integracijo zdravstvene službe izvedemo po dejanski povezanosti, ne
pa na osnovi nasilnih povezav, ki so več ali manj lokalistično pobarvane;
4. da sprejmemo določene ukrepe za uskladitev dohodkov in izdatkov v
letošnjem letu v zdravstvenem zavarovanju in
5. da na področju dolgoročnega zavarovanja rešimo neskladnosti, ki so
nastale ob prevedbi leta 1965.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se
nihče.) Ker se nihče ne javi k razpravi, zaključujem razpravo. Dovolite mi,
da izrečem nekaj misli v zvezi z ugotovitvami, izraženimi v razpravi in zvezi
s problemi, ki izhajajo iz samega poročila in današnje razprave.
Zbor sprejema poročilo skupnosti socialnega zavarovanja delavcev v SR
Sloveniji in pozitivno ocenjuje njena prizadevanja za izvajanje reforme na
področju socialnega zavarovanja.
Sedanji sistem socialnega zavarovanja in njegovo financiranje ne vsebuje
dovolj elementov, ki bi preprečevali neupravičene izdatke in omogočali smotrno
porabo. Ni še v polni meri zagotovljeno samoupravljanje in odgovornost zavarovancev, zdravstvenih delavcev in delovnih organizacij za materialna gibanja
na tem področju. To ima za posledico hitro naraščanje izdatkov v socialnem zavarovani u kar se ka?e tudi v letošnjem letu, ter permanentno' neusklajenost
med dohodki in izdatki.
Slabosti in deformacij sedanjega sistema ni mogoče reševati le z debrmi
spremembami, pač pa z novimi sistemskimi rešitvami v vseh oblikah socialnega
zavarovanja.
Socialno-zdravstveni zbor se bo aktivno vključil v razprave o tezah za nov
sistem pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja.
Na ped roči u invalid sko-pokojninskeea zavarovanja je treba še pred sistemskimi spremembami rešiti vorašanje uskladitve pokojnin z gibanji življenjskih
stroškov. V okviru obstoječih finančnih možnosti so samoupravni organi so-
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cialnega zavarovanja sicer že sprejeli nekatere ukrepe (izplačevanje akontacij na
povišanje pokojnine), vendar ti ukrepi niso zajeli vseh upokojencev, akontacije
pa so minimalne. Zbor podpira stališče samoupravnih organov republiške skupnosti, naj se le-temu prepusti reševanje tega vprašanja.
Zbor se strinja s stališčem odbora za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov, da se ponovno prouči umestnost določb temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju glede izplačevanja pokojnin zavarovancem, ki so stopili
v delovno' razmerje. Treba je namreč zagotoviti možnost zaposlitve novim
mlajšim kadrom.
Na pcdročju zdravstvenega zavarovanja se kljub sprejetim ukrepom za
stabilizacijo potrošnje naglo povečujejo primanjkljaji skladov. Zato je nujno
treba podrobneje analizirati učinek doslej sprejetih ukrepov in pripraviti nove
ukrepe, ki naj zagotovijo skladnost potrošnje z realnimi zmogljivostmi družbe.
Zato naj pristojni republiški upravni in strokovni organi pripravijo potrebne
analize in konkretne predloge, da bi socialno-zdravstveni zbor o tej problematiki
lahko podrobneje razpravljal že v mesecu oktobru.
K racionalizaciji potrošnje na področju zdravstvenega varstva lahko bistveno prispeva bolj smotrna organizacija zdravstvene službe in na načelu
dohodka izoblikovan sistem financiranja zdravstvenega varstva. Zato je nujno,
da se pravočasno izvede reorganizacija zdravstvene službe skladno z zakonom,
sprejetim aprila letos. Ker pa je ta naloga zek> zahtevna in bo povzročila določene probleme, je nujno, da se za njeno realizacijo zavzamejo vsi družbeni
činitelji, predvsem pa zdravstveni centri in občinske skupščine. Menim, da je
potrebno posebej poudariti, da reorganizacija zdravstvene službe ni sama sebi
namen in da moramo zagotoviti tako zdravstveno službo, ki bo smotrno organizirana, funkcionalno povezana in občanom dostopna. Na slednje bi še posebej
opozoril, ker se neutemeljeno govori, da gremo- v demontažo zdravstvene službe
pri obratnih ambulantah, zdravstvenih domovih itd.
Ne le organizacijo, tudi sistem financiranja zdravstvenega varstva je treba
izoblikovati. Socialno-zđravstveni zbor bo že v jeseni obravnaval sistem oblikovanja dohodka v bolnišnicah in v drugih zdravstvenih zavodih.
Na področju otroškega dodatka je trenutno največji problem kritje primanjkljajev, nastalih do leta 1966. O rešitvi tega vprašanja bomo-odločali danes,
ko bomo razpravljali o soglasju k uvedbi posebnega prispevka. S čistimi računi
v skladu otroškega dodatka konec leta 1967 bi omogočili nemoteno poslovanje
novemu skladu, ki bo formiran v okviru novega sistema otroškega varstva
in otroškega dodatka.
Socialno zdravstveni zbor bo že v jeseni razpravljal o tezah za ta nov
sistem.
Konkretni predlogi in sugestije, izražene v razpravi za rešitev problemov,
ki so se pokazali v letošnjem letu, bodo služili odboru za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov pri obravnavi gradiv, ki bodo v tej zadevi predložena
skupščini.
Se zbor strinja s takimi ugotovitvami in predlogi? (Poslanci se strinjajo.)
Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Če ne, ugotavljam, da se zbor z njimi
strinja.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo poročila o poslovanju zdravstvenega zavarovanja kmetov v letu 1966.
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Kot gradivo za to točko 'dnevnega reda ste dne 26. 5. 1967 prejeli zadevno
poročilo, ki ga je 'Skupščini SR Slovenije predložila republiška skupnost socialnega zavarovanja kmetov SR Slovenije ter poročilo odbora za proučevanje
zakonskih in drugih predlogov.
Želi predstavnik republiške skupnosti socialnega zavarovanja kmetov še
ustno obrazložiti poročilo? (Ne.)
Ker ste poročilo odbora za proučevanje zakonskih in 'drugih predlogov pravočasno prejeli, predlagam, da ga ne čitamo.
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Adolf Sarman.
Adc'lf Šarman: Tovarišice in tovariši poslanci!
V razpravi o poročilu o poslovanju zdravstvenega zavarovanja kmetov v
letu 1966 se želim dotakniti tistega dela poročila, ki govori o izterjevanju prispevkov in s tem v zvezi o pravici do zdravstvenega zavarovanja članov gospodinjstva kmetov-delavcev, katerim naj bi se po sklepu izvršnega odbora skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja kmetov odvzele zdravstvene
izkaznice. Se prej pa mi dovolite samo načelno pripombo k že omenjenemu
poročilu.
V tekstualnem delu poročila je takoj na začetku mogoče razbrati, da so člani
samoupravnih organov omenjenega zavarovanja doslej v glavnem razpravljali
o problemih zasebnega kmetijstva, ne pa toliko o problemih samega zavarovanja oziroma skladov zdravstvenega zavarovanja. Brez dvoma je za uspešno
financiranje in poslovanje skladov kmetijskega zavarovanja pomembna mehanizacija in s tem v zvezi tudi večja produktivnost zasebnega kmetijstva. Ni pa
mogoče.te probleme v taki meri vezati na probleme poslovanja in financiranja
skladov, ne da bi pri tem bih samokritični. V zvezi z vprašanjem produktivnosti
zasebnega kmetijstva je treba poiskati mnoge subjektivne in delno tudi objektivne vzroke za danes še dokaj primitivno kmetijsko proizvodnjo in s tem
v zvezi za nizko> produktivnost v zasebnem kmetijstvu, ki je čestokrat vzrok
za popolno izolacijo' zasebnega kmetijstva cd družbenega, pa tudi za premajhno
zasebno prizadevnost. Đelo samoupravnih organov kmetijskega zavarovanja
naj v bodoče temelji bolj na problemih sklada, ki jih je treba reševati v samem
sistemu kmetijskega zavarovanja in njegovega financiranja v okviru dejanskih
možnosti.
Ne strinjam se s sklepom izvršilnega odbora skupščine republiške skupnosti
socialnega zavarovanja kmetov, po katerem je treba vsem tistim članom gospodinjstva kmetov-delavcev, za katere ni bil plačan prispevek, odvzeti zdravstvene izkaznice in. s tem pravico do' zdravstvenega varstva. Menim, da ni
v družbenem interesu izločiti iz obveznega zavarovanja velik del prebivalstva
v času, ko vsi stremimo za tem, da bi čim prej uvedli nacionalno zavarovanje. Iz poročila je namreč razvidno, da imamo v SR Sloveniji 19 354
takih članov gospodinjstev, ki delajo na kmetijskih posestvih in se tudi iz tega
preživljajo, nosilci zavarovanja, to je kmetje^delavci ali kmetje upokojenci in
slično, pa nočejo plačati prispevka za socialno zavarovanje od katastrskega
dohodka, sklicujoč se na načelo samofinanciranja in na določbe 3. člena republiškega zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov. K temu je treba poudariti,
da je v praksi le malo število takih nosilcev zavarovanja, ki se protivijo plačati
prispevek, poleg tega pa je zadeva še pravno sporna, saj je v 3. členu omenjenega zakona jasno določeno, da se za kmete štejejo tudi gospo'dinjski člani, ki
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pa niso obvezno zavarovani po tem zakonu samo toliko časa, dokler imajo pravico do zdravstvenega varstva iz drugega naslova. Za dokončno rešitev tega
vprašanja predlagam, da se čimprej pristopi k spremembi sedanjega republiškega zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov v smislu spremenjenega
temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov, ki je v veljavi že od
23. marca t. 1., s katerim je načelo samofinanciranja tako rekoč odpravljeno.
Finančno stanje sklada kmetijskega zavarovanja je z izjemo Kranja, v vseh
komunalnih skupnostih kritično. To močno čutijo tudi same zdravstvene ustanove, katerim skupnosti ne morejo redno plačevati računov za zdravstvene
storitve. Ker pa najnovejše spremembe temeljnega zakona o zdravstvenem
zavarovanju kmetov omogočajo tudi druge sofinancerje, ponovno poudarjam,
da je sprememba republiškega zakona nujno potrebna. V prihodnje bo treba
skrbeti, da bo republiški proračun tekoče izpolnjeval svoje obveznosti do sklada,
saj je nemogoče, da svoje obveznosti poravna skladu šele v januarju za preteklo
leto, kot je to razvidno iz samega poročila. Te obveznosti namreč niso tako
majhne za sklad, saj so za preteklo leto znašale preko 459 000 000 starih dinarjev.
S takim postopkom se povzročajo' skladu samo še večji stroški, ker je treba plačati obresti za najete kredite in zamudne obresti za neporavnane račune.
Poglavje zase predstavlja neredno in nedosledno izterjevanje prispevkov,
katerih realizacija je v preteklem letu znašala, skupno z zaostanki iz prejšnjih
let, le 85 %>. To je tudi vzrok nastalemu primanjkljaju sklada v preteklem
letu. Tudi v tem pogledu bo treba s spremembo republiškega zakona predvideti potrebne ukrepe, da se tako stanie odpravi. Nemogoče je, da se v
primeru elementarnih nesreč oprostijo plačevanja prispevka prizadeti nosilci
kmetijskega zavarovanja, o katerih oprostitvah odloča povsem drug organ izven
samega zavarovanja, katerega sklad pa ima zaradi omenjenih primerov mnogo
večje stroške. Zdi se mi prav, da se prizadetim v primeru nesreče pomaga. Vendar menim, da naj v takem primeru prispevek plača družbeno-politična skupnost. To naj velja tudi za primer, ko pristojna uprava za dohodke ni v celoti
izterjala predpisanega prispevka za socialno zavarovanje. Le na ta način bomo
prisilili pristojne organe, 'da bodo stremeli za tem, da maksimalno izterjajo
predpisane prispevke.
Nadalje opozarjam na nerealnost predpisovanja pavšalnega prispevka za
socialno zavarovanje, ki je še vedno v veljavi. Ni malo primerov, da imamo
precejšnje število kmetov ali bolje rečeno bajtarjev, ki tega prispevka v nobenem primeru ne morejo plačati, saj za njih 20 000 S dinarjev pomeni več, kot
pa so' pred tem plačali vseh družbenih dajatev na svoj katastrski dohodek. Niso
redki primeri, ko taki zavezanci dobivajo tudi družbeno podporo, s katero
poravnavajo- obveznost tudi do> tega sklada. V naši občini imamo takih primerov
83. Nujno bi bilo- treba s spremembo republiškega zakona izločiti iz kroga
zavarovanih oseb v kmetijskem zavarovanju vse tiste, ki prejemajo družbeno
podporo in na ta način omogočiti družbeno-političnim skupnostim, da jih zavarujejo kot socialne podpirance v okviru zdravstvenega zavarovanja delavcev.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo razpravljati? Če nihče,
zaključujem razpravo. Osnovna naloga na tem področju je, da na osnovi zveznega zakona čimprej sprejmemo novelo k republiškemu zakonu o zdravstvenem
zavarovanju kmetov. Ta zakon je že v pripravi in bo v jeseni že predložen
skupščini. 'S tem zakonom je treba rešiti vprašanje statusa kmeta in vprašanje
financiranja zavarovanja. Danes bomo v zvezi s tem kot ste razbrali iz predloga
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dnevnega reda ustanovili začasen odbor, ki bo lahko takoj začel z delom in
sodeloval pri pripravi tega zakona.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o ustanovitvi republiškega zdravstvenega centra.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog omenjenega
zakona in poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov,
kasneje pa še poročilo zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije.
Predlog zakona je predložil odbor republiškega zbora za zdravstvo' in
socialno politiko. Prosim predstavnika tega odbora, da zakonski predlog še
ustno obrazloži.
Besedo ima Drago Benčina, predsednik odbora za zdravstvo in socialno
politiko republiškega zbora.
Drago Benčina: Tovarišice in tovariši poslanci.
Čeprav gre v bistvu le za ustanovitveni akt, katerega obrazložitev ste
pismeno prejeli, menim, da je potrebno- obrazložitev še dopolniti.
Najprej bom pojasnil, zakaj je predlagatelj tega zakonskega predloga odbor
republiškega zbora za zdravstvo in socialno politiko. Glede na stališče izvršnega
sveta, da bi lahko skupščini predložil zakon šele konec tega meseca, je cdbor
sklenil, da bo siam pripravil predlog zakona, ker je ustanovitev republiškega
zdravstvenega centra nujna. Preden bom konkretneje obrazložil, v čem ss kaže
ta nujnost, mi dovolite, da spregovorim nekaj besed o zdravstvenih centrih.
Institucija zdravstvenega centra ni nova, uzakonjena je bila že leta 1960
z zveznim,, oziroma leta 1961 z republiškim zakonom o zdravstvenem, varstvu
in o organizaciji zdravstvene službe. Zdravstveni centri so bili rtrokovni organi
družbenopolitičnih skupnosti. Punkcijo zdravstvenega centra so praviloma
opravljali zavedi za zdravstveno varstvo. Naloge zdravstvenega centra na
območju republike je opravljal republiški zavod za zdravstveno varstvo. Praksa
v pogledu delovanja zdravstvenih centrov je pokazala, da centri ne bi smeli
biti le strokovni organi družbenopolitičnih skupnosti, temveč prvenstveno
organi zdravstvene službe in tudi strokovno-svetovalni organi skupnosti socialnega zavarovanja. Tudi med samimi zdravstvenimi delavci je vse bolj prevladovalo spoznanje, da na področju zdravstva manjka strokovni organ, ki bi
imel jasno opredeljene naloge glede programiranja zdravstvenega varstva, organizacije in funkcionalne integracije zdravstvenih zavodov, strokovnega nadzora,
financiranja zdravstvenega varstva, zdravstvenih zavodov itd. Naloge centra ne
bi smele biti omejene na proučevanje, spremljanje in priporočanje, temveč
hi centri morali tudi odločati in ukrepati v posameznih zadevah.
Omenjeno pomanjkljivost dosedanje ureditve zdravstvenih centrov je
odpravil republiški zakon o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji, ki
je bil sprejet aprila letos. Ta določa, da so zdravstveni centri organi zdravstvene
službe, ki opravljajo z zakonom in drugimi predpisi določene naloge in javna
pooblastila za zdravstvene zavode, za družbenopolitične skupnosti in za skupnosti socialnega zavarovanja. Zdravstveni centri so postali pravne osebe. Njihove
naloge opravljata svet zdravstvenega centra in predsednik sveta, ki ju imenuje
skupščina pristojne družbeno-politične skupnosti. Citirani zakon rešuje tudi
vprašanje financiranja zdravstvenih centrov. Materialna sredstva za delo centrov zagotavljajo družbeno-politične skupnosti; za delo, ki ga opravljajo centri
za potrebe drugih uporabnikov, pa ti uporabniki.
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Ker je z zakonom o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji določen
nov status zdravstvenih centrov, torej tudi republiškega, ga je treba šele ustanoviti. Predloženi zakon torej temelji na 36. členu omenjenega zakona, ki določa,
da se z aktom o ustanovitvi določi število, sestava in mandatna doba članov
sveta zdravstvenega centra. Da gre za ustanovitev zelo pomembnega organa na
področju zdravstva, izhaja iz njegovih nalog, določenih z zakonom. Naj omenim
le najpomembnejše: usmerja in usklajuje delo regionalnih zdravstvenih centrov,
sprejema merila za vrednotenje zdravstvenega dela, pripravi predlog okvirnega
republiškega programa zdravstvenega varstva in program razvoja mreže bolnišnic in določenih drugih zavodov, odreja raziskovanje in ankete, sprejema
stališča in strokovna mnenja v zadevah, ki imajo splošen pomen za zdravstveno
varstvo, izdaja za zdravstvene zavode obvezna strokovna navodila, daje zdravstvenim zavodom soglasje za spremembo statusa in mnenja k investicijskim
programom za večja investicijska vlaganja.
Za čimprejšnjo ustanovitev republiškega zdravstvenega centra govorijo tile
razlogi: izvajanje družbene reforme na področju zdravstva je zaostrilo nekatere
zelo pereče probleme na tem področju. Naj omenim le problem organizacije
zdravstvene službe in financiranja zdravstvenega varstva, na katerega je bilo
v skupščini že večkrat opozorjeno. Poudarjeno je bilo, da so v organizaciji
zdravstvene službe še velike rezerve. Zato je reorganizacija zdravstvene službe,
ki jo je treba izvesti na podlagi že omenjenega zakona o organizaciji zdravstvene
službe, trenutno ena cd najpomembnejših nalog na področju zdravstva. Ta
naloga je zelo zahtevna in terja zaradi sorazmerno kratkega roka —• izvesti jo
je treba do konca leta 1967 — napore številnih činiteljev, predvsem pa veliko
aktivnost prav zdravstvenih centrov. V zvezi z reorganizacijo zdravstvene službe
ima republiški zdravstveni center izredno pomembne naloge. Ta center mora
usmerjati in usklajevati delo regionalnih zdravstvenih centrov. Kljub temu,
da so regionalni zdravstveni centri že začeli s pripravami za reorganizacijo
osnovne zdravstvene službe, pa reorganizacija poteka počasi prav zato, ker
v merilu republike ni enotnih stališč o nekaterih osnovnih vprašanjih v zrvezi
z reorganizacijo. Uspešna izvedba reorganizacije je pogojena s čimprejšnjim
sprejetjem izvršilnih predpisov, ki jih na osnovi zakona o organizaciji zdravstvene službe mora izdati republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo.
Naj omenim le predpis o minimalnih strokovnih in tehničnih pogojih za delo
zdravstvenih zavodov, na podlagi katerega bo izvedena verifikacija zdravstvenih
zavodov. Ta predpis lahko izda republiški sekretar šele potem, ko dobi mnenje
republiškega zdravstvenega centra.
Kot sem že omenil, je naloga republiškega zdravstvenega centra, da sprejema merila za vrednotenje dela zdravstvenih zavodov in zdravstvenih de7avcev.
Ta merila je treba čimprej sprejeti, ker jih bo treba upoštevati pri sestavi
finančnih programov zdravstvenih zavodov in sklepanju pogodb med zdravstvenimi zavodi in skupnostmi socialnega zavarovanja. Po zveznem zakonu pa je
rok za sklenitev pogodbe do 1. februarja.
Na podlagi akta o ustanovitvi republiškega zdravstvenega centra bo treba
čimprej imenovati predsednika in svet republiškega zdravstvenega centra, ki
bo odločil, kdo' bo zanj opravljal strokovno-operativne naloge in administrativnotehnično službo. Republiški zavod za zdravstveno varstvo namreč ne razpolaga
s primernimi profili kadrov za uspešno delo centra.
Po mnenju predlagatelja naj bi imel republiški zdravstveni center 25 članov. Pri določanju števila članov sveta je predlagatelj upošteval, da sedanji
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strokovni svet republiškega zdravstvenega centra šteje toliko članov in da praksa
kaže, da je to število primerno. Tako določeno število članov sveta omogoča,
da bodo v svetu lahko strokovnjaki za posamezne dejavnosti zdravstvenega
varstva in drugi strokovni delavci, ki bi lahko prispevali k uspešnemu delu
centra.
Glede sestave zdravstvenega centra predlog zakona sprejema načelo, da
svet zdravstvenega centra sestavljajo zdravstveni in drugi strokovni delavci.
Predlagatelj se sicer zaveda, da tako načelo ni povsem v skladu s 1. odstavkom
36. člena zakona o organizaciji zdravstvene službe, ki določa, da sestavljajo svet
zdravstvenega centra zdravstveni delavci. Za tako načelo se je zavestno odločil,
ker meni, da bo le tak sestav centra zagotavljal uspešno delo centra. Moram
pa poudariti, da so v pripravi manjše spremembe zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji, med temi tudi določba, da svet zdravstvenega
centra sestavljajo le zdravstveni delavci. Ker gre le za krajši časovni razkorak,
predlagatelj meni, da ne bi bilo umestno sedaj spreminjati le 1. O'dstavka
36. člena citiranega zakona in zato ne sprejema formalno-pravno sicer pravilnega stališča zakonodajno-pravne komisije. Zakonodajno-jpravna komisija
namreč meni, da s predlogom zakona ni možno spremeniti določbe citiranega
zakona, da svet zdravstvenega oentra sestavljajo zdravstveni delavci. Komisija
pa se je strinjala s predlagateljem, da bi morali biti v svetu zdravstvenega
centra tudi drugi strokovni delavci. Predstavnik zakonodajno-pravne komisije
je na današnji seji odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov socialno-zdravstvenega zbora umaknil amandma k 3. členu predloga zakona.
Glede sestave sveta zdravstvenega centra predlog zakona sprejema načelo,
da se svet formira iz vrst zdravstvenih delavcev, ki so strokovnjaki za posamezne dejavnosti zdravstvenega varstva (osnovna zdravstvena služba, dispanzerska dejavnost, bolnišnično-specialistična dejavnost). Torej ne gre za načelo
zastopstva posameznih medicinskih strok oziroma delegatov posameznih zdravstvenih institucij. Zato predlagatelj ni sprejel stališča, naj bi se z zakonom
določile institucije, iz katerih je treba izbrati člane sveta. Predvideno načelo
omogoča komisiji za volitve in imenovanja, da predlaga skupščini tak sestav
republiškega zdravstvenega centra, ki bo zagotavljal uspešno delo tega centra.
Predlagatelj pa se strinja s stališčem zakonodajno-pravne komisije oziroma
z amandmaji k 4., 6. in 7. členu predloga zakona.
Na koncu bi samo še poudaril, da je treba republiški zdravstveni center, ki
se ustanavlja s predloženim zakonom, razlikovati od kliničnega centra. Zakon
O' organizaciji zdravstvene službe namreč določa, da je klinični center najvišja
strokovno-medicinska institucija zdravstvene službe v SR Sloveniji, ki skrbi za
enotno medicinsko doktrino ter za njeno pravilno strokovno-medicinsko usmerjenost in razvoj. Vloga in naloge kliničnega centra bodo konkretneje opredeljene v zakonu o kliničnem centru, ki je v pripravi.
Predlagam zboru, da predlog zakona sprejme.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Predlog zakona je bil poslan v mnenje izvršnemu svetu. Predsednik izvršnega sveta je -poslal skupščini pismeno
stališče, ki se glasi:
V skladu s 34. členom začasnega poslovnika Skupščine SR Slovenije vam
sporočamo, da je izvršni svet Skupščine SR Slovenije na svoji 3. seji dne
15. 6. 1967 obravnaval predlog zakona o ustanovitvi republiškega zdravstvenega
17
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centra, ki ga je pripravil odbor za zdravstvo in socialno politiko republiškega
zbora.
Na seji izvršnega sveta je bilo izraženo mnenje, da scdii predlog zakona v
okvir prizadevanj za reorganizacijo zdravstvene službe. Zato izvršni svet s
predlogom zakona soglaša.
Želi predstavnik izvršnega sveta to stališče še ustno obrazložiti? (Ne.)
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je dal pismeno poročilo. Ker ste ga pravočasno prejeli, predlagam, da ga ne čitamo. Ker pa je
zakonodajno-pravna komisija kasneje obravnavala predlog tega zakona in tudi
sprejela nekatere amandmaje, je odbor za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov te amandmaje obravnaval na današnji seji. Prosim poročevalca
odbora, Matijo Nadižarja, da seznani odbor s stališči odbora do amandmajev
zakonodajno-pravne komisije. Besedo ima poslanec Matija Nadižar.
Matija Nadižar: Tovarišice in tovariši poslanci.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov socialno-zdravstvenega
zbora je na seii dne 19. 6. 1967 razpravljal o amandmajih zakonodajno-pravne
komisije Skupščine SR Slovenije k predlogu zakona o ustanovitvi republiškega
zdravstvenega centra.
Zakonodajno-pravna komisija je predlagala amandmaje k 3., 4., 6. in 7. členu
predloga zakona, ki so razvidni iz poročila te komisije.
Predstavnik predlagatelja je na seji izjavil, da se strinja z vsemi amandmaji,
razen z amandmajem k 3. členu. Predlagatelj vztraja na stališču, da svet zdravstvenega centra sestavljajo poleg zdravstvenih delavcev tudi drugi strokovni
delavci, ker le-tak sestav sveta omogoči uspešno delo zdravstvenega centra.
Predstavnik izvršnega sveta se je strinjal s stališčem predlagatelja, da
sestavljajo svet zdravstvenega centra poleg zdravstvenih tudi drugi strokovni
delavci.
Glede na pojasnilo predstavnika predlagatelja in izvršnega sveta, da je
v pripravi predlog zakona o spremembah zakona o organizaciji zdravstvene
službe v SR Sloveniji, po katerem bo spremenjena tudi določba o sestavu zdravstvenega centra, je predstavnik zakonodajno-pravne komisije v imenu komisije umaknil amandma k 3. členu.
Odbor se je strinjal z amandmaji zakonodajno-pravne komisije k 4., 6. in
7. členu predloga zakona.
Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog zakona s predlaganimi spremembami.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli predstavnik zakonodajno-pravne
komisije še ustno obrazložiti stališče svoje komisije k 3. členu? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne
javi k besedi, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje.
Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko) Je kdo. proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ueotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor predlog zakona o ustanovitvi
republiškega zdravstvenega centra soglasno sprejel. Zakon bo sprejet, če ga bo
v enakem besedilu sprejel tudi republiški zbor.
Odrejam polurni odmor. (Seja je bila prekinjena ob 10.05 in se je nadaljevala ob 10.45.)
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Predsednik dr. "Vinko Mozetič: Nadaljujemo sejo zbora. Prehajamo
na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o dodatku zaposlenim udeleženoem narodnoosvobodilne vojne.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste dne 26. 5. 1967 prejeli predlog
zakona, z vabilom za sejo zbora pa še poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ter poročilo in dodatno poročilo zakonodajno-pravne
komisije Skupščine SR Slovenije.
Zeli predstavnik izvršnega sveta predlog zakona še ustno obrazložiti? (Da.)
Besedo ima tovarišica Majda Gaspari.
Majda Gaspari: Tovarišice in tovariši poslanci. V zvezi s predlogom
zakona o spremembi zakona o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne želim ponovno poudariti razloge, ki so narekovali predloženo
spremembo in nekoliko dopolniti pismeno obrazložitev.
Pri pripravljanju predloga citiranega zakona smo izhajali iz dejstva, da je
bila institucija dodatka zaposlenim udeležencem NOV sprejeta z namenom, da
se tistim borcem NOV, ki izpolnjujejo določene pogoje, a si ne morejo z lastnim
delom urediti svoj materialni položaj, zagotovi ustrezen nivo osebnih dohodkov.
Tega izhodišča tudi danes ni mogoče zanikati, kajti še vedno je precej borcev
NOV, ki ne dosegajo tolikšnega osebnega dohodka, da bi si lahko na njegovi
osnovi urejali življenjske razmere. Zato je povsem jasno, da ne more biti govora
o ukinitvi te oblike družbene pomoči borcem. Predlog zakona vnaša le določeno
korekturo v dosedanji sistem, po katerem se na novo določa osnova za izplačilo
dodatka, ker ta ne ustreza več sedanjim družbenoekonomskim gibanjem. Ugotovili smo namreč, da so doslej osebni dohodki hitreje rasli kot pa osnova za
priznavanje borčevskega dodatka, čeprav se je valorizacija osnove določala
pavšalno in z razmeroma visokim odstotkom. To nadalje dokazuje, da pavšalno
odrejanje odstotkov z zakonom ni najbolj ustrezno.
Poleg tega pa se je tako postavljen sistem pokazal kot neustrezen tudi
zaradi novih, bolj umirjenih gibanj, do katerih je prišlo ped vplivom gospodarske reforme. Zaradi počasnejše rasti osebnih dohodkov bi obstoječi sistem povzročil, da bi v bodoče osnova rasla hitreje kot poprečni osebni dohodek. Takšnih
gibanj nismo predvidevali ob sprejemanju zakona oziroma ob uvedbi novih
instrumentov. Ce bi obdržali sedanji način določanja osnove, bi že tako nestabilen instrument dodatka za zaposlene borce v sistemu nagrajevanja po delu
še bolj ali pa celo popolnoma postavili izven tega sistema. Taka rešitev ne bi
spodbujala borcev k večjim delovnim uspehom in bi prav gotovo negativno
delovala na medsebojne odnose znotraj delovnih organizacij. Hkrati bi to povzročilo tudi nerazpoloženje med borci samimi, ker bi prišlo do prevelikih razlik
med tistimi, ki so se na osnovi dodatka upokojili že pred časom, in tistimi, ki
bodo to storili v prihodnje.
S predloženo spremembo torej ne ukinjamo pravic, ki so jih borci dobili
z uvedbo dodatka, temveč dodatek zaposlenim udeležencem NOV le postavljamo
v realno razmerje, s splošnimi družbenoekonomskimi gibanji. Ta sprememba
je izražena v 2. členu predloženega zakona, kii določa, da je osnova za priznanje
dodatka zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne republiško' povprečje
osebnih dohodkov iz preteklega koledarskega leta, povečano najmanj za toliko^,
za kolikor se v ustreznem aktu Skupščine SR Slovenije predvideva povečanje
osebnih dohodkov v tekočem letu. Takšen način določanja osnove bo omogočil
17»
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izvršnemu svetu sproti usklajevati materialne probleme borcev z gospodarskimi
uspehi.
S predlaganim sistemom določanja za priznavanje borčevskega dodatka
soglaša tudi organizacija zveze združenj borcev NOV. Zvezni izvršni svet, ki
določa vsakoletno višino dodatka za borce za območje vse države, je že sprejel
zadevni odlok. Ta odlok določa, da bo v letu 1967 znašala osnova za priznavanje dodatka borcem NOV 690 N din in je nekoliko pod nivojem, ki ga je
dosegel povprečni osebni dohodek.
S tem odlokom se je osnova povečala za 140 N dinarjev in je še vedno za
90 N dinarjev nižja od osnove, ki je bila v naši republiki ugotovljena za
leto 1966. Po priporočilu odbora za zdravstveno in socialno politiko republiškega
zbora, naj bi se osnova za republiški dodatek v letu 1967 povečala v absolutnem
znesku najmanj za toliko, za kolikor se je v letošnjem letu povečala osnova
za zvezni dodatek, to se pravi za 140 N dinarjev in naj bi tako znašala 920 N dinarjev. Osnova za priznavanje dodatka bo s posebnim odlokom določil izvršni
svet, čim bo stopil v veljavo zakon, o katerem danes odloča zbor.
Predlog izvršnega sveta za spremembo zakona o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne je bil usklajen z mnenji in stališči skupščinskih odborov tudi v tistih določbah zakona, ki so bile delno spremenjene
z amandmajem. Zato predlagam socialno-zdravstvenemu zboru, da predlog
zakona sprejme.
Predsednik dr. Vinko M o z e t i č : Ker ste poročilo odbora za proučavanje Zakonskih in drugih predlogov pravočasno prejeli, predlagam, da ga ne
čitamo. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Jože Oblak.
Jože Oblak: Tovarišice in tovariši poslanci. Uvodoma moram reči,
da se strinjam z novim sistemom določanja osnove za dodatek, ki ga uvaja
zakon o spremembi zakona o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne. Ce se s tem dvigne osnova na 90 640 S dinarjev v letu 1967, kar
je za dobrih 16,2 °/o več cd dosedanje, lahko ugotovimo, da je dodatek usklajen
z našimi materialnimi možnostmi in predstavlja potrditev nenehne skrbi, ki
jo ima družba do te kategorije borcev.
Vendar pa želim ob tej priložnosti govoriti še o nekem drugem problemu,
ki je pO' mojem mnenju tesno povezan s problematiko borcev, namreč o problemu
priznavalnin. Na sestankih, ki smo jih imeli pred kratkim v zvezi s sprejetjem
tega zakona, je bilo poudarjeno, da so priznavalnine v močnem nasprotju z
dodatki, ki jih dobivajo borci. V mislih imam namreč to, da mnoge priznavalnine, ki se plačujejo skladno s priporočilom republiške skurščine iz aprila
leta 1965, znašajo še vedno 10 000 starih dinarjev mesečno. Ta številka je še
iz časa predreforme in vemo, da je problem priznavalnin bolj pereč, kajti dodatek, ki ga dobivajo borci po republiškem zakonu, o katerega spremembi sedaj
razpravljamo, gre v breme republiškega proračuna, medtem ko gredo priznavalnine v breme občinskih proračunov. Priznavalnine znašajo, navajam podatke
za občino Idrija, povprečno 10 000 dinarjev mesečno. Republiški dodatek za
borce prejema 26 borcev, medtem ko priznavalnino^ prejema okoli 130 borcev.
Prav zato, ker gredo priznavalnine v breme občinskih proračunov, so znatno
manjše in znašajo okoli 10 000 dinarjev.
V zvezi s priznavalninami pa ne smemo pozabiti še na en problem, namre5
da so priznavalnine v prvi vrsti deležni stari in socialno ogroženi borci, ki
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nimajo drugih virov za preživljanje. Menim, da je treba temu problemu posvetiti več pozornosti, zato predlagam, da socialno-zdravstveni zbor posebej obravnava problem priznavalnin. Po sprejetju citiranega priporočila iz aprila I. 1965
je nastopila reforma in so se stvari bistveno spremenile. Poudarjam, da
10 000 dinarjev ni ustrezen znesek, ki naj bi omogočil količkaj dostojno življenje. Opozoril bi še na to, da je eden izmed ciljev reforme tudi ta, da se zmanjšuje proračunska potrošnja. Zato ugotavljamo zmanjševanje proračunskih
sredstev občin in v zvezi s tem neustrezen porast sredstev, ki so> v občinskih
proračunih namenjena za priznavalnine.
Kot sem že rekel, se strinjam s predlogom zakona in bom zanj glasoval.
Ne strinjam pa se s tehnično izvedbo, kot je predvidena. V obrazložitvi namreč
piše, da bodo za izplačilo dodatka glede na predvidene potrebe potrebovali
6 240 000 N dinarjev; za sam dohodek 4 680 000 N dinarjev, za prispevke pa
1 560 000 N dinarjev. V proračunu SR Slovenije za leto 1967 pa je za ta namen
predvidenih le 4 900 000 N dinarjev. Preostala sredstva v višini 1 300 000 N dinarjev pa bi morali še preskrbeti iz proračunske rezerve in iz sredstev, s
katerimi bo> republika razpolagala v letu 1968. Menim, da tak sistem, zagotavljanja sredstev za dodatek, da uvajamo anticipirano^ proračunsko potrošnjo,
ni v skladu z reformo, namreč s stališčem, da lahko trošimo' le v okviru sredstev
zagotovljenih v proračunu. Zato bi prosil predstavnika izvršnega sveta, da mi
pojasni, zakaj gre v tem primeru za anticipirano' potrošnjo, ki ni v skladu s
sistemom, ki smo ga uvedli oziroma, ki ga uvajamo.
Želim, da bi v prihodnje republika pri zagotavljanju dopolnilnih proračunskih sredstev občinam imela več posluha, glede problema priznavalnin. Se
enkrat poudarjam, da priznavalnine v celoti bremene občinske proračune. Zato
so' v gospodarsko' slabo razvitih občinah, kjer je sorazmerno zelo veliko število
uživalcev priznavalnin, zaradi majhnih proračunskih sredstev priznavalnine
nizke, medtem ko> so v gospodarsko razvitih občinah, ki imajo sorazmerno
manjše število borcev, priznavalnine sorazmerno visoke. To so stvari, na katere
so nas opozorili predstavniki krajevnih organizacij zveze borcev in menim, da
jih je treba upoštevati.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo* ima poslanec Štefan Sreš.
Štefan Sreš: S predlogom zakona se strinjam, rad pa bi opozoril na
naslednje dejstvo: ko valoriziramo borčevski dodatek, pozabljamo' na tiste, ki so
na osnovi tega dodatka v preteklih letih uveljavljali pokojnino, zato se povečuje
razlika med dohodki borcev, ki so upokojeni, in borcev, ki so* v delovnem
razmerju. To> je primer tudi glede valorizacije ostalih pokojnin, vendar me je
organizacija zveze borcev opozorila, da na ta problem opozorim, ker se ta
razlika med tistimi, ki so iz kakršnihkoli vzrokov šli v pokoj, in tistimi, ki so
še v delovnem razmerju, vsako leto veča.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ali bi predstavnik izvršnega sveta
lahko pojasnil vprašanje, ki je bilo postavljeno?
Majda Gaspari: Gre za dvoje vprašanj, ki terjata odgovor. Najprej
bi odgovorila na vprašanje, ki zadeva institucijo borčevskega dodatka. V svoji
obrazložitvi sem povedala, da obstoji priporočilo odbora za zdravstvo in socialno
politiko republiškega zbora o tem, kolikšna naj bo višina osnove v letu 1967.
Gre za dve možnosti določitve osnove: na osnovi predloženega zakona se lahko
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določi višina osnove tako, da vzamemo povprečje osebnega dohodka, ki je
bilo doseženo v lanskem letu in ga povečamo za predviden fl/o porasta osebnega
dohodka za tekoče leto. Dokument o družbenoekonomskih gibanjih, ki ga je
sprejela naša skupščina, pa predvideva, da bo v letošnjem letu porastel osebni
dohodek za 10 %>. To bi bile torej dve predpostavki, ki bi jih lahko izvršni svet
upošteval in ki bi dale osnovo v višini 90 640 S din. Odbor, kot sem omenila,
pa predlaga, da bi se višina določila tako, da bi obdržali isto razmerje med
zveznim in republiškim dodatkom, kot je bilo v lanskem letu, torej naj bi se
povečal republiški dodatek v absolutnem znesku najmanj za 14 000 dinarjev.
Ce bi upoštevali to priporočilo, bi v letošnjem letu znašala osnova za republiški
dodatek 92 000 S dinarjev, torej bi bila nekaj manj kot za 1400 S dinarjev višja
od tiste, ki bi jo dosegli na osnovi mehanizma, ki ga uzakoniamo. Menim, da
bi bilo prav, da bi tudi ta zbor zavzel stališče do tega priporočila. Ko bo izvršni
svet pripravljal predlog odloka o višini letošnje osnove, bo moral upoštevati
tudi mnenja in priporočila skupščinskih organov. Kot vidite, gre za dve možnosti.
Razlika sicer ni velika, verjetno pa bo tudi ta zbor podprl priporočilo republiškega odbora. Tudi organizacija zveze borcev podpira predlog, da bi se osnova
določila v višini 92 000 S dinarjev.
Kar zadeva kritje stroškov, ki nastajajo z izpeljavo te obveznosti, moram
povedati naslednje. Iz pismene obrazložitve je razvidno, koliko je v republiškem
proračunu planiranih sredstev za kritje te obveznosti. Pri proučevanju tega
vprašanja je bik) ugotovljeno, da s temi sredstvi ne bomo krili celotnih stroškov,
ki bedo nastali pri tako zasnovani višini osnove za borčevski dodatek. Vendarle
gre tukaj za določen prenos, ki ne nastaja šele z letošnjim letom, ampak obstaja
že ves čas, odkar smo ustanovili to obliko družbene pomoči borcem. Namreč,
delovnim organizacijam se za nazaj obračunava izdatke, ki so iih imele z izplačilom dodatka. Kot veste, delovne organizacije skupaj z izplačilom dohodka
izplačujeio tudi ustrezen del dodatka udeležencem NOV. Zaradi tega se je že
v prejšnjih letih, kot tudi letos zgodilo, da smo izdatke, ki so nastali v zadnjem
trimesečju, obračunali šele v prvem trimesečju prihodnjega leta. Zato> niti ne
bi mofli govoriti, da gre v celoti za spregledanje tega problema in za nenokritje
vseh obveznosti. Zadevo bi bilo treba obrazložiti tako, da v proračunu za letošnje
leto planiramo le toliko sredstev, kolikor jih bomo rabili za pokritje obveznosti. ki se bedo morale obračunati v letošnjem letu, in da se zadnje trimesečje
vključi v proračun za leto 1968. To je praksa, ki ne nastaia z letošnjim letom,
ampak je iz preteklih let. Moram pa reči, da je bilo nekoliko prepozno ugotovljeno, kaj vse se nam bo zgodilo v materialnih gibanjih na tem področju. To
pa zato, ker ob pripravi predloga republiškega proračuna še ni bilo uradnih
podatkov o tem, kakšen je porečni dohodek v preteklem letu. Strokovne
službe so prve predloge za izpeljavo osnove v letošnjem letu predložne šele
potem, ko je bil proračun sprejet. V prihodnjih letih pa bo moralo priti do
tega. da bodo v proračunu v celoti zagotovljena sredstva za zadevne obvemosti,
torej tudi za zadnje trimesečje, ki se obračunava šele po novem letu. Menim,
da ni nevarnosti, da bi v letošniem letu ne mogli redno -pokrivati obveznosti.
Zadnjo tranšo bo treba upoštevati v proračunu za leto 1968 in tudi proučiti,
kako v bcdoče zastaviti tehnično plat izvedbe in financiranja.
Glede vprašanja, ki ga je postavil poslanec v svoji diskusiji, to je valorizacije priznavalnin in urejanje problema v zvezi s priznavalninami, ter problem
pokojnin, ki so bile priznane na osnovi tega dodatka, pa se niso tako valorizirale kot borčevski dodatek, bi želela opozoriti na naslednje:
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Komisija izvršnega sveta za vprašanje borcev NOV pripravlja kompleksno
oceno celotnega sistema družbene skrbi za borce, ki vključuje tudi problem
priznavalnin, tako -vprašanje sistema, kriterijev in višine priznavalnin, kot vsa
ostala vprašanja, ki se v zvezi s to institucijo pojavljajo, poleg tega pa tudi
vsa druga vprašanja, ki zadevajo sistem družbene skrbi za borce. Ta ocena bo
predložena skupščinskim organom. Takrat se bomo lahko temeljito pogovorili
tudi o predlogih in ukrepih, ki bi na osnovi te ocene bih predloženi in bi jih
morali sprejeti, nekatere verjetno celo pred prehodom na novo proračunsko
leto. Sicer pa vas moram obvestiti in verjetno ste to ugotovili že tudi sami,
ko smo v skupščini razpravljali o proračunu, da so občine, ki dobivajo dopolnilna sredstva, med njimi je precej takih, ki imajo veliko borcev in izplačujejo
večje število priznavalnin, dobile posebna sredstva za izpolnjevanje te naloge.
Posebej je bilo upoštevano^, da se pri njih pojavlja ta naloga v večjem obsegu
kot v drugih občinah. Ta naloga je bila tudi posebej kvantificirana in upoštevana pri določanju višine dopolnilnih sredstev. S tem pa seveda ne trdim, da
take občine nimajo finančnih težav pri izplačevanju priznavalnin. Treba bo
proučiti, kako to vprašnje boljše urediti za leto 1968.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: 'Se tovariša poslanca zadovoljujeta
z odgovorom? (Poslanca se strinjata.)
Želel bi opozoriti na stališče stalnega odbora, ko je razpravljal o višini povečanja republiškega dodatka. V poročilu je to stališče nakazano in se glasi:
»Odbor se je strinjal s stališčem odbora republiškega zbora za zdravstvo in
socialno politiko, da bi se moral republiški dodatek povečati v absolutnem
znesku najmanj za toliko, za kolikor se je povečal zvezni dodatek v letošnjem
letu. To stališče naj upošteva izvršni svet pri določitvi osnove za priznavanje
dodatka za borce.«
Predvsem me zanima, če se zbor strinja s takim predlogom odbora? (Strinja.) Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.)
Ker se nihče več ne javlja k besedi, zaključujem razpravo in dajem predlog
zakona na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor sprejel predlog zakona o spremembi zakona o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne.
Obveščam zbor, da je republiški zbor že sprejel ta predlog zakona na svoji
seji dne 8. 6. 1967.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu odloka o soglasju k določitvi stopnje posebnega prispevka
za otroški dodatek za kritje primanjkljaja, nastalega v letu 1966.
Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste dne 26. 5. 1967 prejeli zadevni
sklep skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije, z vabilom za sejo zbora pa ste prejeli predlog odloka o soglasju k določitvi stopnje posebnega prispevka za otroški dodatek za kritje primanjkljaja,
nastalega v letu 1966, poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov ter poročilo zakonodajno-pravne komisije.
Predlog odloka je predložil odbor za delo in socialno zavarovanje republiškega zbora. Zeli predstavnik tega odbora še ustno obrazložiti predlog
odloka? (Ne želi.)
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Ker ste poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov
pravočasno prejeli, predlagam, da ga ne beremo. Prosim poročevalca dr. Mitjo
Mrgoleta, da da dodatno poročilo.
Dr. Mitja Mrgole: Tovarišice in tovariši poslanci. V imenu odbora
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov izjavljam, da se strinjam s spremembo, ki jo je k točki 2 predloga odloka predlagala zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. Po tej spremembi se ta točka torej glasi: »Ta
odlok velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije.«
Kot je razvidno iz poročila zakonodajno-pravne komisije, se je predlagatelj
odloka s to spremembo strinjal in je tako postala sestavni del predloga odloka.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo?
(Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi k besedi, zaključujem razpravo in
dajem predlog odloka na glasovanje.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo- proti? (Eden.) Se je kdo' vzdržal? (Dva.)
Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor sprejel predlog odloka o
soglasju k določitvi stopnje posebnega prispevka za otroški dodatek za kritje
primanjkljaja, nastalega v letu 1966.
Obveščam zbor, da je republiški zbor predlog tega odloka že sprejel na
svoji seji dne 8. 6. 1967.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu sklepa o ustanovitvi začasnih odborov socialno-zdravstvenega zbora.
Predlog zadevnega sklepa ste prejeli z vabilom za sejo. Predlagam ustanovitev treh začasnih odborov, ki naj bi se lotili poglobljene obravnave problematike s teh področij. Program dela socialno-zdravstvenega zbora za prihodnje
obdobje sicer še ni sprejet, bo pa obravnavan na jesenskem zasedanju zbora.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je osnutek okvirnega
programa dela zbora že obravnaval. V teku je sedaj usklajevanje programov
med posameznimi skupščinskimi telesi. Ni pa dvoma, da bo naš zbor v najkrajšem času obravnaval teze oziroma osnutek novega republiškega zakona o
zdravstvenem zavarovanju kmetov. Zvezni zakon je bil namreč že sprejet; v
republiškem zakonu bo treba uveljaviti nekatera nova načela.
Pred nami so tudi sistemske spremembe na področju otroškega varstva in
otroškega dodatka. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je
skupščini že predložil informacijo, ki vsebuje teze za nov sistem. Začasni odbor
za varstvo otrok bo torej lahko takoj začel z delom. Neposredna naloga začasnega odbora za rehabilitacijo invalidov je obravnava informacije o usposabljanju invalidnih otrok v Sloveniji, ki jo je pripravila posebna komisija
socialno-zdravstvenega zbora. Ta odbor bo obravnaval tudi predlog zakona o
usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju in spremljal izvajanje stališč skupščine o rehabilitaciji invalidnih oseb.
Obvestiti moram zbor, da je poslanka Nena Luzar pismeno zaprosila, da
se je ne vključi v začasni odbor za varstvo otrok, ker bi raje sodelovala na
drugih področjih, katere temeljiteje pozna. Menim, da so njeni razlogi sprejemljivi. Predlagam, -da se namesto nje za podpredsednika začasnega odbora za
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varstvo otrok izvoli dr. Dragica Grčar, ki je že doslej delovala v začasnem
odboru za proučitev predšolskega varstva.
Predlog sklepa s predlagano spremembo dajem v obravnavo. Kdo želi
besedo? (Nihče.) Ker se nihče ne javi k besedi, zaključujem obravnavo in
dajem predlog sklepa o ustanovitvi začasnih odborov socialno-zdravstvenega
zbora na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko? (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor sprejel sklep o ustanovitvi
začasnih odborov.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja.
Na vprašanje poslanca dr. Mitje Mrgoleta bo odgovorila tovarišica Majda
Gaspari.
Majda Gaspari: Poslanec sotialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR
Slovenije dr. Mitja Mrgole je postavil poslansko vprašanje republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo, zakaj je le-ta z dopisom št. 22-022-10/65
z dne 25. 1. 1967 dal soglasje k ustanovitvi hospitalnega oddelka s 25 posteljami
v mladinskem zaščitnem domu Dornava. Poslanec meni, da je ustanovitev tega
oddelka v nasprotju z zakonom o organizaciji zdravstvene službe, ki takšnih
oddelkov več ne predvideva. Razen tega želi pojasnilo, katere strokovne komisije ali zdravstveni center so dale soglasje k temu.
Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je dal soglasje k
ustanovitvi bolnišničnega oddelka v mladinskem zaščitnem domu Dornava tri
mesece pred izidom zakona o organizaciji zdravstvene službe, ko koncepti za
ta zakon še niso bili povsem izoblikovani. Z ustanovitvijo tega oddelka se je
strinjala komisija za psihiatrično in mentalno higiensko službo pri republiškem
zdravstvenem centru, ki je o tem obvestila sekretariat z dopisom št. 14/394
z dne 9. 1. 1967. Prav tako se je z ustanovitvijo oddelka strinjala klinična
bolnišnica za otroške bolezni v Ljubljani, ki nas je o tem obvestila z dopisom
št. 1/62 z dne 23. 11. 1966. Razlogi, zaradi katerih se je sekretariat odločil za
pozitivno mnenje o ustanovitvi bolnišničnega oddelka pri mladinskem zaščitnem
domu Dornava, bi bih v kratkem naslednji:
1. Otroke, ki so v varstvu tega doma in pogosto obolevajo, je v primeru
bolezni težko premeščati v druge hospitalne zavode, ker se težko adaptirajo in
zato prihaja do hudih psihičnih reakcij. Zato jih kaže obdržati v oskrbi v domači
instituciji, kadar je to iz medicinskih razlogov mogoče, torej v primerih, ko ne
gre za huda obolenja.
2. Osebje v otroških bolnišnicah ni usposobljeno za nego in oskrbo mentalno
težje prizadetih otrok. Otroške bolnišnice odklanjajo sprejem oskrbovancev
mladinskega doma v Dornavi.
3. Otrokom bi v matični ustanovi lahko zagotovili oskrbo in nego, ki bi
ustrezala njihovi stopnji duševne prizadetosti, za nižje stroške, kot v drugih
zdravstvenih zavodih.
4. Ustanova razpolaga z ustreznimi zmogljivostmi. Medobčinski zdravstveni
center v Mariboru se je izrekel zoper ustanovitev takšnega oddelka s svojim
dopisom št. 14/7, a šele 28. aprila letos. Res je, da je takšnemu statusu dela
zmogljivosti mladinskega zaščitnega doma Dornava nasprotoval tudi komu-
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nalni zavcđ za socialno zavarovanje v Mariboru z dopisom št. 11/1 z dne
8. 12. 1966, vendar se je ob tej priložnosti izrekel za nepristojnega glede medicinskih vprašanj v tej zadevi in je navajal le ekonomske razloge. Svet republiškega zdravstvenega centra pa se je na svoji seji dne 15. 6. 1967 izrekel za
ustanovitev hospitalne enote v mladinskem domu Dornava.
Sekretariat ugotavlja, da obstoj bolnišničnega oddelka v okviru mladinskega
zaščitnega doma Dornava ni v skladu z določili zakona o organizaciji zdravstvene službe in bo v tej luči ponovno proučil svoje mnenje, na katero se
nanaša vprašanje poslanca dr. Mitje Mrgoleta. Vendar pa pri tem ne bo mogel
iti mimo dejstva, da je zaradi specifičnih pogojev treba obravnavati tudi
hospitalno zdravstveno oskrbo otrok v mladinskem zaščitnem domu Dornava
kot poseben problem, ki treja rešitev izven običajne prakse.
Zato se bo povezal s pristojnimi organi in skupaj z njimi poiskal ustrezno
rešitev. Menimo, da je izven dvoma da gre za specifičnost v pogledu hospitalne
zdravstvene oskrbe otrok iz tega doma in bi bilo zgolj odklonilno stališče do
ustanovitve bolnišničnega oddelka v tem domu le del odgovora. Ker takšen
oddelek po veljavnih predpisih ne more več obstojati, bo treba z medobčinskim
zdravstvenim centrom v Mariboru poiskati drugačno, a za bolne otroke iz tega
doma ustrezno rešitev.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Se poslanec zadovoljuje z odgovorom? (Da.)
Na vprašanje poslanca Bojana Volka bo prav tako odgovarjala tovarišica
Maida Gaspari.
Majda Gaspari: Vprašanje poslanca Bon ana Volka se glasi: »Kakšne
ukrepe namerava izvršni svet v bližnji prihodnosti še sprejeti oziroma jih
predložiti skupščini, da se potrošnja v zdravstvenem zavarovanju uskladi z
odmerjenimi sredstvi za zdravstveno zavarovanje.«
V zvezi s tem vprašanjem bi pojasnila, da izvršni svet tekoče spremlja
gibanje potrošnje na področju zdravstvenega zavarovanja in da pripravlja
podrobno analizo teh gibanj, ki bo vsebovala tudi predloge za ukrepe, ki naj
omogočijo' uskladitev porabe z razpoložljivimi možnostmi. Ta analiza bo predložena skupščini in bo s tem poslancem dana možnost, da se podrobneje seznanijo
s problemi. Ker je problematika, ki jo poslanec v svojem vprašanju nakazuje,
tako kompleksna, da bi jo v odgovoru na poslansko vprašanje težko izčrpali,
prosim poslanca, da bi počakal na to analizo, ki bo celoten problem temeljito
prikazala in omogočila temeljito razpravo o ukrepih, ki naj sledijo sedanjim
gibanjem.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Se poslanec zadovoljuje z odgovorom? (Da.)
Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje. Besedo ima dr. Dušan Mis.
Dr. Dušan Mis: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Po zadnji alineji
prvega člena zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena, Uradni list SRS št. 16/67, se
štejejo dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, ne da bi bile podrobneje razčlenjene, za komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena, če tako odloči
občinska skupščina. Te dejavnosti torej lahko opravljajo po drugem členu citi-
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ranega zakona podjetja in druge samostojne komunalne organizacije, na primer:
obrti, servisi, zavedi. Te določbe zakona po mojem mnenju niso usklajene.
Temeljni zakon o preprečevanju in zatiranju nalezljivih bolezni, ki je bil objavljen v Uradnem listu SFRJ, št. 17/64, šteje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije za ukrepe za preprečevanje in zatiranje nalezljivih bolezni (9 člen), torej
za zdravstvene dejavnosti. O dezinfekcijah, dezinsekcijah in deratizacijah kot
' zdravstvenih dejavnostih je govora tudi v 24.—27. členu ter v 5. točki 57. člena
citiranega temeljnega zakona. Dalje zakon o organizaciji zdravstvene službe v
SR Sloveniji (Uradni list SRS št. 16/1967) pooblašča zdravstvene domove za
organiziranje higiensko-epidemiološke službe (12. člen) in nalaga zavodom za
zdravstveno varstvo, 'da izvajajo dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije kot
ukrepe za napredek splošnega zdravstvenega in higienskega stanja prebivalstva
(18. člen). Ne glede na neskladnosti v navedenih zakonih pa menim, da je za
opravljanje omenjenih zdravstvenih dejavnosti potrebna specialna zdravstvena
izobrazba, ki jo v SR Sloveniji daje zdravstvena šola za sanitarne tehnike in
oddelek za sanitarne tehnike pri višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani.
Prosim za odgovore na naslednja vprašanja:
1. Ali so bili pri pripravi zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki
opravljajo komunalno dejavnost, posebnega družbenega pomena konzultirani
republiški zdravstveni, strokovni in upravni organi?
2. Ali namerava izvršni svet za odpravo omenjenih neskladnosti v predpisih
predlagati spremembo zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega družbenega pomena, s katero bi. še v
prvem členu citiranega temeljnega zakona zadnja alineja odpravila, ah pa
natančneje opredelila?
3. Zakaj ni o obravnavanem zakonu, kolikor sem prav informiran, ki v
prvem členu močno posega tudi v druga vprašanja, ki zadevajo zdravstveno
varstvo (npr. oskrba z vodo, odprava odplak, odstranjevanje smeti, vzdrževanje
kopališč, športnih in rekreacijskih objektov, igrišč in tako dalje), soodločal
socialno-zdravstveni zbor, zlasti, ker gre za kompleks higienskih oziroma splošno
preventivnih vprašanj, ki jih deloma že ureja zdravstvena zakonodaja?
4. Koliko občin v Sloveniji je predpisalo splošne higienske in sanitarne
ukrepe po 2. odstavku 99. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstveni
službi v SR Sloveniji (Uradni list SRS št. 14/65), to se pravi po določbi, ki je
ostala še v veljavi po izrecni določbi 67. člena novega zakona o organizaciji
zdravstvene službe v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS št. 16/67)? Katere občine so< take
predpise sprejele, v kakem obsegu, kakšna je bila oziroma je v tem pogledu
iniciativa republiških organov?
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ali lahko predstavnik izvršnega sveta
oziroma republiškega sekretariata že na današnji seji da odgovor? (Majda Ga.spari: Ne, na prihodnji seji zbora.)
Ima še kdo kako poslansko vprašanje. Besedo ima poslanka Anica Okršlar.
Anica Okršlar: Postavljam nekaj vprašanj.
Ker je bila organizacija zdravstvene službe predmet številnih razprav
in to predvsem na območju mesta Ljubljane, se mi je vsililo osebno prepričanje,
da je bil zakon o organizaciji zdravstvene službe sprejet predvsem zaradi reševanja problemov na območju mesta Ljubljane. Zato menim, da bi moral naš
zbor prav temu vprašanju posvetiti posebno pozornost. Sicer je bilo danes že
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rečeno, da se pripravljajo posebne analize o tem problemu. Poslanec Matija
Nadižar je odločno zahteval, da je treba čimprej izvesti smotrnejšo organizacijo
zdravstvene službe. Strinjam se z njegovim stališčem. Menim, da če bomo samo
sprejemali zakone, ne pa jih tudi realizirali, da ne bomo daleč prišli. Za izvedbo reorganizacije zdravstvene službe skladno s sprejetim zakonom bi bilo
treba poprej sprejeti še nekatere normativne akte. V Ljubljani na primer
obstoja več zdravstvenih domov, katerih ustanovitelji so občinske skupščine in
bi le-te kot soustanoviteljice morale sprejeti določene akte. Postavljam vprašanje: »V kakšni fazi je organizacija enotnega zdravstvenega doma v Ljubljani oziroma kakšni ukrepi so predvideni, da bi se reorganizacija zdravstvene službe
v Ljubljani v skladu z zakonom pravočasno* in dosledno izvedla.«
Drugo vprašanje je v zvezi s sklepanjem pogodb med komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja in zdravstvenimi zavodi. Iz poročila o poslovanju
sklada zdravstvenega zavarovanja za prve 4 mesece letos izhaja, da imajo
skladi precejšnje primanjkljaje in da bodo nastale težave. V razpravi je bilo
tudi rečeno, da se je lansko leto sklenitev pogodb zavlekla do jeseni. Sedaj je
mesec junij, pred nami so počitnice oziroma dopusti in tudi leto« odlašamo
s sklenitvijo pogodb. Postavljam vprašanje: »V kakšni fazi je sklepanje pogodb
za letošnje leto oziroma kdaj bodo sklenjene vse pogodbe in ali bodo sklenjene
v skladu s finančnimi možnostmi, da ne bo konec leta primanjkljajev?« Ker
sem to vprašanje imela pripravljeno, sem ga postavila, čeprav je republiški
sekretar za zdravstvo, tovarišica Majda Gaspari, že povedala, -da se pripravljajo
nekatere analize.
Postavljam tretje vprašanje: »Kakšne ukrepe bo sprejela republika, da se
zagotovi nadaljnji obstoj otroških okrevališč?« Menim, da se boste večinoma
strinjali z mano, da nam ni vseeno, ko dnevno slišimo, to in to otroško okrevališče se ukinja, ker niso zagotovljena finančna sredstva, čeprav ne gre za
znatna sredstva. Ne zahtevam, da bi bilo na vprašanje danes odgovorjeno,
prosim pa, kolikor bi se dalo. Poudarjam, da je tem vprašanjem treba posvetiti vso pozornost.
Majda Gaspari: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi s prvim
vprašanjem, ki ga je postavila tovarišica poslanka, bi vas rada obvestila, da
sekretariat zelo intenzivno pripravlja potrebne strokovne osnove, da izpeljemo
reorganizacijo osnovne zdravstvene službe. Menili smo, da je te osnove neobhodno potrebno izdelati, da bi številnim iniciativam, ki na terenu nastajajo in
bodo še nastajale, dali ustrezno strokovno podlago in s tem olajšali celoten
proces reorganizacije, ki v funkcionalnem oziru mora dati dobre rezultate in ne
sme predstavljati samo mehaničnega združevanja zdravstvenih domov. Ta napotila bodo pripravljena še v tem mesecu in celo predvidevamo, da bi jih
v tem mesecu dali že na razpolago občinskim skupščinam, medobčinskim centrom in tudi zdravstvenim zavodom. Prav tako smo že začeli s strokovnim
delom, ki ga je treba opraviti za verifikacijo hospi talnih institucij. To delo bo
zahtevalo daljši čas in nam bo pri tem moral predvsem pomagati republiški
zdravstveni center. Moram tudi poudariti, da na območju komunalne skupnosti
Ljubljana obstoja medobčinski zdravstveni center, ki ima po mojem mnenju
velike naloge in je prav cd njegove aktivnosti v največji meri odvisno, kako
uspešno bo potekal proces reorganizacije zdravstvene služibe na tem območju.
Menim, da je ta institucija sedaj premalo aktivna in jo bo treba nemudoma
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aktivirati, da bi občinskim skupščinam in zdravstvenim zavodom dala ustrezne
predloge za razpravo in za sprejetje ustreznih zaključkov.
Menim, da težišče dela glede ureditve stanja v Ljubljani ne sme biti na
republiškem sekretariatu in tudi ne na republiškem zdravstvenem centru,
temveč na medobčinskem zdravstvenem centru, ki naj po potrebi in glede na
specifičnost nalog pritegne k sodelovanju tudi ustrezne republiške strokovne
institucije.
Kar zadeva finančno situacijo sem ta problem že pojasnila in menim, da
je bila poslanka s prejšnjim odgovorom zadovoljna. O tem problemu bomo
nekoliko kasneje temeljito razpravljali.
V zvezi z vprašanjem glede ukinjenja mladinskih okrevališč bi pojasnila,
da je naš sekretariat sklenil, da bo problem mladinskih okrevališč temeljito
proučil, ker menimo, da je družbeno nevzdržno in neupravičljivo, da pustimo
propasti mladinska okrevališča, ker predstavljajo pomemben člen v verigi
preventivnega zdravstvenega varstva in zlasti družbene skrbi za otroke. Zaradi
tega menimo, da je treba izdelati predloge, ki naj omogočijo nadaljnjo eksistenco okrevališč, in sicer na novih osnovah, ker je treba povezati več činiteljev: zdravstveno zavarovanje, ustanovitelje okrevališč in vse tiste potencialne koristnike in interesente, ki bodo prav gotovo< pripravljeni prispsvati
sredstva, da se zagotovi materialni obstoj okrevališč. Menim, da je bila splošna
tendenca, odkar so bile sprejete spremembe zakona o zdravstvenem zavarovanju, usmeritev v defenzivo in da se izčrpavamo samo v kritiki zakona, ki
je to obliko zdravstvenega varstva izključil iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Menim, da lahko izrečemo- kritiko tudi na račun komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja, ker niso prišle pred zavarovance z nobenim kcnkretnim predlogom, kako v sistemu razširjenega zdravstvenega zavarovanja
omogočiti to obliko zdravstvenega varstva, oziroma jo omogočiti predvsem
otrokom. Nadalje menim, da zaslužijo kritiko tudi ustanovitelji teh institucij,
to so večinoma občinske skupščine. Le-te ne bi imele predvsem sklepati o tem,
kako čimprej ukiniti okrevališča, ampak kako vzpostaviti stik z vsemi tistimi
interesenti, ki so koristili te kapacitete in skupaj z njimi najti možnosti za
financiranje teh institucij. Menim, da tud sama zdravilišča preveč vztrajajo na
starih pozicijah in da so premalo ukrepala v smeri prilagoditve teh zmogljivosti
našim materialnim možnostim in interesu občin ter delovnih organizacij. Nadalje v premajhni meri upoštevajo, da prihajajo otroci ne samo na zdravljenje,
ampak tudi na letovanje in okrevanje, kar mora biti cenejše, kot je zdravljenje
otrok, ki so pred kratkim preboleli kakšno bolezen in morajo zaradi tega biti
v teh institucijah pod posebnim režimom. Gre torej za diferenciran program
in naloge teh institucij, kar bi bilo- treba upoštevati.
Naš sekretariat bo vse te vidike ponovno proučil in predlagal konkretne
predloge glede financiranja zdraviliškega zdravljenja otrok s strani razširjenega
zdravstvenega zavarovanja, občinskih skupščin in samih staršev, da bi z združevanjem teh sredstev zagotovili nadaljnji obstoj zdravilišč. Menim, da je
nevzdržno, da se sprijaznimo z dejstvom, ki je sedaj na vidiku, da bomo vsak
mesec ukinili eno ob obstoječih mladinskih okrevališč. Na sekretariatu smo
prepričani, da je to akcijo možno izpeljati v tej smeri in da je možno ohraniti
pri življenju vsa mladinska zdravilišča.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Se poslanka Okršlar zadovoljuje z
odgovorom? (Poslanka se zadovoljuje.) Besedo ima poslanka Nena Luzar.
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Nena Luzar: Po bilančnih pokazateljih za prve štiri mesece letos
predvidevajo' v kliničnih bolnišnicah oh koncu leta primanjkljaj v višini
965 928 S dinarjev. Po letošnji razdelitvi sredstev bodo dobili za 609 034 000
S dinarjev manj sredstev, kot je bila lanska realizacija ali za 410 milijonov
31 000 S dinarjev manj, kot je znašala lanska pogodbena vsota za ljubljansko
komunalno skupnost. Razen navedenega poslovanja skrajno otežkoča pomanjkanje obratnih sredstev. Na dan 31. maja letos so imeli na žiro računu le
15 milijonov 880 000 S dinarjev. Razen tega so imeli za 586 milijonov 199 000
S dinarjev neporavnanih terjatev za opravljene storitve do 30. aprila letos
(dolžniki so v glavnem komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev
in kmetov) ter za 721 milijonov 284 000 S dinarjev neplačanih računov za dobavo hrane, zdravil in sanitetnega materiala. Ze od marca meseca ne plačujejo
nobenih računov, razen mandatnih tožb, in dobavitelji grozijo, da jim bodo
ustavili dobavo hrane, zdravil in drugega materiala. Razen tega je 2200-članski
kolektiv cd meseca do meseca v negotovosti za osebne dohodke, ki jih izplačujejo z zamudami. Finančna situacija se iz meseca v mesec bolj zaostruje.
Prejšnji teden je bil blokiran žiro račun sklada zdravstvenega zavarovanja
komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Ljubljana. Tudi skladi
ostalih komunalnih skupnosti so nelikvidni.
Prosim za odgovor na naslednji vprašanji:
1. Ali so bili izračuni za republiško poprečje cene za bolnišnično zdravljenje po strokah, plus 10'%, narejeni na osnovi strokovnih pokazovalcev in
realnih ocen konkretnega stanja, ki ga ni moč takoj spremeniti? in
2. Ali so s strani sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo predvideni
kakšni konkretni ukrepi, ki bodo zagotovili, da zaradi težavne finančne situacije
ne bo zastala potrebna dejavnost osrednje zdravstvene ustanove in da ne bodo
prizadeti bolniki.
Majda Gaspari: V zvezi s prvim vprašanjem bi rada poslanki povedala, da se med nami nahaja predstavnik medobčinskega zdravstvenega centra,
ki je sklepal splošni sporazum s komunalno skupnostjo socialnega zavarovanja
Ljubljana in predlagam, da bi na to vprašanje on odgovoril.
Kar zadeva ukrepe, ki naj bi jih sprejel naš sekretariat, vas moram obvestiti, da so predstavniki kliničnih bolnišnic bili pri nas in zaprosili za poseben
razgovor, da bi razčistili nekatera vprašanja, ki po njegovem mnenju niso bila
dovolj upoštevana pri pripravljanju splošnega sporazuma. Mi smo že predvidevali tako srečanje z njimi, ki se ga bodo udeležili tudi tisti tovariši in predstavniki organov, komisij in medobčinskega zdravstvenega centra, ki so neposredno in konkretno delali na prizadevanju tega sporazuma. Menim, da bomo
nekatere stvari lahko razčistili na tem sestanku. Naš sekretariat se zaveda, da
ne more sprejeti ukrepov, ki ne bi bili v skladu z omenjenim splošnim sporazumom. Vse spremembe se lahko izvršijo samo na osnovi sodelovanja prizadetih strank, in sicer komunalne skupnosti socialnega zavarovanja Ljubljana
in medobčinskega zdravstvenega centra Ljubljana, ki sta pcdpisala ta sporazum
in kateremu sledijo individualne pogodbe zdravstvenih zavodov s komunalno
skupnostjo.
Predsednik dr. Vinko Mozetič : Se tovarišica poslanka zadovoljuje z
odgovorom?

33. seja

271

Nena Luzar: Želela sem dobiti pojasnilo, če ne danes pa morda prihodnjič, na osnovi česa so bili napravljeni izračuni. Razen tega pa menim, da ne
gre samo za ukrepe glede trenutne finančne situacije, to se pravi finančne
ukrepe, temveč tudi za ukrepe, ki so organizacijske in strokovne narave. Zato
bi prosila za pojasnilo, če morda republiški sekretariat, ali pa po njegovem
naročilu republiški zdravstveni center pripravlja kakšne ukrepe za reorganizacijo in racionalizacijo zdravstvene službe.
Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ugotavljam, da na vprašanje ni v
celoti odgovorjeno, zato bo dodatni odgovor dan na prihodnji seji zbora.
Zeli še kdo postaviti kakšno vprašanje? (Nihče.)
Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 33. sejo socialno-zdravstvenega zbora. Vsem poslancem želim prijetne počitnice hkrati pa vas prosim,
da še malo ostanete na svojih mestih, da se dogovorimo glede ustanovitve
kluba poslancev.
(Seja je bila zaključena ob 11.50.)

£:?v-v'x::
ORGANIZACIJSKAj§j'OUTIĆNI ZBOR * J

41. sefa
(9. maja 1967)
Predsedoval: Janez Hočevar-,
predsednik organizacijsko političnega zbora
Začetek seje ob 9. uri.
Predsednik Janez Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 41. sejo organizacijsko-političnega zbora, ki sem jo sklical kot dosedanji
predsednik tega zbora na podlagi 99. člena začasnega poslovnika organizacijskopolitičnega zbora.
Današnji seji prisostvujejo na novo izvoljeni poslanci organizacijsko-političnega zbora. Štejem si v čast, da jih v imenu dosedanjih poslancev pozdravim
in jim čestitam k njihovi izvolitvi.
Odsotnost sta opravičila poslanca Marijan Jenko in inž. Jože Valentinčič.
Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red:
1. odobritev zapisnika 40. seje organizacijsko-političnega zbora;
2. razprava o poročilu mandatno-imunitetne komisije ter sklepanje o verifikaciji mandatov na novo izvoljenih poslancev;
3. slovesna izjava na novo izvoljenih poslancev;
4. izvolitev predsednika in podpredsednika zbora;
5. dopolnitev stalnega odbora in komisije organizacijsko-političnega zbora;
6. izvolitev oziroma dopolnitev stalnih komisij Skupščine SR Slovenije,
in sicer:
— komisije za družbeno nadzorstvo in
— komisije za prošnje in pritožbe;
7. sprememba sestave komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika
organizacijsko-političnega zbora ter sprememba sestave komisije za pripravo
predloga stalnega poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Ima morda kdo- kakšen drug predlog? (Ne javi se nihče.) Če ne, menim,
da se s predlaganim dnevnim redom strinjate in da je sprejet.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to ie na odobritev zapisnika 40. seje zbora. Osnutek zapisnika ste prejeli skupaj s sklicem za sejo. Ima
morda kdo kakšno pripombo^ k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ce ne, ugotavljam,
da je zapisnik sprejet.
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Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na razpravo o poročilu
mandatno-imunitetne komisije ter na sklepanje o verifikaciji mandatov na novo
izvoljenih poslancev.
Mandatno-imunitetna komisija našega zbora je obravnavala poročilo republiške volilne komisije po izidu volitev poslancev v organizacijsko-politični
zbor Skupščine SR Slovenije ter sklepala o verifikaciji mandatov na novo izvoljenih poslancev.
Prosim predsednico mandatno-imunitetne komisije, Milko Jovan, da zboru
poroča o ugotovitvah komisije in da da predlog glede verifikacije mandatov
na novo izvoljenih poslancev.
Milka Jovan: Mandatno-imunitetna komisija je na podlagi 16. člena
začasnega poslovnika organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije
na sejah dne 4. 5. 1967 in 9. 5. 1967 obravnavala poročilo republiške volilne
komisije z dne 13. aprila 1967, pregledala potrdila o izvolitvi in volilne spiske
ter ugotovila:
1. Občinske skupščine so v nedeljo, dne 9. aprila 1967 volile poslance organizacij sko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije v tistih volilnih enotah,
v kateri so bili ti poslanci po točki b) 7. člena zakona o določitvi volilnih enot
za volitve poslancev Skupščine SR Slovenije v prvi mandatni dobi izvoljeni za
štiri leta. Izvoliti je bilo treba 35 poslancev organizacijsko-političnega zbora
v 35 volilnih enotah.
2. V teh 35 volilnih enotah je kandidiralo skupno 73 kandidatov, katerih
kandidature so v skladu z zakonom potrdile pristojne občinske volilne komisije.
Občinske skupščine so izmed kandidatov izvolile 34 poslancev po tehle načelih:
Če je v volilni enoti potrjen samo en kandidat, je ta izvoljen za poslanca, če dobi
večino glasov vseh članov občinske skupščine, oziroma vsake občinske skupščine, če tvori volilno enoto več občin. Ce sta v volilni enoti potrjena dva ali
več kandidatov, je izvoljen za poslanca tisti kandidat, ki dobi največ glasov
v občinski skupščini, oziroma ki je dobil skupno največ glasov v vseh občinskih
skupščinah, če tvori volilno enoto več občin.
3. Republiška volilna komisija je na podlagi volilnih spisov, ki jih je po
opravljenih volitvah prevzela od občinskih volilnih komisij, preizkusila zakonitost volitev v posameznih volilnih enotah in ugotovila, da so bili postopek za
določitev kandidatov in volitve same v skladu z zakonitimi predpisi in da ni
bilo nepravilnosti takšnega značaja, ki bi lahko bistveno vplivale na kandidature, oziroma na volilne izide.
4. Ker pri volitvah dne 9. aprila 1967 v prvi volilni enoti Brežice edini
kandidat za poslanca organizacij sko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije
v skupščini občini Brežice ni bil izvoljen, je občinska volilna komisija v Brežicah na podlagi 133. člena zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije
razpisala za 4. maj 1967 ponovne volitve v tej volilni enoti. Za ponovne volitve
so bile potrjene štiri kandidature, za poslanske kandidate, izmed katerih je
občinska skupščina izvolila dne 4. maja 1967 na ponovnih volitvah poslanca za
organizacij sko-politični zbor te volilne enote.
Republiška volilna komisija je po prevzemu volilnega spisa o ponovnih
volitvah ugotovila, da je bil postopek za določitev kandidatov in volitve v skladu
z zakonitimi predpisi in da ni bilo nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na volilni izid.
18

Organizacijsko-politični zbor

274

Na podlagi navedenih ugotovitev, mandatno-imunitetna komisija organizacij sko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije predlaga, da organizacijskopolitični zbor Skupščine SR Slovenije potrdi izvolitev poslancev organizacij skopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije; in sicer:
Volilna enota
1 Brežice
3 Celje II
5 Mozirje
7 Slovenske Konjice
9 Šmarje pri Jelšah
11 Videm-Krško
13 Ajdovščina
15 Ilirska Bistrica
17 Nova Gorica I
19 Piran-Izola
21 'Sežana
23 Cerknica-Ribnica
25 Domžale
27 Jesenice
29 Kočevje
31 Kranj-Tržič
33 Ljubljana-Bežigrad
35 Ljubljana-Center II
37 Ljubljana-Siška I
39 Ljubljana-Vič-Rudnik I
41 Novo mesto I
43 Radovljica
45 Trbovlje-Hrastnik
47 Vrhnika-Logatec
49 Gornja Radgona
51 Lendava
53 Maribor-Center I
55 Maribor-Center III
57 Maribor-Tabor II
59 Maribor-Tezno II
61 Murska Sobota II
63 Ormož
65 Ptuj
67 Radlje ob Dravi-Dravograd
69 Slovenska Bistrica

Izvoljeni kandidat
Sepetavc Ferdo
Erjavec Anton
Cop Hinko
Jančič Florijan
Crepinšek Milan
Nunčič Stane
Praček Jože
Šabec Janko
Valentinčič inž. Jože
Furlan dr. Branko
Trošt Jože
Leveč Franc
Brun Berti
Simončič inž. Lado
Merhar Janez
Petrič dr. Ernest
Vinkler Ivan
Krese inž. Ljudmila
Tomšič Vida
Belopavlovič Niko
Tanko inž. Jože
Cuznar Franc
Dolanc Stane
Možina Albina
Osojnik Karel
Berden Milan
Krajnčič Ivan
Rudolf Vida
Kolarič Vera
Brumen Tone
Bakan Slavko
Zabavnik Drago
Zigman Vinko
Naberžnik Alfonz
Eberl Stevo

Mandatno-imunitetna komisija predlaga, da organizacijsko-politični zbor
Skupščine SR Slovenije sprejme to poročilo in verificira mandate vseh navedenih poslancev organizacij sko-političnega zbora.
Predsednik Janez Hočevar: Slišali ste poročilo in predlog mandatno-imunitetne komisije. Želi kdo razpravljati o tem poročilu? (Ne javi se
nihče.) Ce ne, prehajamo na glasovanje o predlogu mandatno-imunitetne ko-
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misije in na verifikacijo mandatov. O predlogu bomo glasovali v celoti, ker ni
primera, da bi bil kandidat kateregakoli cd na novo izvoljenih poslancev oporečen.
Po 155. členu začasnega poslovnika našega zbora, glasujejo o verifikaciji
mandatov na novo izvoljenih poslancev tudi na novo izvoljeni poslanci.
Kdor je za to, da se verificirajo mandati vseh na novo izvoljenih poslancev,
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor soglasno verificiral mandate
vseh 35 na novo izvoljenih poslancev.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na slovesno izjavo
vseh na novo izvoljenih poslancev. Prosim vse poslance, da vstanejo in poslušajo besedilo slovesne izjave, ki ga bom prebral:
»Izjavljam, da bom dolžnost poslanca Skupščine Socialistične republike Slovenije opravljal vestno, da bom delal po ustavi in zakonih ter da bom svoje
moči posvetil nadaljnjemu razvoju in uresničevanju družbene in politične ureditve Socialistične federativne republike Jugoslavije in Socialistične republike
Slovenije.
Prosim na novo izvoljene poslance, da slovesno izjavo, ki so jo prejeli
skupaj s sklicem za to sejo', podpišejo in jo takoj oddajo sekretarju zbora.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na izvolitev predsednika in podpredsednika zibora.
Na podlagi določil 91. člena začasnega poslovnika našega zbora predlaga
kandidata za predsednika in podpredsednika zbora komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije, lahko pa tudi skupina poslancev organizacijskopolitičnega zbora.
O kandidaturi, ki jo predlaga skupina poslancev, mora dati komisija za
volitve in imenovanja svoje mnenje pred začetkom glasovanja.
Prosim predstavnika komisije za volitve in imenovanja, da da predlog. Besedo ima Adolf Arigler.
Adolf Arigler: Tovarišice in tovariši poslanci! Komisija za volitve
in imenovanja Skupščine SR Slovenije je na podlagi 168. in 174. člena ustave
Socialistične republike Slovenije ter 91. člena, začasnega poslovnika organizacijsko-političnega zbora na svoji seji dne 8. maja 1967 ugotovila, da je dosedanji
predsednik organizacijsko-političnega zbora, Janez Hočevar 4 leta opravljal
to' funkcijo in da je potekla mandatna doba dosedanjemu podpredsedniku organizacijsko-političnega zbora inž. Marjanu Tepini.
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije predlaga, upoštevaje predloge kandidacijske komisije glavnega odbora Socialistične zveze
delovnega ljudstva Slovenije ter po> posvetovanju z izvršnim odborom glavnega
odbora SZDL Slovenije, predsedstvom in izvršnim komitejem centralnega komiteja ZK Slovenije, da organizacijsko-politični zbor Skupščine SR Slovenije
izvoli za predsednika organizacijsko-poltičnega zbora tovarišioo Vero Kolarič.
Komisija nadalje predlaga, da organizacijsko-politični zbor za svojega podpredsednika izvoli tovariša Braneta Vipotnika.
Predsednik Janez Hočevar: Ugotavljam, da je predložen le predlog
komisije za volitve in imenovanja.
18»
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Po 92. členu začasnega poslovnika našega zbora se glasuje javno, če zbor
ne sklene, da se glasuje tajno.
Kdor je za to, da se za predsednika organizacijsko-političnega zbora izvoli
tovarišico Vero Kolarič, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je organizacij sko-politični zbor soglasno izvolil za svo jega
predsednika tovarišico Vero Kolaričevo in jo prosim, da prevzame vodstvo seje.
Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Dovolite mi, da v vašem in v svojem imenu najiskreneje čestitam Veri Kolaričevi k soglasni izvolitvi za predsednika organizacijsko-političnega zbora in da ii želim v njenem delu obilo uspeha.
Predsednik Vera Kolarič: Dovolite mi, tovarišice in tovariši poslanci,
da se vam iskreno zahvalim za zaupanje, ki ste mi ga izkazali, ko ste me izvolili za predsednico našega zbora.
Ena izmed osnovnih nalog našega zbora je obravnavanje vprašanj s področja družbeno-političnega sistema, ki je izredno razgibano in dinamično in terja
prav zaradi tega nenehno spremljanje problemov, ki se pojavljajo. Zato so tudi
naloge našega zbora pomembne in odgovorne. Prepričana sem, tovarišice in tovariši poslanci, da bo sleherni izmed vas vložil vse sile za reševanje nalog, ki
spadajo v področje dela našega zbora, saj bomo samo z aktivnim in skupnim
delom uspešno izvršili naloge, ki nas čakajo in s tem opravičili zaupanje naših
volivcev, občanov, občinskih skupščin in širše družbeno-politične skupnosti.
Se enkrat iskrena hvala za zaupanje!
Dovolite, da nadaljujemo s sejo. Slišali ste predlog komisije za volitve
in imenovanja Skupščine SR Slovenije, da naj se za podpredsednika organizacijsko-političnega zbora izvoli poslanec Brane Vipotnik. Kdor je za ta predlog,
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je organizacij sko-politični zbor soglasno izvolil za podpredsednika Braneta Vipotnika in ga prosim, da zasede svoje mesto v predsedstvu.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na dopolnitev stalnega odbora in komisije organizacijsko-političnega zbora.
Po 173. členu ustave SR Slovenije in 6. členu začasnega poslovnika organizacijsko-npolitičnega zbora ima organizacijsko-politični zbor kot svoja stalna
organa odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in mandatno-imunitetno komisijo.
Stalni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik in 7 članov, komisijo pa
predsednik, podpredsednik in trije člani.
Ker je nekaterim članom potekla mandatna doba, je potrebno odbor in komisijo dopolniti. Kandidate lahko predlaga komisija za volitve in imenovanja
ali skupina 10 poslancev. Prosim predstavnika komisije, da da predlog.
Adolf Arigler: Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR
Slovenije je na podlagi 174. člena ustave SR Slovenije in 91. člena začasnega
poslovnika organizacijsko-političnega zbora na seji dne 8. maja 1967 razpravljala
o dopolnitvah odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ter mandatno-imunitetne komisije organizacijsko-političnega zbora.
Komisija je ugotovila, da je v odboru za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov potekla mandatna doba poslancu Maksu Klanšku, dosedanjemu pred-

41. seja

277

sečtniku odbora, Miru Heglerju, dosedanjemu podpredsedniku odbora ter Silvi
Cer jak in Cirilu Kambiču, dosedanjima članoma odbora.
Komisija dalje predlaga, da se v odboru razrešijo tovariši Vlado Mišica,
Franc Svetina in Brane Vipotnik, dosedanji člani odbora.
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije predlaga, da se
izvolijo za predsednika odbora Franc Svetina, za podpredsednika Vida Rudolf,
za člane pa Franc Cuznar, Milan Crepinšek, Milka Jovan, Janez Merhar in Franc
Svetel j.
Komisija je ugotovila, da je v mandatno-imunitetni komisiji potekla mandatna doba poslancem Jožku Lojenu, dosedanjemu podpredsedniku komisije
ter Stanetu Divjaku in Jolandi Kos, dosedanjima članoma komisije.
Komisija dalje predlaga, da se razreši Milka Jovan, dosedanji predsednik
komisije ter predlaga, da se izvoli za predsednika Vlado Mišica, za podpredsednika inž. Ljudmila Krese, za člana pa Stevo Eberl in Jože Trcšt.
Naj poudarim, da je komisija za volitve in imenovanja pri izdelavi predlogov težila za čim enakomernejšim zastopstvom starih in novih poslancev, da
bi tako zagotovila kontinuiteto dela teh teles zbora po prihodnjih volitvah.
Predsednik Vera Kolarič: Slišali ste predlog komisije za volitve
in imenovanja. Ali obstaja še kak drug predlog? (Ne javi se nihče.) Ce ne,
dajem najprej na glasovanje predlog, da se v odboru za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov razrešijo člani Vlado Mišica, Franc Svetina in Brane Vipotnik. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet.
Dajem na glasovanje predlog, da se v odbor za proučevanje zakonskih in
drugih predlogov izvolijo za predsednika Franc Svetina, za podpredsednika
Vida Rudolf in za člane Franc Cuznar, Milan Crepinšek, Milka Jovan, Janez
Merhar in Franc Svetel j.
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne rokov (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog soglasno sprejet.
Sestav novega odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je
tedaj takle:
predsednik Franc Svetina, podpredsednik Vida Rudolf, člani: Franc Cuznar,
Milan Crepinšek, Tone Delak, Milka Jovan, Janez Merhar, Cveto Prelovec in
Franc Svetelj.
Slišali ste tudi predlog, da se v mandatno-imunitetni komisiji razreši Milka
Jovan kot predsednik. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Je kdo' proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je tudi ta predlog sprejet.
Dajem na glasovanje predlog, da se v mandatno-imunitetno komisijo izvoli
za predsednika Vlado Mišica, za podpredsednika inž. Ljudmila Krese in za člane
Stevo Eberl in Jože Trošt.
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je tudi ta predlog soglasno sprejet in da je nov se:tav
mandatno-imunitetne komisije takle: predsednik Vlado Mišica, podpredsednik
inž. Ljudmila Krese, člani: Bruno Adam, Stevo Eberl in Jože Trošt.
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Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na izvolitev oziroma
dopolnitev stalnih komisij Skupščine SR Slovenije, in sicer komisije za družbeno
nadzorstvo Skupščine SR Slovenije in komisije za prošnje in pritožbe Skupščine
SR Slovenije.
Prosim predstavnika komisije za volitve in imenovanja, da da predlog.
Adolf Arigler: Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je na podlagi 174. člena ustave Socialistične republike Slovenije in
57. člena začasnega poslovnika Skupščine SR Slovenije razpravljala o izvolitvi
oziroma dopolnitvi stalnih komisij Skupščine SR Slovenije iz vrst poslancev
organizacijsko-političnega zbora.
Ugotovila je, da je potekla mandatna doba v komisiji za družbeno nadzorstvo Frančiški Hribar, v komisiji za prošnje in pritožbe pa poslancu Mirku
Cepiču.
Komisija za volitve in imenovanja predlaga, da se iz vrst poslancev organizacijsko-političnega zbora izvolijo: v komisijo za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije tovarišica Albinca Možina, v komisijo za prošnje in pritožbe
Skupščine SR Slovenije tovariša Marijana Jenka.
Predsednik Vera Kolarič: Ali obstaja še kakšen drug predlog? (Ne
javi se nihče.) Ce ne, dajem najprej na glasovanje predlog, da se v komisjo za
družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije izvoli iz vrst poslancev organizacijsko-političnega zbora Albinca Možina. Kdor je za ta predlog, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je organizacijsko-jpolitični zbor izvolil v komisijo za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije poslanko Albinco Možina.
Komisija za volitve in imenovanja predlaga, da se v komisijo za prošnje
in pritožbe Skupščine SR Slovenije izvoli poslanec Marjan Jenko. Prosim, kdor
je za ta predlog, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je o.rganizacijsko-politični zbor izvolil v komisijo za prošnje
in pritožbe Skupščine SR Slovenije poslanca Marjana Jenka.
Predsednik Vera Kolarič: Prehajamo na 7. točko dnevnega
reda, to je na spremembo sestave komisije za pripravo predloga stalnega
poslovnika organizacijsko-političnega zbora, ter spremembo' sestave kcmis'je
za pripravo predloga stalnega poslovnika Skupščine So'Cialistične republike
Slovenije.
Prosim predstavnika komisije za volitve in imenovanja, da da predlog.
Adolf Arigler: Komisija za volitve in imenovanja naše skupščine je
na podlagi 174. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 91. člena začasnega poslovnika organizacijsko-političnega zbora na seji dne 8. maja 1967
razpravljala o dopolnitvi komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika
Organizacijsko-političnega zbora.
Komisija za volitve in imenovanja je ugotovila, da je potekla mandatna
doba poslancem dr. Borutu Bohtetu. dosedanjemu predsedniku komisije, Štefanu Brumcu. Vladu Grešniku, Jožku Saksidi in Milevi Veren, dosedanjim
članom komisije.
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Pri predlogih za nove člane komisij za pripravo predlogov stalnih poslovnikov je komisija za volitve in imenovanja sprejela stališče, naj bodo novi
člani, zlasti pa vodstvo teh komisij, predvsem iz vrst tistih poslancev, ki že
poznajo organizacijo in delo skupščine, to je iz vrst tistih poslancev, ki jim
mandat poteče v letu 1969, saj bo glavno delo pri sestavi poslovnikov v tem
času že opravljeno.
Komisija za volitve in imenovanja zato predlaga, da se izvolijo za predsednika: Breda Lokar-Gaspari, za člane pa Avguštin Erjavec, dr. Branko Furlan, Franc Leveč in Jože Praček.
Predsednik Vera Kolarič: Ali obstaja še kakšen drug predlog? (Ne.)
Če ne, dajem na glasovanje predlog, da se v komisijo za pripravo predloga
stalnega poslovnika organizacijsko-političnega zbora izvolijo Breda LokarGaspari, za predsednika in za člane: Avguštin Erjavec, dr. Branko Furlan,
Franc Leveč in Jože Praček.
Kdor se strinja s tem predlogom, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sestav komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika
organizacijsko-političnega zbora takle: predsednik Breda Lokar-Gaspari, podpredsednik Ivan Rau in člani: Dušan Barbič, Avguštin Erjavec, dr. Branko Furlan, Franc Leveč in Jože Praček.
Dajem na glasovanje še predlog za spremembo sestave komisije za pripravo
predloga stalnega poslovnika Skupščine Socialistične republike Slovenije.
Komisija za volitve in imenovanja predlaga, da se v komisijo za pripravo
predloga stalnega poslovnika Skupščine SR Slovenije izvoli iz vrst poslancev
organizacijsko-političnega zbora poslanka Breda Lokar-Gaspari.
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor izvolil v komisijo za pripravo predloga stalnega poslovnika Skupščine SR Slovenije poslanko Bredo
Lokar-Gaspariievo.
Vse komisije Skupščine SR Slovenije se bodo sestale danes takoj po skupni
seji vseh zborov. Zato prosim, da se člani komisij teh sej udeleže.
S tem je, tovarišice in tovariši poslanci, dnevni red današnje seie izčrpan
in zaključujem 41. sejo organizacijsko-političnega zbora. Obveščam vas še, da
bo skupna seja vseh zborov Skupščine SR Slovenije ob 12. uri v veliki skupščinski dvorani. Hvala lepa!
(Seja je bila zaključena ob 9.35.)

42. se;a
(16. junija 1967)
Predsedovala: Vera Kolarič,
predsednik organizacijsko-političnega zbora
Začetek seje ob 9. uri.
Predsednik Vera Kolarič: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam
42. sejo organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije.
Svojo 0'dsotnost so opravičili poslanci: Breda Lokar-Gaspari, Bruno Adam,
Vida Tomšič, Stevo Eberl, Cveto Prelovec, Vladka Jan, Tone Delak in
Ivan Lekše.
Ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko začnemo z delom.
Naši seji prisostvujejo predstavniki izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije: dr. Ernest Petrič in Jožko Štrukelj, člana izvršnega sveta, tovarišica Dragica Dekleva, pomočnik republiškega sekretarja za finance, Nada Majcen, namestnik republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo ter Boris
Lipužič, namestnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo.
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 41. seje zbora;
2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1966;
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o sanitarni inšpekciji v SR
Sloveniji;
4. razprava o poročilu o uveljavljanju zakona o izvrševanju vzgojnih
ukrepov;
5. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za
financiranje nadaljevanja graditve objektov zavoda za usposabljanje slušno in
govorno prizadetih v Ljubljani ter
6. ustanovitev in imenovanje začasnih odborov.
Predlaga kdo kakšno spremembo predlaganega dnevnega reda? (Ne.) Ker
ni drugih predlogov, menim, da je predlagani dnevni red sprejet.
Vse navzoče tovarišice in tovariše poslance prosim, da se k razpravi, kot je
bila tudi doslej navada, prijavijo z listkom, ki je na klcpi pred vami. Vsakdo
pa se lahko k razpravi prijavi tudi brez prijavnice, če to želi.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 41. seje zbora. Zeli kdo predlagati kakšno spremembo ali dopolnitev
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k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb, ugotavljam, da je zapisnik
41. seje zbora odobren.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1966, ki ga je skupščini predložil izvršni
svet.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika določil
tovarišico Dragico Dekleva, pomočnika republiškega sekretarja za finance. Prosim tovarišico Dragico Dekleva, 'da da še ustno obrazložitev.
Dragica Dekleva: Tovarišica predsednica, tovarišice poslanke in
tovariši poslanci! Z julijskimi ukrepi leta 1965 smo ob uvajanju reforme postavili osnovne smeri za stabilizacijo gospodarstva na temelju splošnega usklajevanja proizvodnje in skupne potrošnje ter osnovne pogoje za rast gospodarstva. Na strani potrošnje so spremembe proračunov za leto 1965 v nemajhni
meri prispevale k uspešnosti začrtane politike. Taka politika se je v celoti nadaljevala s predvidevanji proračunske potrošnje v letu 1966. Za razliko od prejšnjih let, ko je proračunska potrošnja rasla letno za 20 in več odstotkov — to je
daleč čez meje, ki jih je vsaj približno nakazovala rast narodnega dohodka -—smo za leto 1966 predvideli povsem neznatno povečanje. Ob sprejemanju zakonskih predlogov, ki naj bi uredili pogoje za oblikovanje proračunov, smo pričakovali, da se bedo oblikovala skupna proračunska sredstva v SR Sloveniji v letu
1966 v enaki višini, kot v prvotnih proračunih za leto 1965.
Republiški proračun za leto 1966 je predvideval 476 330 000 dinarjev dohodkov, ki so bili razporejeni za posamezne namene v višini 472 330 000 dinarjev, nerazporejena sredstva (proračunska rezerva) pa naj bi znašala 4 000 000
dinarjev.
Sredstva tega proračuna naj bi se oblikovala predvsem iz 3°/o republiške
stopnje prispevka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja, prispevka iz
osebnega dohodka od avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav, republiškega davka od prometa blaga na drobno po stopnji 2 %, iz 20% udeležbe
republike pri zveznem prometnem davku, iz sodnih taks in denarnih kazni.
Počasnejša rast proizvodnje in prometa v letu 1966 je vplivala na manjšo
realizacijo dohodkov republiškega proračuna. Izvršni svet je v prvih mesecih
leta 1966 ugotovil, da dohodki republiškega proračuna ne pritekajo v skladu
z dinamiko sprejetega proračuna. Zato je bila že v aprilu in maju na podlagi
130. člena zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v Socialistični
republiki Sloveniji začasno zmanjšana potrošnja republiškega proračuna za 5 %,
in sicer različno po posameznih dejavnostih in namenih. Poleg tega so se skrajšali odplačilni roki emisijskih kreditov, najetih zaradi neenakomernega dotoka
proračunskih dohodkov; v bodoče pa takih kreditov ne bo več. Kljub začasnemu
zmanjšanju proračunske potrošnje je tako potekalo izvajanje republiškega proračuna v težavah in zamudah, ker je bilo treba pospešeno vračati emisijski kredit v višini 30 milijonov dinarjev.
Skupščina Socialistične republike Slovenije je v decembru 1966 sprejela
rebalans republiškega proračuna za leto 1966, po katerem so se dohodki proračuna in njihova razporeditev zmanjšali za 4°/o ali za 18,5 milijona dinarjev.
Glede oblikovanja dohodkov republiškega proračuna je treba poudariti,
da je bil dohodek od prispevka iz osebnega dohodka za okoli 7 % manjši kot
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je bilo predvideno v prvotnem planu in za 0,8'/o manjši kot se je ocenjevalo
po rebalansu. Do takega zmanjšanja predvidenega dohodka je prišlo predvsem
zaradi nerealno predvidenega naraščanja osebnih dohodkov in zaradi večjega
odvajanja tega prispevka v druge republike na stalno prebivališče zaposlenega
delavca.
Čeprav so gospodarske organizacije po obračunih dosegle ugodne finančne
rezultate, so bila izplačila osebnih dohodkov nekoliko nižja kot smo pričakovali.
To so povzročili ukrepi kreditne politike, ki so terjali večje lastne naložbe v
obratna sredstva in usmeritev gospodarskih organizacij v oblikovanje sredstev
za sklade za modernizacijo proizvodnega in tehnološkega procesa. Taka usmeritev delovnih organizacij je v skladu z ukrepi za povečanje produktivnosti dela,
ki je eden izmed bistvenih elementov, za uresničevanje gospodarske in družbene
reforme.
Samo pri prispevkih od osebnega dohodka znaša zmanjšanje pričakovanega
dohodka okrog 17,3 milijona dinarjev, kar znaša okrog 3,8 °/o vseh dohodkov
republiškega proračuna. Pomembno zmanjšanje je nastopilo tudi pri republiškem prometnem davku od predaje blaga na drobno. Pričakovali smo, da bo
ta dohodek realiziran v znesku 65,6 milijona dinarjev, dejanska realizacija
pa znaša 48,8 milijona dinarjev, kar pomeni, da je manjša za okrog 16,8
milijona ali 26 °/o cd planiranega zneska. Delni vzrok za tako zmanjšanje tega
dohodka je v tem, ker je zvezna skupščina ob koncu leta 1965 po sprejetju
republiškega proračuna spremenila temeljni zakon o prometnem davku v tem
smislu, da se republiški prometni davek ne plačuje v primerih, kadar proizvajalci ali trgovine na debelo neposredno prodajajo blago potrošnikom, na primer,
bolnicam, šolam in drugim, na način, ki velja za predajo blaga na debelo.
Eden izmed pomembnih vzrokov za slabo realizacijo republiškega maloprodajnega davka je tudi znaten odliv kupne moči našega prebivalstva na območju
izven republike oziroma v sosednje države.
Delež republike v zveznem prometnem davku je sorazmerno ugodno realiziran in so vplačila okrog 5 % večja cd planiranih. To dokazuje, da v prodaji
raste delež tistih proizvodov, od katerih se plačuje le zvezni ne pa tudi republiški prometni davek, kot so: bencin, nafta in uvoz proizvodov po obranih, pri
čemer se republiški prometni davek ne plačuje. Tudi sodne takse v gotovini,
denarne kazni in drugi dohodki so realizirani v nekoliko večjem znesku kot so
bili predvideni.
Proračunski dohodki v republiškem proračunu za leto 1966 so torej realizirani v višini 454 889 995 dinarjev ali 95.5 % nasproti prvotnemu planu oziroma
99.4% nasproti 'planu po sprejetem rebalansu. Zmanjšanje proračunskih dohodkov znaša tako 21 441 000 dinarjev nasproti prvotnemu planu in 2 920 000
dinarjev nasproti rebalansu. Ko't je razvidno. iz predloženega zaključnega računa
o izvršitvi republiškega proračuna za leto 1966, so znašali izdatki 458 267 000
dinarjev ali 9R.2% prvotnega plana oziroma 100,1% z rebalansom spremenjenega plana dohodkov.
S predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah republiškega preračuna
za leto 1966 se ni bistveno spremenila struktura potrošnje sredstev republiškega
proračuna. Dejansko je torej šlo le za uskladitev potrošnje z razpoložljivimi
sredstvi. Osnova za spremembo razporeditve sredstev je bilo začasno zmanjšanje ro'trošnje sredstev republiškega preračuna z.a leto 1966, ki sa je sprejel
izvršni svet sromladi leta 1966. Izvršni svet in pristojni republiški organi so
že tedaj proučili možnosti za znižanje posameznih postavk republiškega prora-
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čuna za leto 1966. Ugotovljeno je bilo, da je na vseh področjih znižanje sredstev
izredno boleče, ker so bila sredstva že angažirana po odločitvah organov in po
ustreznih predpisih Skupščine SR Slovenije ter drugih pristojnih organov. Prav
zaradi tega tudi niso mogle biti izvedene bistvene spremembe v strukturi proračunske potrošnje v tem letu. Prišlo je le do sorazmernega znižanja proračunskih postavk, razen postavk za kritje sprejetih obveznosti na področju socialnega varstva, kot so priznavalnine, razlike osebnih dohodkov zaposlenih borcev
NOV in stroški zdravstvenega zavarovanja kmetov-borcev NOV. Te obveznosti
so bile že sprejete z republiškimi zakoni in jih ni bilo mogoče zniževati.
Posebej bi omenila sredstva za delo državnih organov. Čeprav so bila ta
sredstva zmanjšana, se v globalu povečuje delež sredstev za te namene. Pri tem
je treba upoštevati, da republiški proračun za leto* 1965 zaradi slabe realizacije
dohodkov ni izpolnil obveznosti do organov za notranje zadeve in so zato pri
republiškem sekretariatu za notranje zadeve ostale neplačane obveznosti.
Osebni dohodki milice še vedno niso bili zadostni; bili so' ped povprečjem
kvalificiranih delavcev v proizvodnji; zato se sredstva za osebne dohodke teh
delavcev niso. mogla zniževati. V letu 1966 so nastale posebne potrebe za opremo
milice in je bilo zato nujno zagotoviti posebna namenska sredstva.
Kljub takemu obravnavanju potrebnih sredstev za organe za notranje zadeve so še vedno ostale neporavnane obveznosti za dodatni prispevek za socialno
zavarovanje za benificiran delovni staž delavcev pri organih za notranje zadeve.
Neurejeno je ostalo vprašanje dnevnic in terenskih dodatkov ter še druge
obveznosti.
Vsem drugim organom so bila sredstva za redno dejavnost znižana za 5 n/o.
Skladom s področja prosvete, kulture in znanosti so se zmanjšala sredstva v
okviru splošnega zmanjšanja sredstev republiškega proračuna za leto 1966, to
je za okrog 4 °/o. Sredstva za financiranje dejavnosti zavodov s področja kulture
SO1 se znižala le za 44,9 milijona, kar predstavlja nasproti 1217 milijonom po
prvotnem proračunu 3 6 %>. Organom in zavodom, ki se financirajo iz proračuna,
to znižanje sredstev med letem ni povzročilo bistvenih problemov, razen tistih,
ki so že obstajali ob sprejemanju proračuna za to leto.
Izvršni svet je večkrat razpravljal o problemih sklada Socialistične republike Slovenije za šolstvo oziroma o financiranju zavodov prek tega sklada.
Na eni cd teh razprav je bilo' sklenjeno, da je treba skladu Socialistične republike Slovenije za šolstvo pri predvideni 95 %> realizaciji dohodkov republiškega
proračuna zagotoviti dodatna sredstva. Ker v proračunu za leto 1966 tega ni bilo
mogoče izvesti, se je to vprašanje delno> urejalo v planu za leto 1967. Proračunska potrošnja po posameznih namenih je bila v letu 1966 enakomerna in se je
gibala med 99 in 100 °/o. Izjemo pri tem predstavlja 4 3°/» prekoračitev plana
pri splošnih dopolnilnih sredstvih občinam, ki so po zakonu o dopolnilnih
sredstvih občinam za leto 1966 dobivale del republiškega prispevka iz delovnega
razmerja. Pri teh občinah so bili namreč osebni dohodki in s tem tudi prisoevki
realizirani v večjem obsegu kot je bilo to kalkulirano pri oceni splošniih dopolnilnih sredstev, kajti v teh občinah so odvodi prispevka iz delovnega razmerja
v druge republike manjši kot pri gospodarsko razvitih občinah.
Izkazani primanjkljaj v predlogu zaključnega računa za leto 1966 v viš ni
3 377 000 dinarjev rezultira v precejšnji meri iz prekoračitve izdatkov T>ri splošnih dopolnilnih sredstvih občinam v višini 2 524 000 dinarjev, pri ostalih proračunskih postavkah pa znaša primanjkljaj le 853 000 dinarjev. Pri tem pa je
treba ugotoviti, da so bila z rebalansom republiškega proračuna za leto 1966
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določena minimalna sredstva za financiranje posameznih dejavnosti ter sredstva za plačilo že zapadlih najnujnejših obveznosti, ki jih nismo mogli prenesti
v naslednje leto. Ker je prekoračitev izdatkov za splošna dopolnilna sredstva
občinam nastopila kot posledica avtomatizma, ob obstoječih instrumentih, in
ker pri ostalih proračunskih postavkah ni bilo mogoče še nadalje zniževati
sredstev, smo ob koncu leta uporabili sredstva rezervnega sklada. Predlagamo,
da se z zakonom o zaključnem računu izka2ani primanjkljaj dokončno pokrije
iz sredstev rezervnega sklada.
V zaključnem računu rezervnega sklada Socialistične republike Slovenije
je izkazano, da so bila konec leta 1966 potrošena sredstva v višini 5 488 000 za
potrebe republiškega proračuna za leto 1966, kar je za 2 111 000 dinarjev več
kot znaša deficit.
Z odredbo o plačevanju dohodkov družbeno-pohtičnih skupnosti je namreč
zveza pooblastila republike, da lahko. svoj delež v zveznem davku od prometa
blaga na drobno, ki izvira iz prometa in storitev opravljenih do 31. decembra
1966 in so ga zavezanci plačali do 31. januarja 1967, knjižijo v korist proračunskih dohodkov za leto 1966. S tem je bila dana možnost, da so se sredstva
v višin| 2 111 000 dinarjev vrnila v rezervni sklad šele v začetku letošnjega
leta in je ostala nepokrita le razlika v višini 3 377 000 dinarjev, ki predstavlja
deficit po zaključnem računu za leto 1966.
Iz zaključnega računa za leto 1966 lahko ugotovimo, da je prejemalo proračunska sredstva mnogo takih koristnikov, ki so v republiškem proračunu
za leto' 1967 že izločeni kot nosilci oziroma koristniki proračunskih sredstev.
V skladu z reformnimi načeli je treba vprašanje selekcije koristnikov proračunskih sredstev dokončno rešiti z opredelitvijo nalog, ki jih ie družba pripravljena
financirati iz proračunskih sredstev. Kot že omenjeno, so v proračunu za leto
1967 že izvršeni večji premiki v smeri zmanjšanja števila proračunskih koristnikov. Tako. je v celoti ali deloma izločeno financiranje raznih zavodov, ki naj
zaračunavajo svoje storitve koristnikom, na primer veterinarski zavod, zavod
za napredek gospodinjstva, pavšalna dotacija strokovnim društvom se ne daje
več, temveč se financira le posamezne njihove akcije glede na njihovo pomembnost, racionirana so tudi sredstva za subvencioniranje tiska in tako dalje.
V tej smeri bo treba v bodoče storiti nadaljnje napore in opraviti selekcijo
tako, da udeležba na proračunskih dohodkih ne bo nobena trajna pravica uporabnikov proračunskih sredstev, temveč jo bo treba vsako leto na novo uveljavljati z dokazovanjem družbene potrebnosti programiranega dela. Pri tem pa bo
treba še naprej upoštevati načeto, da naj posamezne zadeve oziroma natoge
financira predvsem tisti, ki je zanje zainteresiran. S tem se bo na eni strani
zmanjšal pritisk na proračunska sredstva, na drugi strani pa se bodo planirale
in izvajale predvsem le take naloge, ki so usklajene s cilji, ki jih določa 'družbeni
plan Socialistične republike Slovenije za naslednje obdobje.
Poseben problem proračunskega poslovanja predstavlja tudi pomanjkanje
proračunskih obratnih sredstev, ki naj služijo predvsem za izravnavo neenakomernega dotoka dohodkov, kar se pojavlja zlasti v začetku leta. Zaradi rešsvanja tega problema je bila v letu 1967 povečana stopnja izločevanja dohodkov
v rezervni sklad, in sicer od enega na dva odstotka. Povečano stopnjo bo treba
obdržati tudi v naslednjih letih. S tem pa še vedno ni rešeno vprašanje kritja
anticipirane porabe sredstev za izplačevanje osebnih dohodkov delavcem republiških organov in družbenih služb, ki ga bo treba rešiti čimprej, ker je to tudi
sistemsko vprašanje.
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Republika je v letu 1966 zagotovila za financiranje razvoja družbenih služb
tudi dopolnilna sredstva izven proračuna v obliki kredita, ki ga je v znesku
22 milijonov dinarjev najela pri splošni gospodarski banki. S sredstvi tega
kredita je bilo omogočeno financiranje posameznih objektov s področja zdravstva, med njimi bolnice dr. Petra Držaja, infekcijske klinike, inštituta za tuberkulozo Golnik, objektov s področja kulture, med njimi Drama slovenskega
narodnega gledališča, radia, ter objektov za potrebe šolstva, in sicer v okviru
finančnih programov, ki jih je sprejela naša skupščina.
Z rebalansom republiškega proračuna pa ni bilo mogoče rešiti vseh problemov financiranja, ki so se pojavili med letom 1966, zato so se neplačane obveznosti republiškega proračuna v letu 1966 še povečale. Za izpolnitev takih obveznosti so v letu 1967 predvidena sredstva iz 1,5% dodatnega davka od prometa blaga na drobno, in sicer 36 milijonov dinarjev za kritje izdatkov za
beneficirane pokojnine borcev narodnoosvobodilne vojne in 2 milijona dinarjev
za del obveznosti republike, nastalih leta 1965 pri financiranju visokošolskih
zavodov. Nadalje so za te namene predvidena sredstva iz usmerjenih sredstev
za investicije v gospodarstvu, iz katerih se sicer krijejo prevzete obveznosti odpravljenih okrajev, vendar ie nekaj teh sredstev v okviru republiškega proračuna za leto 1967 razporejenih v postavki »plačilo obveznosti iz prejšnjih let«.
Med te obveznosti spadajo obveznosti odpravljenega sklada za negospodarske
investicije in sklada SR Slovenije za šolstvo, obveznosti iz leta 1966 nasproti
zavodu za socialno zavarovanje iz naslova višjega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje delavcev z beneficiranim stažem in druge obveznosti.
Ker neplačane obveznosti republiškega proračuna onemogočajo konsolidacijo proračunskega poslovanja in povzročajo tudi nelikvidnost pri nekaterih
gospodarskih organizacijah, je treba sanacijo' proračuna smatrati kot reformno
nalogo, ki naj zagotovi, da se spravi proračunska potrošnja v realne okvire.
V proračunu za leto 1966 teh obveznosti, kot je rečeno, ni bilo mogoče zajeti
in se je zato urejanje tega vprašanja preneslo v leto 1967.
Del problemov, ki se izražajo v zaključnem računu republiškega proračuna
za leto 1966, je bil obširno obravnavan ob sprejemanju proračunskih predpisov
za leto 1967. V predlogih, ki naj urejajo racionalizacijo proračunske potrošnje,
bo treba dosledneje upoštevati načela in stališča, ki so bila neštetokrat izražena
v organih skupščine in bodo morala najti svoje mesto v zakonski ureditvi za
leto 1968.
Tovarišice in tovariši poslanci! V imenu izvršnega sveta predlasam organizacij sko-političnemu zboru Skupščine 'SR Slovenije, da predlog zakona o zaključnem računu republiškega proračuna za leto 1966 sprejme.
Predsednik Vera Kolarič: Tovarišici Deklevovi se zahvaljujem za
dano obrazložitev.
Poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ste prejeli.
Ali želi poročevalec odbora dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) Zeli morda
predstavnik zakonodajno-pravne komisije dati ustno poročilo? (Ne želi.)
Pričenjam razpravo o predloženem zakonu. Zeli kdo besedo? Tovariš Svetina, prosim!
Franc Svetina: Tovarišice in tovariši poslanci! Pred nami je predlog
zakona o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1966.
Predlog zakona je rezultat proračunske potrošnje v preteklem letu. K temu
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zakonu bi lahko dal prav iste pripombe kot sem jih dal k samemu proračunu
za leto 1966. Teh svojih stališč oziroma pripomb ne nameravam ponavljati, niti
ne želim ponavljati stališč našega zbora glede proračunske potrošnje, kajti ta
stališča so bila že kar prevečkrat ponavljana v tem zboru, a kljub temu v dosedanjih proračunih niso bila realizirana, prav tako ne v proračunu za leto 1967.
Postavlja se vprašanje, ali so stališča zbora takšna, da jih je sploh mogoče
realizirati. Na to vprašanje doslej ni bilo nikdar odgovorjeno. Izvršni svet je
stališča zbora vselej sprejel kot pravilna in z njimi popolnoma soglašal, pa jih
kljub temu ni uspel realizirati zaradi razlogov, ki so se sicer zdeli utemeljeni,
izvršni svet pa jih je vselej deklariral kot prehodne. Ko danes sklepamo o zaključnem računu proračuna za leto 1966, želim poudariti željo in potrebo, da
naš zbor prek odborov in tudi sam kontinuirano sledi proračunski potrošnji
v tekočem letu, kajti le tako bo mogoče realizirati načelo, da naj bo skupščina
kreator politike tudi na tem področju, ki je eno najdelikatnejših. Če bomo tako
ravnali, bo zbor lahko veliko bolj kvalificirano sklepal tudi o proračunu za
naslednje leto. Ce pa zbor o tej problematiki ne bo na tekočem, ne bo mogoče
pričakovati, da bi lahko realno in v podrobnostih ocenil izvršitev proračuna.
Zato predlagam, da zbor o tem predlogu namreč, da se proračunska potrošnja
v tekočem letu kontinuirano spremlja v našem zboru, sprejme ustrezna stališča.
Hvala lepa!
Predsednik Vera Kolarič: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Mislim, tcvarišice in tovariši poslanci, da lahko sprejmemo predlog, ki ga
je dal tovariš Svetina, namreč, da zbor kontinuirano spremlja izvrševanje proračuna v tekočem letu. Naš stalni odbor naj bi zato čimprej obravnaval izvrševanje proračuna v prvem polletju letošnjega leta. Mislim, da se vsi s tem
strinjamo.
Zaključujem razpravo in dajem predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije (republiškega proračuna) za
leto 1966 na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim, dvigne roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije (republiškega
proračuna) za leto 1966 soglasno sprejel.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o sanitarni inšpekciji v Socialistični republiki Sloveniji.
Zakonski predlog je skupščini predložil izvršni svet, ki je za svojega predstavnika določil tovarišico Nado Majcen, namestnico republiškega sekretarja
za zdravstvo in socialno varstvo. Ali predstavnica izvršnega sveta želi besedo?
(Da.) Prosim, besedo ima tovarišica Nada Majcen.
Nada Majcen: Tovarišice in tovariši poslanci! Potrebnost sanitarne
inšpekcije se tudi v deželah z visoko civilizacijo' in z visokim kulturnim standardom ne zmanjšuje, pač pa dobiva ta služba nova področja dela in mora uvajati, če hoče biti uspešna tudi nove metode dela. Svetovna zdravstvena organizacija v svojih publikacijah še prav posebej opozarja, da je sanitarna služba kot
tisti del zdravstvene službe, ki ureja življenjsko okolje po higienskih načelih in
sanitarnih predpisih, neobhodno potrebna in pomembna v deželah naglega raz-
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voja. Industrializacija dežele, naglo naraščanje motorizacije v prometu, urbanizacija prebivalstva, prehod cd individualne prehrane v množično in industrializirano prehrano prinašajo pred preventivne zdravstvene delavce in zlasti še pred
sanitarne inšpektorje nove, težke in neodložljive naloge. Te so, na primer,
varstvo delavcev na delovnih mestih, preskrba z vodo v velikih naseljih, nadzorstvo nad industrijsko proizvodnjo živil, urejanje odpadnih voda in kanalizacije, preprečevanje onečiščevanja ozračja, zagotovitev primernih zdravstvenih
pogojev pri izgradnji stanovanjskih naselij in druge naloge. V vsaki državi, ki
je v razvoju, kot tudi pri nas, imamo še vedno elemente hude zaostalosti na
področju zdravstvenega varstva in higiene okolja, hkrati pa smo že soočeni
z novimi zdravstvenimi škodljivostmi, ki jih poraja industrializacija, motorizacija prometa, prehodna industrijska prehrana in tudi s potencialnimi nevarnostmi, ki jih prinaša moderni turizem. Sanitarna inšpekcija je že po do sedaj
veljavnih predpisih dobila v naši družbi svoje mesto, nima pa še dolgoletne
tradicije in izkušenj ter je zato razumljivo, da se vsebina dela, organizacija
te službe in zlasti metcde dela z vsakim novim zakonom s tega področja izpopolnjujejo in prilagajajo potrebam in možnostim, ki jih naš razvoj prinaša.
Temeljni zakon o sanitarni inšpekciji je najnovejši zvezni predpis za področje te službe in predvideva razširitev dejavnosti sanitarne inšpekcije zlasti na
preventivno sanitarno nadzorstvo pri graditvi novih objektov in pri urbanističnem urejanju naselij, dalje na varstvo prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji, na nadzorstvo nad strupi in zdravili, nad onesnaženjem ozračja in javnih
vodotokov, ne pozablja pa na že ustaljena, pa še vedno pomembna področja
sanitarnega nadzorstva, to je nadzorstva nad nalezljivimi boleznimi, nad živili
in prehrano, nad preskrbo z vodo in nad zdravstvenimi razmerami na delovnih
mestih.
Tudi po določilih temeljnega zakona o sanitarni inšpekciji je določeno
sanitarni inšpekciji zelo široko< področje, na katerem bi utegnilo biti prizadeto
zdravje prebivalcev. Prav to široko področje dela je posebnost sanitarne inšpekcije. Področje dela je tolikšno, da bodo morali sanitarni inšpektorji vedno
pogosteje iskati pomoči pri strokovnjakih za posamezna področja higiene in
preventive, ker je nemogoče do podrobnosti obvladati vsa področja sanitarnega
nadzorstva. Tudi le za uspešno angažiranje ekspertov in sodelovanje z njimi je
potrebna široka razgledanost in kritičnost sanitarnih inšpektorjev. Za delo
sanitarne inšpekcije je potrebno čim širše sodelovanje z zdravstveno službo
in s sorodnimi inšpekcijami.
Temeljni zakon o sanitarni inšpekciji prepušča republiki urejanje pomembnih področij, kot so organizacija službe sanitarne inšpekcije v republiki in občinah, razmejitev pristojnosti med republiškimi in občinskimi organi sanitarne
inšpekcije ter določitev strokovne izobrazbe, ki jo mora imeti sanitarni inšpektor v občini in v republiškem sanitarnem inšpektoratu. S predlogom zakftna o
sanitarni inšpekciji ureja naša republika vprašanja, za katera je po zakonu
pooblaščena.
Pri pripravah osnutka zakona o sanitarni inšpekciji je predlagatelj upošteval
obstoječo organizacijo in sedanje delavce v sanitarni inšpekciji, nujnost najtesnejšega sodelovanja sanitarne inšpekcije z zdravstveno službo, zlasti zavodov za
zdravstveno varstvo, nujnost sodelovanja s sorodnimi inšpekcijami, veterinarsko, delovno, tržno, gradbeno, urbanistično in drugimi, ter predvsem visoko
strokovnost, katero bi morah imeti sanitarni inšpektorji, da bi svoje naloge
lahko uspešno opravljali.
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Najbolj strokovno zahtevne naloge, za katere je potrebno specialno znanje
in še angažiranje strokovnjakov iz omenjenih področij, je zaupano republiški
sanitarni inšpekciji. Ker so po obsegu, strokovnosti in zahtevnosti te naloge
velike, bo potrebno okrepiti republiško sanitarno inšpekcijo s strokovnimi kadri.
Strokovnost občinskih sanitarnih inšpektorjev je prav tako nujno potrebno
izboljšati, zaradi česar predvideva novi zakon, da morajo vsi občinski sanitarni
inšpektorji pridobiti do leta 1970 visoko ali višjo strokovno izobrazbo.
Predlog zakona izhaja iz veljavne pravne ureditve, po kateri občinske skupščine same urejajo organizacijske oblike sanitarne inšpekcije, predpisuje pa,
da je pri določanju števila delovnih mest v občinskem organu treba upoštevati
število, vrsto in pomembnost objektov ter dejavnosti, ki so pod sanitarnim
nadzorstvom, specifičnost in obseg nalog, ki spadajo v redno -sanitarno nadzorstvo in tudi število prebivalstva.
Iz letnega poročila republiškega sanitarnega inšpektorata za leto 1966 izhaja,
da je v Sloveniji 26 230 objektov pod sanitarnim nadzorstvom. Poleg tega pa je
treba nadzirati še živila, predmete splošne rabe in še nekatere druge predmete
ter ljudi, ki delajo v prometu in industriji z živih, katerih je 34 120. Ti ljudje
delajo navadno prav v tistih organizacijah, kjer je vprašanje higiene in zdravstvene zaščite izredno pomembno, ko-t so na primer šole, najrazličnejši dijaški
domovi, vsi obrati družbene prehrane, vsa prehrambena industrija in tako
dalje.
Svetovna zdravstvena organizacija priporoča enega sanitarnega inšpektorja
na 10 000 do 15 000 prebivalcev. Po tem ključu manjka v Sloveniji še okrog
50 sanitarnih inšpektorjev. Ker je bil pred štirimi leti ustanovljen pri višji šoli
za zdravstvene delavce v Ljubljani tudi oddelek za sanitarne tehnike, imamo
vse možnosti, da vzgojimo zia službo sanitarne inšpekcije dovolj kadra z zadovoljivo strokovno izobrazbo. Menimo namreč, da je v teh letih mogoče doseči
tudi to, da bi sedanji delavci na področju sanitarne inšpekcije v tem času
dosegli zahtevano izobrazbo, če nameravajo ostati na sedanjih delovnih mestih.
Povedati namreč moram, da že sedaj študira na višji šoli za zdravstvene delavce,
na oddelku za sanitarne tehnike, 15 teh delavcev.
Poleg zakonskega urejanja teh vprašanj si bo treba prizadevati, da se
dosedanje pojmovanje sanitarne inšpekcije kot neke splošne kontrole objektov
na ozkem področju družbene prehrane in sanitarij spremeni in se to dejavnost
pojmuje kot del zdravstvenega varstva, kar tudi v resnici je. K temu naj bi
pripomogle razprave v občinskih skupščinah in tudi v republiški skupščini,
kakor tudi evalvacija dela te službe. Za delo sanitarne inšpekcije doslej ni bilo
zanimanja in o njem niso razpravljali na občinskih skupščinah niti sveti za
zdravstvo.
Predlagani zakon je rezultat vsestranskih obravnav, ki eo bile zlasti izčrpane v skupščinskih odborih in komisijah. V zakonskem predlogu so upoštevani tudi vsi amandmaji, ki so jih sprejeli skupščinski odbori in komisije.
V imenu izvršnega sveta predlagam zboru, da zakon sprejme.
Predsednik Vera Kolarič: Hvala za obrazložitev! Zakonski predlog
je obravnaval odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. Pismeno
poročilo odbora ste že prejeli.
K predlogu zakona o sanitarni inšpekciji je odbor določil za poročevalca
poslanca Cveta Prelovca, ki pa je danes odsoten in zato prosim predsednika
odbora Franca Svetino, da poročilo odbora še ustno obrazloži, pri čemer naj da
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še izjavo o amandmajih z akonodajncnpr avne komisije, in sicer k 10., 11. in 12.
členu. Predstavnik izvršnega sveta je vse navedene amandmaje že sprejel.
Franc Svetina: Tovarišice in tovariši poslanci! Nimam namena še
posebej obrazlagati zakonskega predloga, ki je pred nami, ker so bila načelna
vprašanja že rešena in razčiščena pri obravnavah v pristojnih odborih: mnenja
pa so dali tudi drugi odbori, ki so v razpravi o tem zakonu sodelovali.
Naš odbor vam je predložil tudi pismeno poročilo, iz katerega so vprašanja,
ki so bila obravnavana, v celoti razvidna. V zvezi s pripombami zakonodajnopravne komisije k posameznim členom, ki se razlikujejo od besedila kot ga je
sprejel naš odbor, pa v imenu odbora sprejemam amandma zakonodajno-pravne
komisije z dne 3. 4. 1967 k 10. členu kot je ta razviden iz poročila zakonodajnopravne komisije, prav tako sprejemam oba amandmaja k 11. členu in amandma
k 12. členu. Vsi amandmaji so obrazloženi v poročilu zakonodajno-pravne komisije, sprejel pa jih je tudi predstavnik izvršnega sveta in so tako postali sestavni
del zakonskega predloga. Zaradi tega predlagam zboru, da sprejme predlagani
zakonski predlog skupaj z navedenimi spremembami in dopolnitvami. Hvala
lepa!
Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa! Zakonski predlog je obravnavala tudi zakoncdajno-pravna komisija. Ali želi besedo predstavnik te komisije? (Ne.) Hvala lepa!
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče ne želi
razpravljati, prehajamo na glasovanje.
Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) !Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je organizacijsko^politični zbor predlog zakona o sanitarni
inšpekciji v Socialistični republiki Sloveniji soglasno sprejel.
Predlagam 15-minutni odmor. Mislim, da se strinjate s tem. (Da.)
(Seja je bila prekinjena ob 9.50 in se je nadaljevala ob 10.20.)
Predsednik Vera Kolarič: Nadaljujemo seio. Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na razpravo o poročilu o uveljavljanju zakona
o izvrševanju vzgojnih ukrepov, ki ga je skupščini predložil republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo.
Predstavnica predlagatelja je Nada Majcen, namestnica republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo. Ah tovarišica Majcnova morda želi
besedo? (Ne želi.)
O poročilu je razpravljal tudi odbor za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov, katerega poročilo ste že prejeli. Za svojega poročevalca je odbor
določil poslanca Toneta Delaka, ki pa je danes opravičil svojo odsotnost. Zeli
besedo morda Franc Svetina, predsednik odbora? (Ne želi.) Zeli morda besedo
predstavnik izvršnega sveta? (Ne.) Hvala!
Pričenjam razpravo k 4. točki dnevnega reda. K besedi se je prijavil
inž. Lado Simončič. Prosim!
Inž. Lado Simončič: Tovarišica predsednica, tovarišice poslanke in
tovariši poslanci! Želel bi na tem mestu povedati, da se mi zdi stanje mladinskega prestopništva pri nas zaenkrat še kar znosno in da smo lahko z našo
mladino kljub temu, da smo navajeni o mladi generaciji slišati slabe besede,
19
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kar zadovoljni, čeravno po poročilu, ki ga imamo pred seboj, vendarle tudi
mladinsko prestopništvo pri nas nekoliko narašča.
Smatram pa za potrebno, da na tem mestu povem nekaj misli o delu z
mladino. Moram poudariti, da imam vtis, da naša družba danes posveča delu
z mladino in vzgoji mladine premalo skrbi. Zaradi tega se dogaja, da prihaja
naša mladina ped slabe vplive tako domače kot tudi tuje. Na to dejstvo pa bi
morali biti nekoliko bolj pozorni.
O tem vprašanju bi morali razmisliti in najti rešitev za intenzivnejše delo
z mlado generacijo ter za boljše usmerjanje mladine v idejno-političnem pogledu.
Smatram, da bi bilo treba mladino tudi izven šole bolj povezovati, ji posvečati več skrbi in ji omogočiti več kulturnega telesno-vzgojnega in političnovzgojnega udejstvovanja. To delo naj bi se odvijalo organizirano, v varstvenih
ustanovah in športnih društvih.
Nadalje menim, da bi morali mladini nuditi več nekakšnega klubskega in
kulturnega življenja s specializiranimi predstavami, morda gledališkimi, predvsem pa filmskimi. Mladini bi morali predvajati več vzgojno koristnih filmov,
ne pa samo tiste filme, ki po svoji atraktivnosti mladino najbolj privlačijo,
vendar največkrat kažejo mladini prav tiste cilje in junake, ki so tuji hotenjem
in potrebam naše družbe. Za tako delo bi bilo treba zagotoviti tudi potrebna
sredstva in poiskati potrebne kadre.
Končno želim poudariti še to, da se tudi v podjetjih najde mnogo dela, ki
bi ga lahko organizirano opravljala mladina, saj je že Marx ugotovil, da se
je človek v svoji evoluciji razvil do sedanje stopnje prav z delom. Iz lastnih
izkušenj vem in lahko poudarim, da je v podjetjih mnogo nalog, ki bi jih lahko
mladina kolektivno opravljala in se pri tem seznanjala z delom v podjetjih.
Ob takem delu bi morda našla tudi navdihe za svojo strokovno usmerjenost,
hkrati pa bi lahko mladina z množičnimi akcijami pomagala podjetjem rešiti
mnoge probleme, ki jih z rednimi delavci le težko rešujejo. Seveda ni nujno,
da bi morala delati mladina zastonj. Menim, da bi ta dela podjetja lahko plačevala, in sicer v korist raznih mladinskih društev, športnih in drugih. Tako
bi se delovni kolektivi močneje povezovali z mladinskimi organizacijami na
najbolj zdravem področju, se pravi, na področju dela.
Želim, da bi v bodočem delu naša skupščina te razlage upoštevala in v
proračunih zagotovila sredstva tudi za te namene.
Predsednik Vera Kolari č: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? (Da.)
Prosim, besedo ima tovariš Dušan Rihtaršič.
Dušan Rihteršič: Tovarišice in tovariši poslanci! V poročilu republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo o uveljavljanju zakona o
izvrševanju vzgojnih ukrepov je že uvodoma omenjeno, da je bilo tako poročilo
zahtevano že ob samem sprejemanju zakona o izvrševanju vzgojnih ukrepov, in
sicer zaradi zelo slabih materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za izvrševanje
vzgojnih ukrepov.
Eden cd osnovnih takih problemov je predvsem neurejeno stanje v naših
vzgojnih zavodih. V zvezi s tem smatram za umestno opozoriti zbor na ugotovitve našega zbora na seji dne 13. decembra lanskega leta, ko smo razpravljali
o predlogih za rešitev nekaterih vprašanj vedenjsko in osebnostno motenih otrok
in mladine. Na podlagi poročila odbora za proučevanje zakonskih in drugih
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predlogov organi zaci jsko-političnega zbora in na podlagi razprave je zbor na
takratni seji ugotovil, da v vzgojnih zavodih vzgojno delo niti po vsebini niti
po organizaciji ne dosega splošno priznanih vzgojnih dosežkov, da vzgojni in
učni programi v pretežni meri niso strokovno ocenjeni niti potrjeni oziroma jih
ponekod sploh ni, da je pomanjkljiv strokovni nadzor nad izvrševanjem teh
programov in da ni ustreznega nadzora niti nad zakonitostjo dela teh zavodov.
Nadalje, da so občinske skupščine le formalno ustanoviteljice zavodov in ne
izvršujejo ustanoviteljskih pravic in dolžnosti. Da upravljanje v zavodih ni
ustrezno oziroma dosledno izpeljano in da je razmejitev pristojnosti med posameznimi samoupravnimi organi nejasna. Prav tako so bile ugotovljene še
dodatne nejasnosti tudi glede nekaterih drugih organizacijskih vprašanj zavodov.
Vse navedene nepravilnosti in nejasnosti so predvsem posledica neurejenega
statusa vzgojnih zavodov in je zato naš zbor na omenjeni seji sprejel sklep,
naj izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije za ureditev ugotovljenih odprtih vprašanj predloži do konca marca letošnjega leta predlog
zakona o vzgojnih zavodih ali pa predlog za spremembo in dopolnitev obstoječe
zakonodaje. Tega zakona pa do sedaj še ni in glede na tako stanje v vzgojnih
zavodih menim, da je nujno potrebno vprašanje statusa vzgojnih zavodov brez
odlašanja in čimprej zakonsko urediti.
Ker predloženo poročilo širše obravnava problematiko v zvezi s slabimi
objektivnimi pogoji dela samo za nekatere vzgojne zavode, ostale zavode, med
njimi tudi vzgajališče Veržej, pa omenja le na splošno in mimogrede, želim
na kratko prikazati zboru tudi stanje v tem zavodu.
Vzgajališče Veržej je namenjeno predvsem šoloobveznim otrokom in mladoletnikom do 15. leta starosti, zavod pa lahko sprejme do 75 gojencev. Le
manjši del gojencev je prišlo v ta zavod na podlagi odločb sodišč, od tega pred
kratkim tudi dva starejša mladoletnika.
Zgradba, v kateri sta internat in osnovna šola, je sedaj v poraznem stanju
in je bila zgrajena pred skoraj 60 leti za samostan, med zadnjo vojno in nekaj
let po njej pa je služila vojaštvu in za žitna skladišča. Leta 1948 je bila ta
zgradba le zasilno uposobljena za vzgojni zavod. Pozneje ni bilo več nobenih
večjih adaptacij. Tako je danes ta zgradba deloma v razpadajočem stanju, z
neurejenimi sanitarijami, brez ogrevanja spalnic in celo brez ogrevanja bolniških sob ter nekaterih drugih važnih prostorov. Stare lončene peči, ki so v
nekaterih sobah, pa so že skoraj neuporabne.
Zaradi takih razmer zavod ni sposoben gojencu nadomestiti doma in mu
dati vsaj delček tiste topline domačega vzdušja in ostalih pogojev, ki so za
resocializacijo teh otrok in mlajših mladoletnikov tako nujno potrebni.
Kolektiv zavoda si v zadnjem času prizadeva odpraviti te pomanjkljivosti
in je v lanskem letu od svojih rednih funkcionalnih sredstev dal skoraj
90 000 novih dinarjev za najnujnejša popravila v stavbi in za popravilo telovadnice. Menim pa, da brez večje pomoči družbe kolektiv v svojih prizadevanjih
ne bo mogel uspeti.
Pred kratkim je kolektiv poslal nekaterim republiškim organom in občinski
skupščini Ljutomer predlog za adaptacijo zavodske zgradbe in za gradnjo nove
šole v Veržeju. Ta šola naj bi služila tako za gojence zavoda kakor tudi za
zunanje otroke. S predlagano adaptacijo, za katero je idejni načrt že izdelan,
bi se zgradba uredila tako, da bi ustrezala svojemu namenu. Z ukinitvijo
osnovne šole v samem zavodu pa bi se dvignila zmogljivost zaveda cd sedanjih
75 na 130 do 140 gojencev. Za to adaptacijo bi bilo potrebnih 1 000 000 novih
19*
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dinarjev. Po predlogu za zadostitev materialnih in kadrovskih potreb ter ukrepov glede družbeno negativnih pojavov v 'Socialistični republiki Sloveniji v
letih 1966 do 1970 pa je predvidenih samo 200 000 novih dinarjev.
Predlog zavoda je naletel na vse razumevanje in podporo republiškega
sekretariata za prosveto in kulturo, občinske skupščine in občinske izobraževalne skupnosti ter zaradi tega predlagam, da ga podprejo tudi ostali zainteresirani republiški organi.
Pri izvrševanju vzgojnih ukrepov imajo zelo pomembno vlogo tudi skrbstveni organi občinskih skupščin, ki so po zakonu dolžni neposredno spremljati
izvrševanje vzgojnih ukrepov, voditi ustrezno evidenco ter storiti vse, kar je
potrebno, da se doseže namen uporabe vzgojnih ukrepov. Poleg tega je služba
socialne zaščite osnovni in strokovni nosilec družbenih obveznosti na področju
preventivnega delovanja glede mladoletniškega prestopništva. Zaradi izredne
pomembnosti te službe je bilo za njen razvoj in krepitev v zadnjih letih mnogo
storjenega, vendar ta služba še vedno zaostaja za splošnim razvojem naše družbe.
Ni izpopolnjena z zadostnim številom delavcev, sedanji delavci v tej službi pa
še nimajo zadovoljive kvalifikacijske strukture. Zato posamezni primeri mladoletnega prestopništva že v pripravljalnem postopku, kakor tudi pozneje pri
odločanju, niso dovolj in vsestransko socialno obdelani, kar ima ob sicer omejenih možnostih za izrekanje vzgojnih ukrepov za posledico izrekanje neustreznih vzgojnih ukrepov; pa tudi sami postopki zoper mladoletnike se po nepotrebnem zavlačujejo in s tem izgubljajo svoj učinek.
Za primer navajam konkretno stanje te službe v pomurskih občinah.
Skrbstveni organ v Murski Soboti sam navaja, da je en sam uslužbenec za
delo z otroki in mladoletniki, ki so kršili določila kazenskega zakonika, premalo,
čeprav mu občinska skupščina nudi vso pomoč. Občinska skupščina ima sicer
zasedeno delovno mesto socialnega delavca, vendar ta porabi le polovico časa
za mladoletne prestopnike, sicer pa opravlja ostalo socialno delo. Občina v
Lendavi ima sistemizirano delovno mesto socialnega delavca sicer zasedeno,
sama p« poroča, da ta opravlja le najnujneše delo. V Gornji Radgoni pa nimajo
posebej sistematiziranega delovnega mesta za socialnega delavca, ki se bo
ukvarjal izključno le z delikventno mladino.
Ker je od dobro organizirane in sposobne socialne službe pri občinskih
skupščinah v precejšnii meri odvisen uspeh naših skupnih prizadevanj za preprečevanje mladoletniškega prestopništva, in za resocializacijo mladoletnih prestopnikov, so nujno potrebni ustrezni ukrepi za hitrejši razvoj te službe.
Predsednik Vera Kolarič: Zeli še kdo besedo? Prosim, tovarišica
Lokovšek.
Tatjana Lokovšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Predloženo poročilo sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo je sicer precej skrbno pripravljeno, vendar pa me v njem moti enostranost. To poročilo predvsem
obravnava materialne potrebe, katerih ne zanikam; mislim, da so tudi utemeljene, morda še v večji meri; vendar pa na drugi strani ne govori ničesar o
kakršnihkoli vzgojnih programih v vzgojnih zavodih, o tem ali so bili ti sprejeti,
ocenjeni in tako naprej. Vsi pa vemo, da za uspešno izvajanje zakona o vzgojnih
ukrepih ni zadosti zagotoviti samo nastanitev, prehrano in obleko mladoletnikov,
temveč jim je treba zagotoviti tudi vzgojo. Predvsem me moti, ker niso nikjer
omenjeni ukrepi, ki so bili storjeni v preteklem letu, ah pa bi bili predvideni
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v bodoče, glede določitve vsebine vzgojnega dela in sprejemanja ter ocenjevanja teh programov, tako kolektivnih kot tudi individualnih. Poročilo ničesar
ne govori o zahtevani strokovni usposobljenosti vzgojnega kadra, ki dela v
posameznih zavodih z gojenci. Spominjam se, da je bilo v predlogu materialnih
in kadrovskih potreb, ki jih je v lanskem letu predložil sekretariat, omenjeno,
da je v vzgojnih zavodih 50 vzgojiteljev, od teh pa jih je 46 brez potrebne
strokovne izobrazbe. Prav gotovo tudi vsak pedagog ni sposoben za delo s
takšno mladino in mora imeti tudi posebna nagnjenja za tako delo. Po vsej
verjetnosti, vsaj tako predvidevam, sekretariat ni imel zadosti časa ter zato
zaradi objektivnih težav ta vsebina v poročilu ni bila zajeta. Predlagam pa, da
bi o tem problemu v bodoče razmislili in mogoče kasneje tudi analizirali.
V preteklih štirih letih je bilo v tem zboru in v raznih poročilih večkrat
ugotovljeno nevzdržno' stanje ter težavne razmere v vzgojnih zavodih. V tej
zvezi bi bilo prav, da bi pristojni sekretariat danes ali pa kdaj kasneje poročal
o ukrepih za izboljšanje težkega stanja in o tem, ali so bili v tej zvezi opravljeni
kakšni širši nadzorstveni posegi.
V predloženem poročilu sem zasledila tudi podatek, da je bil organiziran v
Ljubljani seminar, katerega se je udeležilo 90 delavcev iz vseh vzgojnih zavodov. Ali ne bi bilo dobro razmisliti o tem, da bi se ti seminarji prirejali v
samih vzgojnih zavodih; verjetno bi bili cenejši, udeležilo bi se jih lahko več
slušateljev in obenem bi ti ostali vsaj v bližini svojega delovnega mesta.
V poročilu je tudi pripomba, da sodišča pri izrekanju vzgojnih ukrepov ne
odločajo o povračilu stroškov, ki so jih dolžni prispevati starši. Kolikor je
meni znano, praksa dejansko ni enotna in nekatera sodišča v teh primerih
odločajo po uradni dolžnosti, druga pa smatrajo, da je potreben poseben predlog.
Ce je sam zakon nejasen, bi bilo treba zaradi enotnejše sodne prakse posredovati
pri sekretariatu za pravosodje in občo upravo*, da bi izdal enotna navodila,
tako da v bodoče ne bi prišlo do kakršnihkoli nesporazumov.
Kot sem že v začetku poudarila, pa menim, da so sredstva za materialne
potrebe tega področja res minimalna in da :se bomo pri sprejemanju bodočih
republiških proračunov morali poslanci zavzemati za to, da se za te namene
določi več sredstev.
Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Zeli še kdo razpravljati? (Da.)
Besedo ima tovariš Boris Lipužič.
Boris Lipužič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci!
Ker so tovariši poslanci v razpravi o tem poročilu zastavili nekaj vprašanj tako
sestavljalcem poročila kot tudi vsem republiškim upravnim organom, ki jih
prizadeva ta problematika, se mi zid potrebno, da dam nekaj pojasnil zlasti
v imenu republiškega sekretariata za prosveto in kulturo.
Eno izmed vprašanj se je nanašalo na zakonsko ureditev problematike
vzgojnih domov. Organizadjsko-politični zbor je namreč med svojimi sklepi
tudi zahteval, da se z zakonom uredi status vzgojnih domov, bodisi s posebnim
zakonom o vzgojnih domovih, bodisi da se ta materija uredi v okviru noveliranega zakona o posebnem šolstvu. Na podlagi tega sklepa organizacij sko-političnega zbora je v okviru svojega delovnega programa republiški sekretariat
za prosveto in kulturo pripravil osnutek zakona o. usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, v katerem je vključena
vsa materija, ki zadeva status vzgojnih domov. Ko smo proučevali to vprašanje,
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smo prišli do spoznanja, da je najbolje celotno problematiko vzgojnih domov,
ki jo je treba zakonsko urediti, vključiti v ta novelirani zakon o posebnem
šolstvu, ki bo v bodoče nosil naslov: zakon o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Izvršni svet v prejšnji sestavi je predlog zakona že sprejel in ga je posredoval republiški skupščini. Zaradi preobilice zadev, ki so bile na dnevnem
redu republiškega zbora, je bilo sklenjeno, naj bi ta zakon obravnavala skupščina v novi sestavi, medtem pa naj bi republiški sekretariat za prosveto in
kulturo ta predlog zakona še proučil z zainteresiranimi strokovnimi organizacijami in ustanovami, tako da bi bilo besedilo zakona čim ustreznejše. Predlog
zakona je bil že obravnavan v ustreznih odborih republiškega zbora, prosvetnokulturnega zbora in socialno-zdravstvenega zbora. Na podlagi vseh spreminjevalnih in dopolnilnih predlogov je bilo izdelano prečiščeno besedilo predloga
zakona, o katerem pa mora kot predlagatelj znova razpravljati izvršni svet, ki
bo po vsej verjetnosti te spreminjevalne in dopolnilne predloge, ki so postavljeni kot amandmaji, sprejel kot sestavni del zakonskega predloga. Izvršni svet
še ni obravnaval prečiščenega besedila zakona ter je predvideno, da bi prišel
znova v definitivno obravnavo v prihodnjih mesecih.
V tem zakonu je, kot že rečeno, urejen status domov oziroma vzgojnih
zavodov, nadzor nad zakonitostjo dela teh zavodov, njihovo financiranje, skratka
vse, kar je nujno potrebno urediti z zakonom.
Tovarišica poslanka je zastavila vprašanje, kako poteka vsebinsko urejanje
problemov. V zavodu za šolstvo je postavljena posebna strokovna skupina, ki
se ukvarja s pedagoškimi vzgojnimi problemi vzgojnih zavodov. V teku je
revizija vzgojnih programov posameznih vzgojnih zavodov. Na podlagi zakona
o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju bodo pripravljene podrobnejše osnove novih vzgojnih programov. Te
tudi že pripravlja republiški sekretariat za prosveto in kulturo skupaj z zavodom za šolstvo in z drugimi prizadetimi strokovnimi ustanovami in strokovnimi
organizacijami. Predvidoma do konca letošnjega leta bodo te osnove novih
vzgojnih programov sprejete.
Zakon bo urejal tudi pogoje glede strokovne usposobljenosti vzgojnega
kadra. K predlogu zakona je republiški sekretariat za prosveto in kulturo
predložil tudi poročilo o usposabljanju otrok z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju. V tem poročilu je dan odgovor na vrsto vprašanj, ki zadevajo zlasti
vsebinsko stran dela v domovih. Tako se bodo ob obravnavanju in sklepanju o
tem predlogu zakona lahko zbori skupščine podrobneje seznanili še z vsebinsko
problematiko v vzgojnih zavodih.
Eden izmed tovarišev poslancev je omenil težak materialni položaj vzgojnega zavoda v Veržeju. Posebna strokovna komisija sekretariata je proučila
stanje in sedaj v sodelovanju z vzgajališčem v Veržeju in z občinsko skupščino
Ljutomer pripravlja investicijski program adaptacije in dograjevanja vzsajališča. V prvi etapi naj bi zagotovili za ureditev centralne kurjave 40 milijonov dinarjev, kasneje pa bi postopoma urejali še vprašanja učilniškega prostora
in dokončne adaptacije zavoda. V okviru materialnih možnosti bo seveda treba
najprej urediti centralno kurjavo v tem zavodu. Tako bo do jeseni, oziroma
še prej, pripravljen na podlagi tega investicijskega programa tudi predlog
finančnega programa za postopno ureditev vzgajališča.
Ker je bilo to poročilo republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno
varstvo predloženo skupščini že v mesecu marcu, dopolnjujem informacijo s tem,
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da Je prav po zaslugi in po posebni prizadevnosti organizacijsko-političnega
zbora za zagotovitev dodatnih finančnih sredstev za dokončanje adaptacije v
vzgojnem zavodu Logatec uspelo tam opraviti vsa adaptacijska dela, ki bodo
končana v prihodnjih dneh. Nabaviti bo treba še potrebno opremo in urediti
vprašanja vzgojnega kadra. Po zadnjih informacijah bo najkasneje s 1. avgustom zavod odprt in bo lahko začel sprejemati gojence, s septembrom bo torej
lahko začel delati s polno zmogljivostjo. Hvala lepa.
Predsednik Vera Kolarič: Zeli še kdo razpravljati? Prosim, tovarišica
Nada Majcen.
Nada Majcen: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci!
Najprej se nisem nameravala oglasiti v razpravi, ker sem pričakovala, da bo
kdo izmed poslancev načel nekatera vprašanja, glede katerih bi bilo prav, da
jih na zboru omenimo, oziroma glede njih zavzamemo stališča.
Najprej bi se opravičila tovarišicam in tovarišem poslancem zaradi poročila, ki je res nekoliko pomanjkljivo. Vendar je ta problematika tako izredno
obsežna, da bi najbrž prišlo do izredno obsežnega gradiva, če bi vsako izmed
področij oziroma oblik vzgojnega varstva hoteli posebej obdelati.
V razpravi nameravam govoriti predvsem o dveh problemih. Prvi je problem
vzgojno-poboljševalnega doma Radeče, ki je zaenkrat praktično skoraj izven
domene republiških organov. Drugi pa je problem 6. poglavja kazenskega zakonika, ki ureja kazenske sankcije za mladoletnike.
V zvezi z Radečami bi rada omenila, da je oddaja v vzgoj no-pobol j sevalni
dom Radeče predzadnji vzgojni ukrep izmed možnih vzgojnih ukrepov za mladoletnike. Je ena cd oblik oddaje mladoletnika v zavod, vendar pred izrekom
mladoletniškega zapora, kar pomeni, da je med najstrožjimi vzgojnimi ukrepi.
Glede na to dejstvo nam je lahko povsem jasno, da so v Radečah mladoletniki,
ki sedijo med najtežje delinkvente. Vzgojni ukrep oddaje v vzgojno-poboljševalni dom Radeče izrekajo sodišča mladoletnikom predvsem zaradi težjih kaznivih
dejanj ali pa mladoletnikom, ki jih imenujemo »zavodski veterani«. To so
tisti mladoletniki, ki so navadno že preživeli precej let po drugih vzgojnih
zavodih, v katerih so presta j ah lažje zavodske ukrepe.
Kapaciteta Radeč, še pravi institucije, v katero prihaja naša najtežja delinkventna mladoletniška populacija, je 120 mladoletnikov, maksimalno so jih
imeli navadno 150. Danes pa je v Radečah 210 mladoletnikov. 2e po tem podatku
lahko presodimo, da je delo v Radečah izredno težavno.
Drugo dejstvo, zaradi katerega v Radečah najbrž ne moremo izvajati prevzgojnega procesa, je to, da imajo Radeče zaposlenega enega samega delavca
z visoko izobrazbo in niti enega delavca z višjo izobrazbo. Vse pa kaže, da
bo iz Radeč odšel tudi ta edini delavec z visoko izobrazbo, ki je psiholog,,
zaradi tega, ker je dobil ponudbo drugega vzgojnega zavoda za nekoliko lažje
delo z boljšimi dohodki.
Povedala bi še to, da en vzgojitelj vodi po osemnajst tako težavnih mladoletnikov. Med te vzgojitelje pa so všteti tudi mojstri na delovnih mestih, ki
sicer niso poklicno izobraženi vzgojitelji. Tako je danes stanje v Radečah
izredno težavno. To so mi danes, pred odhodom v skupščino, povedali tudi
na sekretariatu za notranje zadeve, ki je bil do sedaj odgovoren za Radeče.
Sedaj namreč še ni dokončno določeno, kateri republiški organ naj prevzame
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skrb za Radeče. Ni jasno ali naj bi to odgovornost prevzel sekretariat za pravosodje ali sekretariat za kulturo in prosveto ali naš sekretariat. Po mnenju
kriminološkega inštituta naj bi Radeče vključili med kazensko-poboljševalne
domove, kar pomeni, da bi prišel v pristojnost sekretariata za pravosodje. V
Radečah nam zatrjujejo, da nimajo absolutno nobenih možnosti, da bi dobili
strokovni kader ob sedanjih osebnih dohodkih vzgojiteljev. Zato sem mislila,
da bi bilo treba opozoriti in zaprositi vaš zbor, da bi morda zastavil vprašanje
republiškemu skladu za šolstvo, kako misli rešiti vprašanje Radeč. Predlagala
sem, da se to vprašanje posreduje republiškemu skladu za šolstvo zaradi tega,
ker so bile po 7. členu zakona o izvrševanju vzgojnih ukrepov Radeče postavljene v enak položaj glede financiranja kot vsi ostali zavodi, se pravi, da za
strokovno delo v zavodu in za strokovno osebje zavoda odgovarja republika,
za oskrbo, nastanitev in ostalo pa občinske skupščine. Za to mislim, da je
vprašanje financiranja strokovnega kadra v pristojnosti republike.
Drugo vprašanje, katerega bom obravnavala, kot sem že prej omenila, je
vprašanje 6. poglavja kazenskega zakonika, ki ureja izrekanje vzgojnih ukrepov
mladoletnikom. Kazenski zakonik v tem poglavju predvideva devet možnih
oblik vzgojnih ukrepov. V zadnjem času pa se javljajo tako v tisku, kot tudi
drugod, nenehne zahteve po zaostritvi kazenskih sankcij zoper mladoletnike.
Razumljivo je, da je prva reakcija javnosti takoj po storitvi kakšnega večjega
delikta težka in da javnost reagira z agresijo, oziroma zahteva agresijo proti
agresiji. Vendar mislim, da ne smemo takih trenutnih reakcij ljudi podpirati
ter na tej podlagi celo zahtevati določene spremembe v naši kazenski zakonodaji. Mislim, da bi morali v tisku in s pomočjo drugih sredstev javnega obveščanja nekoliko bolj obveščati ljudi s tem, da je spekter vzgojnih ukrepov
izredno širok in da je zato resnično mogoče izbirati ukrep glede na osebnost
mladoletnika, glede na okolje, v katerem živi in tudi glede na okoliščine, v
kateri je storil kaznivo dejanje. Tako imamo možnosti za uporabo ukrepov od
najlažjih oblik, kot so tri oblike oddaje v disciplinski center; nadalje tri oblike
izvrševanja strožjega nadzorstva, in sicer strožje nadzorstvo staršev, strožje
nadzorstvo v tuji družini ter strožje nadzorstvo oskrbovanega organa. Od težjih
ukrepov lahko uporabimo več oblik oddaje v zavod in kot najtežjega, mladoletniški zapor. To pomeni, da je spekter ukrepov izredno širok in da ni nobene
potrebe za spreminjanje obstoječih pravnih predpisov, temveč gre za povsem
druge stvari, namreč za to, kako izvršujemo, oziroma s kakšno odgovornostjo
izvršujemo vzgojne ukrepe, ki jih je izreklo sodišče. Potrebno je tedaj več
skrbi za uspešno izvrševanje vzgojnih ukrepov, ne pa njihovo zaostrovanje.
Podatki o tem, kakšne so možnosti za izvrševanje vzgojnih ukrepov, so delno
vsebovani v današnjem poročilu.
Glede na povedano predlagam zboru, naj med svojimi sklepi tudi ugotovi,
da je nujno obdržati sedanji spekter vzgojnih ukrepov in da ni osnove za
zahteve po ostrejših ukrepih. Javnost pa naj se seznani tudi z drugo stranjo,
namreč z dejanskimi možnostmi za izvrševanje vzgojnih ukrepov.
Predsednik Vera Kolarič; Hvala. Želi še kdo razpravljati?
Besedo ima tovariš Niko Belopavlovič?
Niko Belopavlovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Danes razpravljamo o poročilu o izvrševanju vzgojnih ukrepov tako, če bi uporabil medicinsko
terminologijo, da razpravljamo o kurativi in ne preventivi.
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Ob poročilu sem dobil najprej vtis, da sekretariat pripisuje obstoječe težave
predvsem pomanjkanju kadrov. Tega jaz v celoti sicer ne zanikam, menim pa,
da ni to osnovni vzrok težavam in da bi se tudi z obstoječim kadrom dalo
marsikaj urediti boljše. Iz vsakodnevne sodne prakse sem ugotovil, da gre pri
izvrševanju vzgojnih ukrepov za preveč kabinetno delo, za uradniško delo, včasih
celo za povsem obrtniško delo. Možno je, da je temu krivo premajhno število
delavcev v teh službah. Vendar bi tudi ti delavci lahko tiste vzgojno zanemarjene ali družbeno neprilagodljive mladoletnike, katerim so izrečeni ukrepi
strožjega nadzorstva skrbstvenih organov, večkrat klicah na razgovore, ter imeli
z njimi tesnejše in trajnejšo povezavo. Z enkratnim stikom na pol leta ali v
enem letu, z njimi ali pa s starši, se ne morejo doseči taki vzgojni učinki,
kakršne je imel v mislih zakonodajalec, ki je take vzgojne ukrepe predvidel.
Način delovanja skrbstvenih organov oziroma njihovih delavcev bi moral biti
bolj življenjski, pisarniška dela v tej zvezi pa bd morah čimbolj omejiti.
Iz sodne prakse, se da tudi ugotoviti, da kriminaliteta med vzgojno zanemarjeno in družbeno neprilagodljivo mladino narašča; res pa je tudi, da v našem
tisku in v pogovorih včasih morda pretiravamo in preveč alarmantno prikazujemo dogodke ter na vse strani kličemo »SOS«, čeprav pri nas to še ni
potrebno. Včasih, če se na primer zgodi zločin, ta dogodek posplošimo tako,
kot da bi bila vsa mladina ne yem kako pokvarjena.
Po mojem mnenju bi morali bolj skrbeti za preventivo. Včeraj sem, na
primer, bil na seji občinske skupščine, kjer smo več kot dve uri razpravljali
prav o teh zadevah. Ugotovili smo, da imamo v Ljubljani leto« nekaj sto
prostitutk. Prav gotovo lahko vsak zaključi, da najbrž nobena od teh deklet
ni dedno obremenjena s tem, da se prodaja in da tudi kakega posebnega nagnjenja in zanimanja v tej smeri ne kaže. Dobili smo podatek, da jih imamo
nekaj sto in da je vsaka tretja spolno bolna, nihče pa ni dal podatkov o tem,
od kod ta dekleta izhajajo, od kod se rekrutirajo, ali so iskale službo pa je niso
dobile, ah so bile v službi, pa se ni nihče zanimal za njihove stanovaniske
razmere, kakšne imajo družinske razmere, ali so jih torej objektivne okoliščine
privedle do tega, da so se za tako dejavnost odločile.
Nadalje ugotavljamo v Ljubljani, pa najbrž tudi drugod, da imamo na
tisoče mladih ljudi, ki po končani osemletki ne najdejo zaposlitve. Jasno je,
da se prav iz vrst te mladine potem rekrutirajo tudi taki, katere kasneje najdemo
po vzgojnih domovih. Pri tem ne moremo samo z zakoni, oziroma s predpisi in
s filmi, kot so »Grajski biki«, reševati teea vprašanja; najbrž bo treba spremeniti odnos do te problematike in se odločiti tudi za reformne posege.
Lahko ugotovimo, da so se delovne organizacije, ne bom rekel vse, vendar
v večini, zaprle vase in enostavno ne sprejemajo mladine. Enako velja za obrtne
delavnice. Tudi šole se zapirajo. Zato bodo težave v tem pogledu iz dneva v
dan večje. Teh težav pa ne moremo odpraviti zgolj s predpisi, temveč se jih
je treba lotiti pri materialni osnovi. Tako menim, na primer, da bi se možnosti
zaposlitve mladih ljudi znatno povečale, če bi upokojenci po upokojitvah res
prenehali tudi z delom in ne bi še nadalje zasedali delovnih mest, na katera
sicer zaman čakajo diplomanti srednjih in visokih šol. Ce bomo še vnaprej
dopuščali, da bodo stari ljudi lahko delali do onemoglosti, mladim pa ne bomo
dali delovnih mest, bomo morali graditi ne samo vzgojne domove, temveč tudi
še kakšne 'druge institucije.
Glede na vse povedano predlagam temu zboru, da z akcijo, v katero naj
vključi izvršilne ali pa ustrezne predstavniške organe, poskuša spremeniti splošni
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odnos družbe do teh problemov. Treba je utrditi spoznanje, da le z vzgojnimi
zavedi ne moremo uspešno preprečevati mladoletniškega kriminala, temveč je
nujno potrebno mladini omogočiti šolanje in zaposlitev.
Predsednik Vera Kolarič: Zeli še kdo razpravljati?
Tovariš dr. Ernest Petrič, prosim.
Dr. Ernest Petrič: Tovarišica predsednica, tovarišice poslanke in
tovariši poslanci!
Želim vas obvestiti, da je izvršni svet v sedanji sestavi v programu svojega
dela vnesel kot eno temeljnih vprašanj, s katerim se bo ukvarjal predvsem
njegov odbor za samoupravljanje in notranjo politiko, proučitev kriminalitete
na Slovenskem. Pri tem je seveda mišljeno predvsem proučevanje preventivne
aktivnosti, seveda pa nam mora biti vsem jasno, da je to zelo kompleksno
vprašanje.
Danes smo tu slišali nekaj sugestij, mislim pa, da se da tudi iz teh sugestij
razbrati, kako kompleksna in kako težka je problematika preventive na področju
kriminalitete. Hvala lepa.
Predsednik Vera Kolarič: Hvala. Zeli še kdo besedo? (Ne.)
Ker se nihče več ne javi, zaključujem razpravo o tej točki dnevnega reda.
Na podlagi poročila, ki je služilo današnji obravnavi in na podlagi te obravnave
lahko ugotovimo', kar je navedeno tudi v poročilu odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov; namreč, da določila zakona o izvrševanju vzgojnih
ukrepov še niso povsem realizirana. Zaradi tega bo treba tudi v bodoče spremljati to problematiko, kar je predlagala tudi poslanka tovarišica Lokovškova, in
skrbeti za realizacijo zakonskih določil. To tembolj, ker vidimo, da število
kazenskih sankcij, ki jih izrekajo sodišča, nenehno narašča, pri tem pa še posebej
močno narašča število vzgojnih ukrepov oddaje v disciplinski center in vzgojnega nadzorstva skrbstvenega organa. Prav zaradi tega menim, tovarišice in
tovariši poslanci, da bo moral naš stalni odbor to problematiko še nadalje spremljati. Spremljati bo treba tudi reševanje problematike vzgojno-poboljševalnega
doma v Radečah in o tem seznanjati naš zbor.
Menim, tovarišice in tovariši poslanci, da se s tem predlogom vsi strinjamo
in da ni drugega mnenja o tem.
S tem bi lahko prešli na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo' in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje
nadaljevanja graditve objektov zavoda za usposabljanje slušno in govorno prizadetih v Ljubljani, ki ga je skupščini predložil izvršni svet.
Za svojega predstavnika je izvršni svet določil Borisa Lipužiča, namestnika
republiškega sekretarja za prosveto in kulturo. Ali želi tovariš Lipužič predlog
še ustno obrazložiti? (Ne.) Hvala.
Predlog odloka je obravnaval odbor za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov. Njegovo pismeno poročilo ste prejeli. Zeli morda besedo poročevalec
odbora? (Ne.) Hvala.
Predlog je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in prav tako
dostavila poročilo poslancem. Ali želi morda besedo predstavnik zakonodajnopravne komisije? (Ne.) Hvala lepa.
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Pričenjam razpravo o tej točki dnevnega reda. Zeli kdo besedo? (Ne javi
se nihče.)
Prehajamo na glasovanje. Kdor je za tak predlog, kakršen je predložen,
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je organizacrijsko-politični zbor predlog odloka o finančnem
programu za financiranje nadaljevanja graditve objektov zavoda za usposabljanje slušno in govorno prizadetih v Ljubljani soglasno sprejel.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na ustanovitev in
imenovanje začasnih odborov organizacijsko-političnega zbora.
Predloge za ustanovitev posameznih začasnih odborov ste že prejeli skupaj
s sklicem seje zbora. Predlogi za ustanovitev začasnih odborov so sestavljeni
na podlagi okvirnega programa dela organizacijsko-političnega zbora, katerega
smo vam prav tako že poslali in ki zajema temeljna vprašanja, katere bo moral
zbor obravnavati. V zvezi s temami okvirnega programa predlagamo ustanovitev začasnega odbora za komunalni sistem, začasnega odbora za upravo,
začasnega odbora za pravosodni sistem, začasnega odbora za proračunski sistem
in finance ter začasnega odbora za samoupravljanje v delovnih organizacijah.
Predlogi sklepov vsebujejo tudi že imena predsednikov, podpredsednikov in
članov začasnih odborov, na kratko pa je opisana tudi naloga posameznega
začasnega odbora.
Ali ima morda kdo cd poslancev kakšen dopolnilni predlog ah pripombo
glede ustanovitve posameznih začasnih odborov? Ali se strinjate s številom
odborov? Izgleda, da k temu ni pripomb. Glede sestave odborov vam moram
sporočiti, da so nastale majhne spremembe zaradi pripomb nekaterih poslancev,
ki smo jih sprejeli že pred sejo današnjega zbora.
Če nima nihče pripomb, dajem na glasovanje predlog o ustanovitvi začasnih
odborov in o njihovem številu. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko.
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Prehajamo na sklepanje o ustanovitvi posameznih odborov, in sicer o ustanovitvi začasnega odbora za- komunalni sistem. Ta odbor, kot ste videli, ima
predsednika, podpredsednika in pet članov. Predsednik Mirko Zlender. podpredsednik Tone Kropušek, člani: Janez Hočevar, Stane Nunčič, Janko Šabec,
Vida Rudolf in Brane Vipotnik.
Kdor je za ta predlog sklepa, prosim, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor sprejel sklep o ustanovitvi
začasnega odbora za komunalni sistem v naslednji sestavi: Mirko Zlender, predsednik, Tone Kropušek, podpredsednik ter člani Janez Hočevar, Stane Nunčič,
Janko Sabec, Vida Rudolf in Brane Vipotnik.
Dajem na glasovanje predlog sklepa o ustanovitvi začasnega odbora za
upravo. Predsednik dr. Branko Furlan, podpredsednik Ivan Rau, člani Milan
Berden, Tone Delak, Anton Erjavec, Franc Svetelj in Franc Svetina. Kdor je
za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor sprejel predlog sklepa o
ustanovitvi začasnega odbora za upravo v sestavi: dr. Branko Furlan, predsed-

300

Organizacijsko-politični zbor

nik, Ivan Rau, podpredsednik in člani Milan Berden, Tone Delak, Anton Erjavec, Franc Svetelj in Franc Svetina.
Naslednji je predlog o ustanovitvi začasnega odbora za pravosodni sistem.
Predsednik tovariš Adolf Arigler, podpredsednik Stane Dolanc, člani Niko
Belopavlovič, Milan Črepinšek, Breda Lokar-Gaspari, Dušan Rihtaršič in Jože
Trošt. Kdor je za predlog, naj prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je s tem predlog sprejet.
Dajem na glasovanje predlog o ustanovitvi začasnega odbora za proračunski
sistem in finance. Predsednik tovariš Marjan Jenko, podpredsednik Tone Brumen, člani Avguštin Erjavec, Ivan Krajnčič, inž. Ljudmila Krese, Tatjana
Lokovšek in Jože Praček.
Prosim, kdor je za predlog, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je s tem predlog sprejet.
Končno dajem na glasovanje še predlog sklepa o ustanovitvi začasnega odbora za somoupravljanje v delovnih organizacijah. Predsednik tovariš Dušan
Barbič, podpredsednik inž. Jože Valentinčič, člani dr. Branko Furlan, Milka
Jovan, Jože Kert, Albinca Možina, inž. Lado Simončič in dr. Vanek Šiftar.
Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je tudi ta predlog sprejet.
S tem je dnevni red današnje seje izčrpan in zaključujem sejo. Ker pa se,
tovarišice in tovariši poslanci, predvidoma do letnega dopusta ne bomo' več
sestali, želim vam vsem prijeten letni oddih.
(Seja je bila zaključena ob 11.20.)

VSEH ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE

3. seja
(9. maja 1967)
Predsedoval: dr. Marijan Brecelj,
podpredsednik Skupščine SR Slovenije
Začetek seje ob 12. uri.
Podpredsednik dr. Marijan Brecelj: Tovarišice in tovariši poslanci!
Na podlagi 73. člena začasnega skupščinskega poslovnika in sklepa seje predsedstva Skupščine SR Slovenije z dne 26. aprila 1967, pričenjam 3. skupno sejo
vseh zborov Skupščine SR Slovenije, ki jo je sklical na podlagi 168. člena ustave
Socialistične republike Slovenije predsednik Skupščine SR Slovenije.
Svojo odsotnost so zadržani poslanci upravičili že na sejah posameznih
zborov. Ugotavljam, da je navzoča večina poslancev vsakega posameznega zbora
in da je zato skupna seja sklepčna.
Za današnjo sejo predlagam dnevni red, kakršen vam je bil že dan s sklicem
seje, in sicer:
1. odobritev zapisnika 2. skupne seje vseh zborov Skupščine SR Slovenije;
2. izvolitev predsednika in podpredsednika Skupščine SR Slovenije;
3. razprava in sklepanje o predlogu sklepa o postopku za volitve delegacije
Socialistične republike Slovenije v zvezni zbor (zbor narodov);
4. izvolitev članov delegacije 'SR Slovenije za zvezni zbor (zbor narodov).
Ima kdo kak dopolnilni ali spreminjevalni predlog k dnevnemu redu? (Ne
javi se nihče.) Ce to ni primer, ugotavljam, da je dnevni red sprejet.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika 2. skupne seje vseh zborov Skupščine SR Slovenije.
Zapisnik ste prejeli skupaj s sklicem, in če ima kdo kakšno pripombo k
zapisniku, ga prosim, da se javi k besedi. (Ne javi se nihče.) Ce nihče, potem
ugotavljam, da je zapisnik odobren.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, na izvolitev predsednika
in podpredsednika Skupščine SR Slovenije.
Skupščina ima po poslovniku predsednika in dva podpredsednika. Ker je
predsedniku in enemu podpredsedniku potekel mandat, je treba na novo izvoliti
predsednika in enega podpredsednika skupščine.
Postopek za volitve ie takle: kandidate za predsednika oziroma podpredsednika predlaga komisija za volitve in imenovanja, lahko pa tudi skupina
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dvajsetih poslancev. Predlog mora bili predložen pismeno. O predlogu skupine
poslancev mora dati svoje mnenje komisija za volitve in imenovanja, preden se
o kandidatih glasuje. Glasuje se javno, razen če skupščina na predlog desetih
poslancev sklene, da se glasuje tajno. Če je predlaganih več kandidatov, se
glasuje poimensko. Glasuje se najprej o predsedniku in nato posebej o podpredsedniku skupščine.
Tak je postopek in prosim predloge za predsednika Skupščine SR Slovenije.
Besedo ima predsednik komisije za volitve in imenovanja, tovariš Adolf
Arigler.
Adolf Arigler: Tovarišice in tovariši poslanci. Komisija za volitve in
imenovanja Skupščine SR Slovenije je na podlagi 167. in 174. člena ustave
Socialistične republike Slovenije ter 57. in 70. člena začasnega poslovnika Skupščine SR Slovenije na svoji seji dne 8. maja 1967 po tem, ko je ugotovila, da
je potekla mandatna doba dosedanjemu predsedniku Skupščine tovarišu Ivanu
Mačku, razpravljala o predlogu za izvolitev predsednika skupščine.
Glede na ustavna načela o rotaciji in reelekciji, ki so se prav ob letošnjih
volitvah morala odraziti v vsem obsegu, je glavni odbor SZDL Slovenije že v
pripravah za volitve poslancev ustanovil posebno kandidacijsko komisijo. Ta
komisija je predložila večje Število znanih družbeno-političnih delavcev kot
možne kandidate za posamezna vodilna mesta v skupščini. Med njimi je predložila kot kandidata za predsednika skupščine tovariša Sergeja Kraigherja, o
čemer je bila javnost obveščena.
Po izvedenih volitvah so o kandidatu za predsednika skupščine razpravljali tudi predsedstvo' in izvršni komite CK ZKS na svoji skupni seji ter
izvršni odbor glavnega odbora SZDL Slovenije kakor tudi naša komisija.
Na podlagi teh razprav in konzultacij predlaga komisija za volitve in imenovanja, da Skupščina SR Slovenije izvoli za predsednika Skupščine SR Slovenije poslanca republiškega zbora Sergeja Kraigherja, do sedaj podpredsednika
zveznega zbora zvezne skupščine in predsednika odbora za družbeno ekonomske odnose tega zbora.
Ker je tovariš Sergej Kraigher poslancem dobro poznan, komisija smatra,
da tega predloga ni potrebno še podrobneje utemeljevati.
Predsednik dr. Marijan Brecelj: Slišali smo predlog skupščinske
komisije za volitve in imenovanja. Ali obstoja še kak drug predlog? (Ne javi
se nihče.) Ker drugega predloga ni, ugotavljam, da je predložen samo predlog
komisije za volitve in imenovanja.
Prehajamo' na glasovanje o tem predlogu. Dajem na glasovanje predlog, da
se izvoli za predsednika Skupščine SR Slovenije republiški poslanec tovariš
Sergej Kraigher. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je za predsednika Skupščine SR Slovenije soglasno izvoljen
tovariš Sergej Kraigher.
Tovarišu Sergeju Kraigherju iskreno čestitam ob izvolitvi in mu želim
največ uspehov pri njegovem odgovornem delu. (Dolgotrajno ploskanje.)
Predsednik Sergej Kraigher: Najprej se vam zahvaljujem za zaupanje, ki ste mi ga izkazali s tem, da ste me izvolili za predsednika Skupščine
SR Slovenije, najvišjega predstavnika organa naše republike.
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Pred nami so odgovorne naloge tako pri nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov na osnovi samoupravljanja in pri uresničevanju načel
ustave, kakor tudi pri razvijanju proizvajalnih sil in materialnih osnov vseh
družbenih dejavnosti. Vse te naloge bomo lahko z uspehom izvršili samo, če
bomo zagotovili polno sodelovanje delovnih ljudi 'Slovenije, vseh naprednih
sil, Socialistične zveze in Zveze komunistov.
Prepričan sem, da bomo vsak za sebe in vsi skupaj vložili vse napore in
vse svoje sposobnosti v to, da bomo opravičili zaupanje, ki so nam ga delovni
ljudje Slovenije izkazali, ko so nas izvolili kot svoje poslance v našo skupščino.
Na ta način bomo tudi največ prispevali k rasti in utrjevanju socialistične
Jugoslavije, na samoupravnih osnovah organizirani skupnosti enakopravnih
narodov in narodnosti. S tem bomo tudi največ pripomogli in doprinašali k
utrjevanju vseh naprednih sil v svetu in še posebej mednarodnega delavskega
gibanja.
Nadaljujemo sejo, in sicer z volitvami podpredsednika Skupščine SR Slovenije. Prosim za predloge.- Besedo ima predstavnik komisije za volitve in imenovanja Adolf Arigler.
AdO'lf Arigler: Komisija za volitve in imenovanja je na svoji seji
8. maja 1967 ugotovila, da je potekla mandatna doba dosedanjemu podpredsedniku Skupščine SR Slovenije tovarišu dr. Marijanu Breclju.
Po istem postopku, kot je bil izveden pri vseh kandidatih za vodilne
funkcije v Skupščini SR Slovenije, je tudi o predlogu za podpredsednika Skupščine SR Slovenije razpravljal izvršni odbor glavnega odbora SZDL Slovenije,
predsedstvo in izvršni komite centralnega komiteja ZK Slovenije, kakor tudi
naša komisija.
Na podlagi teh posvetovanj komisija za volitve in imenovanja predlaga,
da Skupščina SR Slovenije izvoli za podpredsednika skupščine tovariša dr. Jožeta Brileja, doslej člana zveznega izvršnega sveta.
Ker je tudi tovariš Brilej vsem nam dobro poznan, meni komisija, da je
tudi v tem primeru odveč podrobnejše utemeljevanje tega predloga.
Predsednik Sergej Kraigher: Ima še kdo kak drug predlog? (Ne
javi se nihče.) Če nihče, ugotavljam, da je dan le predlog komisije za volitve
in imenovanja.
Dajem predlog, da se izvoli za podpredsednika Skupščine SR Slovenije
dr. Jože Brilej, 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 dr. Jože Brilej soglasno izvoljen za podpredsednika
Skupščine SR Slovenije.
Prosim tovariša dr. Jožeta Brileja, da zavzame svoje mesto. (Ploskanje.)
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na razpravo in
sklepanje o predlogu sklepa o postopku za volitve delegacije Socialistične republike Slovenije v zvezni zbor (zbor narodov).
Predlog sklepa ste prejeli, prav tako tudi izvleček določb začasnega poslovnika republiškega zbora, ki se nanašajo na volitve v zbor narodov ter obrazlo-
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žitev predloga sklepa. Predloženi sklep je pripravilo predsedstvo Skupščine
SR Slovenije, ki predlaga, da za današnje volitve članov delegacije Socialistične
republike Slovenije v zvezni zbor (zbor narodov) primerno uporabimo določbe
začasnega poslovnika republiškega zbora o postopku pri volitvah v zvezni zbor.
Pri tem moramo upoštevati spremembe, ki jih vsebujejo ustavni amandmaji.
Po ustavnih amandmajih voli člane delegacije skupščina na skupni seji vseh
zborov in ne več republiški zbor sam. Predloge za kandidate pa daje lahko le
komisija za volitve in imenovanja.
Pričenjam razpravo o predlogu sklepa. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.)
Ce nihče, prehajamo na glasovanje o predlogu sklepa. Kdor je za, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog sklepa o postopku za volitve delegacije Socialistične republike Slovenije v zvezni zbor (zbor narodov) soglasno sprejet.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na izvolitev članov
'delegacije SR Slovenije v zvezni zbor — zbor narodov.
Najprej moram obvestiti skupščino, da je poslanec republiškega zbora Slavko Zalokar, ki ga je Skupščina SR Slovenije izvolila leta 1965 na seji republiškega zbora v zvezni zbor (zbor narodov), dal ostavko kot poslanec zveznega
zbora, zaradi odhoda na drugo dolžnost. O njegovi ostavki je bila obveščena komisija za volitve in imenovanja.
Skupščina SR Slovenije na skupni seji le ugotovi prenehanje mandata
Slavku Zalokarju v zveznem zboru (zboru narodov), ki pa ostane še naprej poslanec republiškega zbora Skupščine SR Slovenije.
Ugotavljam, da je poslancu Slavku Zalokarju z današnjim dnem prenehal
mandat poslanca zveznega zbora (zbora narodov). Glede na to volimo danes v
delegacijo naše republike za zvezni zbor (zbor narodov) 5 članov za dobo 4 let,
to je namesto tistih poslancev, ki jim je potekel poslanski mandat, in enega
člana za dobo 2 let, to je namesto poslanca Slavka Zalokarja, ki se je mandatu
odpovedal.
Pri prejšnji točki dnevnega reda smo sprejeli sklep, po katerem naj se
izvedejo volitve članov delegacije za zvezni zbor smiselno po postopku kot je
predpisan v začasnem poslovniku republiškega zbora.
Po smiselni uporabi teh določb je volilni postopek takle: volitve vodi predsednik ob sodelovanju dveh poslancev, ki jih določi skupna seja. Kand.date
za člane delegacije predlaga po amandmaju I. k ustavi SR Slovenije komisija
za volitve in imenovanja. Voli se tajno z glasovnicami. Izvoljeni bodo tisti
kandidati, ki bodo dobili večino glasov vseh poslancev. Ce kateri od kandidatov ne bo dobil potrebne večine, se bedo za neoddana poslanska mesta volitve
ponovile, pri čemer lahko komisija za volitve in imenovanja predlaga tudi nove
kandidate. O tej točki dnevnega reda b ;mo vodih in sestavili poseben zapisnik.
Prehajamo torej na volitve. Predlagam, da mi pri volilnem postopku pomagata poslanca Boris Kocijančič in Franc Svetina. Se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.)
Prosim za predloge kandidatov za člane delegacije SR Slovenije za zvezni
zbor (zbor narodov). Prosim tovariša Ariglerja, da da predlog.
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Adolf Arigler: Tovarišice in tovariši poslanci! Komisija za volitve
in imenovanja Skupščine SR Slovenije je na podlagi 174. člena ustave SR
Slovenije in v zvezi s I. amandmajem o spremembi republiške ustave, na svoji seji
dne 8. maja 1967 ugotovila, da je potekla mandatna doba poslancem republiškega
zbora Skupščine SR Slovenije: dr. Jožetu Brileju, Magdi Kočar, Mihi Marinku,
Francu Popitu in Mitji Ribičiču, ki jih je republiški zbor Skupščine SR Slovenije dne 25. 6. 1963 izvolil za poslance v zvezni zbor oziroma zbor narodov
zvezne skupščine, in da se je poslanec Slavko Zalokar, ki je bil v zvezni zbor
oziroma zbor narodov izvoljen dne 29. 4. 1965, odpovedal funkciji zveznega poslanca zaradi preobremenjenosti.
Na izpraznjenih 6 mest bomo torej volili v skladu z ustavnimi amandmaji,
ki so bili prejšnji mesec sprejeti tako v zvezni, kakor tudi v naši republiški
skupščini. Pri teh ustavnih spremembah je nedvomno vsebinsko najpomembnejša sprememba vloge in značaja zbora narodov, ki dobiva sedaj mnogo večji
pomen pa tudi formalno širše kompetence kot samostojno predstavniško telo
v zvezni skupščini. S tem se krepi tisti člen v našem skupščinskem sistemu,
ki varuje enakopravnost jugoslovanskih narodov in utrjuje federacijo kot
skupnost njenih republik.
Po določbah sprejetih ustavnih amandmajev v zvezni skupščini je republikam prepuščen način volitev republiške delegacije. Po temeljitih in obširnih
razpravah je bilo v naši skupščini sprejeto stališče, naj se člani delegacije za
zbor narodov ne izbirajo samo iz vrst poslancev, temveč tudi iz vrst občanov,
ki imajo volilno pravico. To stališče, ki ga vsebuje sprememba naše republiške
ustave, je v skladu z razvojem našega celotnega družbeno-političnega in posebej
skupščinskega sistema, saj se s tem krepi odgovornost republiške skupščine kot
vrhovnega predstavniškega organa suverenosti naroda in republiške državnosti.
Ista stališča kot naša skupščina je v ustavnih spremembah uveljavila tudi
večina drugih republik.
Čeprav je po veljavnih ustavnih in zakonskih določbah komisija za volitve
in imenovanja pristojna, da predlaga delegate za republiško delegacijo, je treba
vendarle poudariti, da je ta komisija po svoji sestavi preozko telo, da bi sama
lahko izoblikovala najustreznejše predloge. Komisija je zato pri oblikovanju
predloga kandidatov za republiško delegacijo ne samo upoštevala nekatere konkretne predloge kandidacijske komisije glavnega odbora Socialistične zveze
delovnega ljudstva Slovenije, ki so bili tudi javno objavljeni, temveč predloge
izdelala v soglasju z izvršnim odborom glavnega odbora Socialistične zveze
delovnega ljudstva Slovenije ter predsedstvom in izvršnim komitejem centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, ki so predloge kandidatov za republiško delegacijo obravnavah in sprejeli na svojih sejah.
Na osnovi teh konzultacij predlaga kot kandidate za republiško delegacijo
naslednje: za dobo 4 let:
1. tovarišico Vido Tomšič, predsednico glavnega odbora Socialistične zveze
delovnega ljudstva Slovenije in poslanko organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije;
2. tovariša dr. Jožo Vilfana, podpredsednika glavnega odbora Socialistične
zveze delovnega ljudstva Slovenije in predsednika republiškega zbora Skupščine
SR Slovenije;
3. inž. Marka Bulca, sekretarja univerzitetnega komiteja Zveze komunistov
Slovenije in poslanca republiškega zbora Skupščine SR Slovenije.
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4. Jožeta Ingoliča, zveznega sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo ter
poslanca republiškega zbora Skupščine SR Slovenije;
5. dr. Maro Beštrovo, dekana ekonomske fakultete v Ljubljani.
Za dobo dveh let, na izpraznjeno mesto, ki je nastalo z odpovedjo mandata
tovariša Slavka Zalokarja, pa tovariša Bena Zupančiča, generalnega sekretarja
zvezne konference Socialistične zveze delovnih ljudi Jugoslavije.
K temu predlogu moramo omeniti, da je komisija za volitve in imenovanja
pri predsedniku republiškega zbora, tovarišu dr. Joži Vilfanu upoštevala, da je
njegova izvolitev v zbor narodov kljub obremenjenosti s funkcijo predsednika
republiškega zbora potrebna, da bi lahko izvršil obveznosti, ki jih je svoječasno
sprejel v interparlamentarni uniji in so vezane na njegovo osebo.
Predlagani sestav delegacije za zbor narodov bo nedvomno okrepil sestav
slovenskih poslancev v zveznem zboru zvezne skupščine ter s tem omogočil
še učinkovitejše delo naših poslancev pri utrjevanju sodelovanja med narodi
Jugoslavije in pri razreševanju perečih in pomembnih problemov današnjega
časa. Zato komisija predlaga skupni seji, da predlog kandidatov za člane delegacije Socialistične republike Slovenije v zvezni zbor z glasovanjem sprejme.
Predsednik Sergej Kraigher: Slišali ste predlog komisije za volitve
in imenovanja, ki je po ustavnih amandmajih kvalificirana, da daje predlog
za člane delegacije. Za izvedbo volitev je tudi tehnično vse pripravljeno, zato
prosim, da ostanete za nekaj minut na svojih mestih, da medtem prinesejo
glasovnice in volilne spiske. Poslanca Borisa Kocijančiča in Franca Svetino pa
prosim, da pregledata, ali je vse pripravljeno in da o tem poročata.
Poslance obveščam, da glasujejo tako, da na glasovnici obkrožijo številko
pred imeni kandidatov, ki jih volijo. Poslanci vsakega zbora nai brez posebnega
poimenskega pozivanja pridejo vsak k tisti mizi, ki je označena z naslovom
njihovega zbora in tam prevzamejo glasovnice. Ko poslanec glasovnico izpolni,
naj jo odda v eno izmed volilnih skrinjic, ki sta vsaka na eni strani dvorane.
• Prehajamo k volitvam in prosim poslance, da prihajajo posamič po glasovnice. Po končanem glasovanju bom odredil pol ure odmora. (Poslanci prihajajo posamič po glasovnice in glasujejo.)
Ali morda kdo od navzočih poslancev ni glasoval? (Ne javi se nihče.) Zaključujem glasovanje in odrejam pol ure odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 12.35 in se je nadaljevala ob 13. uri.)

Predsednik Sergej Kraigher: Nadaljujemo sejo. Sporočam skupni
seji, da je od 120 poslancev republiškega zbora glasovalo 111 poslancev; od
70 poslancev gospodarskega zbora je glasovalo 62 poslancev; od 70 poslancev
prosvetno-kulturnega zibora je glasovalo 64 poslancev; od 70 poslancev socialnozdravstvenega zbora je glasovalo 68 poslancev; cd 70 poslancev organizacijskopolitičnega zbora je glasovalo 68 poslancev. Skupno je torej glasovalo 373
poslancev.
Pri glasovanju za člane delegacije SR Slovenije za zvezni zbor so dobili:
Vida Tomšič 344 glasov, dr. Joža Vilfan 362 glasov, inž. Marko Bule 366 glasov,
Jože Ingolič 336 glasov, dr. Mara Bešter 363 glasov in Beno Zupančič 322 glasov.
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Ugotavljam, da so za člane delegacije Socialistične republike Slovenije za
zvezni zbor (zbor narodov) izvoljeni:
za dobo štirih let: Vida Tomšič, dr. Joža Vilfan, inž. Marko Bule, Jože
Ingolič in dr. Mara Bešter;
za dobo dveh let: Beno Zupančič.
Izid volitev bom sporočil zvezni skupščini in zvezni volilni komisiji.
Izvoljenim članom delegacije bedo izdana pismena potrdila o izvolitvi.
Ker je s tem dnevni red skupne seje izčrpan, zaključujem sejo.
(Seja je bila zaključena ob 13.05.)
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Poročila odborov in komisij, ki k temeljnemu aktu ne predlagajo sprememb
ali dopolnitev in ki v svoji obrazložitvi ne navajajo vsebinsko novih argumentov,
so v prilogah označena samo z navedbo odbora ali komisije, ki je poročilo pripravil, ter z datumom in opravilno številko poročila.
PISMENA VPRAŠANJA POSLANCEV
Ivan Kreft,
poslanec republiškega zbora
Spoštovani tovariš predsednik, vljudno prosim, da posredujete izvršnemu
svetu Skupščine Socialistične republike Slovenije naslednji poslanski vprašanji:
1. Koliko sredstev in kdaj je prispeval izvršni svet SR Slovenije skladu za
postavitev spomenika padlim in umrlimi španskim borcem v Ljubljani in kako
so bila ta sredstva porabljena — kolikor je šlo za konkreten in ne le za
načelen sklep izvršnega sveta — da omenjeno akcijo finančno podpre.
2. Čeprav povzroča pomanjkanje električne energije naši republiki veliko
škodo, je bilo razmeroma hitro sklenjeno, da zaradi ohranitve prirodnih lepot
ne pride v poštev elektroenergetsko izkoriščanje vode Bohinjskega jezera, pa
tudi ne — druga predlagana rešitev — akumulacija Trnovo; ni pa tako odločnega odpora proti akciji posameznikov, ki hočejo spremeniti del Velike planine
v naselje weekend hišic brez arhitekturne tipike velikoplaninske regije.
Prosim, da izvršni svet odgovori, kako namerava zaščititi družbene koristi
na Veliki planini, da ne bi uspela akcija, ki jo vodi nekdanji direktor komunalnega zavoda Velika planina in gostinsko turističnega podjetja Velika planina,
saj gre za akcijo, ki bi skazila naravno lepoto našega tako priljubljenega
in turistično zanimivega planinskega območja. Le s pravočasnim ukrepanjem
se je možno izogniti podobnim posledicam, kot smo jim bih priča v Godešiču.
Za posredovanje se zahvaljujem in lepo pozdravljam!
Rado Pušenjak,
poslanec repubhškega zbora
Da bi izpolnili naloge, ki so nakazane v družbenem planu razvoja SR
Slovenije v letih 1966—1970, je republiški zbor sprejel na svoji seji dne 23.
februarja 1967 resolucijo o izvajanju gospodarske politike v letu 1967. Točka 3
te resolucije vsebuje naslednje besedilo:
»3. V okviru prizadevanj za večjo stabilnost razmer na tržišču smejo osebni
dohodki naraščati le v razmerjih, ki ustrezajo rasti proizvodnje in produktivnosti dela. Ker so osnovni instrument usklajevanja osebnih dohodkov z rastjo_
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produktivnosti dela ustrezni sistemi notranje delitve dohodka in osebnih dohodkov, bo potrebno:
— izpopolnjevati sisteme notranje delitve in jih prilagajati specifičnim pogojem za pridobivanje dohodka v posameznih delovnih organizacijah;
— v okviru gospodarske zbornice SR Slovenije, združenj proizvajalcev,
sindikatov in predstavniških organov družbeno-političnih skupnosti intenzivneje
proučevati delovanje sistemov delitve dohodka in osebnih dohodkov;
— republiški organi bodo spremljali razvoj osebnih dohodkov tudi po.
področjih in panogah, posebno pa še v tistih dejavnostih, kjer je v letu 1966
prišlo do deformacij;
— občinske skupščine bodo skrbele za to, da se osebni dohodki pri delovnih
organizacijah obračunavajo in izplačujejo v skladu z njihovimi predpisi o delitvi
dohodka in osebnih dohodkov. Občinske skupščine bodo razpravljale o gibanju
osebnih dohodkov in sprejemale priporočila posameznim delovnim organizacijam
v primerih, kadar naraščanje osebnih dohodkov ne bo skladno z rastjo produktivnosti dela in proizvodnje oziroma s predpisi delovnih organizacij.«
Neto osebni dohodki v gospodarstvu so se povečali v Sloveniji v lanskem
letu v primerjavi z letom 1965 za 891 000 000 N din ali za 30 %, vnosi v poslovne
sklade gospodarskih organizacij so se povečali nasproti letu 1965 za 269 000 000
N din ah za 25 '%>, dočim se je povečala produktivnost dela za 9 °/o, industrijska
proizvodnja pa za 4%.
Nominalni osebni dohodki v naši republiki so se v prvih štirih mesecih,
letošnjega leta povečali v povprečju v primerjavi s povprečnimi dohodki v istem
razdobju lani za 17 %>, dočim je ostala stopnja dviga proizvodnje in produktivnosti v bistvu na lanski ravni.
Na počasno' umiranje gibanja nominalnih osebnih dohodkov vplivajo nedvomno še vedno anomalije glede nagrajevanja v nekaterih dejavnostih in
organizacijah. Take deformacije nimajo nič skupnega z nagrajevanjem po delu,
niti z efekti gospodarjenja, predstavljajo pa elemente anarhije, inflacije in
nezadovoljstva drugih.
Naprošam izvršni svet, da mi odgovori na naslednji vprašanji:
1. kakšen program ima v zvezi s konkretizacijo politike nagrajevanja;
2. če in kakšne ukrepe namerava podvzeti, da se pričnejo odpravljati anomalije na področju nagrajevanja, ki nimajo nič skupnega z našo načelno politiko.
Janez Hribar,
poslanec republiškega zbora
Prvo vprašanje:
Komisija za uporabo sredstev sklada republiške skupnosti socialnega zavarovanja za reševanje stanovanjskih potreb upokojencev in invalidov v Mariboru je razpravljala o spodaj navedenih sklepih, ki sta bila sprejeta na 23. seji'
republiške skupnosti socialnega zavarovanja v mesecu juniju 1966 in na 29. seji
dne 23. marca 1967. Zoper oba sprejeta sklepa ima ta komisija naslednje
pripombe:
— Dosedanji način izkoriščanja sredstev, ki se stekajo v ta sklad in znašajo
za Maribor v letu 1966 186 978 860 S din, je nesprejemljiv. Od skupnega zneska
je Maribor dobil le 51 800 000 S din in to šele v januarju 1967. S sprejetimi
sredstvi ni mogoče uspešno reševati niti najnujnejših primerov stanovanjskih
potreb upokojencev in invalidov. Komisija sodi, da tudi sam pravilnik ni spre-
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jemljiv, ker se sredstva lahko izkoriščajo samo prek kreditne banke in hranilnice Ljubljana.
— Po sklepu republiške skupnosti socialnega zavarovanja z dne 23. 3. 1967
bi moral Maribor razpolagati z 217 905 200 S din za leto 1967. Tudi ta sredstva
se zbirajo v Ljubljani in je zato uspešno reševanje stanovanjskih potreb upokojencev in invalidov onemogočeno.
Društva upokojencev v Mariboru so proti takemu načinu izkoriščanja sredstev protestirala in nameravala organizirati celo protestno zborovanje vseh
upokojencev in invalidov, ki pa so ga družbeno-politične organizacije preprečile.
Zgoraj imenovana komisija me je že dvakrat vabila na sestanek, ki sem se
ga tudi udeležil, ostali državljani pa prav tako stalno vprašujejo, zakaj se to
pereče vprašanje ne uredi. Zaradi tega prosim, da bi se to z republiško skupnostjo socialnega zavarovanja v Ljubljani uredilo tako, da se sredstva, ki pripadajo upokojencem in invalidom Maribora v celoti nakažejo komunalnemu
zavodu za socialno zavarovanje v Mariboru, poleg tega pa naj se vsak mesec,
takoj po obračunu sredstev nakazujejo. S tem bi se poenostavilo in omogočilo
uspešnejše in hitrejše izkoriščanje sredstev v dane namene.
Drugo vprašanje:
V vsakdanji praksi se čestokrat ponavljajo ugotovitve, da je na tem ali
drugem delovnem področju toliko in toliko problemov, zato pogosto ne ločimo,
kdaj gre v resnici za težavno družbeno problematiko, ki zasluži tako oznako;
dejstvo pa je, da celotna politika zaposlovanja v zadnjem letu predstavlja eno
izmed pomembnih družbenih vprašanj, o katerih je treba z vso odgovornostjo
in jasnostjo ne le razpravljati, ampak sprejeti tudi dovolj konkretne predloge
in sklepe.
Število nezaposlenih je v vseh mesecih letošnjega leta (govorim za Maribor)
znatno višje od preteklih obdobij in čeprav je stanje meseca aprila pomenilo
preokretnico v številu prijavljenih nezaposlenih zaradi sezonskih nihanj v zaposlovanju, je v letošnjem aprilu nezaposlenost še vedno v porastu. Tako znaša
indeks za mesec marec 1967 nasproti mesecu marcu 1966 129,7, medtem ko je
za april 1967 nasproti aprilu 1966 indeks 167,5. Poleg tega pa ni nobenih izgledov, da bi se stanje v naslednjih mesecih izboljšalo, celo nasprotno — pričakovati je, da se bo stalež nezaposlenih še povečal zaradi naravnega prirastka
delovne sile, saj bo na področju našega zavoda za zaposlitev zapustilo osnovne
šole okoli 6500 otrok. Razen tega pa bo izstopilo iz zaključnih razredov šol
II. stopnje (gimnazija, srednje strokovne šole) približno še okrog 3200 absolventov.
Določen del teh otrok bo nadaljeval šolanje na višjih in visokih šolah,
računati pa je, da bo precejšnje število tehnikov in kvalificiranih delavcev iskalo
zaposlitev.
Od 6500 učencev, ki zapuščajo osnovno šolo, bo približno 4000 učencev
uspešno končalo osemletko. Prostih vajenskih mest ter učnih mest v šolah
II. stopnje pa je premalo, da bi sprejela celotno generacijo. Predvidevamo, da
bo okoli 700 deklet ostalo brez možnosti pridobitve strokovne izobrazbe, poleg
tega pa še okoli 1500 fantov in deklet, ki bodo iskali takojšnjo zaposlitev,
ker nimajo uspešno dokončane osnovne šole.
Do sedaj je stopnjo nezaposlenosti prikrivalo tudi dokaj močno zaposlovanje v tujini (leta 1966 2724 del.), letos pa so te možnosti občutno manjše (do
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konca aprila le 1029 del.). Značilno je, da tujina povprašuje po kvalificirani
delovni sili, pri nekvalificiranih pa so možnosti le za sezonsko zaposlitev žensk.
To zaposlovanje pa je skoraj izključno usmerjeno na sosednjo Avstrijo, razen
posameznih odhodov v druge države.
Pri zaposlovanju delovne sile bi maral biti tudi prisoten socialni motiv,
ob čemer se naj v polni meri upošteva delavčeva usposobljenost in delovna
sposobnost, manj pa sedaj precej razširjen način zaposlovanja po »zvezah«.
Služba zaposlovanja se mora sedaj zadovoljiti le s poročilom o tem, da je
delovno mesto prosto, dočim ga delovna organizacija zasede sama.
Zato se predlaga:
— zaposlovanje oseb, ki jim je priznana osebna pokojnina, bo treba omejiti
ter hkrati predlagati pristojnim organom, da se to zaposlovanje tudi pravno
uredi;
— doseči je potrebno, da se bo ustrezno uredila tudi vloga zavoda za zaposlovanje, zlasti, kar zadeva družbeni nadzor nad zaposlovanjem, saj je znano,
da je danes to vprašanje popolnoma prepuščeno' stihiji;
— temeljito je potrebno proučiti materialni položaj nezaposlenih, saj prejema le okoli 8% brezposelnih denarno< pomoč in le 22 °/o ima pravico do
zdravstvenega varstva. Seveda je potrebno najprej rešiti vprašanje, od kod
denar za pokrivanje teh izdatkov? Kolikor spoznamo, da je problem nezaposlenosti resnično kritičen, da je 90 % ljudi, ki so izven delovnega razmerja,
brez sredstev za preživljanje, tedaj je več kot umestno oz. utemeljeno predlagati
skupščini, da ustrezno spremeni odstotek, ki ga plačujejo gospodarske organizacije za zaposlovanje. Dosedanjih 0,2 °/o še zdaleč ne zadošča za pokrivanje
sedanjih obveznosti; kje šele povečanih pravic, ki bi se naj na novo priznale;
— zdravstveno varstvo je prav tako nepopolno, 77 % nezaposlenih, predvsem mladine brez strokovne usposobljenosti, ni zdravstveno zavarovano in
tako brez zdravstvene zaščite. Vsa mladina, ki je izven delovnega razmerja, je
dvakrat v breme staršev — enkrat že s tem, da ga morajo starši preživljati,
in drugič še v primeru plačevanja zdravstvenih storitev, saj zavarovanje prek
staršev po končani osnovni šoli preneha.
Tretje vprašanje:
Na podlagi 146. člena začasnega poslovnika Skupščine SR Slovenije postavljam naslednje poslansko vprašanje:
— Zakaj se ne izvršujejo sklepi republiške skupnosti socialnega zavarovanja, sprejeti na 23. in 29. seji in se sredstva, namenjena za reševanje stanovanjskih potreb upokojencev in invalidov v Mariboru, redno ne odvajajo?
Svoje vprašanje utemeljujem z naslednjim:
Komisija za uporabo sredstev sklada republiške skupnosti socialnega zavarovanja za reševanje stanovanjskih potreb upokojencev in invalidov v Mariboru
je razpravljala o sklepih republiške skupnosti socialnega zavarovanja, sprejetih
na 23. in 29. seji in ugotovila, da se sredstva, ki se stekajo v sklad za reševanje
stanovanjskih potreb upokojencev dn invalidov v Mariboru, redno ne cd vaj a jo.
V okviru republike je bilo sklenjeno, da bo odvedeno za potrebe Maribora
v letu 1966 186 978 860 S din, od celotnega zneska pa je Maribor dobil le
51 800 000 S din in še to šele v. januarju 1967. Komisija je mnenja, da s takimi
sredstvi, zlasti pa še ob takem dotoku sredstev, ni mogoče uspešno reševati niti
najnujnejših primerov stanovanjskih potreb upokojencev in invalidov, zato
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bi bilo vsekakor potrebno, da se pričnejo izvrševati sklepi in se na ta način
omogoči, da se vsaj v okviru dodeljenih sredstev rešujejo stanovanjski problemi upokojencev in invalidov v Mariboru.
četrto vprašanje:
V vsakdanji praksi se čestokrat pojavljajo ugotovitve, da je na tem ali
drugem delovnem področju toliko in toliko problemov, zato pogosto ne ločimo,
kdaj gre v resnici za težavno družbeno problematiko, ki zasluži tako oznako in
kdaj ne. Dejstvo pa je, da celotna politika zaposlovanja v zadnjem letu predstavlja eno izmed pomembnih družbenih vprašanj, o katerih je treba z vso
odgovornostjo in jasnostjo ne le razpravljati, ampak sprejeti tudi dovolj konkretne predloge in sklepe.
Število nezaposlenih je v vseh mesecih letošnjega leta (podatki se nanašajo
na Maribor) znatno višje od preteklih obdobij, in čeprav je stanje meseca
aprila pomenilo preokretnico v številu prijavljenih nezaposlenih zaradi sezonskih nihanj v zaposlovanju, je v letošnjem aprilu nezaposlenost še vedno v
porastu. Tako znaša indeks za mesec marec 1967 nasproti mesecu marcu 1966,
129,7, medtem ko je za april 1967 nasproti aprilu 1966 indeks 167,5. Poleg tega
pa ni nobenih izgledov, da bi se stamje v naslednjih mesecih izboljšalo, oelo
nasprotno — pričakovati je, da se bo stalež nezaposlenih še povečal zaradi naravnega prirasta delovne sile, saj bo na področju našega zavoda za zaposlitev
zapustilo osnovne šole okoli 6500 otrok. Razen tega pa bo izstopilo iz zaključnih
razredov šol II. stopnje (gimnazija, srednje strokovne šole) približno še okrog
3200 absolventov.
Določen del teh otrok bo nadaljeval šolanje na višjih in visokih šolah,
računati pa je, da bo precejšnje število tehnikov in kvalificiranih delavcev
iskalo zaposlitev.
Od 6500 učencev, ki zapuščajo osnovno šolo, bo približno 4000 učencev
uspešno končalo osemletko. Prostih vajenskih mest ter učnih mest v šolah
II. stopnje pa je premalo, da bi sprejela celotno generacijo. Predvidevamo, da
bo okoli 700 deklet ostalo brez možnosti pridobitve strokovne izobrazbe, poleg
tega pa še okoli 1500 fantov in deklet, ki bodo iskali takojšnjo zaposlitev, ker
nimajo uspešno dokončane osnovne šole.
Do sedaj je stopnjo nezaposlenosti zmanjševalo tudi dokaj močno zaposlovanje v tujini (leta 1966 2724 del.), letos pa so te možnosti občutno manjše
(do konca aprila le 1029 del.). Značilno je, da tujina povprašuje po kvalificirani
delovni sili, pri nekvalificiranih pa so možnosti le za sezonsko zaposlitev žensk.
To zaposlovanje pa je skoraj izključno usmerjeno na sosednjo Avstrijo, razen
posameznih odhodov v druge države.
Glede na to postavljam na podlagi 146. člena začasnega poslovnika Skupščine SR Slovenije naslednja poslanska vprašanja:
1. Kaj je bilo storjenega v zvezi s tem, da se ustrezno drugače uredi zaposlovanje oseb, ki jim je priznana osebna pokojnina glede na to, da je v SR
Sloveniji vedno večji odstotek nezaposlenih?
2. Kaj je bilo storjenega v zvezi s tem, da se okrepi vloga zavoda za zaposlovanje, zlasti, kar se tiče družbenega nadzora nad zaposlovanjem, glede na
to, da je danes to vprašanje skoraj popolnoma prepuščeno stihiji?
3. Ali je bil proučen materialni položaj nezaposlenih in vprašanje kritja
teh obveznosti, glede na to, da le okoli 8 °/o brezposelnih prejema denarno nadomestilo za čas brezposelnosti?
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4. Kaj je bilo storjenega v zvezi s tem, da se uredi zdravstveno varstvo
nezaposlenih, zlasti mladine? Znano je, da je zdravstveno varstvo nepopolno,
saj 77 °/o nezaposlenih, predvsem mladine brez strokovne usposobljenosti, ni
zdravstveno zavarovano in tako brez zdravstvene zaščite. Vsa mladina, ki je
izven delovnega razmerja, je dvakrat v breme staršev — enkrat že s tem, da jo
morajo starši preživljati in drugič še v primeru plačevanja zdravstvenih storitev, saj zavarovanje prek staršev po končani osnovni šoli preneha.
Dr. Miro Stiplovšek,
poslanec prosvetno-kul turnega zbora
Prosvetno-kulturni zbor je na 34. seji 21. 2. 1967 sprejel mnenje k predlogu
zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1967, v katerem je bilo posebej
poudarjeno, »da je za nemoteno delo visokošolskih in kulturnih zavodov, ki
jih financirata sklada SRS za šolstvo in za pospeševanje kulturnih dejavnosti,
potrebno nakazovati sredstva za njihovo osnovno dejavnost v rednih mesečnih
obrokih.« Takšno priporočilo je prosvetno-kulturni zbor sprejel za sklad SRS
za šolstvo' že leta 1966 in izvršni svet Skupščine SR Slovenije je poskrbel, da
se je to izvajalo. Letošnje priporočilo je bilo razširjeno še na sklad SRS za
pospeševanje kulturnih dejavnosti, ker je ta sklad odgovoren za dejavnost
nekaterih pomembnih ustanov. V razpravi na odboru za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov in na zboru je bilo poudarjeno, da je potrebno vsaj z
rednim dotokom sredstev izboljšati pogoje za delo teh zavodov, če jim že ne
moremo zagotoviti v letošnjem proračunu ustreznega zvišanja sredstev.
Sklad SRS za šolstvo dobiva iz republiškega proračuna toliko sredstev, da
lahko izplačuje zavodom, ki jih financira, le 83 °/o dvanajstin za osnovno dejavnost, medtem ko za izredni študij, znanstveno raziskovalno delo in študij na
III. stopnji še ni uspel zagotoviti visokošolskim zavodom v letošnjem letu
nikakršnih sredstev. Takšno nevzdržno stanje onemogoča zavodom redno izpolnjevanje delovnih programov, v zavodih, ki zaradi svojega značaja dobivajo
le malo sredstev za materialne izdatke, pa tudi že zadolževanje. Ta problem
se utegne še zaostriti ob prehodu na financiranje iz republiške izobraževalne
skupnosti, ki je brez obratnih sredstev.
Prosvetno-kulturni zbor je v mnenju k republiškemu proračunu tudi zapisal: »Seznanjen s pojasnili, da je Arhiv SR Slovenije uvrščen med zavede
republiške uprave, katere dohodki se povečujejo le za 2 %, zbor meni, da taka
razporeditev ni pravilna, saj republiški arhivski zavod sodi nedvomno v sklop
zavodov s področja znanosti, kulture in prosvete. Zato bi bilo treba Arhiv SR
Slovenije uvrstiti med te zavode in mu zagotoviti večje povečanje dohodkov.-«
To mnenje in tudi vsa prizadevanja Arhiva SR Slovenije doslej niso naletela
na razumevanje. Pripominjam, da smo v družbenem planu SR Slovenije do
leta 1970 naložili Arhivu SR Slovenije obsežne naloge, ki jih z odmerjenimi
sredstvi ne bo mogel začeti izpolnjevati. V zvezi s tem prosim za odgovore na
naslednja vprašanja:
1. Kakšne nujne ukrepe bo podvzel izvršni svet Skupščine SR Slovenije
oziroma republiški sekretariat za finance, da bo sklad SRS za šolstvo lahko
poravnal vse svoje obveznosti do zavodov iz prve polovice leta in kako namerava zagotoviti, da bo republiška izobraževalna skupnost lahko izplačevala
vsem zavodom polne dvanajstine v prihodnje?
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2. Kako se izvaja priporočilo o rednem dotoku sredstev za zavode s področja
kulture?
3. Kako in kdaj se bo uredilo materialno stanje Arhiva SR Slovenije, da
bo lahko začel izvajati svoj delovni program v skladu s srednjeročnim družbenim planom?
Dr. Mitja Mrgole,
poslanec Socialno-zdravstvenega zbora
Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je z dopisom št.
22-022-10/65 z dne 25. 1. 1967 dal soglasje k ustanovitvi hospitalnega oddelka
s 25 posteljami v mladinskem zaščitnem domu Dornava.
Zanima me, zakaj je sekretariat dal to soglasje v času, ko ukinjamo hospitalne oddelke v nehospitalnih in hospitalnih zdravstvenih ustanovah in v času,
ko smo pripravljali zakon o organizaciji zdravstvene službe, ki takih oddelkov
ne predvideva.
Zanimajo me predvsem razlogi, ki so narekovali to ustanovitev in če so to
narekovale strokovne ah ekonomske potrebe.
Prosim tudi za pojasnilo na podlagi mnenja, katere strokovne komisije ali
zdravstvenega centra je bilo soglasje dano.
Bojan Volk,
poslanec socialno-zdravstvenega zbora
Po' objavljenih podatkih je znašal v skladih zdravstvenega zavarovanja delavcev v SR Sloveniji v štirih mesecih letošnjega leta poslovni primanjkljaj
16 593 130,05 dinarjev. Po nepreverjenih podatkih izkazujejo primanjkljaj tudi
zdravstveni zavodi v Sloveniji. Izvršni svet je ob sprejemu prispevne stopnje
za socialno zavarovanje napovedal več ukrepov na tem področju, nekateri med
njimi so že sprejeti in se uveljavljajo. Kljub vsemu pa so že v začetnem obdobju precejšnji primanjkljaji v skladih.
Po 102. členu za&snega poslovnika socialno-zdravstvenega zbora Skupščine
SRS prosim/ za ustni odgovor na prvi prihodnji seji zbora (104. člen) na
vprašanje:
»Kakšne ukrepe namerava izvršni svet v bližnji bodočnosti še sprejeti
oziroma jih predložiti skupščini, da se potrošnja v zdravstvenem zavarovanju
uskladi z odmerjenimi sredstvi za zdravstveno zavarovanje?«
PREDLOG ZAKONA
o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije
(republiškega proračuna) za leto 1966
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Socialistične repubhke
Slovenije za leto 1966.
2. člen
Dohodki so bili doseženi in razporejeni po bilanci proračuna za leto 1966
takole:
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skupni dohodki
skupna razporeditev dohodkov . .
primanjkljaj po zaključnem računu

dinarjev
454 889 951
458 267 117
3 377 166

3. člen
Primanjkljaj se krije s sredstvi rezervnega sklada Socialistične republike

OBRAZLOŽITEV
I. Splošno
Predlog zaključnega računa Socialistične republike Slovenije za leto 1966
je sestavljen na podlagi 63. člena temeljnega zakona o financiranju družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list SFRJ, št. 31/64 in 28/66), 139. člena zakona
o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji (Uradni list SRS,
št. 36-196/64) in navodila zveznega sekretariata za finance o sestavitvi zaključnih
računov proračunov družbeno-političnih skupnosti (Uradni list SFRJ, št. 51/66).
Prvotno sprejeti proračun Socialistične republike Slovenije je predvideval
476 330 000 N din dohodkov, ki so bili razporejeni na posamezne namene v višini
472 330 000 N din, nerazporejena sredstva — proračunska rezerva pa je bila določena v višini 4 000 000 N din. Sredstva tega proračuna naj bi se oblikovala
iz 3 Vo republiške stopnje prispevka iz osebnega dohodka iž delovnega razmerja,
prispevka iz osebnega dohodka od avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav, republiškega davka od prodaje blaga na drobno po stopnji 2 %, 20-odstotnega deleža republike v zveznem davku od prodaje blaga na drobno in iz
raznih dohodkov, ki so bili predvideni v višini 8 000 000 N din.
V razporeditvi sredstev je bilo med drugim predvideno 66 330 000 N din za
splošna dopolnilna sredstva občinam, 13 000 000 N din za udeležbo republike pri
izgradnji osnovnih šol, 31810810N din za ob vernosti iz naslova negospodarskih
investicij in iz naslova proračunskih obveznosti iz prejšnjih let, 4 000 000 N din
je bilo nerazporejenih, preostala sredstva v višini 361 189,190 N din pa so bila
predvidena za teko'če financiranje potreb družbenih služb in republiških
organov.
Ker pa je bilo že spomladi 1966 ugotovljeno, da dohodki republiškega proračuna ne bodo doseženi v planirani višini, je Izvršni svet Skupščine SRS v
maju 1966 sprejel ustrezne ukrepa za uskladitev proračunske porabe z razpoložljivimi sredstvi. Na tej podlagi so bili v okviru pričakovane realizacije
dohodkov republiškega proračuna začasno zmanjšani izdatki globalno za 5 %,
vendar različno po posameznih namenih oziroma koristnikih. Na podlagi realizacije dohodkov v p-rvih desetih mesecih in glede na oceno realizacije dohodkov do konca leta pa so bih dohodki republiškega proračuna in njihova razporeditev z zakonom* o spremembah in dopolnitvah republiškega proračuna za
leto 1966 zmanjšani za 4 %>. Podrobna razvrstitev dohodkov in njihova razporeditev na posamezne namene oziroma koristnike je razvidna iz bilančnega
in posebnega dela zaključnega računa ter iz prilog.
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II. Izvršitev proračuna

Po rebalanci republiškega proračuna so bili predvideni dohodki razporejeni
na posamezne namene in na nerazporejeno potrošnjo v višini 457 800 000 N din.
Planirani dohodki so bili doseženi v višini 454 889 951 N din ali 99.4 %, potrošnja
pa znaša 458 267 117 N din ali 100,1 '%>. Razlika med dohodki in izdatki v višini
3 377 166 N din je krita s koriščenjem sredstev rezervnega sklada.
Do prekoračitve izdatkov nad dohodki je prišlo predvsem zaradi prekoračitve plana pri tistih splošnih dopolnilnih sredstvih občinam, ki so bila določena v odstotku od republiškega prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega
razmerja. Ta sredstva se odvajajo občinam avtomatsko in je prišlo do prekoračitve glede na letni plan za 4,3 °/o ali za 2 125 000 N din, glede na dejansko
izvršitev vseh dohodkov (99,4 %) pa znaša ta prekoračitev celo 2 524 000 N din.
V občinah, ki so imele udeležbo na republiškem prispevku iz osebnega dohodka,
so bih osebni dohodki realizirani višje kakor povprečno v SR Sloveniji in je
zato delež teh občin v prispevku višji.
Zaradi prekoračitve plana izdatkov pri splošnih dopolnilnih sredstvih
občinam je bil izvršen plan izdatkov tudi globalno precej visoko (100,1 %). Če
izločimo od celotnih izdatkov v višini 458 267 000 N din prekoračitev izdatkov
pri splošnih dopolnilnih sredstvih občinam v višini 2 524 000 N din, dobimo
korigirano potrošnjo v višini 455 743 000 N din ah 99,5 %> glede na letni plan ali
za 0,1 o/o višje kot so bili realizirani dohodki.
1. Dohodki
Po rebalanci republiškega proračuna 1966 so bili dohodki doseženi takole:
v tisoč N din
v„tji
vrsta
1. 3 °/o prispevek iz osebnega dohodka iz del. razmerja
2. Prispevek iz oseb. dohodka od
avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav
3. Davek od prometa blaga na drobno (republiški)
4. Delež v zveznem davku od prometa blaga na drobno
5. Sodne takse v gotovini
6. Denarne kazni
7. Dohodki organov in razni drugi
dohodki
Skupaj . . .

Planirano
1966

Doseženo
1966

Razlika
(+
ali —)

217 900

216 114

—1786

2 900

2 972

51 000

+

99,2

72

102,5

48 815

— 2185

95,7

152 600
24 000
7 800

151 994
24 088
8 488

— 606
+ 88
+ 686

99,6
100,4
108,8

1 600

2 421

+ 821

151,3

457 800

454 890

—2910

99,4

Pri razčlenitvi dohodkov, ki so bili v globalu izvršeni v višini 454 890 000
N din ali 99,4 °/o, ugotovimo, da je bil najbolj neugodno realiziran davek od
prometa blaga na drobno in sicer za 4,3 °/o pod planom, medtem ko sta bila
prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja in delež v zveznem davku
od prometa blaga na drobno skoraj v celoti realizirana in sta le za 0,8% ozi-
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roma za 0,4 Vo pod planom. Prav tako je približno realiziran postavljeni plan
pri sodnih taksah v gotovini, kjer znaša prekoračitev 0,4 %. Denarne kazni so
prekoračene za 8,8 °/o, dohodki organov in drugi dohodki pa za 51,7 °/o, vendar
ti dohodki ne predstavljajo pomembnejšega deleža v strukturi celotnih dohodkov.
2. Potrošnja
Ker je bila rebalanca republiškega proračuna za leto 1966 sprejeta šele
v decembru 1966 in je vsebovala za posamezne namene zneske, ki so bili do
takrat že porabljeni ah pa so predstavljali najnujnejše potrebe do konca leta
1966, je bila struktura in višina potrošnje praktično že v naprej določena. Glede
na to so bih planirani izdatki republiškega proračuna v letu 1966 po posameznih
namenih v glavnem v celoti izvršeni in se gibljejo med 99,1 % in 100 % glede
na letni plan, razen pri splošnih dopolnilnih sredstvih občinam, kjer je plan
prekoračen, pri sredstvih rezervnemu skladu pa je prav iz tega razloga izvršitev
plana nižja (95,5 ""/o).
Potrošnja po posameznih namenih:
v tisoč N din
Razlika
Namen
Plan
Izvršitev
%
<+ ali —)
Dejavnost šol
Znanstvena in kulturno prosvetna
dejavnost
Socialno skrbstvo
Zdravstveno varstvo
Delo državnih organov
Splošna dopolnilna sredstva občinam:
— razporejena v odstotku od 3 °/o
prisp. iz OD iz del. raz
— razporejena v določenem znesku
Namenska dopolnilna sredstva občinam (za izgradnjo osnovnih šol)
Dejavnost družbeno-političnih organizacij in društev
Anuitete
Gospodarski posegi
Vlaganje v rezervni sklad . . .
Proračunske obveznosti iz prejšnjih
let
Nerazporejeni dohodki
Skupaj.

83 548

83 017

— 531

99.4

41 366
26 066
2 833
163 484

41 176
25 847
2 811
163 197

— 190
— 219
— 22
— 287

99.5
99,2
99,2
99,8

49 653
12 293

51 778
12 293

+ 2125

104,3
100,0

11 700

11 700

—

100,0

20 131
12 381
10 065
3 958

20 126
12 326
10 065
3 782

—
—

5
55

100,0
99,6
100,0
95,6

19 430
892

19 257
892

— 173

99,1
100,0

457 800

458 267

+ 467

100,1

— 176

Dejavnost šol
Potrošnja znaša 83 017 000 N din ali 99,4 l0/o od sredstev, ki so bila predvidena po planu. Ta sredstva se nanašajo v celoti na sklad SRS za šolstvo. Od
celotnih sredstev 83 017 000 N din je bilo skladu nakazano do konca decembra
80 478 000 N din, preostali znesek v višini 2 539 000 N din pa je bil nakazan v

318

Priloge

začetku letošnjega leta iz dohodkov, ki so pritekali v korist republiškega proračuna za leto 1966. S tem je sklad SRS za šolstvo prejel sredstva v skladu
z dotokom proračunskih dohodkov, tj. v višini 18,25 °/o udeležbe na vseh dohodkih republiškega proračuna 1966 po 4. členu zakona o proračunu SR Slovenije
za leto 1966.
Sredstva za znanstveno in kulturno prosvetno dejavnost
so bila planirana v višini 41 366 000 N din, izvršitev pa znaša 41 176 000 N din,
tj. za 0,5 % pod planom. Od tega odpade:
v tisočih % izvršitve
— na republiške sklade
23 058
99.4
— na dejavnost zavodov družbenih služb na podlagi pogodb 11 726
100,0
— na zavode
4 070
100,0
— na štipendije
1 265
99,4
— kulturno prosvetna dejavnost manjšin
225
100,0
— na ostalo
. ,
832
95,9
Skupaj . . .

41 176

99,5

Ti skladi so bili udeleženi z določenimi odstotki na vseh dohodkih republiškega proračuna in je izvršitev plana v višini 99,4,0/o v skladu z realizacijo
dohodkov. Izvršitev pri posameznih skladih je naslednja:
v tisočih
Planirano
Doseženo % izvršitve
Sklad Borisa Kidriča
Prešernov sklad
Sklad SRS za pospeševanje kulturnih dejavnosti
Sklad SRS za pospeševanje založništva ....
Sklad SRS za pospeševanje proizvodnje in predvajanje filmov

15 377
238
2 884
4 468

15 280,0
236,5
2 866,0
4 439,0

99,4
99,4
99,4
99,4

238

236,5

99,4

Skupaj . . .

23 205

23 058,0

99,4

Sredstva za dejavnost zavodov družbenih služb na podlagi pogodb se nanašajo predvsem na Slovensko narodno gledališče, Slovensko filharmonijo, na
muzeje in galerije. Pregled teh zavodov je podan v posebni prilogi.
Pri sredstvih zavodom gre za sredstva za redno dejavnost slovenske .akademije znanosti in umetnosti (3500 tisoč N din), na katero odpade pretežni del
sredstev in na inštitut za zgodovino delavskega gibanja (570 tisoč N din). Ta
dva zavoda prejemata sredstva direktno iz proračuna.
Od sredstev za štipendije, ki so bila potrošena v višini 1265 tisoč N din,
odpade 1032 tisoč N din na štipendije, ki se dajejo iz predračuna RS za prosveto
in kulturo, razlika 243 tisoč N din pa odpade na predračune 8 drugih republiških organov. V letu 1966 je prejemalo štipendije povprečno 404 študentov.
RS za prosveto in kulturo je dajal štipendijo študentom pedagoške smeri, ostali
republiški organi pa vsak s svojega področja dela.
Sredstva za kulturno prosvetno dejavnost manjšin so bila potrošena za
potrebe madžarske in italijanske narodnostne manjšine. Financirale so se naslednje zadeve: radijske oddaje, nakup literature, predavanja, gostovanja gledališč, obmejni stiki in kulturna dejavnost društev.
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Na področju socialnega skrbstva

so bila potrošena sredstva v višini 25 847 tisoč N din ali 99,2 "/o od planiranih
sredstev.
Pretežni del teh sredstev se nanaša na plačilo obveznosti republike do borcev NOV in sicer 23 266 tisoč N din; od tega za razlike v pokojninah borcev
NOV 13 000 tisoč N din, za dodatek zaposlenim borcem NOV in za zdravstveno
zavarovanje kmetov-borcev NOV pa 10 266 tisoč N din.
Za priznavalnine je bilo porabljeno 2032 tisoč N din, preostali znesek v
višini 549 tisoč N din pa se nanaša na sredstva za dejavnost zavodov družbenih
služb na podlagi pogodb in na druge namene, ki jih je dolžna financirati
republika.
Za zdravstveno varstvo
je bilo porabljeno 2811 tisoč N din ali 99,2 fl/o od planiranih sredstev.
Pretežni del sredstev odpade na dejavnost zdravstvenih zavodov na podlagi
pogodb in sicer 1941 tisoč N din. Od tega je prejel 1382 tisoč N din zavod SRS
za zdravstveno varstvo za naloge, ki jih opravlja v funkciji republiškega zdravstvenega centra in za naloge, ki jih je dolžan po zakonu opravljati kot republiški zavod. Preostala sredstva za pogodbeno dejavnost pa so prejeli za izvršitev postavljenih nalog zavod SRS za zdravstveno' in tehnično varnost (245
tisoč N din), onkološki inštitut (65 tisoč N din), inštitut za pljučne bolezni Golnik (75 tisoč N din), inštitut za načrtovanje družine (34 tisoč N din), zavod za
farmacijo in kontrolo zdravil (4,6 tisoč N din), zavod SRS za rehabilitacijo invalidov (15 tisoč N din) in zdravstveni dom dr. Petra Držaja (80 000 N din).
Nadalje predstavlja močnejšo postavko s tega področja kritje oskrbnih
stroškov oseb neznanega bivališča v zdravstvenih zavodih, kjer znaša potrošnja
831 tisoč N din. Preostali znesek v višini 39 tisoč N din pa odpade na kritje
drugih obveznosti s tega področja, ki se financirajo iz predračuna RS za zdravstvo in socialno varstvo.
Za delo državnih organov
so bila sredstva realizirana takole:
za redno dejavnost
za posebne namene
Skupaj . . .

Plan
131 212
32 272

Izvršitev
131 212
31 985

°/o
100,0
99,1

163 484

163 197

99,8

Sredstva za redno dejavnost so bila dodeljena republiškim organom v celoti.
Na posamezne skupine republiških organov odpadejo naslednja sredstva za
redno dejavnost:
v tisočih
str. °/o
predstavniški organi
13 701
10,4
RS za notranje zadeve
83 266
63,5
drugi republiški sekretariati
10 569
8,1
ostali upravni organi
,
8 296
6,3
pravosodni organi
,
12 032
9,2
zavodi (arhiv, uprava zgradb)
3 349
2,5
Skupaj . . .

131212

100,0
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Sredstva za redno dejavnost so republiški organi razporejali s finančnimi
načrti na osebne in materialne izdatke.
Sredstva za posebne namene so bila republiškim organom nakazana glede
na izkazane potrebe. Konec leta je bil neporabljeni 'del teh sredstev vrnjen
v republiški proračun.
Po skupinah republiških organov je plan in potrošnja sredstev za posebne
namene takšen:
.
1
S
Plan
Izvršitev
0^'
——
-I
predstavniški organi
2 751
8,5
2 747
8,6
RS za notranje zadeve
17 027
52,8
17 027
53,2
drugi repub. sekretariati
6 688
20,7
6 488
20,3
ostali upravni organi
2 393
7,4
2 377
7,4
pravosodni organi
739
2,3
707
2,2
sredstva za splošne republiške potrebe (katerih nosilci so posamezni
organi)
2 674
8,3
2 639
8,3
Skupaj. . .

32 272

100,0

31 985

100,0

Od celotne potrošnje sredstev za posebne namene predstavniških organov
v višini 2747 tisoč N 'din odpade na poslanske pavšale in dnevnice 1325 tisoč
N din, na izdatke za zamejstvo 736 tisoč N din, na ostale manjše potrebe pa
odpade 686 tisoč N din.
V strukturi sredstev za delo državnih organov za posebne namene odpade
na RS za notranje zadeve 17 027 tisoč N din ali 53,2 "/o. Od tega je bilo potrošeno
za opremo uniformiranih delavcev 3555 tisoč N din, za investicije na meji 3574
tisoč N din, za stroške zaporov 1869 tisoč N din, za tehnično opremo posebne
enote milice 1369 tisoč N din, za prehrano obsojencev in mladoletnikov 1017
tisoč N din, za vse ostale potrebe sekretariata, uprav za notranje zadeve, kazenskopoboljševalnih domov in šole pa odpade 5643 tisoč N din.
Drugi republiški sekretariati izkazujejo potrošnjo teh sredstev v višini
6488 tisoč N din ali 20,3 l0/o vseh sredstev v te namene. Od tega odpade na
— sredstva za dejavnost zavodov družbenih služb
na podlagi pogodb (RS za gospodarstvo 2952 tisoč,
RS za delo 52 tisoč, RS za urbanizem 429 tisoč) 3433 tisoč N din
— posebne namene RS za narodno obrambo . . . 2268 tisoč N din
— stroške nadomestila osebam za čas pripora oziroma
preiskovalnega zapora
280 tisoč N din
— stroške konferenc, seminarjev in drugo . . . .
507 tisoč N din
Splošna dopolnilna sredstva občinam
so bila določena po rebalanci republiškega proračuna 1966 v višini 61 946 tisoč
N din in jih je prejemalo 38 občin na podlagi zakona o splošnih dopolnilnih
sredstvih občinam za leto 1966 (Ur. list SRS št. 36-366/65) in 2. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1966
(Ur. list SRS št. 42/66).
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Ta sredstva so prejemale občine.

v odstotku od 3 °/o prispevka
iz OD iz delovnega razmerja
v določenem znesku
Skupaj .. .

v tisočih
•/.

Plan

Izvršitev

49 653
12 293

51 778
12 293

104,3
100,0

61 946

64 071

103,4

Kot že omenjeno, je prišlo zaradi avtomatskega odvajanja dela republiškega
prispevka iz osebnega dohodka od delovnega razmerja, ki je bil ustvarjen na
območju posamezne občine, do prekoračitve plana.
Namenska dopolnilna sredstva občinam
so bila v prvotnem proračunu za leto 1966 predvidena v višini 13 000 tisoč N din,
z rebalanco republiškega proračuna pa so bila ta sredstva zmanjšana za 1300 tisoč
N din ali za 10%, tako da je plan in izvršitev po rehalanci 11 700 tisoč N din.
Ta sredstva so bila porabljena za kreditiranje gradnje osnovnih šol na območju
SR Slovenije.
Sredstva za dejavnost družbeno-političnih organizacij in društev
se nanašajo na:
v tisočih
°/o

Plan

Izvršitev

Dotacije družbeno-političnim organizacijam . .
Dinarsko kritje za nakup deviz .......
Subvencioniranje tiska
Osrednje proslave in kongrese

8 546
8 000
2 510
1 075

8 544
8 000
2 507
1 075

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

Skupaj .. .

20 131

20 126

100,0

V letu 1966 je prejemalo 77 družbenih (družbeno-političnih) organizacij in
društev dotacije iz republiškega proračuna. Od celotnih sredstev, ki so bila
dana v ta namen v višini 8544 tisoč N din, odpade na
v tisočih
Str.
— Glavni odbor SZDL
2142
25,1
— Zvezo združenj borcev NOV
1 080
12,6
— Zvezo za telesno kulturo
1 048
12,3
— Ostale organizacije (74)
.
2 274
26,6
Skupaj . . .

8 544

100,0

Sredstva za tisk so bila dodeljena časopisom in revijam prek sekretariata
IS za informacije in v sodelovanju z Glavnim odborom SZDL. Pregled potrošnje
teh sredstev je podan v prilogi.
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Sredstva za plačilo anuitet
so bila planirana v višini 12 381 tisoč N din, potrošnja pa znaša 12 326 tisoč N din
ali 99,6°/o in se nanaša na:
— odplačilo stanovanjskih kreditov
— odplačilo ostalih kreditov neposredno republiki
■— odplačilo kreditov sklada za negospodarske investicije
— kritje izgube poskusnega centra Jable ....
— vračilo sredstev rezervnemu skladu SRS ...
Skupaj.

.

.

638 tisoč N din
418 tisoč N din
7 901 tisoč N din
80 tisoč N din
3 289 tisoč N din
12 326 tisoč N din

Za negospodarske posege
so bila v celoti realizirana in potrošena in se nanašajo na:

v tisočih
7 000
2 000
1 065

premije za kravje mleko
dijaške vozovnice
sredstva cestnemu skladu
Skupaj .

.

.

10 065

Sredstva za premije za kravje mleko so bila po prvotnem proračunu predvidena v višini 4000 tisoč N din in so bila z rebalanco zvišana za 7000 tisoč N din.
Kljub temu pa je konec leta ostalo za ca. 1,5 milij. nalogov nepokritih, kar
je bilo plačano iz tekočih proračunskih sredstev, ki so v ta namen predvidena
v letošnjemi letu.
S 1/9-1966 so republike prevzele obveznost plačevanja regresov za dijaške
vozovnice. Na podlagi pogodbe med SR Slovenijo in ZŽTP Ljubljana je republika mesečno plačala 500 tisoč N din ali za štiri mesece 2000 tisoč N din.
Za proračunske obveznosti iz prejšnjih let
•je bilo predvideno 19 430 tisoč N din, potrošnja pa znaša 19 257 tisoč N din ali
99,1 % in se nanaša na plačilo:
— obveznosti iz republiškega proračuna 1965 ... 15 042 tisoč N din
— prevzete obveznosti odpravljenega sklada SRS za
negospodarske investicije
1 449 tisoč N din
— prevzete obveznosti odpravljenega sklada SRS za
pospeševanje kmetijstva
170 tisoč N din
— prevzete obveznosti sklada SRS za šolstvo ... 1 321 tisoč N din
— obresti zaradi neenakomernega pritekanja dohodkov
1 275 tisoč N din
Skupaj.

.

.

19 257 tisoč N din

Priloge

323

Podrobnejša razčlenitev teh obveznosti, ki so bile plačane iz sredstev republiškega proračuna za leto 1966, je podana v prilogi.
Rezervnemu skladu so se sredstva avtomatično odvajala na podlagi obračuna dohodkov, ki ga je opravila služba družbenega knjigovodstva sama. Ta
sredstva so bila planirana v višini 3958 tisoč N din, odvod sredstev v ta sklad
pa znaša le 3782 tisoč N din ali 95,6 %, to je za 4,2 °/o manj kot znaša realizacija
celotnih dohodkov. Ker se sredstva rezervnemu skladu odvajajo šele po izločitvi dopolnilnih sredstev občinam in ker so bila ta po planu prekoračena, je
razumljiva nižja realizacija oz. odvod z rezervni sklad.
Nerazporejeni dohodki — proračunska rezerva
je bila po rebalanci proračuna predvidena v višini 894 tisoč N din. Z virmanom
je bilo preneseno na redno dejavnost okrožnega sodišča Kranj 2000 N din, tako
da je znašala razpoložljiva rezerva 892 tisoč N din, ki pa je bila že ob sprejetju
rebalance rezubliškega proračuna v celoti potrošena. V prilogi je podana razčlenitev potrošnje proračunske rezerve.
III. Za k 1 j u čn i računi finančnih načrtov
upravnih organov
Sredstva, ki jih upravni organi dobijo za svojo redno dejavnost, razporejajo po svojih finančnih načrtih na sredstva za osebne dohodke in na sredstva za materialne izdatke.
Za svoje redno delovanje so vsi republiški organi v letu 1966 razpolagali
s sredstvi v višini 147 854 tisoč N din, od tega so znašala:
v tisočih
— sredstva prenesena iz preteklega leta
479
— sredstva iz republiškega zakona za leto 1966
127 864
— druga sredstva
19511
Skupaj . .

.

147 854

Druga sredstva se nanašajo predvsem na sredstva RS za notranje zadeve,
ki jih ta dobiva iz zveznega in občinskih proračunov.
Sredstva za redno dejavnost so republiški organi trošili za:
— čiste osebne dohodke
— prispevke iz osebnih dohodkov
— materialne izdatke
Skupaj
Presežek dohodkov nad izdatki znaša

. . .

v tisočih
79 479
44 361
20 714

Str. •/•
55,0
30,7
14,3

144 554

100,0

3300 tisoč N din

Potrošnja sredstev za neto osebne dohodke znaša po podatkih republiških
organov 79 724 tisoč N din (tabela 12). Število zaposlenih se je znižalo od 6894
po stanju 1/1-1966 na 6764 po stanju 31/12-1966 ali za 130 delavcev. Povprečni
mesečni osebni dohodek na enega zaposlenega je znašal v letu 1966 976 N din.
21*
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Glede na stopnjo strokovne izobrazbe pa so podatki o številu zaposlenih
in o povprečnih osebnih dohodkih na enega delavca naslednji:
Stopnja
strokovne
izobrazbe

Število zaposlenih
Povprečni mesečni neto
osebni dohodek
na 1 delavca
RS za notranje
Drugi
Skunai
v letu 1966
p
zadeve
organi
—
—
~~
1/1-66 31/12-66 1/1-66 31/12-66 1/1-66 31/12-66 branje "z." OT-gan'i Skupa]

visoka
in
višja
srednja
nižja
ostalo

820
1 653
2 429
184

839
1 802
2 226
172

858
368
255
327

807
361
252
305

1 678
2 021
2 684
511

1 646
2 163
2 478
477

1 318
925
774
548

1 593
833
703
676

1459
910
767
630

Skupaj

5 086

5 039

1 808

1 725

6 894

6 764

910

1 162

976

Od vseh sredstev za redno dejavnost republiških organov je bilo potrošeno
za osebne dohodke s prispevki 85,7%, za materialne izdatke pa le 14,3%. Kljub
takemu neugodnemu razmerju v potrošnji sredstev so znašali v letu 1966 poprečni dohodki delavcev republiške uprave le 976 N din mesečno.
Presežek dohodkov nad izdatki je izkazan v višini 3300 tisoč N din in se
v glavnem nanaša na RS za notranje zadeve (2229 tisoč N din). Celotni presežek
so razporedili samoupravni organi republiških organov na:
v tisočih
—
—
—
—
—
—

osebne dohodke s prispevki
za plačilo obveznosti
sklad opreme
sklad skupne uporabe
rezervni sklad
prenos v finančni načrt za leto 1967

711
519
> 414
1340
>
7
309
Skupaj.

.

.

3300

IV. Rezervni sklad SR Slovenije
Celotna sredstva, s katerimi je v letu 1966 razpolagal rezervni sklad SRS,
so znašala 7266 tisoč N din. Od tega je sklad prejel na podlagi 1-odstotnega obveznega odvoda iz dohodkov republiškega proračuna 1966, zmanjšanih za dopolnilna
sredstva občinam 3228 tisoč N din, 3289 tisoč N din iz tekočih sredstev proračuna
1966 iz naslova obveznosti za leto 1965, razliko pa iz prenesenih sredstev iz
leta 1965 in ostalih dohodkov.
Po podatkih iz predloženega zaključnega računa o izvršitvi republiškega
proračuna za leto 1966 je bilo v rezervni sklad odvedeno iz naslova 1-cdstotnega
obveznega odvoda dohodkov 3782 tisoč N din, po zaključnem računu sklada pa
so izkazani dohodki iz tega naslova v višini 3228 tisoč N din ali za 554 tisoč N din
nižje, ker je bil znesek 554 tisoč, kolikor znaša razlika, odveden v sklad v
začetku leta 1967 in je v skladu knjižen za leto 1967.
Prav tako je v zaključnem računu sklada prikazana uporaba sredstev v
višini 5489 tisoč N din višje kot znaša dejanska obveznost republiškega proračuna 1966 do tega sklada. Ker se je republiški proračun izvrševal še v ja-

325

Priloge

nuarju 1967 za leto 1966, so bila v začetku leta 1967 skladu vrnjena sredstva
za neenakomerni dotok proračunskih dohodkov v višini 2111 tisoč N din. S tem
je ostala obveznost republiškega proračuna iz leta 1966 do sklada le v višini
3377 tisoč N din, kolikor znaša primanjkljaj republiškega proračuna za leto 1966.
Čeprav je bila rebalanca proračuna pozno sprejeta, ni bilo mogoče točno
predvideti dohodkov republiškega pro-računa. V proračunu tudi ni bila predvidena rezerva za morebitni izpad dohodkov.
Dejanska realizacija dohodkov je bila za 2910 tisoč ali za 0,6% pod planom.
Po drugi strani je prišlo pri splošnih dopolnilnih sredstvih občinam, ki se
avtomatično odvajajo, do prekoračitve za 2524 tisoč N din glede na dejansko
izvršitev celotnih dohodkov republiškega proračuna.
Po sprejeti rebalanci republiškega proračuna za leto 1966 so bila določena
minimalna sredstva za financiranje posameznih dejavnosti in služb ter sredstva
za plačilo najnujnejših že zapadlih obveznosti. Sredstev za namene po sprejeti
rebalanci ni bilo mogoče več zniževati, prav tako pa teh obveznosti ni bilo
mogoče prenašati v leto 1967. Zato so bila za kritje obveznosti po rebalanci 1966
porabljena sredstva rezervnega sklada in predlagamo, da se z zakonom o zaključnem računu za leto 1966 izkazani proračunski primanjkljaj dokončno pokrije iz sredstev rezervnega sklada.
Po zakonu o financiranju družbeno-političnih skupnosti morajo družbenopolitične skupnosti odvajati v rezervni sklad 1 % od vseh dohodkov. Kolikor
pa se sredstva rezervnega sklada porabijo za kritje proračunskega primanjkljaja,
je treba v naslednjem letu izločati v rezervni sklad 2 %> od vseh sredstev, in
sicer toliko časa, da se nadoknadijo porabljena sredstva. Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1967 je že določena obveznost izločanja v rezervni
sklad v višini 2 %.
V. Posebni računi
Po posebnih računih opravljata del svoje dejavnosti zavod SRS za statistiko
in hidrometeorološki zavod. Za to dejavnost zaračunavata koristnikom svoje
storitve.
V letu 1966 izkazujeta oba zavoda naslednji promet po posebnih računih.
Zavod SRS za statistiko
Zavod je v letu 1966 razpolagal si sredstvi po posebnem računu v višini
665 931 N din.
Porabljena so bila za:
osebne dohodke s prispevki
druge efektivne stroške . .

231 743 N din
140 926 N din
Skupaj .

.

. 372 669 N din

Za presežek dohodkov nad izdatki v višini predvideva
zavod naslednjo delitev: .
293 262 N din
— za neporavnane obveznosti
12 714 N din
— skladu skupne porabe . .
128 188 N din
— v skladu opreme
. . .
152 360 N din
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Hidrometeorološki zavod
Zavod je v letu 1966 razpolagal s sredstvi po posebneir
računu v višini
506 655 N din
Od tega je bilo porabljeno za:
osebne dohodke s prispevki
materialne izdatke

303 270 N din
169 809 N din
Skupaj . .

. 473 079 N din

Za presežek dohodkov nad izdatki v višini
predvideva zavod naslednjo delitev:

33 576 N din

— skladu skupne porabe
— skladu opreme

32 000 N din
1 576 N din
VI. Obveznosti

Republiški organi izkazujejo konec leta 1966 neporavnane obveznosti v
višini 4322 tisoč N din. Te obveznosti se nanašajo na:
v tisočih
— obveznosti v breme sredstev za redno dejavnost ...... 631
— obveznosti v breme sredstev za posebne namene
3173
— obveznosti v breme skladov opreme
464
— obveznosti v breme skladov skupne porabe
54
Skupaj

.

.

. 4322

Za pokritje obveznosti iz naslova redne dejavnosti imajo republiški organi
v pretežni meri na razpolago prenesena sredstva po zaključnih računih svojih
finančnih načrtov za leto 1966.
Od celotnega zneska obveznosti v breme sredstev za posebne namene odpade 1500 tisoč za neplačane račune za premije za mleko. Te obveznosti bodo
plačane iz istoimenskih sredstev republiškega proračuna 1967.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
30. maja 1967 obravnavala predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1966,
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Komisija se je pri obravnavi zaključnega računa o izvršitvi republiškega
proračuna v skladu s svojo vlogo omejila na vprašanje skladnosti predloga
zakona o zaključnem računu s pravnim sistemom ter se ni spuščala v ostalo
vsebino zaključnega računa samega ter v oceno izvrševanja republiškega proračuna v preteklem letu.
V načelni obravnavi k predlogu zakona komisija ni imela pripomb. Ugotovljeno je bilo, da je predloženi zaključni račun republiškega proračuna za
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leto 1966 sestavljen v skladu z določbami 63. člena temeljnega zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 31/64, 28/66 in 1/67). Prav
tako je bil predlog zaključnega računa v smislu določb 64. člena citiranega temeljnega zakona v predpisanem roku dostavljen v pregled službi družbenega
knjigovodstva, ki je o svojih ugotovitvah podala poročilo, iz katerega izhaja,
da ni ugotovila takih nepravilnosti, ki bi preprečevale sprejem predlaganega
zaključnega računa. Kritje izkazanega primanjkljaja iz sredstev rezervnega
sklada SR Slovenije, kot je predvideno v 3. členu zakonskega predloga o zaključnem računu, je po mnenju komisije v skladu z določbami drugega in tretjega
odstavka 96. člena temeljnega zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti.
V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala
naslednje spremembe:
K 3. členu: V besedilu v prvi vrsti se besedi »s sredstvi« nadomestita
z besedama »iz sredstev«.
Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi večje jasnosti
določbe. Iz tega prvotnega besedila je bilo mogoče tudi sklepati, da se za kritje
primanjkljaja v tem primeru uporabijo vsa sredstva rezervnega sklada SR Slovenije; po predlagani spremembi pa gre nedvomno le za angažiranje potrebnega
dela sredstev iz rezervnega sklada, kar pa je bil tudi smisel prvotne določbe.
K 4. členu: Besedilo »z dnem objave« se nadomesti z besedilom »naslednji dan po objavi«.
Sprememba je potrebna zaradi skladnosti z določbo 216. člena ustave SR
Slovenije in z že uveljavljeno zakonodajno prakso glede določb o uveljavitvi
predpisov, ki naj začnejo veljati takoj po objavi.
Predstavnik izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami strinjal.
Št.: 400-26/67.
Ljubljana, dne 30. 5. 1967
Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je na seji
dne 25. maja 1967 obravnaval predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi
proračuna Socialistične republike Slovenije (republiškega proračuna) za 1. 1966,
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni razpravi je odbor ugotovil, da je bilo doseženo 99,4 °/o dohodkov,
ki so bih predvideni v republiškem proračunu po izvršenem rebalansu; prvotno
predvideni dohodki v republiškem proračunu pa so bili doseženi le 95,4 °/o.
Tak izpad proračunskih dohodkov je v glavnemi posledica previsoko predvidenih
osebnih dohodkov -in dohodkov od prometnega davka od prometa blaga na
drobno.
Razpoložljiva sredstva republiškega proračuna so v letu 1966 znašala
454,9 milij. dinarjev, potrošeno pa je bilo 458,3 milij. 'dinarjev. Razlika med
dohodki in izdatki v višini 3,4 milij. dinarjev se je krila s posojilom iz sredstev
republiškega rezervnega sklada, ki ga bo treba vrniti iz proračunskih sredstev
v letu 1967. Poleg tega pa je ostalo še za 4,3 milij. dinarjev neporavnanih
obveznosti iz leta 1966.
Odbor je ponovno opozoril, da nerealna ocena stopnje rasti gospodarstva
ne povzroča težav samo na področju proračunske potrošnje, temveč tudi na
drugih področjih, kjer se računa s sredstvi, ki se formirajo odvisno od gibanja
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proizvodnje oziroma osebnih dohodkov. Menil je, da je potrebno v bodoče
realnejše ocenjevati bodoče proračunske dohodke in s tem omogočiti stabilnejšo
proračunsko potrošnjo.
Poudarjeno je bilo, da je nujno, da republika in občine pristopijo k realnemu
ocenjevanju proračunskih dohodkov in da ne predvidevajo, kot je bila praksa
zadnjih let, fiktivnih dohodkov, kajti proračuni, ki bazirajo na fiktivnih dohodkih, nujno povzročajo najrazličnejše probleme tekom leta ter končno tudi
nesmotrno potrošnjo pri vseh koristnikih proračunskih sredstev.
Z namenom, da bi se zmanjšala potreba po najemanju premostitvenih kreditov zaradi neenakomernega dotoka proračunskih dohodkov tekom leta, je bilo
izraženo mnenje, da bi se tudi pri vseh uporabnikih družbenih sredstev, ki se
financirajo iz republiškega proračuna, vezalo osebne dohodke na realizacijo
proračunskih dohodkov.
Odbor je tudi na tej seji poudaril, da je treba razčistiti vse obveznosti SR
Slovenije in predlagati njihovo postopno pokritje, da bi na ta način lahko prilagodili bodočo proračunsko potrošnjo razpoložljivim sredstvom.
Odbor je menil, da je treba glede na sedanje finančno stanje republike
analizirati celotno proračunsko potrošnjo, da bi v okviru relativno počasnejše
rasti proračunske potrošnje lahko krili potrebe posameznih področij družbenih
dejavnosti.
V podrobni razpravi k predlogu zakona odbor ni imel pripomb in predlaga
republiškemu zboru, da predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1966 sprejme v predloženem besedilu.
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Mirana Cvenka.
Št.: 400-26/67
Ljubljana, 25. maja 1967
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov organizacijsko-političnega zbora je na seji dne 31. 5. 1967 obravnaval in sklepal o predlogu zakona
o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1966, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da se v predloženem zakonu odražajo še vsa tista vprašanja, ki v sedanjem načinu financiranja in proračunske
potrošnje še niso rešena. Zaradi tega je bil odbor mnenja, da je treba v bodoče
stremeti za tem, da bi se ta vprašanja rešila. Poleg tega je odbor ponovno
opozoril na veliko število raznih zavodov in drugih koristnikov republiškega
proračuna, ki proračun občutno bremene, je pa vprašljivo ali dejansko spadajo
med proračunske koristnike. Zaradi tega je odbor mnenja, da je treba proučiti
obstoj vseh zavodov in organizacij, ki so sedaj še zajete v republiški proračun.
Končno je odbor opozoril, tako kot že v razpravi o rebalansu republiškega
proračuna decembra 1966, na spremembe v strukturi potrošnje, v škodo artiklov,
ki so podvrženi davku od prometa blaga na drobno. Iz prikaza dohodkov je
namreč razvidno, da je najslabše realizirana proračunska postavka davka od
prometa blaga na drobno. Odbor je zradi tega mnenja, da bi morala tudi trgovska
mreža storiti potrebne ukrepe, ki bi pomagali k dosegu večje realizacije te
proračunske postavke. Trgovska mreža očitno ne razpolaga z analizami potreb
tržišča in zato tudi prepočasno reagira na potrebe tržišča. Odbor je tudi
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opozoril na vedno nove obveznosti republike, ki se še pojavljajo ter priporočil,
da se te dodatne obveznosti pazljivo spremljajo, republiški sekretariat za
finance pa naj bi na eni izmed prihodnjih sej odbora predložil točen pregled
vseh obveznosti republike, prav tako pa je treba začeti z delom pri programiranju dela republiških organov, kar naj bi se odrazilo že v proračunu za
leto 1968.
Pri obravnavi o podrobnostih je odbor sprejel amandmaja zakonodajnopravne komisije k 3. in 4. členu, ki ju je predstavnik izvršnega sveta že sprejel
in sta tako že postala sestavni del zakonskega predloga.
Odbor predlaga organizacijsko-političnemu zboru, da sprejme predlagani
zakon skupaj s spremembami zakonodajno-pravne komisije.
Za svojega poročevalca je odbor določil podpredsednico odbora Vido Rudolf.
Št.: 400-26/67
Ljubljana, 2. 6. 1967
PREDLOG ZAKONA
o spremembi zakona o dodatku zaposlenim udeležencem
narodnoosvobodilne vojne
1. člen
V zakonu o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne
(Uradni list SRS, št. 10-83/65) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Osnova za priznavanje dodatka za borce po tem zakonu je republiško
poprečje osebnih dohodkov zaposlenih iz preteklega koledarskega leta, povečano
najmanj za toliko odstotkov, kot je v resoluciji ali v ustreznem drugem aktu
Skupščine SR Slovenije o izvajanju gospodarske politike predvideno, da se
bodo v tekočem letu v SR Sloveniji povprečno povišali osebni dohodki zaposlenih, največ pa za 25%.
Osnovo za priznavanje dodatka za borce po prejšnjem odstavku določi za
vsako leto izvršni svet Skupščine SR Slovenije.«
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«,
uporablja pa se od 1. januarja 1967.
OBRAZLOŽITEV
Za prejšnji zakon o pokojninskem zavarovanju (Uradni list FLRJ, št. 51/57)
je v pozneje dodanem 265. a členu določil minimalne osebne dohodke upokojenih udeležencev NOV pred 9. 9. 1943, in sicer v znesku 26 300 S dinarjev in
določal pogoje za pridobitev te pravice. Določbe 265. a člena prejšnjega zakona
o pokojninskem zavarovanju so se za upokojene borce NOV uporabljale za
vse območje federacije.
Višina tega dodatka za upokojene borce v Socialistični republiki Sloveniji
tedaj ni ustrezala pa tudi dohodki zaposlenih borcev niso bili primerni. Republiška skupščina Socialistične republike Slovenije je zato na predlog izvršnega
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sveta v letu 1964 sprejela republiški zakon o dodatku za zaposlene udeležence
NOV. Ta zakon za pridobitev te pravice temelji na enakih kriterijih kot bivši
265. a člen zakona o pokojninskem zavarovanju in določa, da se borcem zagotavljajo osebni dohodki v višini republiškega povprečja osebnih dohodkov iz preteklega leta, povečanega za 25 %, in sicer tako, da pomeni dodatek za zaposlene
udeležence NOV razliko med osebnimi dohodki iz delovnega razmerja in od
izvršnega sveta določeno osnovo. Razlika pa je bila odvisna tudi od leta
udeležbe v NOV: borci od leta 1941 so dobivali 100%, borci od leta 1942
90% in borci iz leta 1943 (pred 9. 9.) 60% razliko. Iz evidence, ki jo je
takrat vodil republiški zavod za socialno zavarovanje, se vidi, da je bilo leta
1964 3058 upravičencev do tega dodatka. Povprečni osebni dohodki so v tem
letu znašali 36 000 S din, osnova za dodatek pa je bila določena v višini 45 000
S din. Za izplačilo dodatka je bilo porabljenih 38 600 000 S din iz sredstev zveznega proračuna in 150 000 000 S din republiških sredstev.
Hkrati z novim temeljnim zakonom o pokojninskem zavarovanju je Zvezna
skupščina sprejela tudi zakon o dodatku za borce. Določbe tega zakona, ki še
vedno velja, se razen višine dodatka ne razlikujejo od prejšnjega 265. a člena
ZPZ. Sedanja ureditev dodatka za zaposlene udeležence NOV torej še vedno
temelji za območje federacije na zakonu o dodatku za borce (Uradni list SFRJ,
št. 52/64 in št. 35/65), h kateremu zvezni izvršni svet vsako leto sprejme odlok
o višini osnove. Temelj za določanje osnove po zveznem zakonu je povprečje
osebnih dohodkov zaposlenih v SFRJ, doseženih v preteklem letu, ki se je
zaokrožalo navzgor, zato je bila vedno osnova nekoliko višja od ugotovljenega
povprečja. V letu 1966 je bila ta osnova določena v višini 550 N din (Uradni
list SFRJ, št. 7/66).
Za območje SR Slovenije je republiški zakon razširil varstvo zaposlenih
udeležencev NOV (Uradni list SRS, št. 10/65). Socialistična republika Slovenija
je s svojim zakonom hotela eliminirati negativen vpliv naraščanja življenjskih
stroškov med letom na osebne dohodke zaposlenim borcem NOV in je tedaj
predpisala, da se povprečje osebnih dohodkov v preteklem letu poveča za 25 %.
Število upravičencev do dodatka za zaposlene udeležence NOV se je v naslednjih letih gibalo takole:
1964
1965
1966
zvezni dodatek
republiški dodatek

1800
3850

1599
3720

263
2610

Znižanje števila upravičencev do zveznega dodatka kaže, da se je v SR
Sloveniji zmanjševalo število borcev na tistih delovnih mestih, na katerih so
osebni dohodki nižji od zvezne osnove. Tudi število upravičencev do republiškega dodatka za zaposlene udeležence NOV se je znižalo, čeprav je v letih
1964, 1965 in 1966 z odlokom izvršnega sveta določena osnova naraščala in je
v letu 1966 dosegla 780 N din. To moramo pripisati dejstvu, da so bili v tekočem
letu doseženi višji povprečni osebni dohodki, kot pa je znašala osnova za
borčevski dodatek. Povprečje dodatka za zaposlene udeležence NOV v letu 1966
je bilo v SR Sloveniji 115,80 N din, medtem ko je ta znašal v letu 1965 81,50 N din.
Povprečje se je torej povečalo, kar je razumljivo, ker je bila osnova iz leta
1966 (780 N din) za 90 N din večja od prejšnjega leta.
Ureditev, kot jo določata sedanji zvezni in republiški zakon, je v preteklem
obdobju ustrezala. Osebni dohodki v minulih letih namreč niso sledili povečanju življenjskih stroškov in so osebni dohodki borcev, posebno tistih na
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nekvalificiranih delovnih mestih, vedno bolj zaostajali za povprečnimi dohodki.
Zato je bilo treba za uskladitev njihovih osebnih dohodkov določiti povečanje
povprečnih osebnih dohodkov za 25%. Razmerja med povprečnimi dohodki
zaposlenih in osnovo za dodatek udeležencem NOV so bila v posameznih letih
naslednja:
Leto

Povprečni
osebni
dohodek
N din

Verižni
indeks

Osnova za
republiški
dodatek za
borce N din

Verižni
indeks

1963
1964
1965
1966
1967*

357
472
623
824
906

119
132
132
132
110

450
590
780
1003

100
131
132
132

Iz razpredelnice se vidi, da so inflacijske tendence vplivale na delovanje
sistema, ki smo ga uvedli z zakonom o dodatku za zaposlene udeležence NOV,
in zavirale uskladitev osnove za ta dodatek s povprečnimi osebnimi dohodki.
Toda z izvajanjem gospodarske reforme se je naraščanje osebnih dohodkov
nekoliko ustalilo, saj je družbeni plan SR Slovenije za leto 1966 predvidel
porast nominalnih osebnih dohodkov za 34 %>, realiziran pa je bil z 32%. Za
leto 1967 se predvideva le 10 % porast nominalnih osebnih dohodkov. Pri
takšnem gibanju osebnih dohodkov lahko pričakujemo, da bo ob sedanjem
sistemu dodatka prišlo do prehitre rasti osnove in torej do novih neskladij,- ki
jih bo vsako leto težje odpravljati. Pri tem pa je treba opozoriti, da sedanji
sistem tudi ne spodbuja delovnih organizacij k razporeditvi zaposlenih udeležencev NOV na ustrezna delovna mesta.
Napori za stabilizacijo gospodarstva, ki se že izražajo v gibanju osebnih
dohodkov zaposlenih v naši republiki, silijo tudi k ponovni premotritvi instituta dodatka za zaposlene udeležence NOV. Očitno je, da bomo morali poiskati
ustreznejši element za določanje osnove, po kateri se uveljavlja borčevski dodatek, kot pa je pavšalno določeni odstotek povečanja povprečnega osebnega
dohodka zaposlenih. S tem v zvezi je seveda najprej treba ugotoviti, da je
dodatek kot oblika družbene pomoči zaposlenim borcem NOV še vedno potreben.
Podatki o uživalcih tega dodatka kažejo, da je še precej borcev NOV, ki ne
dosegajo osebnega dohodka v višini poprečnih dohodkov vseh zaposlenih.
Poglavitno vprašanje pri urejanju sistema materialne pomoči zaposlenim
udeležencem NOV je torej določanje osnove za izplačilo dodatka. Ta bi morala
slediti gibanjem povprečnih osebnih dohodkov v naši republiki. Zato je treba
zagotoviti, da bi se osnova pravočasno valorizirala tako, kot se za tekoče leto
predvideva porast nominalnih osebnih dohodkov. To pomeni, da naj bi osnovo
v določenem letu predstavljal povprečni osebni dohodek zaposlenih iz preteklega leta, povečan za toliko, za kolikor se predvideva njegov porast z ustreznimi akti Skupščine SR Slovenije oziroma izvršnega sveta.
Ce upoštevamo vsa navedena dejstva, je treba sedanji sistem določanja in
uravnavanja borčevskega dodatka v SR Sloveniji spremeniti. Ta sprememba
se nanaša na tisto določilo v zakonu o dodatku za zaposlene udeležence NOV,
ki ugotavlja, kako se vsako leto določa osnova.
* V tej koloni so navedena predvidevanja za leto 1967, kot jih nakazujejo akti
Skupščine SRS.
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Predloženi zakon po mnenju izvršnega sveta ustreza tem namenom, hkrati
pa mu daje možnost, da pri urejanju tega vprašanja vodi takšno politiko, ki bo
ustrezala družbeni odgovornosti do borcev in materialnim možnostim, ki jih
ima republika.
Na osnovi predloženega zakona bi znašala osnova za priznavanje dodatka
v letu 1967 najmanj 906,40 N din in bi bila za 126,40 N din ali za 16,2% večja
kot lani. S tako določeno osnovo se bo število upravičencev povečalo predvidoma na najmanj 3000 oseb. Za izplačilo dodatka bi glede na ta predvidevanja
potrebovali 6 240 000 N din (za sam dodatek 4 680 000 N din in za prispevke
1 560 000 N din). V proračunu SR Slovenije je za leto 1967 v ta namen predvidenih 4 900 000 N din. Preostala sredstva v višini 1 300 000 N din bi morali
še preskrbeti iz proračunske rezerve in iz sredstev, s katerimi bo republika
razpolagala v letu 1968.
POROČILA
Odbor za zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora je na seji dne
25. maja 1967 razpravljal o predlogu zakona o spremembi zakona o dodatku
zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Na seji odbora je predstavnik izvršnega sveta seznanil odbor, da je dne
25. maja 1967 razpravljala o predlogu zakona komisija izvršnega sveta za
vprašanja borcev NOV. Seje so se udeležili tudi predstavniki glavnega odbora
ZZB NOV. Komisija kot tudi predstavniki GO ZZB NOV so se s predlogom
zakona v načelu strinjali, bih pa so mnenja, da s predlogom zakona ne bi
smeli določati limita — 25 °/o, ker bi se v posameznem letu lahko povečali
osebni dohodki zaposlenih za več kot 25 %. Predlagatelj zakonskega predloga
je osvojil to pripombo in zato predložil naslednji amandma:
K 1. členu: Za besedo »zaposlenih« se na mesto vejice postavi pika
in črta besedilo »največ pa za 25%«.
V načelni razpravi se je odbor strinjal s predlogom zakona. Poudaril je,
da je sprejetje zakona nujno, ker sedanji sistem določanja osnove za izplačilo
dodatka ne ustreza več. V preteklih letih je dosedanja ureditev ustrezala, ker
je bilo za uskladitev dohodkov borcev s povprečnimi dohodki zaposlenih za
tekoče leto potrebno določiti povečanje za 25 %. Kljub takemu sistemu pa
borci, ki so prejemali dodatek, še vedno niso dosegli dohodkov v višini poprečnih
osebnih dohodkov zaposlenih. Z izvajanjem gospodarske reforme pa se je naraščanje osebnih dohodkov ustalilo in bi ob sedanjem sistemu dodatka za borce
prišlo do prehitre rasti osnove za izplačilo dodatka in s tem do novih neskladij.
Po mnenju odbora je treba zagotoviti tak sistem, ki bo zagotavljal zaposlenim
borcem ustrezen življenjski standard in bil v skladu z izvajanjem reforme.
Predlog zakona ustreza tem namenom.
Odbor je poudaril, da predlog zakona ne pomeni omejevanje že pridobljenih
pravic borcev, temveč prilagajanje borčevskega dodatka reformnim gibanjem
in stabilizaciji gospodarstva. Po mnenju odbora pa bi se moral republiški dodatek
povečati v absolutnem znesku najmanj za toliko, za kolikor se je povečal zvezni
dodatek v letošnjem letu.
Odbor je kritično ocenil dejstvo, da za izplačilo borčevskega dodatka v
republiškem proračunu niso zagotovljena zadostna sredstva in da bo ta obvez-
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nost republike krita deloma iz sredstev, s katerimi bo republika razpolagala
v letu 1968.
V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je odbor upošteval
amandma predlagatelja k 1. členu predloga zakona. Odbor ni imel pripomb
k besedilu predloga zakona.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Mirka Remca.
St.: 59-3/67
Ljubljana, 26. 5. 1967
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
13. 4. 1967 in dodatno poročilo z dne 30. 5. 1967, št. 59-3/67.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov socialno-zdravstvenega
zbora — poročilo z dne 31. 5. 1967, št. 59-3/67.
PREDLOG ODLOKA
o soglasju k določitvi stopnje posebnega prispevka za otroški dodatek za kritje
primanjkljaja, nastalega v letu 1966
I
Daje se soglasje k sklepu skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev z dne 12. maja 1967, s katerim se določa stopnja posebnega
prispevka za otroški dodatek v višini 0,40 °/o od kosmatega osebnega dohodka,
ki se plačuje do kritja celotnega nepokritega primanjkljaja, nastalega v letu
1966 v višini 17 060 356,01 dinarjev, vendar najdalj do 31. decembra 1967.
II
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
Skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev je na svoji
30. seji dne 12. maja 1967 sprejela sklep o stopnji posebnega prispevka za
otroški dodatek za kritje primanjkljaja, nastalega v letu 1966 in ga predložila
Skupščini SRS s prošnjo, da da nanj soglasje.
Soglasje k določitvi štopnje posebnega prispevka za otroški dodatek za
kritje primanjkljaja daje Skupščina SR Slovenije na podlagi drugega odstavka
177. člena temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja (Ur. 1. SFRJ, št. 24-440/65, 57-946/65, 29-369/66, 52-618/66 in 12-178/67).
Odbor za delo in socialno zavarovanje republiškega zbora je na podlagi
tretje alinee prvega odstavka 21. člena začasnega poslovnika republiškega zbora
obravnaval predloženi sklep na svoji seji dne 26. maja 1967.
Odbor ugotavlja, da se je skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev morala odločiti za predpis posebnega prispevka za otroški
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dodatek v višini 0,40 fl/o kosmatega osebnega dohodka za kritje primanjkljaja iz
leta 1966, ker v preteklih letih sklad otroškega dodatka ni imel takih presežkov,
da bi mogel oblikovati rezervo, s katero bi bilo možno v celoti kriti primanjkljaj,
nastal v letu 1966.
Odbor podpira težnjo republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev,
da s tem ukrepom zagotovi zaključek poslovanja tega sklada v letošnjem letu
brez primanjkljajev in tako omogoči nemoteno poslovanje v novih pogojih, ki
bodo predvidoma nastopili na področju otroškega dodatka oziroma varstva
v letu 1968.
Odbor za delo in socialno zavarovanje republiškega zbora zato predlaga, da
Skupščina SR Slovenije da soglasje na sklep o stopnji posebnega prispevka za
otroški dodatek in zato sprejme predloženi odlok o soglasju.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
30. maja 1967 obravnavala predlog odloka o soglasju k določitvi stopnje posebnega prispevka za otroški dodatek za kritje primanjkljaja, nastalega v letu 1966,
ki ga je predložil odbor za delo in socialno zavarovanje republiškega zbora.
Komisija v skladu s svojo vlogo ni razpravljala o vprašanju primernosti
določene višine stopnje posebnega prispevka za otroški dodatek, temveč o njeni
skladnosti z zakonom; v tej zvezi pa je tudi predlagani odlok o soglasju k določitvi stopnje obravnavala le z vidika njegove pravne skladnosti in redakcijske
pravilnosti.
V navedenem smislu komisija k sklepu skupščine republiške skupnosti
socialnega zavarovanja delavcev z dne 12. maja 1967 in k predlogu odloka o
soglasju k določitvi stopnje ni imela načelnih pripomb. Ugotovila je, da je za
dajanje soglasja k določitvi stopnje posebnega prispevka za otroški dodatek
Skupščina SR Slovenije pristojna na podlagi določbe drugega odstavka 177. člena
temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja (Ur. 1.
SFRJ, št. 24/65, 57/66, 52/66 in 12/67).
V podrobni obravnavi besedila predlaganega odloka o soglasju k določitvi
stopnje posebnega prispevka za otroški dodatek je komisija predlagala, da se
v II. točki odloka besedilo »od dneva objave« nadomesti z besedilom
»naslednji dan po objavi«.
Navedena sprememba je potrebna zaradi skladnosti z določbo 216. člena
ustave SR Slovenije in z že uveljavljeno zakonodajno prakso glede določb
o uveljavitvi aktov, ki naj začnejo veljati takoj po objavi.
Predstavnik odbora za delo in socialno zavarovanje republiškega zbora
kot predlagatelja odloka se je strinjal s predlagano spremembo.
St.: 402-111/67
Ljubljana, 30. 5. 1967
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov socialno-zdravstvenega
zbora je na seji dne 30. maja 1967 obravnaval sklep o stopnji posebnega prispevka za otroški dodatek za kritje primanjkljaja, nastalega v letu 1966, ki
ga je skupščini predložila skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja
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delavcev SR Slovenije in o predlogu odloka o soglasju k določitvi stopnje tega
prispevka, ki ga je skupščini predložil odbor republiškega zbora za delo in
socialno zavarovanje.
V načelni razpravi se je odbor strinjal s predlogom odloka. Po vsestranski
in temeljiti obravnavi je ugotovil, da je predpis posebnega prispevka za otroški
dodatek za kritje primanjkljaja, nastalega v letu 1966 v sedanjih pogojih edina
možna rešitev. Sklad otroškega dodatka namreč nima razpoložljive rezerve,
prav tako tudi ni razpoložljivih sredstev varnostne in valorizacijske rezerve
sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja.
Odbor je poudaril, da je predlagani ukrep nujen tudi zato, ker bo s prihodnjim letom na področju otroškega varstva uveljavljen nov sistem ter je
neobhodno potrebno, da sklad otroškega dodatka zaključi poslovanje v letošnjem
letu brez primanjkljaja. Pri tem je tudi upošteval, da je stopnja prispevka za
otroški dodatek v naši republiki zelo nizka in da glede na zvezni predpis te
stopnje v prihodnjem letu ne bo možno povečati.
Odbor je tudi opozoril, da ta ukrep ni povsem v skladu z izvajanjem
reforme, ker gre za novo obremenitev delovnih organizacij, vendar ga je treba
sprejeti, ker je v sedanjih pogojih nujen.
Odbor je še posebej poudaril, da v primeru, da bodo v letošnjem letu realizirani večji dohodki kot izdatki sklada, naj se posebni prispevek za otroški
dodatek predčasno ukine. Zato naj samoupravni organi republiške skupnosti
socialnega zavarovanja delavcev in služba socialnega zavarovanja spremljajo
izvajanje tega ukrepa;
V podrobni obravnavi besedila odloka odbor ni imel pripomb.
Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog odloka.
Za poročevalca na seji zbora je bil predlagan poslanec dr. Mitja Mrgole.
St.: 402-11/67
Ljubljana, 31. 5. 1967
PREDLOG ODLOKA
o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve objektov zavoda
za usposabljanje slušno in govorno prizadetih v Ljubljani
I
S tem odlokom se ureja financiranje nadaljevanja graditve osnovne šole,
internata ter kuhinje z jedilnico in kotlarno zavoda za usposabljanje slušno
in govorno prizadetih v Ljubljani, katerih investitor je ta zavod.
II
Skupna vrednost investicije iz prejšnje točke znaša 6 708 000 dinarjev ter
obsega pripravljalna, gradbena, obrtniška in instalacijska dela, opremo, stroške
za zunanje priključke in stroške investitorja. Investicija se je pričela leta 1963
in bo končana leta 1970.
Do 31. decembra 1966 je bilo za to investicijo vplačano skupaj 4 970 000
dinarjev, in sicer:
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1.
2.
3.
4.
5.

republiški zavod za socialno zavarovanje
sklad SR Slovenije za socialne zavode
odškodnina za staro poslopje
sklad SR Slovenije za šolstvo
sredstva zavoda

dinarjev
1 700 000
160 000
2 500 000
370 000
240 000
4 970 000

Za kritje neporavnanih obveznosti za dela, opravljena v letu 1966, in za
dokončanje graditve objektov je potrebno skupaj še 1 738 000 dinarjev.
S tem bodo objekti tega zavoda usposobljeni za funkcionalno uporabo.
III
Za dograditev objektov zavoda zagotovi SR Slovenija skupaj 1 400 000 dinarjev, investitor pa skupaj 338 000 dinarjev, in sicer:
1. za kritje neporavnanih obveznosti in za dograditev objekta
kuhinje z jedilnico in telovadnico v letu 1967:
— SR Slovenija
— investitor
2 za nabavo opreme in za ureditev okolice:
v letu 1969:
— SR Slovenija
— investitor
v letu 1970:
— SR Slovenija
— investitor

dinarjev
740 000
158 000

330 000
100 000
330 000
80 000

V letu 1967 zagotovi SR Slovenija sredstva s posojilom, ki ga najame zavod
za usposabljanje slušno in govorno prizadetih v Ljubljani pri kreditni banki
in hranilnici v Ljubljani za eno leto in z 10-odstotno obrestno mero. Posojilo
vrne SR Slovenija iz sredstev svojega proračuna za leto 1968.
V letih 1969 in 1970 zagotovi SR Slovenija sredstva iz svojega proračuna.
IV
Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita republiški sekretariat za prosveto in kulturo ter republiški sekretariat za finance.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži za vsako leto in po končani
graditvi Skupščini SR Slovenije poročilo o izvršitvi tega finančnega programa.
V
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«.

337

Priloge
OBRAZLOŽITEV
I

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je 6. 8. 1960 z odločbo št. 1108/8 potrdil
investicijski program za graditev novega zavoda za usposabljanje slušno in
govorno prizadetih v Ljubljani. Po tem programu je bilo predvideno, da naj
bi imel novi zavod 9755 m2 bruto zazidalne površine in bi lahko sprejel 325
gojencev.
Zavod naj bi imel štiri objekte za potrebe osnovne šole, dva internata,
kuhinjo z jedilnico ter posebne objekte za predšolski oddelek, telovadnico in
upravno zgradbo.
Stroški za graditev celotnega zavoda naj bi po tem investicijskem programu
znašali skupno 5 milij. N din. 23. maja 1963 je neposredni investitor sklenil
pogodbo s sofinancerji, in sicer naj bi prispevali:
v 000 N din
— rep. zavod za soc. zavarovanje
1700
— sklad za soc. ustanove pri rep. sekr. za soc. varstvo . . . .
630
— sklad za gradnjo kliničnih bolnic v Ljubljani — odškodnina za
staro poslopje zavoda
2500
— sklad SRS za šolstvo
1100
Skupno .

.

.

5940

Skupna pogodbena vsota je bila takrat zvišana od 5 milij. N din v odobrenem
programu na 5,94 milij. N din, ker so bile upoštevane podražitve gradbenih storitev od leta 1960 do 1963.
Graditev zavoda se je pričela šele novembra 1963, torej več kot tri leta po
odobritvi investicijskega programa. Do konca leta 1965 je bilo zgrajeno:
— štirje objekti za osnovno šolo
— manjši internat (za 111 gojencev)
— kuhinja z jedilnico in kotlarno

98 %
30 °/o
20 °/o

Za opravljena gradbena, obrtniška in instalacijska dela na naštetih objektih
je bilo vključeno s stroški za komunalno omrežje in ostalimi investicijskimi
stroški porabljenih skupno 4 210 000 N din.
Stroški graditve so bili torej veliko višji, kot jih je predvideval prvotni
investicijski program, kar gre delno na račun podražitve gradbenih storitev
v obdobju 1960 do 1965, delno pa na račun nerealnih kalkulacij v prvotnem
investicijskem programu.
Zato je investitor leta 1965 sprejel revidirani investicijski program, ki se
glede obsega gradenj in predvidene kapacitete zavoda ni bistveno razlikoval
od prvotnega programa, upošteval pa je realne cene za gradbene storitve in
druga potrebna dela ter stroške, ki so bila v prvotnem programu izpuščena
(zunanja ureditev, komunalni prispevek, oprema, nadomestna stanovanja, projekti in gradbeni nadzor, odkup zemljišča in nekateri drugi stroški).
Po revidiranem programu bi znašali skupni stroški za celotno investicijo
13 190 000 N din, kar pomeni v primerjavi z investicijskim programom iz leta
1960 podražitev za 8 190 000 N din oziroma za 164%.
22
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Finančne obveznosti do zavoda za usposabljanje slušno in govorno prizadetih so bile do konca leta 1965 v celoti izpolnjene, z izjemo sklada SRS za
šolstvo, ki je prispeval 740 000 N din manj, kot je bila njegova pogodbena obveznost, in sklada za soc. ustanove pri republiškem sekretariatu za zdravstvo in
socialno varstvo, ki je prispeval 470 000 N din manj, kot je bila njegova pogodbena obveznost.
II
Z letom 1966 je prevzela financiranje negospodarskih investicij iz republiške
pristojnosti neposredno SR Slovenija.
Z resolucijo o usmeritvi razvoja SR Slovenije v letu 1966 (Ur. list SRS,
št. 4/66) je bila dana prioriteta nadaljevanju graditve zavoda za usposabljanje
slušno in govorno prizadetih. Zaradi previsokih predvidenih stroškov za dograditev tega zavoda pa izvršni svet Skupščine SRS ni predložil Skupščini SRS
finančnega programa za nadaljevanje graditve, temveč je zahteval od investitorja, da program ponovno revidira in skrči.
Svet zavoda je sprejel predlog skrčenega investicijskega programa. Po tem
programu naj bi imel zavod kapaciteto za 200 gojencev.
Skupni stroški za graditev in funkcionalno usposobitev zavoda znašajo po
tem programu:
v 000 N din
— osnovna šola
2610
— internat
1360
— skupni objekt za kuhinjo z jedilnico in telovadnico .... 1838
— komunalno omrežje, zunanja ureditev, oprema in stroški
investitorja
900
Skupno .

.

.

6708

V letu 1966 je investitor samoiniciativno nadaljeval graditev po tem programu z lastnimi sredstvi. Dograjeni so bili objekti osnovne šole in internata,
tako da se je zavod julija 1966 že preselil v nove prostore.
Do 31. decembra 1966 je bilo vloženo skupno ....

4 210 000 N din
+ 760 000 N din
4 970 000 N din

Ostalo pa je še nepokritih obveznosti za že izvršena dela

250 000 N din

Viri financiranja investicije v letu 1966
1. Saldo investicij iz leta 1965
2 140 N din
2. Iz sklada skupne porabe za rekreacijo
56 000 N din
3. Za prodano zgradbo bivšega zavoda — kot zadnja
tranša sklada za izgr. bol
560 000 N din
4. Iz osnovnih sredstev poslovnega sklada
142 000 N din
Skupni viri financiranja v letu 1966

760 140 N din
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Objekt kuhinje z jedilnico je zgrajen do III. gradbene faze z dograjeno kurilnico za ogrevanje vseh objektov in dovod tople vode za internat. Vrednost do
sedaj vloženih finančnih sredstev za ta objekt znaša okoli 800 000 N din.
Ta objekt je bil projektiran za kapaciteto 325 gojencev. Po skrčenem programu graditve novega zavoda, predvsem zaradi otvoritve novega zavoda v
Mariboru, pa se je kapaciteta zavoda za usposabljanje slušno in govorno prizadetih v Ljubljani zmanjšala za okrog 200 gojencev. S tem je dana možnost,
da se objekt »kuhinja z jedilnico« s preureditvenim načrtom namensko spremeni v kuhinjo z jedilnico in telovadnico.
Preureditveni načrt ne obsega nikakršne razširitve ali povečanja objekta
niti rušenja objekta, ki je v III. fazi graditve, ampak samo notranjo razporeditev
prostorov.
Celoten omenjeni objekt ima uporabnega prostora skupaj 520 m2 brez kurilnice s stranskimi prostori. Po preureditvenem načrtu pa bi se uporabilo 320 m2
za kuhinjo in jedilnico. Telovadnica s potrebnimi prostori pa bi obsegala 200 m2
neto površine. Višina telovadnice je 5,50 m. Ta površina in višina telovadnice
popolnoma ustrezata sanitarnim predpisom in telesno vzgojni dejavnosti na
zavodu. Pri tem moramo upoštevati, da imajo razredi za slušno prizadeto mladino največ 12 otrok. (Telovadnica v bivšem zavodu je obsegala z vsemi stranskimi prostori 90 m2). Z navedeno namensko preureditvijo bi iz investicijskega
programa izpadel objekt »telovadnica«, kar bo zelo pocenilo dograditev skrčenega programa zavoda.
Predvideni stroški dograditve po predlogu investitorja:
v N din
Skimai
SKupaj
Gradbena dela
Obrtniška dela
Instalacijska dela
Hladilne naprave, dvigala, oprema kuhinje
in jedilnice
Skupaj

175 000
195 000
278 000

v letu
lg67

v letu
196g

175 000
195 000
278 000

390 000

390 000

. . . 1 038 000

648 000

390 000

1. predvideni stroški dograditve
1 038 000
2. neporavnane obveznosti iz 1. 1966 . . . 250 000
3. dosedanja oprema zavoda je že popolnoma dotrajana, saj se je nekatera uporabljala še iz 1. 1900. Zato je nujno potrebno nabaviti novo opremo v znesku 300 000
4. najnujnejša ureditev okolja zavoda . . 150 000

648 000
250 000

390 000

Skupaj znašajo nujno potrebna sredstva za
dograditev skrčenega programa zavoda 1 738 000

v l97o
letu

898 000

40 000

300 000
110 000

430 000

410 000

Dograditev kuhinje, jedilnice in telovadnice je za funkcionalno usposobitev
zavoda nujno potrebna. Sedaj se morajo gojenci prehranjevati v gradbenem
centru. Hrano v tem centru pripravljajo za odraslo mladino in ne ustreza predšolski in osnovnošolski mladini. Gojenci morajo hoditi trikrat na dan ob
vsakem vremenu k posameznim obrokom, zjutraj pa k zajtrku že pred sedmo
22«
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uro, kar je posebno v zimskem času in v slabem vremenu za predšolske otroke
in za nižje razrede osnovne šole izredno naporno in često tudi zdravju škodljivo.
Gojenci zavoda v zimskem času in v slabem vremenu telovadijo v neopremljenem prehodnem večnamenskem prostoru. Skozi ta prostor hodijo delavci
zavoda, vsi gojenci in razne stranke, ki imajo opravke v zavodu. Zato je razumljivo, da v takih okoliščinah telesne vzgoje ni mogoče načrto in kvalitetno
opravljati.
Zavod za usposabljanje slušno in govorno prizadetih v Ljubljani bo v letu
1967 prispeval del sredstev za nadaljevanje investicij v višini 158 000 din iz
svojih skladov. Ta sredstva je prihranil v zadnjih treh letih iz dohodkov, ki
jih je ustvaril s plačili za audiološke in logopedske (ambulante za zunanje paciente in odrasle) storitve, katere opravlja poleg svoje osnovne dejavnosti. Zavod
sodi, da bi zmogel prihraniti v prihodnjih letih največ 180 000 din kot svojo
udeležbo pri dokončanju te investicije (nabava opreme in ureditev okolice).
Po presoji republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, ki proučuje in
spremlja stroške usposabljanja otrok z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju, je ocena razpoložljivih sredstev zavoda za investicije realna. Menimo,
da ne smemo precenjevati možnosti za lastno udeležbo zavoda pri tej investiciji,
ker ustvarja dohodek pretežno s povračili sklada SRS za šolstvo, ki jih dobiva
za svojo vzgojno izobraževalno dejavnost, ter s plačili za oskrbo gojencev v
internatu, za kar prejema sredstva od komunalnih zavodov za socialno zavarovanje, občin in od staršev.
Tako so dohodki in stroški za dejavnost zavoda podvrženi širši kritični
presoji in ni pričakovati, da bi zavod iz sredstev za svojo osnovno dejavnost
lahko ustvaril znatnejše prihranke za investicije.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
30. maja 1967 obravnavala predlog odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja graditve objektov zavoda za usposabljanje slušno in govorno
prizadetih v Ljubljani, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
Komisija k predlogu odloka o finančnem programu ni imela načelnih pripomb. Ugotovila je, da predlagani odlok vsebuje vse elemente, ki jih mora
finančni program obsegati po določbi 93. člena temeljnega zakona o financiranju
družbeno-političnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 31/64, 28/66 in 1/67).
V podrobni obravnavi besedila predlaganega odloka je komisija predlagala
spremembe in dopolnitve:
K II. točki:
V drugi vrsti besedila drugega odstavka se vejica za besedo »dinarjev«
nadomesti s piko, nadaljnje besedilo tega odstavka pa se črta tako, da se preostalo besedilo drugega odstavka glasi:
»Do 31. decembra 1966 je bilo za to investicijo vplačano skupaj 4 970 000
dinarjev.«
Po mnenju komisije na tem mestu zadostuje podatek, koliko je bilo za
navedeno investicijo vplačano do 31. decembra 1966 in ni potrebno tega zneska
še posebej razčlenjevati po deležih posameznih sofinancerjev. Take podrobnosti.
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ki v tej zvezi le pojasnjujejo način dosedanjega financiranja investicije, sodijo
v obrazložitev predloga odloka, besedilo odloka samega pa bi le brez potrebe
obremenjevale.
K V. točki:
Besedilo »od dneva objave« se nadomesti z besedilom »naslednji dan po
objavi«.
Sprememba je potrebna zaradi skladnosti z določbo 216. člena ustave SR
Slovenije, iz katere izhaja, da lahko začne veljati predpis oziroma splošni akt
osmi dan po objavi oziroma izjemoma v roku, krajšem kot osem dni po objavi,
torej lahko naslednji dan po objavi, ne pa tudi že z dnem objave. Navedeno
stališče je bilo že enotno uveljavljeno v vseh primerih, kadar gre za uveljavitev
predpisov po objavi v uradnem listu, ko je rok krajši kot osem dni ter ne gre
za učinkovanje predpisa za nazaj.
Predstavnik izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami strinjal.
Št.: 402-110/67
Ljubljana, 30. 5. 1967
Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora — poročilo
z dne 25. 5. 1967, št. 402-110/67.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov organizacijsko-političnega zbora — poročilo z dne 2. 6. 1967, št. 402-110/67.
PREDLOG ZAKONA
o štipendijah in posojilih za izobraževanje
1. člen
Ta zakon določa splošna načela za podeljevanje štipendij in posojil za
izobraževanje (v nadaljnjem' besedilu: štipendije in posojila), ki jih dajejo delovne in druge organizacije, državni organi, izobraževalne skupnosti in skladi.
Stipendije in posojila se dajejo za šolanje na fakultetah, umetniških akademijah, visokih in višjih šolah ter na šolah druge stopnje študentom in
učencem, ki nimajo dovolj materialnih sredstev za izobraževanje.
2. člen
Prednost pri dodelitvi štipendij oziroma posojil imajo tisti študenti in učenci,
ki dosegajo najboljše študijske uspehe, če izpolnjujejo tudi druge pogoje, ki
jih določijo dajalci štipendij in posojil.
3. člen
Stipendije in posojila se dajejo neposredno ali prek skladov, ki se ustanovijo v ta namen.
Dajalci štipendij in posojil, ki združijo sredstva v sklad za štipendije oziroma
posojila, uredijo medsebojne pravice in obveznosti s pogodbo oziroma z aktom
o ustanovitvi sklada.
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4. člen

Sklad za štipendije oziroma posojila študentom in učencem ima svoj statut.
Statut sprejme upravni odbor sklada.
Statut, finančni načrt in zaključni račun sklada potrjuje ustanovitelj sklada.
5. člen
Stipendije in posojila se dajejo samo na podlagi javnega razpisa.
Razpis za štipendije oziroma posojila obsega zlasti:
1. vrsto šole, stroko in usmeritev študija, za katere se daje štipendija oziroma posojilo;
2. višino štipendije oziroma posojila ter čas, za katerega se daje;
3. učni uspeh, ki se zahteva kot pogoj za podelitev štipendije oziroma
posojila.
6. člen
Organi za izvedbo razpisa in za izbiro kandidatov ter organi za odločanje
o ugovorih se določijo s statutom ali z drugim splošnim aktom dajalca štipendije
oziroma posojila.
7. člen
Organ, ki odloča o podelitvi štipendij oziroma posojil, mora svojo odločitev
z utemeljitvijo pismeno sporočiti vsem prosilcem.
Prosilec, ki misli, da je bil prizadet njegov pravni interes ali da razpis ni
bil opravljen po predpisanem postopku ah da izbrani kandidat ne izpolnjuje
z zakonom in z razpisom določenih pogojev, lahko vloži ugovor zoper izbiro
štipendista oziroma posojilojemalca.
O ugovoru odloča organ iz prejšnjega člena.
Dajalec štipendije oziroma posojila je dolžan omogočiti prosilcu, ki ugovarja
podelitvi štipendije oziroma posojila, vpogled v dokumentacijo, na katere podlagi
je sprejel svoj sklep.
8. člen
Pogoje za podelitev, prejemanje in prenehanje štipendije oziroma posojila
določi dajalec s svojim statutom ah z drugim splošnim aktom v skladu s tem
zakonom.
9. člen
Medsebojna razmerja med dajalci štipendij oziroma posojil in štipendisti
oziroma posojilojemalci se določijo s pismeno pogodbo.
Pogodba o štipendiji lahko obsega tudi določbe o počitniški praksi in določbe
o zvišanju štipendije, če se povečajo življenjski stroški.
Ce mora štipendist opravljati neplačan pripravniški staž, se ta staž šteje
v čas študija, za katerega se daje štipendija.
10. člen
S pogodbo lahko štipendist oziroma posojilojemalec prevzame obveznosti,
da se bo po končanem šolanju za določen čas zaposlil na ustreznem delovnem
mestu, ki ga določi dajalec štipendije oziroma posojila.
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Cas iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od dobe prejemanja
dije oziroma posojila.
Ce je v pogodbi določena obveznost iz prvega odstavka tega člena, je
štipendije ozirOma posojila dolžan takoj po končanem šolanju skleniti s
distom oziroma posojilojemalcem delovno razmerje, sicer izgubi svoje
bene pravice.
11. člen
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S pogodbo se lahko določi, da mora štipendist vrniti zneske, ki jih je prejel
kot štipendijo, če ne izpolni pogojev, s katerimi mu je bila štipendija podeljena.
Rok vračanja posojila oziroma vračanja štipendije v primeru iz prejšnjega
odstavka se določi s pogodbo.
Stipendistu oziroma posojilojemalcu ni treba vračati štipendije oziroma
posojila v času, ko služi vojaški rok. Ta čas se ne šteje v rok vračanja.
Stipendije oziroma posojila ni treba vrniti, če postane štipendist oziroma
posojilojemalec trajno nezmožen za študij oziroma za delo ali če umre.
12. člen
Stipendije oziroma posojila se izplačujejo v mesečnih obrokih za vse mesece
v letu, če ni s pogodbo drugače določeno.
13. člen
Dajalci štipendij oziroma posojil so dolžni poslati po en izvod pogodbe
ter vse spremembe in dopolnitve te pogodbe šoli, v kateri se štipendist oziroma
posojilojemalec šola.
14. člen
Posojila so brezobrestna, razen v primerih iz 16. člena tega zakona.
Za podelitev posojila se lahko zahteva poroštvo fizične ali pravne osebe.
15. člen
Posojilojemalcu se posojilo delno ali v celoti odpiše glede na njegov študijski uspeh in druge pogoje, ki so določeni v razpisu ali v pogodbi.
Če posojilojemalec po končanem šolanju nastopi delo na delovnem mestu,
ki mu ga določi posojilodajalec, in ostane na tem mestu toliko časa, kolikor
časa je prejemal posojilo, se mu to v celoti odpiše.
16. člen
Posojilodajalec lahko zaračuna največ 5-odstotne obresti od izplačanega
zneska posojil, če posojilojemalec ne izpolni pogojev, s katerimi mu je bilo
posojilo podeljeno.
Enake obresti se lahko zaračunajo tudi za zamujene obroke vračil.
17. člen
Če za podeljevanje štipendij oziroma posojil za strokovno in znanstveno
izpopolnjevanje ni posebnih predpisov, se zanje uporabljajo določbe tega zakona.
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18. člen

Vse pogodbe o štipendijah in posojilih, sklenjene po dosedanjih predpisih,
ostanejo v veljavi.
19. člen
Dajalci štipendij in posojil morajo uskladiti svoje predpise o podeljevanju
štipendij oziroma posojil z določbami tega zakona o šestih mesecih od dneva,
ko začne veljati ta zakon.
20. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
I
Z zakonom o prenehanju veljavnosti temeljnega zakona o štipendijah
(Uradni list SFRJ, št. 12-235/65) so poleg zakona prenehali veljati tudi vsi na
njegovi podlagi izdani predpisi. Tako danes ni nobenega zveznega niti republiškega predpisa S tega področja. Pravna neurejenost tega sistema je povzročila,
da je prišlo do večjih ali manjših nesporazumov in negativnih pojavov, ki so
ustvarili nezaupanje v sam sistem štipendiranja in vplivali na občutno krčenje
obsega štipendiranja. Vrhu tega se je v zadnjih letih poleg štipendiranja močno
razvilo tudi kreditiranje študentov v okviru sklada za posojila pri univerzi, prav
tako pa tudi pri nekaterih večjih gospodarskih organizacijah in občinah. Vsi
ti momenti pa neposredno narekujejo potrebo po normativni ureditvi te materije
in vzpostavitvi takšnih medsebojnih odnosov, ki bodo v kar največji meri stimulirah tako študente in učence kot tudi delovnei in druge organizacije —
štipenditorje.
Predloženi zakon izhaja iz načela, da sestavljajo štipendije in posojila enoten
sistem materialne pomoči študentom in učencem šol druge stopnje, s katerimi
družbena skupnost v okviru svojih potreb in možnosti pospešuje izobraževanje
strokovnih, umetniških in raziskovalnih kadrov. Prednost pri dodeljevanju štipendij oziroma posojil imajo tisti študenti in učenci, ki dosegajo najboljše
uspehe pri študiju. Izbiro o tem, katera oblika — štipendija ali posojilo — je
v posameznih primerih ustreznejša, prepušča predlog zakona samim dajalcem
štipendij in posojil oziroma njihovim uporabnikom.
Glede posojil za šolanje želimo poudariti, da predloženi zakon ne uvaja
neke nove oblike materialne pomoči študentom, pač pa skuša le poenotiti in še
bolj utrditi v praksi že močno uveljavljen sistem. Oblika in vsebina posojil za
šolanje nista enaki bančnim kreditom, od katerih se razlikujejo zlasti po tem,
da so praviloma brezobrestna, da se za podelitev zahtevajo določeni študijski
pogoji ter da se glede na vrsto študija, študijski uspeh in druge pogoje, ki jih
določi dejalec, delno ali v celoti odpisujejo. Prav z odpisovanjem dobijo posojila
značaj štipendije; ker je višina odpisa odvisna predvsem od študijskih uspehov,
postanejo posojila za šolanje tudi pomembno pedagoško sredstvo in del celotnega
sistema za izboljšanje kvalitete in učinkovitosti študija.
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Predlog zakona določa le splošna načela, na katerih naj temelji sistem
materialne pomoči študentom in učencem. Ureja predvsem medsebojne odnose,
ne zagotavlja pa in tudi ne more zagotoviti povečanja sredstev za štipendije
in posojila, ker je to stvar konkretne politike samoupravnih organov. Zato
daje delovnim in drugim organizacijam vse pravice in možnosti, da same določajo v skladu s svojimi potrebami in možnostmi višino sredstev in podrobnejše pogoje za njihovo podeljevanje. Hkrati skuša predloženi zakon ustvariti
tudi na področju materialne pomoči študentom in učencem takšne odnose, da
bodo sredstva, ki jih le-ti prejemajo, v kar največji meri vezana na rezultate
dela, tj. uspeha pri študiju.
Predloženi zakon vzpostavlja take odnose na področju štipendiranja in kreditiranja, ki naj zagotovijo vsaj osnovno enotnost politike na tem področju.
Tako predlog zakona določa, da se štipendije in posojila dajejo samo na podlagi
javnega razpisa (5. člen); s tem sta omogočena vpogled javnosti v podeljevanje
štipendij in posojil ter konkuriranje večjemu številu kandidatov.
V primeri s prejšnjim zakonom o štipendijah, ki je določal zelo tog sistem
organov za izvedbo razpisa in za izbiro kandidatov ter za odločanje o ugovorih,
sedanji predlog prepušča samim dajalcem štipendij in posojil, da določijo te
organe s svojimi statuti ah z drugimi splošnimi akti (6. člen). Menimo, da je
odločanje o štipendijskih zadevah izključna pravica organizacije, ki jih podeljuje.
Predlog zakona tudi določa, da je dajalec štipendije oziroma posojila dolžan
v primeru, če štipendista oziroma posojilojemalca zaveže, da se bo po končanem
šolanju za določen čas zaposlil na delovnem mestu, ki mu ga določi, takoj po
končanem šolanju skleniti s štipendistom oziroma posojilojemalcem delovno
razmerje, sicer izgubi svoje pogodbene pravice (10. člen). Dosedanja praksa
namreč kaže, da so dokaj pogosti primeri, ko pusti štipenditor čakati svojega
štipendista po več mesecev po- končanem šolanju brez zaposlitve, hkrati pa
vztraja pri izpolnitvi njegovih pogodbenih obveznosti.
Predloženi zakon obvezuje delodajalce štipendij in posojil, da pošiljajo po
en izvod pogodbe o štipendiji oziroma posojilu in vse spremembe in dopolnitve
te pogodbe šoli, na kateri se štipendist oziroma posojilojemalec šola (13. člen).
S prenehanjem veljavnosti temeljnega zakona o štipendijah je prenehal veljati
tudi odlok o načinu izplačevanja štipendij, kar so imele nekatere šole za dovolj
tehten razlog, da so odklonile nadaljnje izplačevanje štipendij ali pa so posamezni dajalci štipendij prenehali nakazovati štipendije šolam, na katerih so
bili njihovi štipendisti vpisani. S tem je bila povsem onemogočena kontrola
javnosti nad podeljevanjem štipendij, onemogočen pa je bil tudi pregled o
obsegu štipendiranja ter spremljanje in proučevanje štipendijske dejavnosti
za to pristojnih organov in organizacij.
Za posojila veljajo v glavnem enaka načela kot za štipendije. Posojila so
praviloma brezobrestna, razen v primeru, če posojilojemalec ne izpolni pogojev,
s katerimi mu je bilo podeljeno, in za zamujene obroke vračil (14. in 16. člen).
Predlog zakona daje posojilodajalcu pravico, da lahko zaračuna 5 °/o obresti
za izplačani znesek posojila, prav tako pa tudi zamudne obresti za zamujene
obroke vračil. Za najem posojila se lahko zahteva poroštvo fizične ah pravne
osebe (14. člen); s tem se skuša zagotoviti posojilodajalcem večja varnost za
naložena sredstva. V zvezi s poroštvom in v skladu z dosedanjo prakso predlog
zakona predvideva, da v primeru smrti posojilojemalca ali če ta postane trajno
nesposoben za študij in za delo, posojila ni treba vrniti (4. odst. 11. člena).
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V 15. členu je predviden odpis posojila glede na študijski uspeh posojilojemalca; posojilojemalcu, ki po končanem šolanju nastopi delo na delovnem
mestu, ki mu ga določi posojilodajalec, in ostane na tem mestu toliko časa,
kolikor časa je prejemal posojilo, pa se posojilo odpiše v celoti.
Končno se s predlogom zakona določa, da se določbe tega zakona primerno
uporabljajo tudi za podeljevanje štipendij in posojil za strokovno in znanstveno
izpopolnjevanje, če ni za to posebnih predpisov; ohranja se veljavnost vseh
pogodb o štipendijah oziroma posojilih, sklenjenih po dosedanjih predpisih,
dajalcem štipendij in posojil pa se nalaga, da uskladijo svoje predpise v podeljevanju štipendij oziroma posojil z določbami predloženega zakona v šestih
mesecih od njegove uveljavitve.
II
Republiški sekretariat za prosveto in kulturo se je na podlagi številnih
razprav o problematiki materialnega položaja študentov in učencev šol druge
stopnje lotil izdelave tez za predpis o štipendijah in posojilih ter jih maja 1966
poslal v mnenje univerzitetnemu odboru Zveze študentov Jugoslavije. Le-ta
pa je na podlagi omenjenih tez izdelal svoje teze, ki so se v posameznih vprašanjih močno razlikovale od tez republiškega sekretariata za prosveto in kulturo.
Da bi povedali svoje pripombe in predloge tudi dajalci štipendij oziroma posojil
ter drugi zainteresirani organi in organizacije, je sekretariat poslal hkrati s
Svojimi tezami tudi teze ZSJ vsem občinskim skupščinam, visokošolskim zavodom in njihovim združenjemi ter šolam druge stopnje, vsem večjim gospodarskim organizacijam, poslovnim združenjem in zdravstvenim zavodom ter
nekaterim drugim organom in organizacijam.
Predlogi in pripombe udeležencev javne razprave o osnutku zakona so
bili dokaj neenotni, zato tudi ni bilo mogoče vseh upoštevati niti jih mogoče
na tem mestu podrobno navajati. Vsekakor pa je javna razprava pokazala, da
so vsi predlagatelji pripomb enotnega mnenja glede potrebe po čimprejšnji
pravni ureditvi te materije oziroma po uzakonitvi osnovnih družbenih norm
na tem področju. Prav tako lahko ugotovimo, da je javna razprava odločno
postavila zahtevo po javnosti podeljevanja štipendij in posojil. Večina udeležencev javne razprave je tudi izrazila skrb za številne odlične učence in študente,
ki zaradi pomanjkanja materialnih sredstev ne morejo nadaljevati šolanja, in
zahteva, naj republika prevzame delno regulativno vlogo na tem področju.
Največ predlogov in pripomb tako dajalcev štipendij in posojil kot tudi
njihovih uporabnikov se nanaša na vlogo in značaj štipendij in posojil, zaščito
pravic dajalcev oziroma štipendistov in posojilojemalcev, vprašanje kriterijev in prednosti za podelitev in prejemanje štipendije oziroma posojila, vprašanje obveznosti štipendistov po končanem šolanju glede zaposlitve na določenem delovnem mestu ter vračanje prejetih sredstev zaradi neizpolnjenih pogodbenih obveznosti.
Glede načela, da sestavljajo štipendije in posojila za izobraževanje enoten
sistem materialne pomoči študentom in učencem, je večina predlagateljev pripomb za obe obliki pomoči s tem, da so štipendije osnovna, posojila pa le
dopolnilna — po mnenju študentov pa le začasna — oblika pomoči, medtem ko
se nekatere delovne organizacije opredeljujejo za sistem kreditiranja. Poleg tega
Zveza študentov in posamezni dajalci štipendij predlagajo, naj se uzakoni na-
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čelo, da so štipendije osnovni instrument kadrovske politike in dolgoročnega
planiranja kadrov. Podobno kot nekatere delovne organizacije menimo, da so
štipendije le eden izmed pomembnih (ne pa osnovni) instrument kadrovske
politike posamezne delovne organizacije in da v zakonu ni potrebno tega posebej
poudarjati, saj je očitno, da se tako štipendije kot posojila dajejo predvsem
zaradi pospeševanja izobraževanja in zagotovitve ustreznih strokovnih kadrov.
Kar se tiče predlogov in pripomb glede pogodbenih obveznosti in pravic
obeh strani so ti najbolj neenotni, nanašajo pa se predvsem na obveznosti štipendistov po končanem šolanju, tj. na njihovo zaposlitev. Po mnenju nekaterih,
zlasti po mnenju Zveze študentov, bi moral zakon predpisati, da je dajalec
štipendije dolžan zagotoviti štipendistu po končanem šolanju ustrezno delovno
mesto. Večina dajalcev štipendij zahteva večjo varnost za naložena sredstva
v primerih, ko štipendisti ne izpolnijo s pogodbo prevzetih obveznosti. Nekateri
tudi menijo, da trajanje šolanja oziroma štipendiranja tudi ne more biti edino
merilo za obveze štipendista po končanem šolanju, medtem ko Zveza študentov
zahteva večjo zaščito pred nerealnimi obveznostmi, ki jih lahko postavljajo
dajalci štipendij in posojil.
Na podlagi zbranih predlogov in pripomb je bil septembra 1966 izdelan
prvi predlog zakona, ki je skušal zajeti osnovne pripombe javne razprave, vendar
pa je prav v želji, da omeji — če že ne odpravi — posamezne negativne pojave,
preveč podrobno urejal posamezna vprašanja.
Glede na to, da je imel sekretariat za zakonodajo k prvemu predlogu
zakona precej načelnih in konkretnih pripomb, zlasti da močno omejuje samoupravne pravice dajalcev štipendij in posojil, je na podlagi danih sugestij izdelan
sedanji predlog. Ta upošteva večino pripomb in predlogov delovnih in drugih
organizacij ter jim omogoča, da štipendiranje in kreditiranje oziroma izobraževanje potrebnih kadrov kar najbolj prilagajajo svojim potrebam in možnostim, zavezuje pa jih le toliko, kolikor je nujno potrebno za obstoj določenega
sistema materialne pomoči študentom in učencem. Predloženi zakon se zato
omejuje le na splošna načela, nekoliko podrobneje pa ureja tiste obveznosti
obeh strani, ki jih je tudi javna razprava postavila kot družbene norme, na
katerih naj temelji določen sistem. Te pa so zlasti naslednje: štipendije in
posojila se dajejo za vse vrste izobraževanja, približevanje štipendij in posojil,
odličnim študentom in učencem, javnost razpisa, zagotavljanje dejanske možnosti pritožbe zoper nepravilnosti pri izbiri kandidatov, stabilnost pogodbe ter
vpogled družbe v politiko štipendiranja in kreditiranja.
Hkrati je treba opozoriti na to, da je UO Zveze študentov Jugoslavije
v Ljubljani izdelal svoj predlog zakona, s katerim odstopajo od nekaterih
svojih prvotnih predlogov, zlasti glede tistih, po katerih naj bi bil v zakonu
študij deklariran kot družbeno priznano delo, da je dajalec štipendije dolžan
sprejeti štipendista v delovno razmerje in da so štipendije osnovna, posojila
pa začasna oblika pomoči. Te predloge so v večini primerov odklonile tudi
delovne in druge organizacije, ki podeljujejo štipendije in posojila. Izpopolnitev
predloga zakona pa je tudi posledica sporazumne uskladitve stališč med Zvezo
študentov in predlogi republiškega sekretariata za prosveto in kulturo na podlagi številnih razgovorov tako na republiškem sekretariatu kot tudi na izvršnem
svetu Skupščine SR Slovenije.
Končno naj še omenimo, da predloženi zakon ne ureja statusa in poslovanja
sedanjega sklada za posojila študentom pri univerzi, ker menimo, da je treba
ta vprašanja urediti s posebnim predpisom v skladu s tem zakonom.
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
3. aprila 1967 obravnavala predlog zakona o štipendijah in posojilih za izobraževanje, ki ga je Skupščini SRS predložil njen izvršni svet.
V načelni obravnavi je bilo najprej obravnavano vprašanje, ali je možno
urejati področje štipendij in posojil za izobraževanje z zakonom oziroma ali
ne bi bilo na mestu, da se reguliranje vprašanj na tem področju prepusti delovanju ekonomskih zakonitosti, v katerih bi se medsebojne pravice in obveznosti prosto urejale na pogodbeni osnovi. V tej zvezi je komisija ugotovila,
da je normativno urejanje tega področja z republiškim zakonom možno. Z zakonom o prenehanju veljavnosti temeljnega zakona o štipendijah (Ur. 1. SFRJ,
št. 12/65) so poleg navedenega temeljnega zakona prenehali veljati tudi vsi
na njegovi podlagi izdani predpisi in odtlej na tem področju ni nobenega zveznega predpisa. Vse eventualno normativno urejanje tega področja je tako v
celoti v pristojnosti republike. Po navedbah predstavnika izvršnega sveta je
pravna neurejenost na tem področju povzročila precej problemov in anomalij,
predvsem pa škodljivo zaprtost pri odločanju o štipendijah in preširoko samovoljo na strani nekaterih štipenditorjev, ki pri podeljevanju štipendij uporabljajo družbena sredstva.
Komisija je bila glede na navedeno mnenje, da zakon ne bi smel neposredno urejati odnosov med štipendistom: in štipenditorjem. Namen predlaganega zakona bi bil dosežen, če bi na področju štipendiranja in posojil za izobraževanje postavil le tiste norme, ki bi predstavljale najpotrebnejšo intervencijo družbe v tem smislu, da se prepreči materialno okoriščanje in neracionalna uporaba družbenih sredstev za te namene ter da le hkrati tudi onemogoči izkoriščanje študentov in učencev, ki bi bili deležni te oblike družbene
materialne pomoči. Izven tega okvira pa naj bi se ne posegalo v delovanje
ekonomskih zakonitosti na tem področju.
Ob taki osnovni usmeritvi je, po mnenju, komisije, koncept predlaganega
zakona sprejemljiv. V t>ej zvezi komisija sicer k predlogu zakona kot celoti ni
imela načelnih pripomb, kolikor pa posamezne določbe zakonskega predloga
po mnenju komisije presegajo ta okvir ter preveč očitno posegajo v samoupravne oziroma materialne pravice dajalcev štipendij in posojil, so bile s tega
vidika dane pripombe z ustreznimi predlogi v podrobni obravnavi posameznih
določb zakonskega predloga.
Zakonodajno-pravna komisija je v podrobni obravnavi besedila zakonskega
predloga predlagala naslednje spremembe in dopolnitve:
K 1. členu: V prvi vrsti prvega odstavka se besede »določa splošna
načela« nadomestijo z besedo »velja«.
Predlagani zakon namreč ne določa splošnih načel, temveč v skladu s prej
omenjenim konceptom neposredno ureja posamezna vprašanja s področja štipendiranja in posojil za izobraževanje. Glede na to bolj ustreza, če se v začetnem besedilu ne omenjajo splošna načela, temveč se pove le, za katero
področje velja zakon.
K 15. členu: a) Besedilo prvega odstavka se spremeni in dopolni tako,
da se glasi:
»V pogodbi med posojilodajalcem in posojilojemalcem je lahko določeno,
da se posojilojemalcu posojilo delno ali v celoti odpiše glede na njegov študijski uspeh in druge pogoje, ki so določeni v razpisu ali v pogodbi.«
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b) Na koncu drugega odstavka se pika nadomesti z vejico ter doda besedilo: »kolikor ni v pogodbi drugače določeno«.
V zvezi z ugotovitvami v načelni obravnavi je bila komisija mnenja, da
predlagani zakon s to določbo pregloboko posega v materialne pravice posojilodajalca. Glede na koncept predlaganega zakona ni mogoče z zakonsko normo
enostransko zagotoviti posojilojemalcu materialne ugodnosti, ki gredo v breme
posojilodajalca. Določba o odpisu posojila je sprejemljiva le, če se postavi v
odvisnost od pogodbe med posojilodajalcem in posojilojemalcem, torej kot fakultativna in ne kot imperativna norma.
K 16. členu: v prvi vrsti prvega odstavka se besedi »lahko zaračuna«
nadomestita z besedilom »si lahko v pogodbi izgovori«.
Po mnenju komisije morajo v tem primeru biti eventualne obresti od
posojila določene v pogodbi med posojilodajalcem in posojilojemalcem.
K 19. členu: V drugi vrsti se beseda »predpise« nadomesti z besedama
»splošne akte«.
Dajalci štipendij in posojil namreč urejajo podeljevanje štipendij oziroma
posojil s svojimi notranjimi splošnimi akti (pravilniki). To velja tudi v primeru,
ko državni. organ samoupravno ureja to področje za sebe.
Predstavnik izvršnega sveta si je glede amandmaja k 15. členu zakonskega
predloga pridržal izjavo, druge predlagane spremembe in dopolnitve pa je sprejel
in so tako postale sestavni del zakonskega predloga.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s
pravnim sistemom.
Št.: 67-6/67
Ljubljana, dne 3. 4. 1967
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 14. aprila
in 26. maja 1967 obravnaval predlog zakona o štipendijah in posojilih za izobraževanje, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije izvršni svet Skupščine
SR Slovenije.
V načelni obravnavi se je odbor s predlogom zakona strinjal. Intervencija
družbe glede urejanja odnosov med dajalci štipendij in štipendisti ter med
dajalci posojil in posojilojemalci je potrebna, vendar samo v obsegu, da se
prepreči nesmotrna poraba družbenih sredstev za te namene in zavaruje učence
ter študente pred izkoriščanjem. Odbor meni, da predlog zakona omogoča, da
se preprečijo razni negativni pojavi na tem področju ter vzpostavijo takšni medsebojni odnosi, ki bodo stimulirah tako študente in učence kot tudi delovne in
druge organizacije. Predlog zakona omogoča tudi učinkovitejše varstvo interesov obeh pogodbenih strank.
V podrobni obravnavi zakonskega predloga je odbor sprejel naslednje spreminjevalne predloge:
K 1. členu: V drugi in tretji vrsti drugega odstavka se besede »šolah
druge stopnje« nadomestijo z besedama »srednja šola«.
Sprememba je potrebna, ker zakon o srednjem) šolstvu uvaja termin
»srednja šola«.
K 7. členu : Besedo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»O ugovoru odloča najvišji samoupravni organ dajalca štipendij oziroma
posojila«.
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Določbe 6. člena in tretjega odstavka 7. člena je možno tolmačiti tudi tako,
da lahko odloča o ugovorih isti organ dajalca štipendije oziroma posojila, ki je
izdal odločbo o podelitvi štipendije oziroma posojila. Takšen pritožbeni postopek
po mnenju odbora ne bi zagotavljal učinkovitega varstva pravnih interesov
prosilcev štipendij oziroma posojil. Glede na pomembnost tega področja je odbor
zavzel stališče, da je potrebno zagotoviti optimalno varstvo pravic prosilcev,
ker je to tudi eden izmed osnovnih smotrov zakona. Zato naj o ugovorih zoper
tiste odločbe, ki jih je izdal za to posebej pooblaščen organ (štipendijska komisija, upravni odbor), vedno odloča najvišji samoupravni organ dajalca štipendije
oziroma posojila.
K 11. členu: V prvi vrsti prvega odstavka se črta beseda »lahko«. Prvi
odstavek tega člena določa, da se s pogodbo lahko določi, da mora štipendist
vrniti zneske, ki jih je prejel kot štipendijo, če ne izpolni pogojev, s katerimi
mu je bila štipendija podeljena. Odbor je zavzel stališče, naj to klavzulo obvezno
vsebuje vsaka štipendijska pogodba, ker bo spodbudno vplivala na štipendiste,
da bodo sproti izpolnjevali študijske obveznosti in v roku diplomirali. To je
vsekakor interes dajalca štipendije in obenem tudi širši družbeni interes. Odbor
meni, da takšna določba ne posega v materialne oziroma samoupravne pravice
delovnih organizacij. Organizacija z zahtevkom iz tega naslova samostojno
razpolaga, oziroma ji je dano na voljo, ali ga bo uveljavila v primeru, če
štipendist ne bi izpolnil pogojev.
Predstavnik predlagatelja se je strinjal s spremembo 1. člena, glede amandmajev k 7. in 11. členu pa je izjavil, da ju bo predlagatelj zakonskega predloga
še proučil.
Odbor se strinja s spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi, ki jih je dala
k predlogu zakona zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona z navedenimi spreminjevalnimi predlogi.
Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanko inž.
Nado Puppis.
Št.: 67-6/67
Ljubljana, 26. 5. 1967
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov prosvetno-kulturnega
zbora je na seji dne 31. maja 1967 obravnaval predlog zakona o štipendijah in
posojilih za izobraževanje, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
V načelni obravnavi so se člani odbora strinjali s tem, da se institucija
družbene pomoči za izobraževanje pravno uredi in zagotovi osnovno enotnost
politike na tem področju. Podprli so intencije zakonskega predloga, da se
štipendije in posojila, ki sestavljajo enoten sistem materialne pomoči študentom
in učencem, dajejo za vse vrste izobraževanja, da se podeljujejo na podlagi
javnega razpisa in da so jih deležni prevsem odlični študenti in učenci. Urejenost odnosov med štipenditorji in štipendisti oziroma posojilodajalci in posojilojemalci bo vsekakor prispevala k učinkovitejšemu varstvu interesov obeh
pogodbenih strank.
V podrobni obravnavi zakonskega predloga so se člani odbora strinjali
s spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi, ki jih je zakonodajno-pravna komisija sprejela k 1., 15., 16. in 19. členu in so postali sestavni del zakonskega
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predloga, kot tudi s predlaganimi spremembami in dopolnitvami, ki jih je
k 1. in 7. členu sprejel odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo in ki
so tudi postali sestavni del predloženega zakona.
Ob obravnavi besedila 11. člena zakonskega predloga pa se člani odbora niso
strinjali s spremembo prvega odstavka tega člena, ki jo je predlagal odbor
republiškega zbora za prosveto in kulturo in je postala sestavni del zakonskega
predloga, ampak so se zavzeli za vzpostavitev prvotnega besedila tega odstavka.
Zato so, povzemajoč obrazložitev zakonodajno-pravne komisije v njenem dodatnem poročilu z dne 30. 5. 1967 predlagali, enako kot ta komisija, da se prvi
odstavek 11. člena spremeni tako, da se v prvi vrsti med besedi »se« in »določi«
vstavi beseda »lahko«. Predstavnik izvršnega sveta si je glede tega amandmaja
pridržal izjavo.
Odbor predlaga prosvetno-kultumemu zboru, da predloženi zakon o štipendijah in posojilih za izobraževanje sprejme s predlaganim spreminjevalnim
predlogom.
Odbor je za poročevalca na seji zbora določil poslanca dr. Mira Stiplovška.
Št.: 67-6/67
Ljubljana, 2. 6. 1967
Na svoji seji dne 30. maja 1967 je zakonodajno-pravna komisija obravnavala
amandmaje, ki jih je na svojih sejah dne 14. aprila 1967 in 26. maja 1967 predlagal odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora k 1., 7. in 11. členu
predloga zakona o štipendijah in posojilih za izobraževanje.
Predstavnik izvršnega sveta je uvodoma izjavil, da izvršni svet sprejema
amandmaje navedenega odbora k 7'. in 11. členu zakonskega predloga, glede
katerih si je na seji odbora izjavo pridržal; prav tako pa sprejema tudi amandma
zakonodajno-pravne komisije z dne 3. aprila 1967 k 15. členu zakonskega predloga. Navedeni amandmaji so tako poštah sestavni del zakonskega predloga.
Zakonodajno-pravna komisija je amandmaje odbora za prosveto in kulturo
na seji podrobno proučila in ni imela pripomb glede amandmajev k 1. in 7. členu
zakonskega predloga, ni se pa strinjala z amandmajem odbora k 11. členu.
Z amandmajem odbora k 11. členu, ki ga je sprejel tudi predstavnik izvršnega sveta, se dajalcu štipendije nalaga obveznost, da v pogodbi določi, da
mora štipendist vrniti zneske, ki jih je prejel kot štipendijo, če ne izpolni
pogojev, s katerimi mu je bila štipendija podeljena. Prvotna določba prvega
odstavka 11. člena zakonskega predloga pa je določitev take obveznosti predvidela le kot možnost, ki se lahko uveljavi s pogodbo.
Zakonodajno-pravna komisija je že na svoji seji dne 3. aprila 1967 v načelni obravnavi navedenega zakonskega predloga menila, da predlagani zakon
ne bi smel neposredno urejati odnosov med štipendistom in štipenditorjem,
temveč naj bi na področju štipendiranja in posojil za izobraževanje postavil
le tiste norme, ki bi predstavljale najpotrebnejšo intervencijo družbe na tem
področju, neposredno urejanje odnosov med štipendistom in štipenditorjem
oziroma med posojilojemalcem in posojilodalajcem pa naj bi se v splošnih
okvirih zakona prepustilo medsebojni pogodbi. V zvezi s tem svojim načelnim
stališčem je komisija na seji dne 3. aprila 1967 tudi predlagala spremembo
15. člena zakonskega predloga, ker je pregloboko posegel v materialne pravice
posojilodajalca z obvezno določbo prvega odstavka, da se posojilojemalcu po-
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sojilo delno ali v celoti odpiše glede na študijski uspeh in druge pogoje, določene
v razpisu ali pogodbi. Podobno obveznost odpisa posojila je vseboval tudi drugi
odstavek 15. člena. Komisija je glede obeh odstavkov 15. člena predlagala
spremembo v tem smislu, da se odpis posojila ob navedenih razlogih v zakonu
le predvidi kot možnost, ki se nato lahko kot obveznost realizira v pogodbi.
Predstavnik izvršnega sveta je takrat predlagane spremembe sprejel.
Prvotno besedilo prvega odstavka 11. člena je bilo povsem v skladu z
načelnim stališčem komisije in s konkretnimi že omenjenimi spremembami
določbe 15. člena. Besedilo 11. člena po sprejetem amandmaju pa po mnenju
komisije pregloboko in preveč konkretno posega v materialne odnose med štipenditorjem in štipendistom, ki naj bi se urejali predvsem s pogodbo ter iz
vseh navedenih razlogov ni v skladu s konceptom predlaganega zakona.
Zaradi tega je komisija predlagala spremembo prvega odstavka 11. člena tako, da se v prvi vrsti med besedi »se« in »določi«
vstavi beseda »lahko«, s čimer se vzpostavlja prvotno besedilo te določbe.
Predstavnik izvršnega sveta si je o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 11. členu zakonskega predloga izjavo pridržal.
St.: 67-6/67
Ljubljana, 30. 5. 1967
PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli
1. člen
Tretji odstavek 62. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 7-43/65)
se črta.
2. člen
63. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelji na osnovni šoli morajo opraviti strokovni izpit in se strokovno
izpopolnjevati v skladu z določbami tega zakona.«
3. člen
Za 63. členom se doda devet novih členov, ki se glasijo:
»63. a člen
Učitelji pridobijo pravico opravljati strokovni izpit po dveh letih vzgojnega
izobraževalnega dela, morajo pa ga opraviti najpozneje v petih letih opravljanja
tega dela.
Učitelj, ki v petih letih ne opravi strokovnega izpita, ne sme več opravljati
vzgojnega izobraževalnega dela na osnovnih šolah.
63. b člen
Republiški sekretar za prosveto in kulturo s pravilnikom podrobneje določi
vsebino in način opravljanja strokovnega izpita in obveznega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev.
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63. c člen
Delovna mesta učiteljev, ki opravljajo vzgojno izobraževalno delo poln ali
najmanj polovičen delovni čas na osnovni šoli, se zasedajo po razpisu v skladu
z določbami tega zakona. S statutom osnovne šole se lahko določi, da se zasedajo
po razpisu tudi delovna mesta učiteljev, ki opravljajo vzgojno izobraževalno
delo manj kot polovičen delovni čas.
Razpisi po prejšnjem odstavku so redni, naknadni in izredni.
Osnovne šole so dolžne razpisati tista delovna mesta za posamezne učne
predmete, za katere je ob upoštevanju učne obveznosti, določene s tem zakonom,
nezasedenih najmanj 20 ur tedensko.
Redni razpis se objavi vsako leto v času od 1. do 15. aprila, naknadni razpis
pa v času od 1. do 15. julija.
Osnovne šole pošljejo vsako leto republiškemu sekretariatu za prosveto in
kulturo v objavo redni razpis najpozneje do 20. marca, naknadni razpis pa
najpozneje do 20. junija. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo skrbi,
da se redni in naknadni razpis enotno objavita za vso SR Slovenijo.
63. č člen
Rok za prijavo na razpis je 15 dni po objavi razpisa.
Osnovne šole morajo odločiti o izbiri kandidata in obvestiti kandidata o
izidu razpisa najpozneje v 20 dneh po izteku roka za prijavo na razpis.
Učitelj mora najpozneje v osmih dneh po prejemu obvestila o izidu razpisa
obvestiti osnovno šolo, kjer dela, da je sprejel razpisano delovno mesto.
Učitelju, ki je sprejet na drugo delovno mesto na podlagi rednega razpisa,
poteče razrešitveni rok z 31. avgustom tekočega leta.
Učitelju lahko preneha delovno razmerje po njegovi volji brez razrešitvenega roka, če osnovna šola v dogovorjenem roku ne izpolni z razpisom določenih pogojev.
63. d člen
Razrešitveni rok (čas, ko mora učitelj ob prenehanju delovnega razmerja
ostati na delovnem mestu) za učitelje je šest mesecev, če- ni s tem zakonom
drugače določeno.
Razrešitveni rok po prejšnjem odstavku in po četrtem odstavku 63. č člena
tega zakona ne velja, če se delovna skupnost in učitelj drugače sporazumeta.
63. e člen
Delovna obveznost učiteljev v osnovnih šolah je 42 ur tedensko. V ta delovni
čas se šteje poučevanje, priprava na vzgojno izobraževalno delo in drugo delo,
ki je v zvezi z vzgojno izobraževalno dejavnostjo osnovne šole.
63. f člen
Učna obveznost učiteljev za razredni pouk je toliko učnih ur, kolikor jih
določa predmetnik, vendar ne več kakor 24 učnih ur na teden. Učna obveznost
učiteljev za predmetni pouk je tedensko praviloma 22 ur.
Če organizacija vzgojnega izobraževalnega dela tako zahteva, lahko svet
osnovne šole v okviru delovne obveznosti poveča ah zmanjša posameznim učiteljem za predmetni pouk učno obveznost za največ dve uri tedensko.
23
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Učno obveznost določi ravnatelju in pomočniku ravnatelja v osnovni šoli
svet šole. Pri tem je treba upoštevati zlasti obseg in posebnosti v organizaciji
vzgojnega izobraževalnega dela.
Učna ura v osnovni šoli traja 45 minut.
63. g člen
Cas za priprave in drugo delo v okviru delovne obveznosti, ki je povezano
z vzgojnim izobraževalnim delom, je razlika med delovno obveznostjo in učno
obveznostjo.
V drugo delo v okviru delovne obveznosti, ki je povezano z vzgojnim izobraževalnim delomi, se šteje zlasti: popravljanje nalog, razredništvo, skrb za
knjižnico, kabinete, delavnice in telovadnice, dežurstvo, šolske konference,
izpiti za redne učence, mentorstvo pri izvajanju prostovoljnih dejavnosti, delo
s skupnostjo učencev, roditeljski sestanki, individualni stiki s starši in z drugimi
osebami v zvezi z vzgojnim izobraževalnim delom, obvezno strokovno izpopolnjevanje, vodstvo šolskih kuhinj ter drugo delo v zvezi z vzgojno izobraževalno
dejavnostjo osnovne šole.
63. h člen
Učitelji so lahko med letnimi šolskimi počitnicami poklicani na tečaje in
seminarje za strokovno izpopolnitev ali na druge dolžnosti v zvezi s pripravami za začetek šolskega leta, prav tako pa tudi na učne in vzgojne aktivnosti,
ki jih organizira osnovna šola med šolskimi počitnicami.
Učitelju, ki iz razlogov po prejšnjem odstavku ali zaradi bolezni ali zaradi
drugih opravičljivih razlogov ne mo.re izkoristiti letnega dopusta med šolskimi
počitnicami v trajanju, kot mu pripada po 65. členu temeljnega zakona o
delovnih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 43-516/66 in št. 52-617/66), je treba
omogočiti, da izkoristi letni dopust oziroma preostali del letnega dopusta izven
šolskih počitnic v istem koledarskem letu.«
4. člen
Drugi odstavek 88. člena se črta.
5. člen
Za 88. členom se dodajo trije novi členi, ki se glasijo:
»88. a člen
Učitelji (predmetni učitelji in profesorji), ki so bili po službeni dolžnosti
do konca leta 1959 dodeljeni na delovna mesta učnega predmeta, za katerega
nimajo izobrazbe ustrezne stroke, lahko ostanejo na teh delovnih mestih, oe ta
učni predmet ob uveljavitvi tega zakona še poučujejo in če izpolnjujejo pogoje
glede stopnje izobrazbe.
88. b člen
Učitelji, ki nimajo izobrazbe ustrezne stroke oziroma stopnje, ki se zahteva
za delovna mesta, na katerih opravljajo vzgojno izobraževalno delo ob uveljavitvi tega zakona, si morajo najpozneje v petih letih od uveljavitve tega zakona
pridobiti zahtevno izobrazbo. Ce si učitelji v tem roku ne pridobijo predpisane
izobrazbe, ne smejo več opravljati dela na teh delovnih mestih.
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88. c člen
Učitelji, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona več kakor pet let delovne
dobe in še niso opravili strokovnega izpita v prosvetni stroki, morajo najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona opraviti strokovni izpit. Čs
učitelji v tem roku ne opravijo strokovnega izpita, ne smejo več opravljati
vzgojnega izobraževalnega dela.«
6. člen
Za 89. členom se dodasta dva nova člena, ki se glasita:
»89. a člen
Določbe 63. do 63. h člena ter 88. b in 88. c člena tega zakona se primerno
uporabljajo tudi za vzgojitelje v vzgojnih varstvenih zavodih; obveznost vzgojiteljev v teh zavodih je 30 ur vzgojnega dela na teden, za letne dopuste vzgojiteljev v tistih vzgojnih varstvenih zavodih, ki poslujejo celo leto, pa ne
veljajo določbe 63. h člena tega zakona.
89. b člen
Republiški sekretar za prosveto in kulturo mora izdati izvršilne predpise
na podlagi tega zakona najpozneje do pričetka šolskega leta 1968/69.«
7. člen
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je pooblaščena, da
določi in izda prečiščeno besedilo zakona o osnovni šoli.
8. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
V februarju 1965 je Skupščina SR Slovenije zaradi uskladitve z ustavo
sprejela prečiščeno besedilo zakona o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 7-43/65).
V aprilu 1965 je zvezna skupščina sprejela temeljni zakon o delovnih razmerjih
(Uradni list SFRJ, št. 17-352/65). Ta zakon je bil v juliju 1966 noveliran z
zakonom o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list SFRJ, št. 28-336/66), v oktobru 1966 pa je zakoncdajno-pravna komisija zvezne skupščine določila prečiščeno besedilo temeljnega zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 43-516/66).
Temeljni zakon o delovnih razmerjih pooblašča republike, da s svojim zakonom podrobneje oziroma drugače uredijo dcJočena vprašanja glede delovnih
razmerij prosvetnih delavcev. Taka pooblastila so zlasti v tretjem odstavku
20. člena glede posebnih pogojev, ki so primerni zahtevam delovnega mesta;
v tretjem odstavku 22. člena glede delovnih mest, ki se zasedajo po razpisu;'
v desetem odstavku 2'3. člena glede izvedbe razpisa; v 39. členu glede časa za
pripravo, ki se šteje v delovni čas; v 66. členu glede dopusta prosvetnih delavcev
in v 114. členu glede prepovedi opravljanja dela na določenem delovnem' mestu.
23*
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Tako kakor so predvidene glede na navedena pooblastila ustrezne določbe
o delovnih razmerjih učiteljev srednjih šol v predlogu zakona o srednjem šolstvu,
je treba dopolniti tudi zakon o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 7-43/65).
Zato so v tem predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni
šoli na podlagi navedenih pooblastil temeljnega zakona o delovnih razmerjih
predvidene ustrezne določbe o delovnih razmerjih učiteljev osnovnih šol.
Ker za vzgojne varstvene zavode še nimamo posebnega zakona, je potrebno
urediti delovna razmerja vzgojiteljev teh zavodov analogno kakor za učitelje
srednjih in osnovnih šol. Zaradi tega je v prehodnih določbah po predlogu
predvideno, da se določbe tega zakona uporabljajo tudi za vzgojitelje vzgojnih
varstvenih zavodov s tem, da je obveznost vzgojiteljev v teh zavodih 30 ur
vzgojnega dela na teden in da za letne dopuste vzgojiteljev v tistih vzgojnih
varstvenih zavodih, ki poslujejo celo leto, ne veljajo določbe 63. h člena zakona
o osnovni šoli, ker se tem vzgojiteljem določajo dopusti po prvem in četrtem
odstavku 65. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
6. aprila 1967 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o osnovni šoli, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen izvršni svet.
V načelni obravnavi je komisija ugotovila, da se s predlaganim zakonom
deloma spreminja, predvsem pa dopolnjuje obstoječi zakon o osnovni šoli
(Ur. 1. SRS, št. 7/65), in sicer v zvezi s posameznimi določbami temeljnega
zakona o delovnih razmerjih (Ur. 1. SFRJ, št. 43/66 in 52/66), s katerimi se
prepušča republikam, da s svojimi predpisi podrobneje oziroma drugače uredijo
nekatera vprašanja delovnih razmerij prosvetnih delavcev. S predlaganimi
spremembami in dopolnitvami se tako za sedaj v celoti zaključuje zakonska
ureditev osnovnega šolstva v SR Sloveniji.
V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija k njegovim
posameznim določbam predlagala naslednje spremembe:
K 3. členu:
a) Besedilo (»čas, ko mora učitelj ob prenehanju delovnega razmerja ostati
na delovnem mestu)« se v prvem odstavku novega 63. b) člena črta ter vstavi
v besedilo četrtega odstavka novega 63. c) člena za besedama »razrcšitveni rok«.
b) V prvem odstavku novega 63. f) člena se v zadnjemi stavku črta beseda
»praviloma«. Tako spremenjeni stavek se prenese kot nov prvi stavek v drugi
odstavek istega člena.
c) V drugi vrsti drugega odstavka novega 63. g) člena se črta beseda »zlasti«.
Pojasnilo k izrazu »razrešitveni rok« je treba uvrstiti v zakonsko besedilo
na mestu, kjer se ta izraz prvič uporabi, ne pa šele kasneje. Zato se predlaga
prenos besedila s tem pojasnilom iz prvega odstavka novega 63. d) člena v četrti
odstavek novega 63. č) člena.
Določba zadnjega stavka v prvem odstavku novega 63. f) člena je v zvezi
z določbo naslednjega odstavka nedoločna. Določba o tem, da je učna obveznost
učiteljev za predmetni pouk praviloma 22 ur, bi pomenila, da že v tej zvezi
lahko pride do povečanja ah zmanjšanja učne obveznosti — poleg tega pa se
v naslednjem odstavku ponovno predvideva nadaljnja možnost odstopanja od
redne učne obveznosti. Ker že redna učna obveznost učiteljev za predmfetni
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pouk po prvem odstavku tega člena ni jasno opredeljena, bi bilo tako omogočeno tudi stopnjevano dvojno odstopanje od normalne učne obveznosti v tem
smislu, da se že po prvem odstavku določi drugačna učna obveznost, kot je navedena v zakonu le praviloma, nadaljnji odstop od že korigirane učne obveznosti
pa bi bil možen še na osnovi drugega odstavka.
Ker je v tej zvezi predstavnik izvršnega sveta pojasnil, da je »praviloma«
navedena učna obveznost dejansko mišljena kot redna in enotno določena učna
obveznost, odstopanje pa naj bi bilo možno le v skladu z drugim odstavkom
63. f) člena, je komisija v skladu s tako pojasnjenim smislom teh določb predlagala spremembo, navedeno pod b).
Ker se v določbi drugega odstavka 63. g) člena poleg vseh naštetih primerov
navaja še »drugo delo v zvezi z vzgojno izobraževalno dejavnostjo osnovne
šole«, je beseda »zlasti« v drugi vrsti drugega odstavka odveč in tudi smiselno
v nasprotju z ostalim besedilom te določbe.
K 5. členu:
V prvi vrsti novega 88. a) člena se besedilo »Učitelji (predmetni učitelji in
profesorji)« spremeni tako, da se glasi: »Predmetni učitelji in profesorji«.
Ker po pojasnilu predstavnika izvršnega sveta v tej določbi prihajajo v
poštev le predmetni učitelji in profesorji, ne pa vsi učitelji (kot v določbah
88. b) in 88. c) člena), je potrebno spremeniti besedilo tako, da bo z njim
določno opredeljen krog učiteljev, ki jih ta določba zadeva.
Predstavnik izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami in dopolnitvami strinjal in so tako postale sestavni del zakonskega predloga.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog
zakona s predlaganimi spremembami v skladu z ustavo in s pravnimi sistemom.
Št.: 61-11/67
Ljubljana, 6. 4. 1967
Odbor za prosveto in kulturo republiškega zbora je na seji dne 26. maja
1967 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni
šoli, ki.ga je predložil Skupščini SR Slovenije v obravnavo izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da temeljni zakon o delovnih razmerjih pooblašča republike, da s svojimi predpisi podrobneje oziroma drugače
uredijo določena vprašanja glede delovnih razmerij prosvetnih delavcev. Odbor
meni, da posebnosti vzgojno izobraževalnega dela upravičujejo ureditev, ki je
predložena v zakonskem predlogu.
V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je odbor sprejel naslednje spreminjevalne in dopolnilne predloge:
K 3. členu: V četrti vrsti novega 63. c) člena se besede »se zasedajo po
razpisu« nadomestijo' z besedama »šola popolni«.
Sprememba je redakcijska.
Besedilo prvega odstavka novega 63. h) člena se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelji so lahko' poklicani na tečaje in seminarje za obvezno strokovno
izpopolnitev (63. b člen) ah na druge dolžnosti v zvezi s pripravami za začetek
šolskega leta, prav tako pa tudi na učne in vzgojne aktivnosti, ki jih organizira
osnovna šola med šolskimi počitnicami.«
Določba predloga zakona obravnava dolžnost učiteljev do strokovnega izpopolnjevanja preveč nedoločno. Odbor meni, da je potrebno razlikovati med
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tečaji in seminarji za obvezno strokovno izpopolnitev, ki jih na podlagi 63. člena
določi in ureja s pravilnikom republiški sekretar za prosveto in kulturo; ter
mod tečaji in seminarji, ki jih organizirajo druge institucije. Učitelji so se
dolžni udeležiti le tečajev in seminarjev za obvezno strokovno izpopolnitev,
ne pa drugih.
K 3. a) členu: Doda se nov 3. a) člen:
V 80. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ravnatelja osnovne šole imenuje in razrešuje svet šole v soglasju z ustanoviteljem.«
Sedanji tretji odstavek postane novi četrti odstavek.
Predlagani način imenovanja in razreševanja ravnateljev osnovne šole
omogoča 44. člen temeljnega zakona o zavodih. Osnovne šole so zavodi, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena in je zato potrebna vloga širše
družbene skupnosti tudi pri imenovanju in razreševanju ravnateljev. Na podoben
način ureja to vprašanje tudi zakon o srednjih šolah.
K 5. členu: 88. a) člen in 88. b) člen se združita tako, da postane
sedanji 88. a) člen drugi odstavek novega 88. a) člena, sedanji 88. b) člen pa
njegov prvi odstavek.
Združitev obeh členov in zamenjava vrstnega reda je smdselna glede na
zahtevnost pogojev za. pridobitev ustrezne izobrazbe učiteljev, ki jih ta dva
člena določata.
Predstavnik predlagatelja se je strinjal z amandmajem k 3. a členu m k
5. členu, glede amandmajev k 3. členu (63. c) člen in 63. h) člen) pa si je
izjavo pridržal.
Odbor se strinja s spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi, ki jih je
dala k predlogu zakona zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije.
Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona z navedenimi spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi.
Odbor je za poročevalca na seji republiškega zbora določil poslanko Ivanko
Koren.
Št.: 61-11/67
Ljubljana, 26. 5. 1967
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov prosvetno-kulturnega
zbora je na ssji dne 31. maja 1967 obravnaval predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o osnovni šoli, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil
izvršni svet.
V obširni načelni obravnavi so člani odbora ugotovili, da predložene spremembe in dopolnitve k zakonu o osnovni šoli podrobneje urejajo nekatera
vprašanja delovnih razmerij učiteljev v osnovnih šolah, za kar so po določilih
temeljnega zakona o delovnih razmerjih pooblaščene posamezne republike.
Predlog zakona hkrati predvideva ustrezna določila tudi za vzgojitelje vzgojnovarstvenih zavodov.
Odbor je bil mnenja, da so v zakonskem predlogu predvidene zahteve glede
strokovne izobrazbe, učne obveznosti kot tudi obveznega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev v načelu sprejemljive in smotrne. Z njihovo uresničitvijo
se bo izboljšala izobrazbena struktura učnega kadra, kar gre v celoti v prid
uspešnejšemu delu šol. Ustrezna analiza pa naj bi pokazala, koliko je še stro-
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kovno neustrezno zasedenih učnih mest ter v kakšnem obsegu bodo predvidene
zahteve glede izobrazbe povzročile spremembo strukture učnega kadra.
Odbor je bil v podrobnosti seznanjen s kritičnimi in deloma utemeljenimi
pripombami glede napredovanja učencev od drugega do vključno sedmega razreda z negativno oceno, kar podrobneje urejajo 2., 3. in 4. odstavek 39. člena
zakona o osnovni šoli. Člani odbora so bih po temeljiti razpravi enotnega
mnenja, da so zahteve po spremembi ah črtanju omenjenih določil 39. člena
preuranjene in nesmotrne, ker strokovno še niso dovolj proučene niti pozitivne
niti negativne posledice izvajanja omenjenega predpisa. Osnovne šole namreč
niso bile v celoti sposobne, da bi uspešno uresničile zahtevo glede dodatnega
pouka za učence, ki napredujejo v višji razred z negativnimi ocenami. Ob
tem je bila izražena zahteva, da se prek prosvetno-pedagcške službe poveča
družbeni nadzor nad organizacijo, izvajanjem, metodo in vsebino dodatnega
pouka, ki je poleg redne učne obveznosti glavna naloga učiteljev na osnovnih
šolah. Ker je uspešno napredovanje učencev odvisno od vrste dejavnikov, naj
ustrezni upravni in strokovni organi čimprej — najkasneje pa do maja prihodnjega leta — izdelajo izčrpno oceno vzrokov in posledic izvajanja določil 39. člena
zakona o osnovni šoli. Ob tem naj upoštevajo tudi celotno duševno in telesno
preobremenjenost učencev, ki je tudi posledica metode pouka, načina in ocenjevanja, neutemeljenega širjenja pouka nekaterih predmetov in strokovne
usposobljenosti učiteljev. Člani odbora so poudarili, da bi bilo z racionalizacijo
pouka možno doseči večji učni uspeh ob manjši obremenitvi učencev.
V načelu se je odbor z zakonskim predlogom strinjal.
V podrobni obravnavi zakonskega predloga je odbor sprejel naslednja
spreminjevalna in dopolnilna predloga:
K 3. členu: V tretji in četrti vrsti novega 63. c člena se besede »se
zasedajo po razpisu« nadomestijo z besedama »šola popolni«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
V tretjem odstavku novega 63. č člena se med besedi »razpisa« in »obvestiti« vstavi beseda »pismeno«.
Odbor je bil mišljenja, naj bo že v zakonu točno določeno, na kakšen način
naj učitelj, ki zapušča delovno mesto, O tem obvesti šolo, kjer je bil doslej
zaposlen.
Odbor se ni strinjal s spreminjevalnim predlogom k prvemu odstavku
novega 63. h člena, ki ga je dal odbor republiškega zbora za prosveto in kulturo
in je zavzel isto stališče kot zakonodajno-pravna komisija v dodatnem poročilu
z dne 30. aprila 1967.
Predstavnik izvršnega sveta si je pridržal izjavo glede amandmaja k novemu 63. c členu, strinjal pa se je z dopolnitvijo novega 63. č člena.
Odbor se je strinjal z ostalima amandmajema odbora republiškega zbora
za prosveto in kulturo, prav tako pa tudi s spreminjevalnimi in dopolnilnimi
predlogi zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije.
Odbor predlaga prosvetno-kulturnemu zboru, da predloženi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli sprejme s predlaganimi spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi.
Odbor je za poročevalko na seji zbora določil podpredsednico odbora Lojzko
Gostenčnik-Zmavc.
Št.: 61-11/67
Ljubljana, 1. 6. 1967
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Na svoji seji dne 30. maja 1967 je zakonodajno-pravna komisija obravnavala
amandmaje, ki jih je na svoji seji dne 26. maja 1967 predlagal odbor za
prosveto in kulturo republiškega zbora k 3., 3. a in 5. členu predloga zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli.
Komisija je predlagane amandmaje podrobno proučila ter ni imela pripomb
k amandmajem, ki se nanašajo na novi 3. a člen in na 5. člen, ni pa se strinjala
z amandmaji, ki jih je odbor predlagal k 3. členu (novi 63. c in 63. h člen)
zakonskega predloga.
Predlagana redakcijska sprememba v četrti vrsti novega 63. c člena bi
redakciji zakona le škodovala in bi tudi vsebinsko lahko povzročila nejasnost.
Že temeljni zakon o delovnih razmerjih (Ur. 1. SFRJ, št. 43/66 in 52/66) je glede
stopanja delavcev na delo v delovno organizacijo na podlagi razpisa uveljavil
enotno pravno terminologijo tako, da se v tem smislu delovna mesta »zasedajo
po razpisu« (22. člen). Tudi v določbi 41. člena nedavno sprejetega zakona o
srednjem šolstvu (Ur. 1. SRS, št. 18/67) — s katero se uveljavlja vsebinsko
povsem enaka določba o razpisih kot v določbi novega 63. c člena predlaganega
zakona o osnovni šoli — se dosledno uporablja enotna terminologija tako, da
se delovna mesta »zasedajo po razpisu«.
Zaradi rabe enotne pravne terminologije in zato, da ne bi prišlo do nejasnosti, ker bi se po amandmaju odbora uporabil drugačen termin (šola popolni
delovna mesta) le v besedilu četrte vrste novega 63. c člena, medtem ko bi se
prvotno besedilo o zasedanju delovnih mest po razpisu v tretji vrsti besedila
istega člena ohranilo — razloga za razlikovanje pa ni — je komisija predlagala,
da se ohrani nespremenjeno prvotno besedilo novega 63. c člena.
Z amandmajem odbora predlagano spremenjeno besedilo novega 63. h člena,
tako kot je formulirano, po mnenju komisije povsem ne ustreza smislu, ki naj
bi ga ta določba v zakonu imela. Predlagatelj zakona je namreč s to določbo
nameraval realizirati določbo drugega odstavka 66. člena temeljnega zakona
o delovnih razmerjih, po kateri lahko republiški zakon določi, da je učno
osebje šol in drugih vzgojnih zavodov med letnimi šolskimi počitnicami lahko
klicano na tečaje za strokovno izpopolnitev ali na druge dolžnosti v zvezi s
pripravami za začetek šolskega leta, kot tudi na učne in vzgojne aktivnosti,
ki jih organizira šola, oziroma vzgojni zavod med počitnicami — pri čemer
mora biti v takih primerih letni dopust učnega in vzgojnega osebja določen
v splošnem aktu v skladu s temeljnim zakonom o delovnih razmerjih. Besedilo
določbe novega 63. h člena v zakonskem predlogu ustreza intencijam navedenega
temeljnega zakona in je povsem enaka določba za učitelje in vzgojitelje v srednjih šolah že uveljavljena v prvem odstavku 48. člena zakona o srednjem
šolstvu.
Spremenjeno besedilo 63. h člena v besedilu, kot ga predlaga odbor, se
smiselno odmika od prvotnega namena, ker ureja dolžnost posečanja tečajev
in seminarjev za strokovno usposobitev učiteljev na splošno in ne le med
letnimi šolskimi počitnicami v zvezi z rednim dopustom, oziroma je v tem
odnosu predlagano spremenjeno besedilo vsaj pomanjkljivo in zato premalo
jasno. Sicer pa meni komisija, da je prvotno besedilo zakonskega predloga v tej
zvezi skladnejše z zveznim temeljnim zakonom in ustvarja v pogledu letnih
dopustov in dolžnosti med letnimi šolskimi počitnicami enoten režim za učitelje
v srednjih in v osnovnih šolah. Iz teh razlogov komisija predlaga, da se 63. h
člen sprejme v prvotno predlaganem besedilu.
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Predstavnik izvršnega sveta, ki si je na seji odbora za prosveto in kulturo
republiškega zbora pridržal izjavo glede amandmajev k 63. c in 63. h členu,
je na seji komisije izjavil, da ne sprejema amandmaja odbora k 63. c, glede
amandmaja odbora k 63. h členu pa si je še nadalje pridržal izjavo.
Št.: 61-11/67
Ljubljana, 30. 5. 1967
PREDLOG ZAKONA
o ureditvi določenih vprašanj s področja blagovnega prometa
1. člen
Šteje se, da je gospodarska organizacija udeležena v kmetijski proizvodnji
individualnega kmetijskega proizvajalca po prvem odstavku 31. člena temeljnega zakona o blagovnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 1-8/67 — v nadaljnjem besedilu: temeljni zakon), če sklene z njim pred začetkom proizvodnega
procesa pismeno pogodbo, s katero morajo biti urejene medsebojne pravice
in obveznosti pogodbenih strank glede pridelovanja in prodaje oziroma odkupa
kmetijskih pridelkov po vrsti, količini in kakovosti pridelkov ter glede oene
in roka dobave oziroma prevzema pridelkov.
2. člen
Pri kupovanju kmetijskih pridelkov, ki niso bili pridelani v organizirani
proizvodnji (prvi odstavek 32. člena temeljnega zakona), so gospodarske organizacije, ki kupujejo take pridelke za prodajo ali predelavo, in veliki potrošniki,
ki jih kupujejo za svoje potrebe, omejeni s pogojem, da smejo pšenico, rž in
koruzo, govedo in prašiče, grozdje za predelavo, mošt in vino, hmelj ter mleko
kupovati samo v svojih poslovnih prostorih, govedo in prašiče pa tudi na organiziranih odkupnih mestih in na živinskih sejmih.
3. člen
Občinska skupščina predpiše z odlokom, katere zadeve organiziranja prometa na trgih imajo poseben družbeni pomen in kako sodelujejo pri odločanju
v takih zadevah v organizacijah, ki upravljajo trge, občani ter predstavniki
zainteresiranih organizacij in družbene skupnosti.
4. člen
Republiški sekretar za gospodarstvo določi za promet s posameznimi vrstami
blaga na drobno minimalne tehnične pogoje, ki morajo biti izpolnjeni glede
poslovnih prostorov (prodajni, skladiščni in drugi prostori) ter glede naprav
in opreme, da se zagotovi sodobno opravljanje blagovnega prometa in storitev,
če niso za posamezne proizvode predpisani tehnični pogoji že v zveznem zakonu.
5. člen
Kdor ni v delovnem razmerju v gospodarski organizaciji, ne sme zanjo po
določbi prvega odstavka 25. člena temeljnega zakona kupovati in prodajati indu-
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sirijskih proizvodov, žita, goved in prašičev, grozdja za predelavo, mošta in
vina, hmelja, mleka, kromipirja ter sadja.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
Prvega marca t. 1. se je začel uporabljati temeljni zakon o blagovnem prometu (Ur. list SFRJ, št. 1-8/67). Z uveljavitvijo tega zakona je prenehala veljavnost devetindvajsetim zveznim predpisom s področja blagovnega prometa,
veljavnost štirim predpisom pa bo prenehala, ko bodo na podlagi zakonskih
pooblastil izdani ustrezni dopolnilni predpisi.
V temeljnem zakonu je dano republiki oserra pooblastil, da z zakonom ali
z drugim predpisom mora ali lahko predpiše določene pogoje ali način opravljanja blagovnega prometa. V tej zvezi se predlaga, da republika izda zakon
o ureditvi določenih vprašanj s področja blagovnega prometa, v katerem bi bila
urejena vprašanja po zveznih pooblastilih; tam, kjer je to mogoče in ustreznejše,
pa bi se pooblastilo za izdajo dopolnilnih predpisov preneslo tudi na ustrezne
organe. Pooblastila iz 24., 26. in 27. člena temeljnega zakona pa se za zdaj ne
bi uporabila iz tehle razlogov:
Spremljanje gibanja blaga in cen je gospodarskim organizacijam samim
potrebno in tudi pretežno zadovoljivo organizirano, zato ne bi kazalo predpisovati podatkov in evidenc, ki so jih gospodarske organizacije dolžne voditi, da
po njih spremljajo gibanje blaga in oen (24. člen temeljnega zakona).
V zvezi s pooblastilom iz 26. člena temeljnega zakona, po katerem lahko
gospodarska organizacija prepusti osebi, ki ni pri njej v delovnem razmerju,
opravljanje dejavnosti posamezne manjše enote ali izločenega poslovnega mesta
za promet na drobno z določenimi proizvodi, za zdaj ne bi predpisovali posebnih
pogojev za prepuščanje in poslovanje. Praksa bo pokazala, kako in v kakšnem
obsegu bodo gospodarske organizacije šle v taka pogodbena razmerja in ali bo
glede kmetijskih živilskih proizvodov, proizvodov za vsakdanjo porabo, kmetijskega orodja, proizvodov, ki so potrebni za motorni cestni promet, in predmetov,
ki se navadno prodajajo v turističnem prometu, prišlo do izboljšanja preskrbe
in asortimenta. Republika pa ima seveda možnost v primeru potrebe naknadno
predpisati ustrezne pogoje.
Prav tako ni potrebno izkoristiti pooblastila o določitvi enostavnejšega poslovanja za manjše gospodarske organizacije (do treh delavcev), ki opravljajo
promet s kmetijskimi živilskimi proizvodi in proizvodi za vsakdanjo porabo
(27. člen temeljnega zakona), ker t. i. pavšalisti z zakonom niso več predvideni
in takih gospodarskih organizacij v naši republiki skoraj ni. Poleg tega nismo
zainteresirani za tako majhna podjetja in naj take gospodarske organizacije
jyko.rist.ijo možnosti po 26. členu temeljnega zakona.
Do sprejetja republiških predpisov so za urejanje blagovnega prometa v
veljavi le temeljni zakon o blagovnem prometu, trije pravilniki o minimalnih
tehničnih pogojih in odredba o posebnih pogojih, ob katerih se smejo dajati
v promet posamezni industrijski izdelki (86. člen temeljnega zakona). Zato je
od posameznih udeležencev v blagovnem prometu odvisno, kako izvajajo določbe
temeljnega zakona, ki se nanašajo na pooblastila republike (zlasti 25. in 31. člen
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temeljnega zakona). To terja, da se čimprej sprejme ustrezen republiški zakon
po tem predlogu.
K 1. členu :
Kupovanje kmetijskih pridelkov od indivudalnih proizvajalcev so po dosedanjih predpisih opravljale predvsem' kmetijske zadruge in so le izjemoma
lahko s posebnimi dovoljenji upravnih organov kupovali veliki potrošniki od
individualnih proizvajalcev določene proizvode. Poleg kmetijskih zadrug so
lahko pod določenimi pogoji sklepale pogodbe neposredno z individualnimi
proizvajalci o pridelovanju in dobavi kmetijskih pridelkov tudi gospodarske
organizacije, ki se ukvarjajo s pridelovanjem, predelovanjem, dodelavo ah prometom kmetijskih pridelkov. Pogoji za to so bili: posebna kooperacijska poslovna
enota, strokovni kadri, sredstva za proizvodnjo, oprema, sortna semena, gnojila,
sredstva za varstvo rasthn ali živali, krmila, reprodukcijski material, skladiščni
prostori ter oprema, naprave za manipulacijo, posebno pa sklepanje pogodb
pred pričetkom proizvodnega procesa.
Kakor je bil z dosedanjimi predpisi poudarjen tako imenovani monopol
kmetijskih zadrug pri odkupu, se v novem zakonu poudarja glede kupovanja
kmetijskih pridelkov od individualnih proizvajalcev udeležba v proizvodnji gospodarskih organizacij. Pogodbeno sodelovanje v naši republiki zajema le okoli
26 %> individualne kmetijske proizvodnje, zato ne bi bilo potrebno zaostrovati
pogojev, kaj se šteje za udeležbo v proizvodnji kmetijskih pridelkov, ker zato
tudi ni materialne baze. Čvrsta pogodba z osnovnimi elementi bi v sedanjem
stanju proizvodnje in kupovanja kmetijskih pridelkov povsem zadoščala.
K 2. členu:
Ce primerjamo' stari in novi režim kupovanja kmetijskih pridelkov od individualnih proizvajalcev, ugotovimo, da je v starem režimu prvenstvo dano kmetijskim zadrugam, v novem pa kooperaciji. Po starem je bilo mogoče odstopati
od temeljnega načela le pod določenimi pogoji s posebnim dovoljenjem ali s
kooperacijo'. Po novem pa bo za odstopanje od temeljnega načela odločilna razvitost oziroma nerazvitost kooperacije. V sedanjih razmerah verjetno še ne bo
prišlo v celoti do veljave načelo poslovnosti, zato se lahko zgodi, da bo temeljno
načelo pri kupovanju kmetijskih pridelkov od individualnih proizvajalcev, tj.
kooperacija, le izjema v temi režimu. Z uveljavitvijo novega zakona je namreč
kupovanje kmetijskih pridelkov, ki niso bih pridelani v organizirani proizvodnji,
naravnost od individualnih proizvajalcev prosto, če republika ne predpiše posebnih pogojev za tako kupovanje. Glede na pomembnost posameznih kmetijskih pridelkov za našo republiko so v predlogu zakona določeni pogoji le za
kupovanje naslednjih kmetijskih pridelkov: pšenica, rž in koruza, govedo in
prašiči, grozdje za predelavo, mošt in vino, hmelj ter mleko.
Količinski odkup teh kmetijskih pridelkov je bil v letu 1966 naslednji:
Kmetijski
pridelek

Enota
mere

Qdkuo

pšenica in rž
koruza
živina
prašiči
vino ........
grozdje
mleko .... v tisoč

ton
ton
ton
ton
hI
ton
1

15 948
1 878
80 067
11 744
156 187
2 590
109 324

Razmerje v odkupu 1966
zasebni družbeni 1985
16
56
67
39
26
16
57

84
44
33
61
74
84
43

189
121
121
78
84
53
124
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Za navedene kmetijske pridelke se določa kot pogoj kupovanja to, da smejo
gospodarske organizacije oziroma veliki potrošniki te pridelke kupovati le v
svojih poslovnih prostorih, to je na sedežu podjetja oziroma v enotah podjetja.
Glede na dosedanjo organizacijo odkupa živine in prašičev pa bi to blago
lahko kupovah tudi na organiziranih odkupnih mestih in na živinskih sejmih.
Sprehajanje kupcev po terenu bi namreč oviralo oziroma onemogočilo že dokaj
dobro organiziran odkup navedenih kmetijskih pridelkov. — Z velikimi potrošniki so* v smislu tega zakona mišljeni zavodi in organizacije ter zasebni obrtniki
in gostinci, katerim so kmetijski pridelki potrebni za opravljanje njihove dejavnosti.
Upoštevajoč določila temeljnega zakona o blagovnem prometu in tega zakonskega predloga bi bil režim odkupa kmetijskih pridelkov od individualnih kmetijskih proizvajalcev urejen takole:
— Individualni proizvajalci smejo prosto prodajati lastne proizvode (30. člen
temeljnega zakona), to praktično pomeni, da bodo lahko prodajali kmetijske
proizvode na svojem domu, na trgih in sejmih in v poslovnih prostorih kupcev,
v kooperacijski proizvodnji pa pod pogoji, ki so določeni s pogodbo-.
— Gospodarske organizacije (kupci) smejo kupovati kmetijske pridelke
neposredno od individualnih proizvajalcev: — prvenstveno z udeležbo v proizvodnji kmetijskih pridelkov (1. člen predloga zakona); — v svojih poslovnih
prostorih pridelke, ki so pod režimom tega zakona (2. člen); — pridelke, ki niso
pridelani v organizirani proizvodnji, in pridelke, ki niso uvrščeni v poseben
režim, pa smejo kupovati tudi na domovih individualnih proizvajalcev.
— Veliki potrošniki smejo kupovati kmetijske pridelke, ki niso bih pridelani v organizirani proizvodnji in ki so uvrščeni v poseben režim, naravnost od
individualnih proizvajalcev le v svojih poslovnih prostorih; druge kmetijske
pridelke pa tudi na domovih individualnih proizvajalcev.
K 3. členu:
Obstoječi občinski odloki o tržnem redu na živilskih trgih na drobno obravnavajo' organizacijo in pogoje, poslovanje trgov (splošna določila, prodajna mesta,
tržni čas, prodaja blaga, higienski pogoji prodaje, pristojbine, sankcije) ter
naloge in dolžnosti uprave trgov, ki organizira in vodi poslovanje na trgih. Novi
predpis, ki se nanaša tudi na neživilske trge, obravnava predvsem udeležbo
občanov, organizacij in družbene skupnosti v upravljanju trgov.
Spričo lokalnega značaja trgov bo občinska skupščina najbolje opredelila
družbeni pomen posameznih zadev ter predpisala način sodelovanja občanov
in organizacij pri upravljanju trgov. Zato je po predlogu zakona ta pristojnost
prenesena na občinsko skupščino.
K 4. členu:
Do izdaje ustreznih republiških predpisov, ostanejo v veljavi pravilniki o
minimalnih tehničnih pogojih, napravah in opremi za promet s posameznimi
vrstami blaga (Ur. list SFRJ, št. 32/60 in 36/65; št. 16/58; št. 33/60 in 36/65),
zato trenutno ni potrebno izdati ustreznih republiških predpisov. Ker so ti
sedanji predpisi primerni, jih bo mogoče uporabiti tudi pri pripravi republiških
predpisov, ki naj bi jih izdal republiški sekretariat za gospodarstvo. Za posamezne specifične proizvode (zdravila, eksplozivi, orožje, semena in podobno)
pa so tehnični pogoji določeni že z zveznimi zakoni.
Temeljno načelo v pravilniku, ki se nanaša na trgovske organizacije, je,
da morajo imeti poslovni prostori minimalno ureditev in opremo, da se omogoči pravilna manipulacija z blagom, hranjenje blaga pred kvarjenjem in one-
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snaženjem ter kulturna postrežba. V pravilniku so določbe o zunanjem izgledu
in o notranjosti prodajalne, o opremi in napravah, o pomožnih prostorih, o priročnih skladiščih, o skladiščih in o odprtih skladiščih.
K 5. členu :
Čeprav je namen 25. člena temeljnega zakona, da se uredi dejavnost nakupovalcev in zbiralcev ter morebiti tudi prodajalcev raznih spominkov, cvetja,
knjig in podobnega blaga, se dajo določbe navedenega člena zelo široko tolmačiti. Tako bi taka oseba lahko opravljala npr. tudi dejavnost trgovskega
potnika, zastopnika, predstavnika itd., in to tudi za več gospodarskih organizacij, s čimer bi se povečalo število posrednikov.
Ker temeljni zakon v tej zvezi ne daje možnosti, da bi republika predpisala
pogoje oziroma način opravljanja zadevne dejavnosti, mora republiški predpis
žeto zožiti spisek blaga, s katerim bi lahko za gospodarsko organizacijo opravljala
promet tudi oseba, s katero ni sklenila delovnega razmerja. Zato predlog tega
zakona predvideva, da oseba, ki ni v delovnem razmerju pri gospodarski organizaciji, ne sme opravljati prometa s celotno skupino industrijskih proizvodov,
čeprav bi bilo zlasti pri prodaji nekaterih industrijskih proizvodov (predmeti
vsakdanje rabe: kravate, robci, nogavice, vezalke, denarnice, zobne ščetke,
brivski pribor in podobno) tako poslovanje umestno.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
3. aprila 1967 obravnavala predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja blagovnega prometa, ki ga je Skupščini SRS predložil njen izvršni svet.
V načelni obravnavi je komisija ugotovila, da so splošni pogoji, ki veljajo
za blagovni promet in storitve v blagovnem prometu, določeni s temeljnim
zakonom o blagovnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 1/67), kar glede na naravo
zakonske materije in zaradi potrebne enotnosti v gospodarskem prometu spada
v zvezno zakonodajno pristojnost. Predloženi republiški zakon ima v odnosu do
citiranega temeljnega zakona v bistvu dopolnilni značaj in ureja le posamezna
vprašanja s področja blagovnega prometa, katerih podrobna ureditev je po
temeljnem zakonu prepuščena republikam (določbe 9., 25., 31., 32. in 46. č'ena
temeljnega zakona). Iz razlogov, ki so podrobno navedeni v obrazložitvi zakonskega predloga, pa predlagani zakon ne izkoristi pooblastil za republiko po 24.,
26. in 27. členu temeljnega zakona. V tej zvezi komisija k predlogu zakona ni
imela načelnih pripomb, ter se je strinjala z obrazložitvijo' predstavnika izvršnega sveta.
V podrobni obravnavi je zakonodajno-pravna komisija predlagala spremembo v besedilu 1. člena zakonskega predloga tako, da se besedilo: »če sklene
z njim pred začetkom proizvodnega procesa pismeno pogodbo, s katero morajo
biti urejene medsebojne pravice« nadomesti z besedilom: »če z njim sodeluje
v proizvodnji na podlagi pismene pogodbe, ki mora biti sklenjena pred začetkom
proizvodnega procesa in v kateri morajo biti urejene medsebojne pravice«.
Po določbi 31. člena temeljnega zakona o blagovnem prometu smejo kmetijske pridelke kupovati naravnost od individualnih proizvajalcev za nadaljnjo
prodajo ah predelavo tiste gospodarske organizacije, ki so z njimi udeležene
v proizvodnji; republika pa dolo-či z zakonom, kaj se v tej zvezi šteje za ude-
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ležbo v proizvodnji kmetijskih pridelkov. Komisija je predlagala spremembo
besedila, ki omenjeno nalogo izpolnjuje ter ustreza smislu navedene določbe
temeljnega zakona, sicer pa vsebinsko prvotne določbe ne menja. V novem
besedilu je namreč opredeljeno tisto sodelovanje v proizvodnji, ki se šteje kot
udeležba v proizvodnji kmetijskih pridelkov v smislu 31. člena temeljnega
zakona.
V podrobni obravnavi je bilo postavljeno tudi vprašanje skladnosti določbe
3. člena zakonskega predloga z ureditvijo tržnic v predlogu zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega
družbenega pomena (10. in 11. alinea 1. člena). Komisija je bila mnenja, da ne
gre za neskladnost. Vsebina določbe 3. člena zakonskega predloga je namreč
določena v 46. členu temeljnega zakona o blagovnem prometu, po katerem republika določi z zakonom ali občinska skupščina z odlokom, ki ga sprejme na
podlagi zakona, katere zadeve organiziranja prometa na trgih imajo poseben
družbeni pomen in kako sodelujejo pri njih občani ter predstavniki zainteresiranih organizacij in družbene skupnosti. Naloga predlaganega republiškega
zakona je le v tem, da odloči, ali bo to vprašanje rešeno neposredno v republiškem zakonu, ali pa se rešitev prepusti občinskim skupščinam. Predlagatelj
zakona se je odločil za drugo možnost, kar je po mnenju komisije pravilno. Gre
torej za specifično ureditev, ki je v osnovi postavljena v zveznem zakonu in
vsebinsko ne nasprotuje rešitvam, predvidenim v predlogu zakona o komunalnih delovnih organizacijah, ki opravljajo komunalno dejavnost posebnega
družbenega pomena.
Predstavnik izvršnega sveta si je izjavo o amandmaju komisije k 1. členu
zakonskega predloga pridržal.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog
zakona s predlagano spremembo v skladu z ustavo in s pravnim sistemom.
Št.: 330-16/67
Ljubljana, 3. 4. 1967
Odbor za trgovino, gostinstvo in turizem republiškega zbora je na 35. seji,
dne 25. 5. 1967 razpravljal in sklepal o predlogu zakona o ureditvi določenih
vprašanj s področja blagovnega prometa, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Zakonski predlog je obrazložil predstavnik izvršnega sveta tovariš Peter
Vujec.
V splošnem delu razprave, ki so se je udeležili tudi predstavniki gospodarske zbornice ŠRS, je odbor ugotovil, da je republiški zakon o ureditvi določenih vprašanj s področja blagovnega prometa glede na okvirnost zveznega
zakona in glede na pooblastila, ki jih ta daje republikam, potreben. Odbor se
je zavzel za čim širšo liberalizacijo blagovnega prometa na vseh področjih
gospodarstva in podčrtal, da mora postati načelo liberalizacije osnova za urejanje tega področja. V razpravi je odbor nadalje ugotovil, da so omejitve v
drugem členu zakonskega predloga preobširne in da bi kazalo seznam proizvodov, za katere se določajo omejitve, skrčiti. Odbor se tudi ni strinjal z vsebino
in obrazložitvijo k 5. členu zakonskega predloga, ki onemogoča, da bi delovne
organizacije angažirale za nakup in prodajo- nekaterih proizvodov, zlasti indu-
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strijskih, tudi ljucLi, ki niso z njo v rednem delovnem razmerju. Taka omejitev,
pomeni korak nazaj z dosedanjo že uveljavljeno prakso, ko so ljudje lahko
opravljali promet z raznim bižuterijskim, galanterijskim, prehrambenim, knjigotržkim blagom, spominki itd., pa čeprav niso bih v rednem delovnem razmerju
z gospodarsko organizacijo. Taka omejitev bi predvsem škodila turizmu, ker
onemogoča, da bi si v sezonskih mesecih delovne organizacije zagotovile osebe,
ki bi bile pripravljene prodajati na primer brezalkoholne pijače, embalirane
prehrambene proizvode (mleko, sokovi, sladoled, sadje), spominke, razno galanterijsko in bižuterijsko blago itd. Upravičenost prodaje nekaterih industrijskih
proizvodov pa ugotavlja celo predlagatelj sam v svoji obrazložitvi. S tem je
odbor poudaril, da bi moral republiški zakon le uveljaviti nekatere omejitve in
s tem izkoristiti pooblastila, ki jih daje temeljni zakon v svojem 25. členu.
V podrobni obravnavi posameznih Členov je odbor sprejel naslednje dopolnitve in spremembe:
K 1. členu: Odbor se strinja z amandmajem zakonodajno-pravne komisije k 1. členu zakonskega predloga.
Umestno je z nazivom pogodbe jasneje opredeliti njeno vsebino.
K 2. členu: V peti vrsti se za besedo »govedo-« črta besedilo »in prašiče,
grozdje za predelavo, mošt in vino, hmelj .ter mleko-« in nadomesti z besedilom:
», prašiče in hmelj«.
Na podlagi ugotovitev v splošnem delu razprave predlaga odbor, da se
iz posebnega režima odkupa za nekmetijske gospodarske organizacije in velike
potrošnike izvzame jo naslednji proizvodi: grozdje za predelavo, mošt, vino in
mleko. Tako na primer pri vinu le prost odkup zagotavlja gostinstvu določene
sorte oziroma tipe vin, ki jih v naravni kakovosti od vinskih podjetij ni možno
dobiti. Odbor je tudi ugotovil, da prost odkup teh proizvodov od strani nekmetijskih gospodarskih organizacij in velikih potrošnikov količinsko ni tako pomemben, da bi rušil stabilne odnose na tržišču, v mnogočem pa lahko pripomore
k izboljšanju storitev v gostinstvu in boljši založenosti tržišča. Odbor ni csvojil
predloga, da naj se iz posebnega režima odkupa izvzamejo tudi prašiči. Do take
odločitve je odbor prišel po daljši razpravi in na podlagi glasovanja. Na odločitev odbora so vplivala zlasti naslednja dejstva:
— sam zakonski predlog omogoča, da se promet s prašiči odvija na organiziranih odkupnih mestih in na živinskih sejmih. S tem je svoboda trgovanja
s prašiči v zadostni meri zagotovljena;
— stalna nevarnost nalezljivih bolezni nujno zahteva, da promet s prašiči
ni popolnoma liberaliziran, temveč, da se odvija pod določeno kontrolo;
— vse republike so v svojih predpisih tudi predvidele poseben režim za
odkup prašičev. Tudi iz tega razloga ne bi kazalo v naši republiki uveljaviti
drugačnega režima kot ga ima na primer sosednja Hrvatska, zlasti če upoštevamo, da leže naši največji svinjerejski predeli prav ob meji s Hrvatsko. Enotnost jugoslovanskega tržišča zahteva, da naj bodo tržni pogoji vsaj približno
enaki v vsej državi.
Predlagani amandma je sprejel tudi predstavnik izvršnega sveta in je tako
pcstal sestavni del zakonskega predloga.
K 5. členu : Besedilo 5. člena se črta in nadomesti z novim besedilom:
»Kdor ni v delovnem razmerju v gospodarski organizaciji, ne sme zanjo po
dolo-čbi prvega odstavka 25. člena temeljnega zakona kupovati in prodajati na
debelo industrijskih proizvodov, pšenice, rži in koruze, goveda in prašičev,
hmelja, vina in mošta ter ne sme prodajati na drobno industrijskih proizvodov,
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razen galanterijskega in bazarskega blaga, igrač, parfumerijskega in kozmetičnega blaga, knjig in časopisov, tobačnih izdelkov, vžigalic in potrebščin, gospodinjskih potrebščin in izvirno pakiranih živil.«
Izhajajoč iz ugotovitev v prvem delu razprave sodi odbor, da ne bi kazalo
z republiškim predpisom preprečiti, da delovne organizacije v določeni meri
izkoristijo tudi take možnosti prodaje svojega blaga kot ga predvideva 25. člen
temeljnega zakona. Po mnenju odbora pa popolna liberalizacija ne bi bila
umestna. S predlaganim amandmajem se zato predvideva prepoved nakupa in
prodaje na debelo vseh industrijskih proizvodov in določenih najvažnejših kmetijskih proizvodov, dovoljuje pa se nakup in prodaja na drobno kmetijskih proizvodov in prodaja na drobno le določenih vrst industrijskih proizvodov. S
takim določilom bo delovnim organizacijam omogočeno, da bodo na racionalen
in ekonomičen način lahko približale določeno vrsto proizvodov potrošnikom
(predmeti vsakdanje rabe), oskrba turističnih točk se bo izboljšala (sadni
sokovi, pivo, sadje, mleko, razna poživila,, spominki itd.) in ohranila se bo
oblika blagovnega prometa, ki se je v praksi že uveljavila.
Predstavnik izvršnega sveta se je z amandmajem strinjal in je tako postal
sestavni del zakonskega predloga.
Odbor za trgovino, gostinstvo in turizem predlaga republiškemu zboru, da
predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja blagovnega prometa
sprejme ob upoštevanju amandmajev odbora.
Odbor je za svojega poročevalca določil člana odbora Ivana Brumna.
Št.: 330-16/67
Ljubljana, 26. 5. 1967
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov gospodarskega zbora
Skupščine SR Slovenije je na 67. seji dne 29. 5. 1967 razpravljal in sklepal o
predlogu zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja blagovnega prometa,
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo izvršni svet.
Predstavnik predlagatelja je v obrazložitvi poudaril, da je bil osnutek tega
zakona v toku priprav zaradi svoje pomembnosti predmet obsežnih razprav.
Zakonski predlog vsebuje sprostitev odkupa nekaterih kmetijskih proizvodov,
za ostale proizvode pa predpisuje poseben režim.
V načelni razpravi so člani odbora ugotovili, da je republiški zakon o ureditvi določenih vprašanj s področja blagovnega prometa potreben in so se zavzeli za čim širšo liberalizacijo blagovnega prometa na vseh področjih gospodarstva.
V podrobni obravnavi se je odbor strinjal z naslednjimi dopolnitvami in
spremembami:
KI. členu : Odbor se strinja z amandmajem zakonodajno-pravne komisije, da se v šesti vrsti za besedo »pogodbo« črta vejica, in doda besedilo:
»o sodelovanju v proizvodnji«.
Umestno je z nazivom pogodbe jasneje opredeliti njeno vsebino.
K 2. členu : Odbor je sprejel amandma odbora za trgovino, gostinstvo
in turizem republiškega zbora, da se v peti vrsti za besedo »govedo« črta besedilo »in prašiče, grozdje za predelavo, mošt in vino, hmelj ter mleko« in nadomesti z besedilom: », prašiče ter hmelj«.
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Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov gospodarskega zbora
se je strinjal s predlogom odbora za trgovino, gostinstvo in turizem republiškega
zbora, da se iz posebnega režima odkupa za nekmetijske gospodarske organizacije in velike potrošnike izvzame jo naslednji proizvodi: grozdje za predelavo, mošt, vino in mleko. Prav tako so se člani odbora strinjali, da velja
za prašiče še vedno poseben režim odkupa, ker sam zakonski predlog omogoča,
da se promet s prašiči odvija na organiziranih odkupnih mestih in na živinskih
sejmih. S tem je svoboda trgovanja s prašiči v zadostni meri zagotovljena.
Nevarnost prašičje kuge zahteva, da se promet s prašiči odvija pod določeno
kontrolo. Tudi ostale republike so v svojih predpisih predvidele poseben režim
za odkup prašičev.
K 5. členu: Odbor se je strinjal tudi z amandmajem odbora za trgovino,
gostinstvo in turizem republiškega zbora, da se besedilo tega člena črta in se
nadomesti z besedilom:
»Kdor ni v delovnem razmerju v gospodarski organizaciji, ne sme zanjo po
določbi prvega odstavka 25. člena temeljnega zakona kupovati in prodajati na
debelo industrijskih proizvodov, pšenice, rži in koruze, goveda in prašičev,
hmelja, vina in mošta ter ne sme prodajati na drobno industrijskih proizvodov,
razen galanterijskega in bazarskega blaga ter igrač, parfumerijskega in kozmetičnega blaga, knjig in časopisov, tobačnih izdelkov, vžigalic in potrebščin
ter gospodinjskih potrebščin in izvirno pakiranih živil.«
Predstavnik izvršnega sveta se je z navedenimi amandmaji strinjal.
Po razpravi je odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov sklenil,
da predlaga gospodarskemu zboru, da sprejme predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja blagovnega prometa.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil podpredsednika inž. Ivana
Arzenška.
Št.: 330-16/67
Ljubljana, 29. 5. 1967
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov gospodarskega zbora
Skupščine SR Slovenije je na seji dne 8. 6. 1967 obravnaval spremembe amandmajev, ki jih je predlagala zakonodajno-pravna komisija k predlogu zakona o
ureditvi določenih vprašanj s področja blagovnega prometa.
Odbor se je strinjal s spremembami in sicer:
— da se besedilo amandmaja k 1. členu zakonskega predloga spremeni
tako, da se glasi:
»če z njim sodeluje v proizvodnji na podlagi pismene pogodbe, ki mora biti
sklenjena pred začetkom proizvodnega procesa in v kateri morajo biti urejene
medsebojne pravice«.
S tem se dopolnjuje in precizira besedilo že sprejetega amandmaja.
— da se izvrši redakcijska sprememba v zadnjem delu besedila 5. člena,
ki se glasi:
»industrijskih proizvodov, razen: galanterijskega in bazarskega blaga; igrač;
parfumerijskega in kozmetičnega blaga; knjig, in časopisov; tobačnih izdelkov,
vžigalic in potrebščin, gospodinjskih potrebščin in izvirno pakiranih živil.«
Sprememba je bila potrebna, da se ločijo posamezne skupine blaga, ki so
naštete v tekstu.
24
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Predstavnik izvršnega sveta se je s spremembami strinjal.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov predlaga gospodarskemu zboru, da pri sprejetju zakonskega predloga navedene spremembe
sprejme.
Št.: 330-16/67
Ljubljana, 9. 6. 1967
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
30. maja 1967 obravnavala amandmaje, ki sta jih v enakem besedilu predlagala
odbor za trgovino, gostinstvo in turizem republiškega zbora ter odbor gospodarskega zbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov k 2. in 5. členu
predloga zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja blagovnega prometa.
Komisija je ugotovila, da je spremenjeno besedilo prav tako kot tudi
prvotno besedilo 2. in 5. člena zakonskega predloga v skladu z določbami 32.
in 25. člena temeljnega zakona o blagovnem prometu (Ur. 1. SFRJ, št. 1/67) ter
je določitev širšega ali ožjega seznama pridelkov oziroma proizvodov, katerih
nakup in prodaja naj bi se ravnala po režimu iz 2. in 3. člena, odvisna od
pretehtane vsebinske politične odločitve. V tej zvezi je bilo v komisiji izraženo
mnenje, da je treba zlasti skrbno in z vso odgovornostjo pretehtati predlagano
razširitev seznama industrijskih proizvodov in kmetijskih pridelkov v drugem
delu besedila 5. člena zakonskega predloga.
Ne glede na vprašanje vsebinske ustreznosti, o katerem komisija glede na
svojo vlogo ni razpravljala globlje, kot je prikazano v prejšnjem odstavku, pa
je bila komisija mnenja, da je druga polovica predlaganega spremenjenega
besedila 5. člena premalo jasna in je treba ta del besedila z uporabo ustreznih
ločil med posameznimi skupinami tam navedenih proizvodov redakcijsko izboljšati. Zadnji del besedila 5. člena naj bi se glasil takole:
>■>... industrijskih proizvodov, razen: galanterijskega in bazarskega blaga;
igrač; parfumerijskega in kozmetičnega blaga; knjig in časopisov; tobačnih izdelkov, vžigalic in potrebščin; gospodinjskih potrebščin in izvirno pakiranih
živil.«
Predstavnik izvršnega sveta se je s predlagano redakcijsko spremembo
besedila strinjal; poleg tega pa je izjavil, da izvršni svet sprejema tudi amandma zakonodajno-pravne komisije z dne 3. aprila 1967 k 1. členu zakonskega
predloga, o katerem si je na takratni seji komisije izjavo pridržal.
Št.: 330-16/67
Ljubljana, dne 30. 5. 1967
PREDLOG ZAKONA
o sanitarni inšpekciji v SR Sloveniji
1. člen
V SR Sloveniji se opravlja sanitarna inšpekcija po določbah temeljnega
zakona o sanitarni inšpekciji (Uradni list SFRJ, št. 10-158/65), po določbah tega
zakona ter po drugih predpisih, ki urejajo vprašanja sanitarnega nadzorstva.
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2. člen
Sanitarna inšpekcija obsega nadzorstvo nad objekti, dejavnostmi in osebami, ki lahko na kakršenkoli način vplivajo na zdravje ljudi (2. člen temeljnega zakona o sanitarni inšpekciji).
3. člen
Zadeve sanitarne inšpekcije imajo v SR Sloveniji splošen pomen za republiko, če nimajo po 3. členu temeljnega zakona o sanitarni inšpekciji pomena
za vso državo.
4. člen
V SR Sloveniji opravljajo sanitarno inšpekcijo za zadeve sanitarne inšpekcije pristojni občinski upravni organi in republiški sanitarni inšpektorat (v
nadaljnjem besedilu: organi sanitarne inšpekcije).
5. člen
Skupščina družbeno-politične skupnosti ali njen politični izvršilni organ
lahko pooblasti zavod za zdravstveno varstvo ali drug strokovno usposobljen
zavod, da opravlja posamezne zadeve sanitarnega nadzorstva iz pristojnosti
ustrezne družbeno-politične skupnosti (epidemiologija, higiena dela, šolska higiena itd.).
6. člen
Vsak zdravstveni zavod, ki pri opravljanju svojega dela ugotovi neposredno
nevarnost za življenje ali zdravje ljudi, mora brez odlašanja in brez posebnega
pooblastila storiti najnujnejše ukrepe, da bi se odvrnila neposredna nevarnost
za življenje in zdravje ljudi. O izdanih ukrepih mora takoj obvestiti pristojni
organ sanitarne inšpekcije.
7. člen
Občinski organ sanitarne inšpekcije opravlja vse zadeve sanitarnega nadzorstva, razen zadev s področja izključnih pravic in dolžnosti federacije in pravic, ki so po tem zakonu v pristojnosti republiškega sanitarnega inšpektorata.
Občinski organ sanitarne inšpekcije daje soglasje za zgraditev oziroma rekonstrukcijo vseh vrst objektov in naprav, ki so po 2. členu temeljnega zakona
o sanitarni inšpekciji pod sanitarnim nadzorstvom, ter izdaja dovoljenja za njihovo obratovanje in uporabo, če ni to po tem zakonu v pristojnosti republiškega
sanitarnega inšpektorata.
8. člen
Republiški sanitarni inšpektorat opravlja sanitarno nadzorstvo:
1. nad viri ionizirajočih sevanj in nad delom z njimi;
2. nad proizvodnjo zdravil in nad prometom z zdravih;
3. n.a,d proizvodnjo strupov in nad prometom s strupi na debelo;
4. nad skupnimi vodovodi, ki so napeljani čez območje dveh ali več občin;
5. nad preprečevanjem in zatiranjem nalezljivih bolezni ob epidemijah ali
ob izrednih epidemioloških pojavih in naravnih nesrečah, ki zajamejo območje
dveh ali več občin;
6. nad stacionarnimi zdravstvenimi zavodi in naravnimi zdravilišči.
24»
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9. člen
Republiški sanitarni inšpektorat daje soglasje k lokacijam in projektom:

1. za zgraditev objektov in naprav za proizvodnjo in uporabo nuklearne
energije;
2. za zgraditev industrijskih objektov;
3. za zgraditev skupnega vodovoda, ki pelje čez območje dveh ali več
občin;
4. za izpuščanje in odvajanje odplak in drugih odpadnih snovi iz naselij,
iz industrijskih objektov in iz zdravstvenih zavodov;
5. za zgraditev stacionarnih zdravstvenih zavodov in naravnih zdravilišč.
Za vse objekte in naprave iz prejšnjega odstavka daje republiški sanitarni
inšpektorat tudi dovoljenje za začetek obratovanja in uporabe.
10. člen
Za republiškega sanitarnega inšpektorja je lahko postavljen zdravnik-specialist s področja preventivnih zdravstvenih dejavnosti ali zdravnik, ki ima
najmanj tri leta delovnih izkušenj v preventivni zdravstveni službi ah sanitarni
inšpekciji.
Za občinskega sanitarnega inšpektorja je lahko postavljen zdravnik ali sanitarni tehnik z opravljenim strokovnim izpitom.
Pogoji iz prejšnjih odstavkov veljajo tudi za predstojnike organa za sanitarno inšpekcijo.
Za specialne naloge sanitarnega nadzorstva se lahko imenujejo za sanitarne
inšpektorje tudi strokovnjaki, ki nimajo medicinske izobrazbe, imajo pa drugo
visoko izobrazbo ustrezne smeri, kakor sanitarni inženirji, farmacevti, veterinarji, sanitarni kemiki in drugi.
11. člen
Pri določanju števila delovnih mest v občinskem organu sanitarne inšpekcije se morajo upoštevati število, vrste in pomembnost objektov in dejavnosti,
ki so pod sanitarnim nadzorstvom, ter specifičnost in obseg nalog, ki spadajo
v redno sanitarno nadzorstvo.
12. člen
Organi sanitarne inšpekcije sodelujejo pri opravljanju preventivnih zdravstvenih nalog z zdravstvenimi zavodi, zlasti še z zavodi za zdravstveno varstvo,
ter usklajujejo svoje delovne programe s programi zdravstvenega varstva.
Pri opravljanju sanitarnega nadzorstva v delovnih organizacijah sodelujejo
sanitarni inšpektorji s službo notranje kontrole v delovnih organizacijah, po
potrebi pa tudi z organi inšpekcije dela. Služba notranje kontrole pomaga sanitarnim inšpektorjem pri sanitarnih pregledih ter jim daje potrebna obvestila
in podatke.
13. člen
Organi sanitarne inšpekcije morajo najmanj enkrat letno pregledati vse
delovne organizacije, ki so pod sanitarnim nadzorstvom.
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14. člen
Organi sanitarne inšpekcije morajo pri opravljanju sanitarnega nadzorstva
upoštevati tudi vloge in naznanila občanov, delovnih in drugih organizacij ter
državnih organov, prav tako pa tudi opozorila v tisku in v drugih javnih obveščevalnih sredstvih.
15. člen
Sanitarni inšpektorji, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 10. člena tega zakona,
lahko ostanejo na svojih delovnih mestih najdalj do konca leta 1967.
16. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
Sanitarna inšpekcija je integralni del tistih služb in dejavnosti, ki skrbijo
za zdravo življenjsko okolje. Ker tudi na področju zdravstva napreduje hitreje
znanost kot zavest in prosvetljenost državljanov, bo sanitarna inšpekcija kot
upravni organ, ki s svojimi pooblastili v imenu družbe zagotavlja spoštovanje
in izvrševanje predpisov s področja zdravstva, še dolgo potrebna. V današnjih
razmerah je dobro organizirana in učinkovita sanitarna inšpekcija spričo nagle
preobrazbe dežele iz agrarne v industrijsko ter naglega razvoja turizma in
urbanističnega urejanja naselij po novih potrebah in zdravstvenih načelih še
prav posebno pomembna.
Načelna vprašanja, ki so pomembna za zdravstveno varstvo prebivalstva
in službo sanitarne inšpekcije, ureja temeljni zakon o sanitarni inšpekciji (Ur.
list SFRJ, št. 10-158/65), ki je usklajen z ustavo začel veljati marca 1965. Temeljni zakon ureja vprašanja, ki se nanašajo na organizacijo in delo, pristojnosti in pooblastila službe sanitarne inšpekcije ter njihova medsebojna razmerja
ter kazenske določbe. V primerjavi z zakonom o sanitarni inšpekciji, ki je veljal
od leta 1956, je novi temeljni zakon razširil pristojnosti organov sanitarne
inšpekcije na sanitarno nadzorstvo nad viri ionizirajočega sevanja in nad delom
z njimi, na varstvo pred onesnaženjem ozračja in na preventivno sanitarno
nadzorstvo nad gradnjami.
Nove in odgovorne naloge sanitarne inšpekcije ne zahtevajo samo večjega
števila sanitarnih inšpektorjev, temveč tudi veliko večjo* strokovno usposobljenost te službe v celoti. Od sanitarnih inšpektorjev namreč novi predpisi zahtevajo veliko^ več kot samo nadzorstvo nad obstoječimi objekti. Posebej je
pomembna njihova dejavnost pri sanitarnem nadzorstvu nad gradnjami novih
objektov, zlasti pa nad urbanističnimi in zazidalnimi načrti naselij. Takšno delo
zahteva veliko izkušenj, saj je treba že vnaprej predvideti razvoj in potrebe
ter spremembe, ki jih povzročajo novi projekti.
Temeljni zakon o sanitarni inšpekciji pooblašča republiko, da s svojim
predpisom določi:
— organe sanitarne inšpekcije, ki bodo opravljali službo sanitarnega nadzorstva v občini in v republiki;
— pogoje in strokovno izobrazbo, ki jo morajo imeti osebe, ki so postavljene pri organih sanitarne inšpekcije v občini in v republiki;
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— pooblastilo, da se lahko drugače razmeji pristojnost med občinskimi
organi sanitarne inšpekcije in republiškim organom v zvezi s soglasji, ki se
dajejo k lokacijam in projektom po 14. členu temeljnega zakona o sanitarni
inšpekciji.
Poleg teh izrecnih pooblastil lahko republika uredi tudi vprašanja, ki so
v temeljnem zakonu poudarjena le načelno, oziroma, lahko uredi še druga vprašanja in odnose, ki ustrezajo razmeram v republiki.
Glede na ta pooblastila v temeljnem zakonu določa predlog republiškega
zakona o sanitarni inšpekciji:
1. organe sanitarne inšpekcije v občini in v republiki ter njihovo delovno
področje;
2. strokovno izobrazbo za sanitarne inšpektorje, ki so postavljeni pri organih za sanitarno inšpekcijo v občini in v republiki;
3. zadeve, ki imajo pomen za vso republiko;
4. obveznosti zdravstvenih zavodov, da brez posebnega pooblastila ukrepajo,
če pri opravljanju svojega dela ugotovijo stanje, ki pomeni neposredno nevarnost za zdravje;
5. obveznost organov sanitarne inšpekcije, da se pri nadzorstvu v delovnih
oganizacijah povezujejo z organi notranje kontrole;
6. obveznost, da morajo biti najmanj enkrat letno pregledane vse delovne
organizacije, ki so pod sanitarnim nadzorstvom.
Vse zadeve sanitarne inšpekcije opravljajo občinski organi; izvzeta so samo
tista sanitarna opravila, ki so že po 13. členu temeljnega zakona o sanitarni
inšpekciji v pristojnosti republiškega sanitarnega inšpektorata. Poleg teh pa bi
opravljal republiški sanitarni inšpektorat še sanitarno nadzorstvo ob epidemijah,
ob izrednih epidemioloških pojavih in ob naravnih nesrečah ter redno sanitarno
nadzorstvo nad stacionarnimi zdravstvenimi zavodi in naravnimi zdravilišči. To
sanitarno nadzorstvo je namreč strokovno zahtevno in terja ožjo specialnost
(zdravnike-specialiste, teamsko delo, angažiranje posebnih strokovnjakov).
14. člen temeljnega zakona taksativno našteva objekte, h katerim daje soglasje v preventivnem gradbenem sanitarnem nadzorstvu republiški sanitarni
inšpektorat, obenem pa pooblašča, da lahko republiški predpis uredi to vprašanje drugače.
V mejah tega pooblastila predvideva predloženi zakon:
a) iz 14. člena temeljnega zakona se prenesejo v pristojnost občinskih
organov:
— rekonstrukcija industrijskih objektov;
— zgraditev in rekonstrukcija vseh vodovodov, ki so na območju ene
občine, in rekonstrukcija že obstoječe kanalizacije;
— vsa prometna sredstva in objekte, razen pomorskega in zračnega prometa;
b) iz občinske pristojnosti se prenesejo v republiško pristojnost:
— zgraditev in rekonstrukcija stacionarnih zdravstvenih zavodov in naravnih zdravilišč.
Velik del zadev sanitarne inšpekcije ima po 2. točki 3. člena temeljnega
zakona o sanitarni inšpekciji pomen za vso državo. Zadeve, ki nimajo splošnega
pomena za vso državo, pa so sicer po 2. členu temeljnega zakona dane v pristojnost organom sanitarne inšpskcije, so v 3. členu predloženega zakona določene za zadeve, ki imajo pomen za vso republiko. Te zadeve so npr.:

Priloge

375

— dajanje soglasij k lokacijam in projektom ter dajanje dovoljenj za
začetek obratovanja in rabe v preventivnem sanitarnem nadzorstvu v zvezi z
gradnjami (1. točka 2. člena temeljnega zakona);
— sanitarno nadzorstvo nad higienskimi razmerami v šolah, zdravstvenimi
zavodi, javnih lokalih, naseljih in na drugih javnih krajih in objektih (7. točka
2. člena temeljnega zakona);
— nadzorstvo nad osebami, zaposlenimi pri delih, pri katerih lahko s svojim zdravstvenim stanjem ogrožajo zdrave ljudi (11. točka 2. člena temeljnega
zakona);
— nadzorstvo nad izvajanjem splošnih in posebnih ukrepov za varstvo
zdravja delavcev pri delu (3. točka 2. člena temeljnega zakona).
Zadeve, ki imajo pomen za vso državo, nadzorujejo in opravljajo občinski
in republiški organi sanitarne inšpekcije v mejah pristojnosti, ki jih določata
12. in 13. člen temeljnega zakona o sanitarni inšpekciji.
Zadeve, ki imajo pomen za republiko, opravljajo neposredno občinski
organi, republiški organ pa v mejah pooblastila iz 6. točke 8. člena in iz 9. člena
predloženega zakona.
Da lahko zagotovimo opravljanje nalog, ki imajo poseben družbeni pomen,
so izredno pomembni 10., 11. in 15. člen predloženega zakona, ki določajo
potrebe in način reševanja kadrovskih problemov na področju sanitarne inšpekcije. O nujnosti in pomembnosti omenjenih členov priča sedanja številčna in
kvalifikacijska struktura službe sanitarne inšpekcije. Fluktuacija inšpektorjev,
ki je bila značilna za prejšnje obdobje, je sicer manjša, vendar je število delavcev kljub novim nalogam, ki so se prenašale na občinske organe sanitarne
inšpekcije, ostalo enako. Po sedanjem stanju dela v občinskih skupščinah 65
stalnih sanitarnih tehnikov.
Oblike organizacije in število delavcev je naslednje:
26 občin ima samostojno službo z 28 sanitarnimi tehniki;
24 občin je integriranih v osem medobčinskih inšpekcij z 32 sanitarnimi
tehniki: Murska Sobota in Lendava (3); Trbovlje, Hrastnik in Zagorje (2); Novo
mesto, Črnomelj, Trebnje in Ribnica (3); Nova Gorica in Ajdovščina (4); Koper,
Izola in Piran (3); Postojna, Ilirska Bistrica in Sežana (4); Ljubljana-Center,
-Bežigrad, -Vič, -Moste in -Šiška (12); Vrhnika in Logatec (1);
4 občine imajo pogodbe z zavodi za zdravstveno varstvo (Maribor, Kranj,
Tržič in Laško) s 5 sanitarnimi tehniki;
6 občin nima stalnega inšpektorja (Ormož, Dravograd, Grosuplje, Sevnica,
Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri Celju), temveč opravljajo naloge s honorarnimi
delavci.
Od 65 stalnih sanitarnih tehnikov imajo:
— višjo izobrazbo, pridobljeno z diplomo na višji šoli za zdravstvene delavce
4
— višjo izobrazbo, pridobljeno z dokvalifikacijskim izpitom ... 15
— srednjo šolo za sanitarne tehnike
41
— srednjo izobrazbo, pridobljeno s dokvalifikacij skim izpitom . .
2
— demobilizirani zdravstveni pomočniki
2
— higienik
.
l
Od 41 sanitarnih tehnikov s srednješolsko izobrazbo je vpisanih na višji
šoli za zdravstvene delavce kot izredni slušatelji 15 sanitarnih inšpektorjev.
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Honorarno so zaposleni v službi štirje zdravniki in kot stalna sanitarna
inšpektorja dva veterinarja.
Vsa delovna mesta v sanitarni inšpekcijski službi bo v naslednjih letih
mogoče zasesti s kvalificiranim kadrom. Na oddelku za sanitarne tehnike pri
višji šoli za zdrastvene delavce in na štiriletni šoli za sanitarne tehnike konča
šolanje letno okrog 30 do 35 absolventov, ki se šolajo za preventivno zdravstveno
službo in za sanitarno inšpekcijo. Zato obstajajo realne možnosti za zasedbo
delovnih mest.
V 11. členu predloga zakona so postavljena načela, po katerih naj se v
občinskem organu sanitarne inšpekcije določi število delovnih mest. Svetovna
zdravstvena organizacija priporoča svojim članicam, da upoštevajo tale normativ: v mestih in v razvitejših industrijskih občinah po en sanitarni inšpektor
na 10 do 12 tisoč prebivalcev, v drugih običnah pa na 12 do 15 tisoč prebivalcev.
Če bi se upošteval normativ po tem priporočilu, bi se moralo povečati sedanje
število za okrog 45 sanitarnih inšpektorjev. Takšno povečanje števila pa bi
pomenilo efektivni izdatek za okrog 75 milijonov v starih dinarjih letno. Stroške
za povečanje števila sanitarnih inšpektorjev bi lahko krile občine iz povračila
stroškov, ki jih morajo plačati investitorji po posebnem predpisu (Ur. list SFRJ,
št. 31/66) in po 16. členu temeljnega zakona. Po sedanjih podatkih izdajo
občinski organi letno okrog 10 000 soglasij, kar ustvarja tolikšen dohodek, da
skoro pokrije stroške za nove namestitve.
Spričo širokega delavskega in družbenega samoupravljanja se pojavlja
potreba po novih oblikah dela in po prilagajanju te službe novim razmeram.
Zato se v zakonskem predlogu v skladu z ustavnim načelom predpisuje, da se
organi službe povezujejo z organi notranje kontrole v delovnih organizacijah.
Te obveznosti v temeljnem zakonu ni. Ta metoda dela, da se vključijo v preventivno- delo sami organi delavskega samoupravljanja, naj povzroči, da bodo
sami spremljali tudi na. tem področju higienski režim in proučevali zahteve
sanitarne inšpekcije, ki se odrejajo v zdravstvenem interesu. Sanitarni inšpektorji pa ne bodo samo policijski nadzorniki nad izvajanjem sanitarnih predpisov,
temveč preventivni zdravstveni delavci, za kar imajo tudi ustrezno strokovno
izobrazbo.
Predlog zakona je bil predložen v obravnavo vsem zavodom za zdravstveno
varstvo, republiškemu zdravstvenemu centru, vsem organom za sanitarno inšpekcijo, društvu sanitarnih tehnikov, vsem sanitarnim inšpektoratom drugih
republik in zveznemu sanitarnemu inšpektoratu. Pripombe, ki so jih prizadeti
dah, so se pri izdelavi predloga upoštevale.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
3. aprila 1967 obravnavala predlog zakona o sanitarni inšpekciji v SR Sloveniji,
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet SRS.
Komisija je zakonski predlog obravnavala vključno z amandmaji, ki jih
je na svoji seji dne 29. marca 1967 sprejel odbor za proučevanje zakonskih in
drugih predlogov organizacijsko-političnega zbora.
V načelni obravnavi je komisija ugotovila, da so sistemska vprašanja organiziranosti in delovanja sanitarne inšpekcije urejena v temeljnem- zakonu o
sanitarni inšpekciji (Uradni list SFRJ, št. 10/65). Medtem ko navedeni zvezni
zakon izčrpno ureja naloge in delo zvezne sanitarne inšpekcije, v odnosu do
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sanitarne inšpekcije v republiki in občini določa le temeljna razmerja, ki naj
zagotovijo ustrezno delitev nalog, usklajenost dela in potrebno vertikalno povezanost med organi sanitarne inšpekcije družbeno-političnih skupnosti. V tej
zvezi se s predlaganim republiškim zakonom dopolnjuje zvezni sistem tako,
da se neposredno in podrobneje urejajo tista vprašanja s področja sanitarne
inšpekcije, katerih ureditev oziroma konkretizacijo prepušča temeljni zakon
republiškemu zakonu oziroma, ki jih zvezni zakon ni uredil.
Glede na specifičnosti sanitarne inšpekcije se je predlagatelj zakona, enako
kot je to urejeno v zveznem merilu, odločil za poseben zakon o sanitarni inšpekciji v SR Sloveniji in tako te materije ne ureja v sklopu ostalih inšpekcijskih služb niti kakšnega drugega širšega področja (zdravstveno varstvo). Ob
upoštevanju uvodoma navedenih ugotovitev komisija k takemu konceptu predlaganega zakona ni imela načelnih pripomb.
V podrobni obravnavi zakonskega predloga je bilo v komisiji najprej postavljeno vprašanje razdelitve pristojnosti med republiškim sanitarnim inšpektoratom in občinskim organom sanitarne inšpekcije ter v tej zvezi vprašanje
skladnosti določb 8. in 9. člena zakonskega predloga z določbami 13. in 14. člena
temeljnega zakona o sanitarni inšpekciji.
Po 3. točki 13. člena temeljnega zakona opravlja republiški organ sanitarne
inšpekcije nadzorstvo nad industrijsko proizvodnjo strupov, po 3. točki 8. člena
zakonskega predloga pa republiški sanitarni inšpektorat opravlja sanitarno nadzorstvo ne le nad industrijsko proizvodnjo strupov, temveč nad vso proizvodnjo
strupov, torej tudi nad obrtniško, lekarniško in podobno proizvodnjo. Predstavnik izvršnega sveta je pojasnil, da je ta pristojnost republiškega sanitarnega inšpektorata namenoma širša kot v zveznem zakonu, in sicer glede na širšo in
večjo nevarnost, ki jo predstavlja proizvodnja strupov. Po tem pojasnilu in
ugotovitvi, da je po določbi 12. člena temeljnega zakona taka ureditev pristojnosti možna, komisija k tej rešitvi ni imela pripomb.
Prav tako je komisija opozorila, da določba 9. člena zakonskega predloga
ne predvideva soglasja republiškega sanitarnega inšpektorata k urbanističnim
načrtom, lokacijam in projektom za rekonstrukcijo industrijskih objektov, za
rekonstrukcijo vodovoda in kanalizacije ter za zgraditev in rekonstrukcijo objektov in sredstev pomorskega, jezerskega, rečnega, železniškega, cestnega in
zračnega prometa (2., 3. in 5. točka 84. člena temeljnega zakona).
Tudi v zvezi s tem opozorilom komisije je predstavnik izvršnega sveta
pojasnil, da so te pristojnosti republiškega sanitarnega inšpektorata, glede na
možnost, ki jo daje določba 84. člena temeljnega zakona, v predlogu zakona
izpuščena namenoma in tako prepuščena občinskemu organu sanitarne inšpekcije.
K posameznimi določbam zakonskega predloga je zakonodaj no-pravna komisija v podrobni obravnavi predlagala naslednje spremembe in dopolnitve:
K 10. členu: K dopolnitvi k drugem odstavku, ki jo odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov organizacijsko-političnega zbora predlaga v zvezi s strokovno izobrazbo, ki jo mora imeti občinski sanitarni inšpektor (zdravnik ali višji sanitarni tehnik z opravljenim strokovnim izpitom),
komisija ni imela pripomb.
Glede nadaljnjih dopolnitev, ki jih v tem členu predlaga navedeni odbor
(pogoji strokovne izobrazbe za predstojnika republiškega sanitarnega inšpektorata in za predstojnika občinskega organa sanitarne inšpekcije, ki ima dva
ali več sanitarnih inšpektorjev), pa je bila komisija mnenja, da so te dopolnitve
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nepotrebne ter v tej zvezi zadostuje prvotno besedilo tretjega odstavka, ki se
nanaša tako na predstojnika republiškega sanitarnega inšpektorata kot tudi na
predstojnika občinskega organa sanitarne inšpekcije. Posebna določba o potrebni
strokovni izobrazbi za predstojnika občinskega organa sanitarne inšpekcije z
večjim številom sanitarnih inšpektorjev bi bila na mestu le, če bi se za predstojnika terjala višja strokovna izobrazba kot pa je sicer pogoj za občinskega
sanitarnega inšpektorja po drugem odstavku tega člena. Ker pa gre za enako
raven zahtevane strokovne izobrazbe, je posebna določba o tem nepotrebna in
bi celo povzročala nejasnost. Možno bi jo bilo namreč razlagati tudi tako, da
bi predstojnik občinskega organa sanitarne inšpekcije, ki nima dveh ali več
sanitarnih inšpektorjev, lahko imel celo neopredeljeno nižjo strokovno izobrazbo
kot pa se zahteva za občinskega sanitarnega inšpektorja.
Ob tem je bila komisija tudi mnenja, da navedene določbe o predstojniku
organa za sanitarno inšpekcijo veljajo za predstojnika, ki neposredno vodi
službo sanitarne inšpekcije in ne morda tudi za predstojnika skupnega upravnega organa, ki združuje različne inšpekcijske službe ali več služb v enotnem
organu oziroma za tajnika občinske skupščine, če je uprava organizirana kot
enoten organ v tajništvu.
Predstavnik izvršnega sveta se je s stališči zakonodaj no-pravne komisije
strinjal.
K 11. členu: a) v drugi vrsti se besedi »se morajo« nadomestita z
besedama »je treba«;
b) z amandmajero odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov
organizacijsko-političnega zbora dodano besedilo »in število prebivalcev« se
dopolni tako, da se glasi: »in število prebivalcev v običajni«; glede na to dopolnitev se v tretji vrsti črta beseda »ter«.
Po mnenju komisije se s predlaganim zakonom ne more obvezno naložiti
občini, katere elemente mora upoštevati pri določitvi števila delovnih mest
sanitarnih inšpektorjev. Pri tem je po obstoječi ustavni ureditvi občina v okviru
svojih dolžnosti in pravic samostojna. Ce bi obveljala predlagana določba kot
imperativna norma, bi bil splošni akt občine o sistemizaciji delovnih mest
sanitarnih inšpektorjev izpodbojen pred ustavnim sodiščem. V takem položaju
bi se občino lahko prisililo, da bi morala ob upoštevanju vseh elementov iz
11. člena zakonskega predloga postaviti tudi več sanitarnih inšpektorjev kot
jih zmore glede na svoj proračun financirati. Občini bi se s tem jemala tudi
njena samoupravna pravica, da službo sanitarne inšpekcije smotrno organizira
glede na svoje posebne potrebe in da pri tem upošteva še druge elemente, ki
vplivajo na večje ali manjše število sanitarnih inšpektorjev.
Glede na to je bila komisija mnenja, da je določba 11. člena zakonskega
predloga sprejemljiva le kot instruktivna norma, kar se doseže s spremembo,
predlagano pod točko a).
Dopolnitev pod b) je potrebna zaradi preciznosti določbe; ker gre za delovna mesta v občinskem organu sanitarne inšpekcije, prihaja v poštev le
število prebivalcev v občini.
K 12. členu: V tretji vrsti drugega odstavka se med besedi »organizacija« in »po« vstavi besedilo »ki je pristojna za področje zdravstvenega
varstva,«.
Zaradi jasnosti določbe je treba sodelovanje s službo notranje kontrole
v delovni organizaciji precizirati tako, da sanitarni inšpektorji pri opravljanju
sanitarnega nadzorstva v delovnih organizacijah sodelujejo le s tisto službo no-
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tranje kontrole, ki je pristojna za področje zdravstvenega varstva in ne morda
s službo notranje kontrole na finančnem ali kakšnem drugem področju.
Predstavnik izvršnega sveta si je pridržal izjavo o amandmaju komisije
k 11. členu zakonskega; predloga, druge spremembe in dopolnitve pa je sprejel
in so tako postale sestavni del zakonskega predloga. Prav tako je predstavnik
izvršnega sveta izjavil, da sprejema amandmaje odbora za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov organizacij sko-poli ti čnega zbora k 8. členu, drugemu odstavku 10. člena in 15. členu, glede katerih si je izjavo na seji navedenega odbora dne 29. marca 1967 pridržal.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s
pravnim sistemom.
Št.: 53-4/67
Ljubljana, 3. 4. 1967
Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora je na seji
dne 26. maja 1967 obravnaval predlog zakona o sanitarni inšpekciji v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da predlog zakona smotrno urejuje
organizacijo in pristojnosti organov ter normative strokovne usposobljenosti
kadrov za izvajanje sanitarne inšpekcije v občinah in republiki. Pri tem pa
je poudaril, da bodo morale občinske skupščine pogosteje in aktivneje spremljati delo sanitarne inšpekcije. Posebno skrb pa bodo morale posvetiti kadrovski
zasedbi v tej službi. Odbor je tudi sodil, da bi moralo sanitarno varstvo dobiti
večji poudarek v splošnih aktih delovnih organizacij.
Odbor se je seznanil tudi z mnenjem, ki ga je dal k predlogu zakona o
sanitarni inšpekciji odbor za zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora
in se je z mnenjem odbora in amandmaji zakonodajno-pravne komisije v celoti
strinjal.
V podrobni obravnavi je odbor predlagal tele spremembe in dopolnitve:
K 2. členu: V drugi vrsti se za besedo »način« vstavi beseda »škodljivo«.
Dopolnitev je bila potrebna, ker gre za očitno pomoto v besedilu. Razumiljivo je, da obsega sanitarno nadzorstvo le nadzor nad objekti, dejavnostmi in
osebami, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje ljudi. Sicer pa je dopolnitev
potrebna tudi glede na besedilo 2. člena temeljnega zakona o sanitarni inšpekciji.
K 8. členu : Točka 6 tega člena se spremeni tako, da se glasi: »6. nad
stacionarnimi zdravstvenimi zavodi in bolniškimi oddelki naravnih zdravilišč.«.
Sprememba je bila potrebna zaradi tega, da se jasneje določi področje
dela republiškega sanitarnega inšpektorata.
Ker je to nadzorstvo pridržano nad stacionarnimi zdravstvenimi zavodi
republiškemu sanitarnemu inšpektoratu, ni logično, da bi opravljal ta inšpektorat nadzorstvo v celoti nad naravnimi zdravilišči, temveč le nad bolniškimi
oddelki takih zdravilišč.
K 10. členu: a) V drugi vrsti drugega odstavka se med besedi »ali« in
»sanitarni« vstavi beseda »višji«.
Dopolnitev je potrebna glede na pomembnost in obseg dela, ki ga mora
opravljati občinski sanitarni inšpektor. Ne glede na to, da ima republiški sanitarni inšpektorat pridržano sanitarno nadzorstvo nad določenimi objekti, pa je

380

Priloge

delo občinskega sanitarnega inšpektorja še vedno tako raznoliko in strokovno
zahtevno, da po mnenju odbora s srednjo strokovno izobrazbo svojega dela
ne bi mogel uspešno opravljati.
K 14. členu: Na koncu odstavka se besedilo »javnih obveščevalnih
sredstvih« nadomesti z besedilom »sredstvih javnega obveščanja«.
Sprememba je redakcijskega pomena.
K 15. členu: Na koncu člena se letnica »1967« nadomesti z letnico »1970«.
Sprememba je potrebna zato, da se sedanjim sanitarnim inšpektorjem, ki
ne izpolnjujejo pogojev, omogoči, da dosežejo ustrezno šolsko kvalifikacijo.
Predstavnik predlagatelja se je strinjal z navedenimi spremembami in dopolnitvami.
Odbor je sprejel sklep, da predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog
zakona skupno z navedenimi amandmaji.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Mirka Remca.
Št.: 53-4/67
Ljubljana, 26. 5. 1967
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov organizacijsko-političnega zbora je na seji dne 29. marca 1967 obravnaval in sklepal o predlogu
zakona o sanitarni inšpekciji v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije
predložil izvršni svet.
V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je sprejem predlaganega zakona
potreben, ker na ta način rešuje tista vprašanja, glede katerih je republika
s temeljnim zakonom o sanitarni inšpekciji pooblaščena, da jih sama reši. Predvsem gre za tri vprašanja, ki jih temeljni zakon prepušča v rešitev republiki:
določiti mora organe sanitarne inšpekcije za opravljanje sanitarnega nadzorstva
v občini in republiki, določiti pogoje in strokovno izobrazbo sanitarnih inšpektorjev, tako občinskih kot republiških, končno pa je prepuščeno republiki, da
samostojno razmeji pristojnosti med občinskimi organi sanitarne inšpekcije in
republiškimi organi.
Poleg tega pa lahko republika uredi še druga vprašanja, ki se v posamezni
republiki pojavljajo, čeprav v temeljnem zakonu za to ni izrecnega pooblastila.
S tem v zvezi je po mnenju odbora pomemben 5. člen zakonskega predloga,
ki pooblašča zavod za zdravstveno varstvo ali drug strokovno usposobljen zavod,
da opravlja posamezne zadeve sanitarnega nadzorstva, kar je sicer pridržano
pristojnim občinskim upravnim organom in republiškemu sanitarnemu inšpektoratu. Glede na mnenje, da bi bilo treba omogočiti prenos celotne sanitarne inšpekcije na take zavede pa je odbor poudaril, da bi tako pooblastilo ne bilo v
soglasju s temeljnim zakonom, ker le-ta določa, da je tako pooblastilo možno le
za prenos določenih nalog.
Pomemben je tudi poudarek, ki ga daje predloženi zakon preventivni dejavnosti. Sedanja organizacija sanitarne inšpekcije v občinah je pomanjkljiva
in zato tudi ta služba ni dovolj aktivna. Poleg tega pa se tudi občinske skupščine
doslej niso dovolj zanimale zanjo. Predloženi zakonski predlog postavlja po
mnenju odbora takšno organizacijo sanitarne inšpekcijske službe, da bo le-ta
učinkovita in to z zmogljivostmi, ki so že sedaj na razpolago. Glede na to je
odbor zakonski predlog v načelu sprejel.
Pri obravnavi v podrobnosti je odbor sprejel tele spremembe in dopolnitve
zakonskega besedila:
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K 2. členu: V drugi vrsti se za besedo »način« vstavi beseda »škodljiva«.
Dopolnitev je bila potrebna, ker gre za očitno pomoto v besedilu. Razumljivo je, da obsega sanitarno nadzorstvo le nadzor nad objekti, dejavnostmi in
osebami, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje ljudi. Sicer pa je dopolnitev
potrebna tudi glede na besedilo 2. člena temeljnega zakona o sanitarni inšpekciji.
K 8. členu : Točka 6 tega člena se spremeni tako, da se glasi »6. nad
stacionarnimi zdravstvenimi zavodi in bolniškimi oddelki naravnih zdravilišč.-«.
Sprememba je bila potrebna zaradi tega, da se jasneje določi področje dela
republiškega sanitarnega inšpektorata. Ker je to nadzorstvo pridržano nad stacionarnimi zdravstvenimi zavodi republiškemu sanitarnemu inšpektoratu, ni
logično, da bi opravljal ta inšpektorat nadzorstvo v celoti nad naravnimi zdravilišči, temveč le nad bolniškimi oddelki takih zdravilišč.
•K 10. členu : a) V drugi vrsti drugega odstavka se med besedi »ali«
in »sanitarni« vstavi beseda »višji«.
Dopolnitev je potrebna glede na pomembnost in obseg dela, ki ga mora
opravljati občinski sanitarni inšpektorat. Ne glede na to, da ima republiški
sanitarni inšpektorat pridržano sanitarno nadzorstvo nad določenimi objekti,
pa je delo občinskega sanitarnega inšpektorja še vedno tako raznoliko in strokovno zahtevno, da po mnenju odbora s srednjo strokovno izobrazbo svojega
dela ne bi mogel uspešno opravljati.
b) Namesto sedanjega tretjega odstavka se vstavita nova 3. in 4. odstavek,
ki se glasita:
»Pogoji iz prvega odstavka veljajo tudi za predstojnike republiškega sanitarnega inšpektorata.
Pri občinskem upravnem organu za sanitarno inšpekcijo, ki ima dva ali
več sanitarnih inšpektorjev, mora biti predstojnik organa sanitarne inšpekcije
zdravnik ali višji sanitarni tehnik.«.
Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
Po mnenju odbora je treba določiti za predstojnika republiškega sanitarnega inšpektorata najmanj takšne pogoje, kot jih mora izpolnjevati republiški
sanitarni inšpektor, zaradi česar je bilo treba dodati nov tretji odstavek. Prav
tako' pa je potrebno jasneje določiti pogoje za predstojnike organov sanitarne
inšpekcije pri občinskem upravnem organu za sanitarno inšpekcijo, kjer dela
več sanitarnih inšpektorjev.
K 11. členu: Na koncu odstavka se črta pika in doda besedilo »in število
prebivalcev.«.
Odbor je bil mnenja, da je dopolnitev potrebna zaradi tega, ker mora biti
tudi število prebivalcev eden od kriterijev pri določanju števila delovnih mest
v občinskem upravnem organu sanitarne inšpekcije, posebno še, ker tak kriterij
upošteva tudi svetovna zdravstvena organizacija.
K 14. členu: Na koncu odstavka se besedilo »javnih obveščevalnih
sredstvih« nadomesti z besedilom »sredstvih javnega obveščanja«.
Sprememba je redakcijskega pomena.
K 15. členu: Na koncu člena se letnica »1967« nadomesti z letnico »1970«.
Sprememba je potrebna zato, da se sedanjimi sanitarnim inšpektorjem, ki
ne izpolnjujejo pogojev, omogoči, da dosežejo ustrezno šolsko kvalifikacijo.
Predstavnik predlagatelja je sprejel amandmaje k členu 2., 11. in 14.,
medtem ko si je pridržal pravico do izjave glede amandmajev k členu 8.,
10. in 15.
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Odbor predlaga organizacijsko-političnemu zboru, da sprejme predloženi
zakon z navedenimi amandmaji.
Za poročevalca je odbor določil poslanca Cveta Prelovca.
Št.: 53-4/67
Ljubljana, 3. 4. 1967
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — dodatno poročilo
z dne 30. 5. 1967, št. 53-4/67.
POROČILO
k poročilu o uveljavljanju zakona o izvrševanju vzgojnih ukrepov
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov
organizacij sko-političnega zbora je na seji dne 29. 3. 1967 obravnaval poročilo o uveljavljanju zakona o izvrševanju vzgojnih ukrepov, ki ga
je Skupščini SR Slovenije predložil republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo.
Organizacijsko-politični zbor je 28. februarja 1966 sprejel zakon o izvrševanju vzgojnih ukrepov. V razpravi o tem zakonu je zbor ugotovil, da so
materialni, kadrovski in drugi pogoji za izvrševanje vzgojnih ukrepov še vedno
pereč problem, ki se vleče že od spremembe kazenskega zakonika leta 1959, ko
so bili uvedeni vzgojni ukrepi. Zaradi tega je zbor tedaj naložil republiškemu
sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo, da po enem letu, od kar velja
zakon o izvrševanju vzgojnih ukrepov, poroča zboru o uspešnosti in težavah
v zvezi z uveljavljanjem tega zakona.
Predloženo besedilo jasno kaže, da še vedno niso prišli v polni meri do
izraza vsa hotenja in določila zakona o izvrševanju vzgojnih ukrepov, čeprav je
bilo v preteklem letu precej vprašanj rešenih. Vzrok za to, da pri uveljavljanju
zakonitih določil ni večjih uspehov, pa ie predvsem v pomanjkanju strokovno
usposobljenega osebja in materialnih sredstev za ustvaritev primernih pogojev
za delo. Odbor je ugodno ocenil vse napore izvršnega sveta in republiškega
sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo v tej smeri, posebej pa je poudaril,
da je treba skrbeti za realizacijo določil zakona o izvrševanju vzgojnih ukrepov
tudi v bodoče.
Odbor predlaga organizacijsko-političnemu zboru, da predloženo poročilo
sprejme.
Za poročevalca je določil poslanca Toneta Delaka.
Št.: 25-3/67
Ljubljana, 3. 4. 1967
POROČILO
o problematiki socialnega zavarovanja delavcev
Odbor za delo in socialno zavarovanje republiškega
zbora je na skupni seji z odborom za zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora 'dne 13. junija 1967 obravnaval problematiko socialnega zavarovanja delavcev na podlagi predloženih letnih poročil republiške skupnosti
socialnega zavarovanja delavcev in republiškega zavoda za socialno zavarovanje
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za leto 1966, poročila o poslovanju skladov socialnega zavarovanja delavcev za
obdobje januar—april 1967 in informacije odbora o ugotovitvah iz razgovorov
s predstavniki nekaterih komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja delavcev
in regionalnih zdravstvenih centrov.
Odbor je pozitivno ocenil delo republiške skupnosti socialnega zavarovanja
delavcev in poslovanje republiškega zavoda za socialno zavarovanje v letu 1966.
Ugotovil je, da so si samoupravni organi socialnega zavarovanja, tako na nivoju
regionalnih skupnosti kot tudi na nivoju republiške skupnosti vsestransko prizadevali za usklajevanje izdatkov v okviru z zveznimi in republiškimi predpisi
plafoniranih dohodkov. Opozoriti pa je, da so pri teh prizadevanjih naleteli
skoro na enake težave kot v preteklih letih. Temeljna zakonodaja s tega področja namreč ureja obseg pravic in obveznosti iz posameznih panog socialnega
zavarovanja kljub večkratnim opozorilom in zahtevam po spremembi še vedno
na tak način, da je samouprava socialnega zavarovanja v pretežni meri omejena
le na izvedbo teh predpisov, ne da bi pri tem lahko odločilno vplivala tudi na
politiko določanja pravic in s tem na obseg izdatkov.
Učinkovito izvajanje reforme v socialnem zavarovanju in širše uveljavljanje
samouprave na tem področju družbenih služb je bilo otežkočeno, ker omejevanja
prispevnih stopenj oziroma obsega dohodkov skladov ni istočasno spremljala
realizacija nekaterih utemeljenih zahtev po reviziji obstoječega sistema pravic
in obveznosti iz posameznih panog socialnega zavarovanja. Tako stanje je povzročilo, da so skladi vseh panog socialnega zavarovanja kljub naporom samoupravnih organov zaključili poslovno leto 1966 s primanjkljaji.
Ukrepi na področju socialnega zavarovanja, ki jih je sprejela zvezna skupščina v decembru lani, so takega značaja, da bosta njihovo izvajanje in konkretizacija lahko pozitivno vplivali na rezultate poslovanja skladov posameznih
panog socialnega zavarovanja v tekočem letu. Vendar pa nekateri ključni problemi, katere odbor posebej navaja, s temi ukrepi še niso uspešno razrešeni.
Odbor se zavzema za večjo javnost dela samoupravnih organov republiške
in komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja. K temu bi zlasti pripomoglo
predhodno obravnavanje odprtih vprašanj na zborih zavarovancev. Večja javnost
dela pa bi zagotovila boljšo informiranost zavarovancev samih in njihovo aktivnejše sodelovanje pri naporih za stabilizacijo potrošnje.
Na področju invalidsko-pokojninskega zavarovanja med
tekočimi problemi prevladuje nelikvidnost tega sklada, ki povzroča že stalne
in vedno večje težave pri rednem izplačevanju pokojnin. Predčasna sprostitev
oročenih sredstev rezerv tega sklada pri Splošni gospodarski banki Ljubljana
in poravnava zapadlih obveznosti federacije iz leta 1965 in 1966 za pokojnine,
priznane pod posebnimi pogoji, bi v znatni meri lahko rešila omenjene probleme
likvidnosti. Zato bi bilo potrebno samoupravnim organom oziroma republiškemu
zavodu za socialno zavarovanje zagotoviti ustrezno pomoč pri naporih za čimprejšnjo realizacijo teh zahtevkov.
Samoupravnim organom socialnega zavarovanja do sedaj uveljavljene novele temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju niso povečale pristojnosti
v pogledu urejanja pravic zavarovancev, zato ponovno opozarjamo na zahteve,
ki so bile v tem odboru že večkrat postavljene. Nujno je poiskati rešitev za
probleme, ki so že lep čas prisotni. Pri tem gre predvsem za ponovno prevedbo
pokojnin, ki so bile priznane do 1. januarja 1965. leta, ker le-te zaostajajo za
republiškim povprečjem osebnih dohodkov in za spremembo obstoječega sistema
valorizacije pokojnin, ki sedaj ne omogoča republiškim skupnostim, da bi upo-
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števale dejanski položaj posameznih vrst upokojencev glede na gibanje življenjskih stroškov. Odbor je v tej zvezi prejel v zadnjem času vrsto pripomb
in protestnih resolucij društev upokojencev, v kateri le-ti odločno zahtevajo,
da se anomalije, ki zaradi omenjenih nerešenih problemov nastajajo pri določitvi pokojnin, čimprej odpravijo ter da se naj v pokojninskem zakonu dosledno izvede načelo o določanju pravic v skladu z načeli delitve po delu in
prispevkom zavarovanca v sklad. Dejstva, da se razlike v višini pokojnin glede
na to, kdaj je bil zavarovanec upokojen, ne zmanjšujejo namreč večajo, opozarjajo na upravičenost te javne kritike in terjajo hitre in odločne spremembe
že v obstoječih zveznih predpisih, ki urejajo pokojninsko zavarovanje.
Na področju zdravstvenega zavarovanja so bile že tekom leta
1966, zlasti pa s sprejetjem decembrskih ukrepov (ki pa učinkujejo šele letos)
uveljavljene pomembnejše spremembe predpisov, ki v večji meri omogočajo
samoupravnim organom socialnega zavarovanja usklajevati izdatke z dohodki.
Uvedbo teh ukrepov spremlja hkrati izvajanje začrtanega akcijskega programa
izvršnega sveta ter novega zakona o organizaciji zdravstvene službe, kar vse
naj na področju zdravstvene službe zagotovi racionalnejšo organizacijo ter tako
potrošnjo skladov zdravstvenega zavarovanja, ki bo v skladu z našimi materialnimi možnostmi.
Doslej sprejete rešitve, ki se še sicer niso v celoti uveljavile in napovedani
ukrepi akcijskega programa bi, kljub še vedno izkazanim primanjkljajem v prvi
tretjini letošnjega leta, lahko zagotovili v večini komunalnih skupnosti uravnovešen zaključek skladov zdravstvenega zavarovanja v tekočem poslovnem
letu. Izvajanje sprememb predpisov na področju zdravstvenega zavarovanja in
nedoslednosti pri izvajanju akcijskega programa pa istočasno opozarjajo na
nekatere probleme, ki jih bo potrebno takoj proučiti in razrešiti.
V tej zvezi odbor opozarja na tendence po zapiranju zdravstvenega varstva
v posamezne regionalne skupnosti. Taki pojavi sicer zagotavljajo popolnejše
izkoriščanje zdravstvenih kapacitet ter regije, vendar pa istočasno spodbujajo
k širjenju lastnih kapacitet tudi na take vrste zdravstvenih storitev, ki so v
ostalih regijah, iz širšega vidika gledano, že dovolj razvite in razpolagajo s
potrebnimi kadri in opremo. Te pojave ocenjujejo same komunalne skupnosti
in zdravstveni centri kot negativne. Vendar pa jih k takemu ukrepanju sili še
vedno neurejeno financiranje zdravstvenih zavodov, kar povzroča, da zdravstvena pomoč zavarovancev v drugi regiji predstavlja za komunalno skupnost
dejansko dvakratni izdatek — za opravljeno in programirano zdravstveno
storitev.
Zapiranje komunalnih skupnosti v regije zaradi bojazni pred odlivom finančnih sredstev iz lastnega sklada zdravstvenega zavarovanja in usposabljanje
zdravstvenih kapacitet regije za vse -vrste zdravstvenih storitev zahteva smotrnejšo ureditev finančno pogodbenega odnosa med komunalno skupnostjo in
zdravstvenim zavodom ter izdelavo enotnega republiškega programa razvoja
osnovne in bolniške zdravstvene mreže. Izdelava enotnega koncepta in programa
razvoja zdravstvene mreže postaja zato za republiški in regionalne zdravstvene
centre, katerih naloge in vloga je opredeljena z novim zakonom' o organizaciji
zdravstvene službe, osrednja naloga. Učinkovito, dosledno in hitro izvajanje
omenjenega zakona pa lahko zagotovi že večkrat poudarjeno in zahtevano racionalnejšo organizacijo zdravstvene službe kot celote, ker le na ta način bo trajneje možno doseči zahtevano stabilnost in učinkovitost potrošnje razpoložljivih
sredstev zdravstvenega zavarovanja.
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Zdravstvena služba in zdravstveni delavci kažejo za ta prizadevanja v
pretežni meri potrebno razumevanje, vendar pa so še vedno močno prisotna
tudi taka stališča, ki na sedanje ukrepe gledajo kot na začasne in celo škodljive
ter se zato v interesu ožjih samoupravnih skupnosti posameznih zdravstvenih
zavodov nočejo aktivneje zavzemati za realizacijo ukrepov, ki so v interesu
širše skupnosti. Usklajevanje odnosov med interesi takšnih širših in ožjih samoupravnih skupnosti zato zahtevajo še posebno pozornost in tudi širšo oceno
takih družbenih pojavov in razreševanje le-teh ob sodelovanju družbeno—političnih organizacij.
V okviru zdravstvenega varstva sami zavarovanci in tudi samoupravni
organi komunalnih skupnosti opozarjajo na nekatere anomalije, ki kažejo na
neurejene razmere v zobozdravstvu. Razpoložljive kapacitete so zaradi neustreznega financiranja zobozdravstvene službe slabo izkoriščene, istočasno pa potrebe
po zobozdravstvenem varstvu niso krite in celo naraščajo. Kritično stanje zahteva takojšnjo proučitev in ureditev teh problemov.
Cene zdravstvenih storitev nekaterih zdravstvenih zavodov in s tem skladi
zdravstvenega zavarovanja so obremenjeni z odplačevanjem visokih anuitet za
zdravstvene objekte. Ti so bili na pobudo posameznih družbeno-političnih skupnosti financirani s posojili, najetimi ped neugodnimi pogoji. Občinske skupščine
breme anuitet prenašajo na zdravstvene zavode kljub večkratnim priporočilom,
da naj zdravstvenih zavodov ne obremenjujejo s tako nastalimi obveznostmi.
Zato bi bilo potrebno, da pristojni organi to problematiko ponovno proučijo
in ukrepajo.
Odbor je nadalje mnenja, da spoštovanje zakonitosti dela in poslovanja
narekuje, da komunalne skupnosti socialnega zavarovanja svoje sklepe o prispevkih zavarovanih oseb k stroškom za posamezne zdravstevene storitve takoj
prilagodijo zakonu oziroma sklepom in opozorilu skupščine republiške skupnosti
socialnega zavarovanja delavcev. Komunalne skupnosti so namreč v nekaterih
primerih predpisale previsoke prispevke in tudi neupravičeno oprostile nekatere
kategorije zavarovancev plačevanja določenih prispevkov.
Potrebno bi bilo čimprej proučiti zakonitost obstoja nekaterih komunalnih
skupnosti in zavodov za socialno zavarovanje (Ravne, Murska Sobota), ker določeni podatki kažejo, da ne izpolnjujejo vse skupnosti pogojev, ki jih za njih
ustanovitev in poslovanje določi zakon o pogojih za ustanovitev komunalne
skupnosti socialnega zavarovanja delavcev, komunalne skupnosti socialnega zavarovanja kmetov in komunalnega zavoda za socialno zavarovanje.
V skladu z načeli reforme na področju socialnega zavarovanja, kjer se
doslej še ureja otroški dodatek, je bil decembra lani spremenjen zvezni
zakon o otroškem dodatku. Ta zakon je noveliral le nekatera vprašanja cenzusa
in upoštevanja dohodkov gospodinjstva pri določanju pravice do otroškega dodatka, ne da bi načel vprašanja sistemskega urejanja otroškega varstva. V maju
letos pa je že bil sprejet splošni zakon o financiranju nekaterih oblik družbenega
varstva otrok, kar narekuje, da bo potrebno čimprej sprejeti jasna stališča za
pripravo zadevnega republiškega predpisa. Ob tem odbor ugotavlja, da je s tem
končno le realizirano stališče, da je to dejavnost, zaradi specifičnih vprašanj,
izločiti iz dosedanjega skupnega tretiranja tega varstva z ostalimi panogami
socialnega zavarovanja.
Odbor zlasti podpira sprejete in še nameravane ukrepe za modernizacijo
in mehanizacijo poslovanja služb socialnega zavarovanja. Kaže se tudi večja
potreba po poglobljenem analitskem delu strokovnih služb in večji pomoči
25
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republiškega zavoda službam v komunalnih zavodih. Te težnje naj tudi spremlja
že začeto izboljševanje strukture strokovne usposobljenosti zaposlenih v službah
zavodov za socialno zavarovanje. Prvi pozitivni rezultati teh prizadevanj se že
kažejo v ekspeditivne j šem obravnavanju posameznih zahtevkov, zmanjševanju
števila zaposlenih ter absolutnem znižanju stroškov za celotno službo socialnega
zavarovanja.
Odbor ugotavlja, da obravnavana problematika v socialnem zavarovanju
delavcev opozarja na nekatere še vedno nerešene a že večkrat obravnavane probleme ki se že dalj časa kažejo tako v invalidsko-pokojninskem kot tudi v
zdravstvenem zavarovanju. Rešitve teh problemov zahtevajo obsežne sistemske
spremembe, ker današnji sistem socialnega zavarovanja in njegovega financiranja ne daje dovolj prostora za samoupravno samostojnost in odgovornost,
kar je pogoj za trajnejšo usklajenost med dohodki in izdatki. Slabosti in deformacije sedanjega sistema torej ne bo mogoče rešiti samo z delnimi spremembami, temveč z novimi sistemskimi rešitvami v vseh oblikah socialnega zavarovanja. Specifičnosti posameznih panog socialnega zavarovanja pa istočasno
zahtevajo samostojno reševanje bodoče organizacije in financiranja invalidskopokojninskega zavarovanja in zdravstvenega zavarovanja, ki naj uveljavi dejansko samoupravljanje v republiški in regionalnih skupnostih, polno odgovornost neposrednih udeležencev zavarovancev, zdravstvenih delavcev in delovnih organizacij za materialna gibanja na tem področju.
Ker so razprave za spremembe sistemov predvidene v tem letu, predlaga
odbor, da se zaradi potrebe enotnosti in sodelovanja z zveznimi organi, ki že
pripravljajo sistemske spremembe na tem področju, v republiki formirata posebni komisiji, ki naj bi temeljito proučili vsa odprta vprašanja in obravnavali
ter usklajevali vse predloge za sistemske rešitve na področju invalidsko-pokojninskega zavarovanja in zdravstvenega zavarovanja.
Št.: 022-139/67
Ljubljana, 19. 6. 1967
POROČILO
o obravnavi poročila o poslovanju socialnega zavarovanja delavcev
v SR Sloveniji za leto 1966
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov
socialno- zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji
dne 30. 5. 1957 obravnaval poročilo o poslovanju socialnega zavarovanja delavcev
v SR Sloveniji za leto 1966.
Seje odbora so se udeležili dr. Vinko Mozetič, predsednik socialno-zdravstvenega zbora, Drago Benčina, predsednik odbora republiškega zbora za zdravstvo in socialno politiko, Mirko Remec, poslanec republiškega zbora, Rado
Miklič, pomočnik republiškega sekretarja za delo, Ignac Nagode, predsednik izvršilnega odbora skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev, in Janez Erjavec, pomočnik direktorja republiškega zavoda za socialno
zavarovanje.
V načelni razpravi je odbor pozitivno ocenil prizadevanja samoupravnih
organov republiške skupnosti socialnega zavarovanja, da bi v mejah svojih
možnosti na tem področju izvajali intencije reforme. Dejstvo, da je bila stopnja
prispevkov za socialno zavarovanje omejena, je terjalo posebne napore teh
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organov, da bi se potrošnja v socialnem zavarovanju uskladila z realnimi možnostmi. V svojih naporih pa samoupravni organi niso v celoti uspeli, ker niso
bili povsem sinhronizirani ukrepi v pogledu financiranja socialnega zavarovanja
in obsega pravic zavarovancev. Posledica tega je bila, da so vsi skladi socialnega
zavarovanja (razen sklada zdravstvenega zavarovanja v Novi Gorici) zaključili
poslovno leto 1966 s primanjkljajem. To dejstvo je terjalo, da se v letošnjem
letu posvečajo napori vseh družbenih činiteljev za uskladitev potrošnje z materialnima možnostmi družbe.
Na področju invalidsko-pokojninskega zavarovanja še niso bili rešeni najbolj
pereči problemi, na katera je bilo opozorjeno že večkrat: prevedba in valorizacija pokojnin. Odbor je podprl stališče samoupravnih organov socialnega
zavarovanja, da je treba dati samoupravi socialnega zavarovanja večje pristojnosti v pogledu določitve pravic zavarovancev in zagotavljanja potrebnih
sredstev za kritje teh pravic. Zato je nujno potrebno čimprej uveljaviti sistemske spremembe v pokojninskem zavarovanju ter omogočiti republikam, da
probleme prevedbe in valorizacije pokojnin rešijo samostojno v skladu s svojimi
potrebami in specifičnostmi.
Vse večje potrebe po zaposlitvi novih mlajših kadrov nujno terjajo ponovno
proučitev umestnosti določb temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju
o izplačevanju pokojnine zavarovancem, ki so stopili v delovno razmerje.
Sistem financiranja otroškega varstva in otroškega dodatka je bil z zveznim
predpisom že spremenjen. Neobhodno bo treba čimprej sprejeti jasna stališča
za pripravo zadevnega republiškega predpisa.
Na področju zdravstvenega zavarovanja so bili v letu 1966 in 1967 uveljavljeni nekateri parcialni ukrepi za racionalizacijo potrošnje (ukinitev pravice do
zdravljenja z naravnimi zdravilnimi sredstvi, povečanje prispevka za zdravila,
določitev prispevkov za posamezne zdravstvene storitve, prenos izplačevanja
nadomestil do 30 dni v breme delovnih organizacij, revizija pravilnikov o uveljavljanju zdravstvenega varstva). Čimprej je treba analizirati učinek teh ukrepov in to ne samo z ekonomskega vidika, pač pa tudi z vidika posledic za zdravstveno stanje prebivalstva.
Rešitev ključnih problemov na področju zdravstvenega zavarovanja pa je
odvisna od spremembe sistema tega zavarovanja. Zato je treba intenzivirati
napore pri izdelavi tega sistema, v te priprave pa naj se aktivno vključi tudi
republiška skupščina.
Za poročevalca na seji zbora je bil določen poslanec Rudi Požar.
Št.: 022-139/67
Ljubljana, 5. 6. 1967
POROČILO
o problematiki zdravstvenega zavarovanja kmetov
Odbor za delo in socialno zavarovanje republiškega
zbora ie na seji dne 20. junija 1967 obravnaval problematiko zdravstvenega
zavarovanja kmetov na podlagi predloženega letnega poročila republiške skupnosti socialnega zavarovanja kmetov o poslovanju zdravstvenega zavarovanja
kmetov v letu 1966.
Odbor je pozitivno ocenil delo skupnosti socialnega zavarovanja kmetov za
leto 1966. Samoupravni organi republiške skupnosti in komunalnih skupnosti
socialnega zavarovanja kmetov so se z veliko zavzetostjo in učinkovitostjo lotili
25*
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urejanja organizacijskih in finančnih problemov izvajanja zdravstvenega zavarovanja kmetov v skladu z novimi pogoji, ki jih je določil republiški zakon
o zdravstvenem zavarovanju kmetov in ostali tozadevni izvršilni predpisi.
Prvo leto poslovanja je potekalo v naporih za konkretizacijo načela samoupravljanja in samofinanciranja te panoge zavarovanja. Ob tem so se pokazali
nekateri novi problemi, ki zahtevajo čimprejšnje rešitve. Na te probleme že
opozarjajo v svojem letnem poročilu sami samoupravni organi zdravstvenega
zavarovanja kmetov. Vendar nanje odbor še posebej opozarja, ker stojimo pred
ustreznimi spremembami republiškega zakona o zdravstvenem zavarovanju
kmetov, ki jih narekuje zakon o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona
o zdravstvenem zavarovanju kmetov. Spremembe v temeljni zakonodaji omogočajo, da se nekateri problemi v bodoče urede ustreznejše našim razmeram.
Pri tem gre predvsem za ponovno proučitev in konkretnejšo določitev statusa kmeta zavarovanca. Sedanja ureditev namreč omogoča, da se šteje za zavarovanca v tem zavarovanju praktično vsak, ki poseduje kakršnokoli površino
zemlje, kolikor ni zavarovan po drugih predpisih. Naš družbenoekonomski
razvoj povzroča spremembe ekonomsko socialne strukture našega prebivalstva
in pospešuje njegovo razslojevanje. Razen obeh skrajnosti delavec-kmet, nastaja
vrsta vmesnih kategorij, ki nimajo vseh potrebnih značilnosti, da bi jih lahko
brez pridržkov prištevali kot upravičence do kmečkega zdravstvenega zavarovanja. V dosedanjih razpravah prevladujejo težnje, da bi morala biti bodoča
merila, na osnovi katerih bi cdrejald upravičenost do tega zavarovanja, taka, da
bi predvsem zajela tiste, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in podobnimi dejavnostmi v takem obsegu, da so ekonomsko zmožni plačevati ustrezne prispevke v sklade
tega zavarovanja. Pri dosledni izvedbi tega načela bi v bodoče izpadli iz kroga
zavarovancev vsi, ki se s kmetijstvom sicer ukvarjajo, vendar pa ne v takem
obsegu, da bi jim to lahko služilo kot izključen vir dohodkov za preživljanje.
Le-ti so namreč dosedaj vplačevali minimalne prispevke v sklade zdravstvenega
zavarovanja in bili hkrati upravičeni do polnega obsega pravic iz takega zavarovanja ter na ta način neskladno s svojimi prispevki obremenjevali sklad.
Odbor je mnenja, da načelo vzajemnosti in solidarnosti sicer predpostavlja,
da ekonomsko močnejši prispevajo več v korist tistih, ki so ekonomsko šibkejši,
vendar pa poudarja, da se je kljub temu potrebno v bodoče zavzemati za
pravičnejšo razdelitev bremen, ki jih je potrebno zbrati s prispevki. Občinske
skupščine so s svojo dosedanjo politiko prispevale k temu, da se je v krog
kmečkih zavarovancev prišteval vsak, ki ga je bilo možno po obstoječem zakonu,
ki pa dopušča zelo široko razlago, zdravstveno zavarovati v okviru tega zavarovanja. Z uvedbo načela samofinanciranja v kmečkem zdravstvenem zavarovanju so se namreč občine skoraj v celoti razbremenile prispevkov, ki so jih
poprej prispevale v te namene. Le malo občinskih skupščin je namreč sklenilo,
da za kmete določenega premoženjskega stanja plačuje del stroškov za posamezne oblike zdravstvenega varstva kot je to doslej predvideval temeljni zakon
o zdravstvnem zavarovanju kmetov. Z dosledno izvedbo načela ekonomske
zmogljivosti pa bi se povečal krog tistih občanov, ki ne bi bili zajeti v nobeno
od sedanjih oblik socialnega oziroma zdravstvenega zavarovanja ter bi bilo
potem potrebno takim socialno ogroženim občanom zagotoviti zdravstveno
pomoč iz drugih virov.
Neposredno v zvezi s tem problemom se postavlja tudi vprašanje bodoče
ureditve oziroma določitve osnov, od katerih se odmerjajo prispevki za sklade
zdravstvenega zavarovanja kmetov. Boljša in pravičnejša določitev osnov bi
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namreč prispevala k zožitvi problema, ki nastaja okoli nove določitve upravičencev do tega zavarovanja. Gre za to, da je v osnovo za odmero prispevka
potrebno zajeti tudi vse tiste dohodke, ki jih danes ne prištevamo med katastrski
dohodek, vendar pa postajajo vedno pomembnejši tudi za kategorijo izrazito
kmečkega proizvajalca.
Ekonomski položaj zasebnega kmetijstva, ki je bil istočasno z obravnavanjem vprašanj zdravstvenega zavarovanja mnogokrat tretiran na skupščinah
skupnosti socialnega zavarovanja kmetov, kaže namreč, da se sodobni kmetijski
proizvajalec s svojo proizvodnjo' prek kooperantskih in ostalih odnosov vedno
tesneje povezuje z družbeno kmetijsko proizvodnjo. Tudi tržne razmere ga silijo
v proizvodnjo in dejavnosti, ki mu omogočajo skoraj neodvisno od dejanskega
obsega posesti zemlje ustvarjati dohodek. Pri odrejanju osnove za prispevke
bi morah zato dosledno upoštevati tudi vse dohodke, ki izhajajo iz tako imenovane obrtniške proizvodnje oziroma vzreje živine in perutnine ter raznih oblik
domače obrti. Ti dohodki so celo zelo tipični za tiste zavarovance, ki na osnovi
nizko izkazanega katastrskega dohodka vplačujejo minimalne prispevke za zavarovanje. Na ta način bi se skozi pravilno ugotovljene osnove tudi povečala
sredstva, zbrana s prispevki za sklad zdravstvenega zavarovanja. Zato kaže
bodočemu urejanju tega problema posvetiti vso pozornost. Podobno bi bilo urediti tudi probleme, ki se kažejo znotraj tega zavarovanja pri kategoriji kmetovobrtnikov.
Ob vsem tem je opozoriti, da je naš dosedanji način predpisovanja prispevka
iz osebnega dohodka iz kmetijstva zaradi samostojnega odločanja občin nasploh
zelo neenoten. Občinske skupščine tudi premalo upoštevajo obremenitve kmečkih proizvajalcev z obveznostmi, ki jih nalaga plačevanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje kmetov. To stanje povzroča, da je kmetijska proizvodnja
zelo različno obremenjena z dajatvami vseh vrst, Tako le-te ponekod zajemajo
celo nad 70 °/o katastrskega dohcđka, medtem ko je drugje ta skupna obremenitev nesorazmerno' nizka. Tak neenoten način in zlasti pretirano visoke obremenitve ne delujejo stimulativno na povečanje zasebne kmetijske proizvodnje.
Nakazani problemi zahtevajo zaradi svoje aktualnosti čimprejšnjo proučitev in
ustrezne rešitve.
Bodoča zakonska ureditev zdravstvenega zavarovanja kmetov ne bo rešila
zahteve samoupravnih organov skupnosti socialnega zavarovanja kmetov, da
bi morali prispevati v sklade zdravstvenega zavarovanja tudi vsi lastniki zemlje
ne glede na to, ali so ah niso v delovnem razmerju. Ta problem je deloma sicer
že rešen, ker zaposleni lastniki zemljišča od svojih dohodkov iz tega naslova
prispevajo v sklad zdravstvenega zavarovanja delavcev. Vendar pa je pri tem
problematična višina prispevkov, ki je mnogo nižja kot pa bi ta bila, če bi le-ti
plačevali prispevke v sklade zdravstvenega zavarovanja kmetov. S tem v zvezi
se postavlja problem tržnih privilegijev, ki jih uživa kmetijska proizvodnja tkz.
polproletarcev. Tudi ta problem, je proučiti predvsem iz vidika nesorazmerij,
ki zato nastajajo pri obremenitvah proizvodnje posameznih vrst lastnikov zemlje.
Predvidene spremembe republiškega zakona o zdravstvenem zavarovanju
kmetov bodo morale, glede na dosedanje izkušnje, zagotoviti komunalnim skupnostim socialnega zavarovanja kmetov večje pristojnosti pri odrejanju oblik in
višine prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Tudi v pogledu določanja obsega
zdravstvenega varstva je prepustiti v bodoče komunalnim skupnostim večjo
samostojnost. Le-te naj bi obseg zdravstvenega varstva določale v skladu z dogovori in interesi zavarovancev samih in njih ekonomskih možnosti. Odbor je
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mnenja, da je v bodoče z republiškim predpisom obsega zdravstvenega varstva
predvsem zavarovati določene širše družbene interese kot je to npr. zdravstvena
zaščita pred nalezljivimi boleznimi in varstvo matere in otroka.
Odbor ugotavlja, da kljub primanjkljajem, ki v glavnem izhajajo iz poslovanja iz preteklih let in ne samo iz leta 1966, kaže poslovanje v preteklem
letu na določene elemente stabilnosti poslovanja sklada zdravstvenega zavarovanja kmetov ter da je zato potrebno z ustreznimi spremembami in dopolnitvami zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov take tendence še mo'čneje
podpreti. Zato odbor predlaga, da se čimprej dokonča delo na tezah novega
zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov ter zagotovi prek komunalnih
skupnosti socialnega zavarovanja kmetov potrebno javno razpravo.
Št.: 022-140/67
Ljubljana, 21. 6. 1967
POROČILO
o obravnavi poročila o poslovanju zdravstvenega zavarovanja kmetov v letu 1966
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov
S Z Z je na seji dne 7. junija 1967 obravnaval poročilo o poslovanju zdravstvenega zavarovanja kmetov v letu 1966, ki ga je skupščini predložila republiška
skupnost socialnega zavarovanja kmetov SR Slovenije.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da število kmetijskih zavarovancev stalno
pada ter da se slabša starostni sestav teh zavarovancev. Med zavarovanci vse
bolj prevladujejo starejše osebe. Težišče potrošnje v tem zavarovanju je na
bolničnem zdravljenju; stroški za ambulantno-poliklinično zdravljenje počasi
rastejo. Kljub deficitom, ki jih izkazuje večina skladov, je postal položaj skladov
le stabilnejši, saj so primanjkljaji nastali predvsem zato, ker dohodki v celoti
niso bili realizirani. Med vzroki za manjšo realizacijo dohodkov (85%) v primerjavi s prejšnjimi leti (95 ■%) je bil naveden odpis davkov in prispevkov
zaradi poplav, neurij in drugih škod, ki so bile povzročene lani na posameznih
območjih. Velik problem so predstavljah primanjkljaji izpred leta 1966. Problem
bo rešen s predpisom posebnih prispevkov na podlagi zakona, ki je bil sprejet
v letošnjem letu.
Odbor je pozitivno ocenil prizadevanja samoupravnih organov, ki so v preteklem letu vložili velike napore za dosledno realizacijo zakona o zdravstvenem
zavarovanju kmetov, sprejetega konec leta 1965. Enoletno izvajanje tega zakona
je pokazalo nove probleme, ki jih bo treba čimprej rešiti. Na te probleme že
opozarjajo samoupravni organi zdravstvenega zavarovanja kmetov. Gre predvsem za jasnejšo opredelitev statusa kmeta ter za financiranje tega zavarovanja. Glede na nov zvezni zakon bo mogoče te probleme rešiti z republiškim
zakonom, ki bi ga bilo treba čimprej sprejeti.
Nevzdržno je, da uživajo status kmeta tudi osebe, ki imajo minimalne kmetijske površine, ki jim ne zadostujejo za preživljanje. Prispevek talcih oseb
v sklade zdravstvenega zavarovanja kmetov je minimalen in potrošnja sredstev
iz sklada ni v nobenem sorazmerju s plačanim prispevkom. Minimalne prispevke
plačuje kar 11 %> vseh kmetijskih zavarovancev, velik del teh prispevkov pa
zaradi slabega premoženjskega stanja kmetov niti ne more biti izterjan. Veliko
breme skladov so predstavljali tudi stroški za zdravstveno varstvo tistih družinskih članov, ko lastnik posestva ni bil kmečki zavarovanec. Po mnenju
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odbora je bil pravilen ukrep samoupravnih organov tega zavarovanja, da so
odvzeli zdravstvene izkaznice osebam, za katere prispevki niso bili plačani.
V pogledu financiranja zdravstvenega zavarovanja kmetov so bile v preteklem letu velike težave. Pozno predpisani prispevki, neažurna izterjava prispevkov, slabša realizacija dohodkov od planiranih ter neizpolnitev obveznosti
republike za financiranje zdravstvenega varstva kmetov borcev NOV so povzročili, da skladi svojih obveznosti niso ažurno izpolnjevali. To je povzročilo velike
težave zdravstvenim zavodom, predvsem bolnišnicam, ki niso pravočasno prišli
do potrebnih obratnih sredstev.
Samoupravni organi zdravstvenega zavarovanja kmetov so v preteklem
letu pogosto opozarjali na nevzdržnost načela samofinanciranja zdravstvenega
zavarovanja kmetov. Močno so se zavzemali za to, da bi prispevke v sklade
tega zavarovanja morah plačevati vsi, ki so lastniki kmetijskega zemljišča,
oziroma imajo od njega neposredno korist (zadruge od nakupa in prodaje kmetijskih pridelkov, gozdna gospodarstva od lesne proizvodnje in družbena posestva, ki so prevzela najboljše kmetijske obdelovalne površine). Hkrati so
samoupravni organi opozarjali na rešitev osnovnih problemov zasebnega kmetijstva in kmetijske proizvodnje.
Odbor je bil mnenja, da je treba ta in druga vprašanja, ki zadevajo zdravstveno zavarovanje kmetov temeljito proučiti in na tej osnovi pripraviti nov
republiški zakon. Posebej je bilo poudarjeno, da bi bila nujna sociološka študija
o kmečki družini (o njeni proizvodnji in potrošnji). Opozorjeno je bilo tudi na
nevzdržnost bistvenih razlik pri določanju cenilnih razredov za zemljišča na
posameznih območjih. To pride posebno do izraza na mejah teh okolišev, kjer
je enako kvalitetno zemljišče bistveno različno ocenjeno (Kočevje najnižje,
Lubljana dokaj visoko). To vpliva na višino katastrskega dohodka, le-ta pa na
višino prispevka za zdravstveno zavarovanje. Zato bi bilo potrebno določiti
enotnejša merila za opredelitev cenilnih razredov zemljišč.
Odbor je bil opozorjen, da so teze (osnutek) novega republiškega zakona
o zdravstvenem zavarovanju kmetov že v pripravi. Odbor je mnenja, da bi
moral biti osnutek dan v razpravo skupnostim zdravstvenega zavarovanja kmetov, v skupščini sami pa naj bi se postopek opravil v dveh fazah — obravnava
osnutka in nato obravnava predloga zakona.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Jožeta Nereda.
Št.: 022-140/67
Ljubljana, 10. 6. 1967
PREDLOG ZAKONA
o ustanovitvi republiškega zdravstvenega centra
1. člen
Ustanovi se republiški zdravstveni center.
Sedež republiškega zdravstvenega centra je v Ljubljani.
2. člen
Republiški zdravstveni center je organ zdravstvene službe SR Slovenije, ki
opravlja z zakonom o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji (Uradni
list SRS, št. 16-116/67) in z drugimi predpisi določene naloge in javna poobla-
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stila za zdravstvene zavode, za SR Slovenijo ter za republiško in druge skupnosti socialnega zavarovanja.
Dejavnosti republiškega zdravstvenega centra imajo pomen za vso SR
Slovenijo.
3. člen
Svet republiškega zdravstvenega centra ima 25 članov.
Svet republiškega zdravstvenega centra sestavljajo zdravstveni delavci, ki
so strokovnjaki za posamezne dejavnosti zdravstvenega varstva in drugi strokovni delavci, ki bi lahko prispevali k uspešnemu delu centra.
4. člen
Mandatna doba predsednika in članov sveta republiškega zdravstvenega
centra traja štiri leta; vsake dve leti se imenuje polovica članov sveta.
Pri prvem imenovanju članov sveta republiškega zdravstvenega centra
(3. člen) se določi, katerim članom sveta poteče mandatna doba že po dveh letih.
5. člen
Predsednika sveta republiškega zdravstvenega centra nadomešča v njegovi
odsotnosti član sveta, ki ga določi svet na predlog predsednika sveta.
6. člen
Ce s tem zakonom ni drugače določeno, se za republiški zdravstveni center
primerno uporabljajo predpisi o organizaciji zdravstvenih zavodov.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
Zakon o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS
št. 16-116/67) je drugače uredil status in organizacijo zdravstvenih centrov, kot
je bila urejena z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstveni službi v SR
Sloveniji (Ur. 1. SRS št. 14-151/65). Bistvena sprememba je v tem, da je zdravstveni center pravna oseba, ki ima svoje organe: svet zdravstvenega centra in
predsednika sveta. Doslej status zdravstvenega centra ni bil jasno opredeljen;
funkcijo zdravstvenega centra je praviloma opravljal zavod za zdravstveno varstvo. Zdravstveni centri so dobili tudi nekatere povsem nove naloge, ker so
strokovni organi zdravstvene službe in strokovno svetovalni organi družbenopolitičnih skupnosti in skupnosti socialnega zavarovanja.
Zdravstveni center lahko organizira svojo lastno strokovno in administrativno-tehnično službo oziroma zaupa strokovno-operativne naloge kakemu zdravstvenemu zavodu ali drugi delovni organizaciji. Z zakonom je tudi urejeno
financiranje zdravstvenega centra. Zato predlog zakona o ustanovitvi republiškega zdravstvenega centra obravnava le organizacijska vprašanja v okviru
določb drugega odstavka 36. člena zakona o organizaciji zdravstvene službe
v SR Sloveniji. Po citiranem členu se z aktom o ustanovitvi zdravstvenega
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centra določi število, sestava in mandatna doba sveta zdravstvenega centra.
Natančnejše določbe o organizaciji in poslovanju republiškega zdravstvenega
centra bo moral vsebovati poslovnik, ki ga mora imeti vsak zdravstveni center.
Spričo spremenjenega statusa in organizacije republiškega zdravstvenega
centra je treba le-tega šele ustanoviti. Ustanovitveni akt v obliki zakona je ute^
meljen, ker gre za pomemben republiški organ, ki ga je mogoče obravnavati
kot organ uprave v širšem smislu. 194. člen republiške ustave določa, da se samostojni republiški upravni organi ustanovijo z zakonom.
Predlog zakona predvideva 25 članov sveta republiškega zdravstvenega
centra. Sedanji strokovni svet republiškega zdravstvenega centra ima tudi
25 članov. Praksa je pokazala, da to število ustreza. Tako število omogoča, da
bodo v svetu zastopani strokovnjaki za posamezne dejavnosti zdravstvenega
varstva in drugi strokovni delavci.
Za razliko od zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji
(1. odstavek 36. člena) predlog zakona predvideva, da sestavljajo svet republiškega zdravstvenega centra ne le zdravstveni, temveč tudi drugi strokovni
delavci, ki bi lahko prispevali k uspešnemu delu centra. Ze v razpravah o predlogu zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji je bilo poudarjeno,
da svet zdravstvenega centra ne bi smeli sestavljati le zdravstveni delavci. V
pripravah za ustanovitev zdravstvenih centrov vse bolj prevladuje spoznanje,
da bi morali biti v svetu poleg zdravstvenih tudi drugi strokovni delavci. Ni
namreč prezreti, da imajo zdravstveni centri največ nalog prav s področja
organizacije zdravstvene službe in ekonomike v zdravstvu ter da uspešno opravljanje teh nalog terja, da so v svetu tudi člani, ki nimajo medicinske, temveč
drugo primerno strokovno izobrazbo.
Mandatna doba članov sveta je določena za štiri leta. Kontinuiteto dela
sveta zagotavlja načelo, da se vsake dve leti imenuje polovica članov sveta.
Ker gre za strokovni organ, predlog zakona ne predvideva obvezne rotacije,
pač pa dopušča reelekcijo predsednika in članov sveta.
Predlog zakona rešuje tudi vprašanje nadomeščanja predsednika sveta
v primeru njegove odsotnosti.
Čeprav zdravstveni center ni zdravstveni zavod, temveč svojevrsten organ,
predlog zakona predvideva, da se tudi zanj primerno uporabljajo predpisi
o organizaciji zdravstvenih zavodov.
Ustanovitev republiškega zdravstvenega centra na podlagi tega zakona ne
bo imela za posledico nove finančne obveznosti republike. Republika je namreč
že doslej financirala republiški zdravstveni center.
Predlog zakona predstavlja realizacijo določbe 36. člena zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji, zato odbor predlaga, da skupščina
predlog zakona sprejme.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
14. junija 1967 obravnavala predlog zakona o ustanovitvi republiškega zdravstvenega centra, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil odbor za zdravstvo
in socialno politiko republiškega zbora.
V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da predlagani zakon po svoji vsebini in namenu predstavlja akt o ustanovitvi zdravstvenega centra v smislu
določbe drugega odstavka 36. člena zakona o organizaciji zdravstvene službe
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v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 16/67). Ker gre v tej zvezi za ustanovitev republiškega zdravstvenega centra, nastopa kot ustanovitelj Skupščina SR Slovenije.
Po navedeni določbi zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji se
z aktom o ustanovitvi zdravstvenega centra določi število, sestava in mandatna
doba sveta zdravstvenega centra. Predlagani zakon ima po mnenju komisije vse
navedene sestavine ustanovitvenega akta, pri čemer pa ne ponavlja določb,
ki jih glede funkcije zdravstvenega centra, njegovih nalog, odnosov nasproti
zdravstvenim zavodom, poslovanja in financiranja že vsebuje zakon o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji v svojem VI. poglavju.
V razpravi je bilo sproženo vprašanje, ali je za ustanovitev republiškega
zdravstvenega centra potrebno sprejeti akt v obliki zakona ali pa bi morda bolj
ustrezal odlok. V zvezi s tem vprašanjem je komisija sprejela utemeljitev predlagatelja zakona, da gre za ustanovitev pomembnega republiškega organa, ki
so rr.iu z zakonom dana tudi nekatera javna pooblastila in ima zato v širšem
smislu deloma tudi upravni značaj. Ker se po določbi 127. člena republiške
ustave samo z zakonom urejajo zadeve, ki se tičejo organizacije republiških
organov in strokovnih služb, po določbi 194. člena iste ustave pa se samostojni
republiški upravni organi ustanovijo in odpravijo z zakonom — komisija v tej
zvezi ni imela načelnih pomislekov zoper predlagani akt v obliki zakona.
Prav tako se je v načelni razpravi komisija strinjala s predlagateljem, da je
ustanovitev novega republiškega zdravstvenega centra nujna in naj bi začel
delovati čimprej, da bi pospešil in olajšal izvajanje zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji.
V podrobni obravnavi zakonskega predloga je komisija k posameznim njegovim določbam predlagala naslednje spremembe:
K 3. členu:
V drugem odstavku se črta besedilo: »in drugi strokovni delavci, ki bi
lahko' prispevali k uspešnemu delu centra«.
Določba drugega odstavka tega člena o tem, da sestavljajo svet zdravstvenega centra poleg zdravstvenih delavcev tudi drugi strokovni delavci, nasprotuje
določbi prvega odstavka 36. člena zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR
Sloveniji, po kateri svet zdravstvenega centra sestavljajo le zdravstveni delavci.
Tako sestavo zdravstvenega centra bi bilo mogoče doseči le po prejšnji oziroma
istočasni spremembi določbe prvega odstavka 36. člena citiranega zakona, ne
pa s samo določbo akta o ustanovitvi, ki naj bi po določbi drugega odstavka
36. člena zakona o organizaciji zdravstvene službe le določil število, podrobnejšo
sestavo in mandatno dobo sveta zdravstvenega centra.
Predlagani zakon je tako po svojem značaju izvedbeni enkratni akt, ki je
le zaradi narave zdravstvenega centra kot posebnega organa dobil obliko zakona;
tak predpis pa ne more spreminjati osnove, iz katere izhaja, namreč zakona
o organizaciji zdravstvene službe kot sistemskega zakona. Zaradi take narave
enega in drugega zakona v tem primeru ne gre za odnos med dvema enakovrednima predpisoma, od katerih bi kasnejši sioer lahko spremenil prvotnega.
Komisija meni, da gre v tem primeru za pomembno načelno vprašanje, ki
je bilo v nedavno sprejetem zakonu o organizaciji zdravstvene službe v SR
Sloveniji rešeno bistveno drugače kot se sedaj predlaga, zaradi česar bi bilo
treba vse razloge za drugačno rešitev podrobno proučiti in predlagati spremembo
zakona o organizaciji zdravstvene službe, če se izkaže, da je to potrebno za
uspešnejše delo zdravstvenega centra.
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Komisija je tudi opozorila, da bi v primeru, če bi bil uveljavljen drugi
odstavek 3. člena predlaganega zakona brez ustrezne spremembe v zakonu o
organizaciji zdravstvene službe, prišlo do razlik v sestavi sveta republiškega
zdravstvenega centra in svetov regionalnih zdravstvenih centrov, kajti sveti
regionalnih zdravstvenih centrov so bili glede na določbo 36. člena zakona o organizaciji zdravstvene službe lahko sestavljeni le iz zdravstvenih delavcev.
Glede na vse navedeno komisija meni, da je treba zadnji del besedila drugega odstavka 3. člena zakonskega predloga črtati.
K 4. členu:
V drugi vrsti drugega odstavka se črta besedilo »(3. člen)«.
Sklicevanje na določbo 3. člena v tej zvezi ne ustreza, ker 3. člen zakonskega
predloga določa le število in sestavo sveta republiškega zdravstvenega centra,
ne vsebuje pa ničesar o samem imenovanju sveta.
K 6. členu:
Besedilo člena se črta.
Predlagana določba 6. člena je po svojem značaju sistemskega značaja in
zato ne sodi v ustanovitveni akt. Sicer pa se bo moral zdravstveni center ravnati
ne le po predpisih o organizaciji zdravstvenih zavodov, temveč tudi po drugih
predpisih; podrobnosti svojega dela in poslovanja pa bo' uredil s poslovnikom
v smislu določbe drugega odstavka 45. člena zakona o organizaciji zdravstvene
službe v SR Sloveniji.
K 7. členu:
V prvi vrsti se beseda »naslednji« nadomesti z besedo »osmi«.
Po določbi drugega odstavka 216. člena ustave SR Slovenije se lahko samo
iz posebno utemeljenih razlogov določi, da začne zakon veljati v roku, krajšem
kot oeem dni po objavi. Komisija v tej zvezi ni našla utemeljenih razlogov za
uveljavitev predlaganega zakona v skrajšanem roku in je zato predlagala spremembo', ki je v skladu z navedeno ustavno določbo.
Predstavnik odbora za zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora
kot predlagatelja zakona se je z amandmajem komisije k 4. členu zakonskega
predloga strinjal, glede ostalih predlaganih sprememb pa si je izjavo pridržal.
St.: 022-167/67
Ljubljana, 14. 6. 1967
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije je na skupni seji z odborom republiškega
zbora za zdravstvo in socialno politiko, dne 7. junija 1967 obravnaval osnutek
zakona o ustanovitvi republiškega zdravstvenega centra, ki ga je Skupščini SR
Slovenije predložil republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo.
V načelni razpravi je bilo poudarjeno, da je treba čimprej sprejeti akt o
ustanovitvi republiškega zdravstvenega centra, da bi bil lahko čimprej imenovan
predsednik in svet republiškega zdravstvenega centra. Izvajanje zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji in izvajanje družbene reforme na
področju zdravstva nujno terja, da nov republiški zdravstveni center čimprej
začne z delom. Reorganizacija zdravstvene službe na terenu počasi napreduje,
med drugim tudi zato, ker ni enotnih stališč, kako izvajati reorganizacijo.
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Po vsestranski in temeljiti obravnavi o vsebini akta, ki bi pomenil realizacijo določbe 36. člena zakona o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji,
je odbor republiškega zbora za zdravstvo in socialno politiko sprejel predlog
zakona o ustanovitvi republiškega zdravstvenega centra, odbor za proučevanje
zakonskih in drugih predlogov socialno-zdravstvenega zbora pa se je z njim
v načelu in v podrobnosti v celoti strinjal.
Predstavnik izvršnega sveta se je s predlogom zakona v načelu strinjal.
Odbor predlaga zboru, da predlog zakona sprejme.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca dr. Mitjo Mrgoleta.
Št.: 022-167/67
Ljubljana, 10. 6. 1967
POROČILO
o obravnavi analize gospodarskih problemov
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov
gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 8. 6. 19S7
obravnaval analizo gospodarskih problemov, ki io je predložil republiški sekretariat za gospodarstvo.
Po obrazložitvi predstavnika republiškega sekretariata za gospodarstvo je
odbor v razpravi opozoril na najbolj pereče in trajnejše probleme, ki zahtevajo
podrobno proučitev in sprejetje ukrepov za njihovo učinkovito reševanje.
Odbor je ugotovil, da je stalno povečevanje zalog v industriji osrednje vprašanje, ki močno zavira dvig rasti industrijske proizvodnje. Posebno se zaostruje
problem zalog gotovih izdelkov, ki so na lanskoletno povprečje dosegle v mesecu
aprilu indeks 117,2, nasproti istemu mesecu lanskega leta pa indeks 121,5.
Zaloge široke potrošnje so dosegle v aprilu indeks 128, zaloge tekstilne industrije pa celo indeks 134, s čimer so se močno poslabšali izgledi za proizvodnjo
v tekstilni industriji v bodoče. Kopičenje zalog pa pogojujeta zlasti dva faktorja
in to restriktivni ukrepi pri odobravanju kreditov in porast medsebojnega
kreditiranja gospodarskih organizacij ter v zvezi s tem nelikvidnost. Kompleksna
medsebojna zadolženost v gospodarstvu je posledica prepočasnega obtoka finančnih sredstev. Zato je potrebno proučiti vse možnosti za odpravo takšnega nenormalnega stanja. Po mnenju odbora vplivata na to tudi kvaliteta in cena domačih
tekstilnih proizvodov, ki v večini primerov nista konkurenčni nasproti uvoženemu tekstilu. Ob zmanjševanju kratkoročnih kreditov trgovski mreži in ob
istočasni nabavi velikih količin tekstilnih izdelkov iz intervencijskega uvoza,
trgovska mreža proizvodnje potrošnikom bistveno nudi manj domačih tekstilnih
proizvodov. K temu so trgovska podjetja stimulirana s prosto formiranimi
cenami za uvoženo blago v nasprotju s predpisanimi maržami za domače
proizvode.
Nadalje je bilo v razpravi ugotovljeno, da se je izvoz v mesecu aprilu
zmanjšal tako, da je dosegel enak indeks kot v istem mesecu lanskega leta,
dočim se je uvoz v istem obdobju povečal.
Odbor se je strinjal z ugotovitvami v gradivu, da je sedanji bančni sistem
neustrezen, kar se kaže v premajhni selektivnosti pri odobravanju kreditov.
Bančna mreža je v Sloveniji preveč razdrobljena, zaradi česar ni sposobna
doseči koncentracijo sredstev za razširjeno reprodukcijo, ki se formirajo v mnogoštevilnih gospodarskih orgtnizacijah. Posledica takega stanja se kaže v ugoto-
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vitvah službe družbenega knjigovodstva, da so se investicijska vlaganja v letu
1966 izvajala na podlagi 2283 investicijskih programov. Odbor meni, da bi se
tako stanje lahko delno izboljšalo z dejansko integracijo finančnega potenciala
naših bank.
V razpravi je bilo tudi poudarjeno, da dosedanja vlaganja v kmetijstvo niso
bila usklajena z vlaganji v industrijo. V bodoči investicijski politiki bi bilo
potrebno doseči skladnejši razvoj industrijske in kmetijske proizvodnje.
Po mnenju članov odbora naj se v bodoče posveti večja pozornost vprašanju eventualne preusmeritve proizvodnje. Izdelati je treba dolgoročne analize
in pri tem proučiti že izdelane dolgoročne plane drugih držav v Evropi in
skladno s tem določiti tudi dolgoročne plane razvoja našega gospodarstva. Tako
bomo lahko v perspektivi izpolnili tudi eno osnovnih intencij gospodarske
reforme, to je intenzivno vključitev v mednarodno delitev dela. Za izdelavo
teh dolgoročnih planov pa bi bilo treba angažirati vse razpoložljive strokovnjake
in organizacije v gospodarstvu, kakor tudi izven gospodarstva (univerze, instituti itd.); pri tem delu bi bilo treba vsekakor uporabiti tudi podatke in analize
izdelane v mednarodnih organizacijah.
Po razpravi je odbor določil za poročevalca na seji zbora poslanko Nado
Beltram.
Št.: 30-32/67
Ljubljana, 9. 6. 1967
PREDLOG ZAKONA
o prenehanju skupnosti cestnih podjetij SR Slovenije
1. člen
Skupnost cestnih podjetij SR Slovenije preneha s 30. junijem 1967.
2. člen
Sredstva ter pravice in obveznosti Skupnosti cestnih podjetij SR Slovenije
se prenesejo na cestni sklad SR Slovenije po prevzemni bilanci.
3. člen
Arhivsko gradivo (tehnično dokumentacijo, spise in drugo gradivo) prevzame
cestni sklad SR Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
Z zakonom o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o javnih cestah
(Ur. 1. SFRJ št. 7-75/67) so bila postavljena načela financiranja enostavne
reprodukcije cest in organizacije cestne službe. Ta zvezni temeljni zakon pa
prepušča republiškim predpisom, da uredijo razporeditev neposrednih dohodkov
za oeste (prispevki na pogonsko gorivo, vprežna in motorna vozila), način
upravljanja s temi sredstvi, upravljanje in vzdrževanje cest IV. reda in drugih
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komunikacij (ulice, poljske in vaške poti), uvedbo cestnine za določeno cesto
ali cestni objekt, kategorizacijo dovoznih poti na javne ceste, izdajanje uradnih
avtokart in izjemne* prevoze na območju več cestnih podjetij.
Tako je Skupščina SR Slovenije že sprejela zakon o delitvi sredstev na
območju SR Slovenije, zakon o dopolnitvi zakona o javnih cestah in zakon
o spremembah in dopolnitvah zakona o cestnem skladu SR Slovenije, ki so
bih vsi objavljeni v Uradnem listu SRS, št. 12/67.
S temi republiškimi zakoni je republika uredila razporeditev neposrednih
dohodkov za ceste in upravljanje s temi sredstvi, kar je bilo zelo nujno, da se je
nemoteno odvijalo poslovanje cestne službe. Ureditev ostalih zadev iz pristojnosti republike pa zahteva strokovno proučitev in razpravo. Ustrezen republiški predpis pripravljajo republiški upravni organi.
Zakon o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o javnih cestah pa
ima tudi določilo, da sedanje skupnosti cestnih podjetij prenehajo najkasneje
do 30. junija 1967.
Sprejem predlaganega zakona je nujen, ker ie treba prenehanje skupnosti
cestnih podjetij SRS pravno urediti do 30. 6. 1967, ko ta po zveznem zakonu
preneha. Ker v tako kratkem času ni mogoče urediti vseh navedenih zadev
s področja oest, ki so v republiški pristojnosti, predlagamo, da se obravnava
samo zakon o prenehanju skupnosti cestnih podjetij SRS.
Skupnost cestnih podjetij SRS je ustanovil izvršni svet LR Slovenije z
odlokom o ustanovitvi skupnosti cestnih podjetij LRS (Ur. list LRS, št. 31/61).
Z uredbo o odpravi uprave za ceste LRS (Ur. list LRS, št. 31/61) je izvršni svet
na skupnost cestnih podjetij LRS prenesel del inventarja odpravljene uprave
za ceste LRS in del njenega arhiva, ki ima splošen pomen za ceste v republiki.
Hiša, v kateri ima skupnost svoje prostore, je bila kupljena z denarjem, ki je
preostal po likvidaciji uprave za ceste LRS. V zemljiški knjigi je vpisano, da
je stavba v upravi LRS in da ima pravioo uporabe skupnost cestnih podjetij
SRS. Glede na to obstoji premoženje te skupnosti v glavnem iz premoženja,
ki ga je skupnosti izročila republika. Na podlagi zakona o delitvi sredstev za
ceste na območju SRS in zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o cestnem
skladu SRS (Ur. list SRS, št. 12 67) je bistven del nalog te skupnosti prešel
na cesti sklad SRS (programiranje cestnih del in pod.). Ker je premoženje dala
tej skupnosti v glavnem republika in ker je cestni sklad SRS prevzel bistven
del nalog skupnosti, -je prav, da se sredstva, pravice in obveznosti skupnosti
cestnih podjetij SRS prenesejo na cestni sklad SRS, prav tako pa tudi arhivsko
gradivo skupnosti, kot je to predvideno v predloženem zakonu o prenehanju
skupnosti cestnih podjetij SR Slovenije.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji
dne 14. junija 1967 obravnavala predlog zakona o prenehanju skupnosti cestnih
podjetij SR Slovenije, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet.
V načelni obravnavi je komisija ugotovila, da je predlagani zakon potreben
zaradi izvedbe določb 13. člena zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o javnih cestah (Ur. 1. SFRJ, št. 7/67), po kateri sedanje skupnosti
cestnih podjetij prenehajo najkasneje do 30. junija 1967. Ker zvezni temeljni
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zakon pri tem ni določil načina likvidacije sedanjih skupnosti cestnih podjetij,
se to vprašanje glede skupnosti cestnih podjetij SR Slovenije samostojno rešuje
s predlaganim republiškim zakonom.
V razpravi je bilo opozorjeno, da se s predloženim zakonom parcialno rešuje
le eno od številnih vprašanj, ki jih v zvezi z določbami temeljnega zakona o
javnih cestah lahko republika ureja samostojno. Nekaj teh vprašanj je bilo
prav tako posamič rešenih doslej že v treh republiških zakonih: zakonu o delitvi
sredstev za ceste na območju SR Slovenije, zakonu o dopolnitvah zakona
o javnih cestah in zakonu O' spremembah in dopolnitvah zakona o oestnem skladu
SR Slovenije (vsi objavljeni v Ur. 1. SRS, št. 12/67). Rešitve v zvezi z ostalimi
zadevami, katerih ureditev prepušča zvezni temeljni zakon republiški zakonodaji, pa se po pojasnilu predstavnika izvršnega sveta še proučujejo in bodo
predložene kasneje. V tej zvezi je bila komisija mnenja, da tako razdrobljeno
urejanje posameznih vprašanj istega področja ni primerno, ker povzroča sprejemanje številnih drobnih predpisov s parcialnimi rešitvami, med seboj nepovezanih in v praksi nepreglednih. Prav bi bilo, da se v največji možni meri
pravna vprašanja z enotnega področja rešujejo povezano v enotnem širšem
predpisu. Ker republiški upravni organi sproti spremljajo in sodelujejo v pripravah za sprejem oziroma spremembo zveznih predpisov na posameznih področjih, tudi pravočasna priprava ustreznih republiških predpisov ne bi smela
predstavljati problema.
Komisija je nadalje menila, da bi ob predlogu zakona, ki je zaradi zakonsko
postavljenega roka sicer nujen, moral predlagatelj celoviti obrazložiti, katera
vprašanja v zvezi s temeljnim zakonom o javnih cestah v republiki še niso
urejena, kako potekajo priprave za njihovo rešitev in na kakšen način ter kdaj
naj bi prišlo do celotne ureditve tega področja. Ob taki širši informaciji bi bilo
pri obravnavi in sprejemanju predlaganega zakona mogoče jasneje opredeliti
njegovo mesto in pomen v sklopu vprašanj, ki na tem področju še niso urejena.
V razpravi je bilo izraženo tudi mnenje, da se v zvezi z bodočo republiško
zakonodajo na tem področju, glede na zvezni temeljni zakon kot tudi glede
na dejansko stanje pojavlja vrsta vsebinsko zelo pomembnih vprašanj, ki se
nanašajo predvsem na gospodarjenje z javnimi cestami, status cestnih podjetij,
vlogo družbeno-političnih skupnosti na tem področju in na financiranje cestnega
gospodarstva. Vso to problematiko bi bilo treba začeti čimprej in poglobljeno
proučevati ter oblikovati ustrezna stališča za konkretno zakonsko ureditev.
V podrobni obravnavi zakonskega predloga je komisija k posameznim njegovim določbam predlagala naslednje spremembe:
K 2. členu:
V začetku besedila se vrstni red besed spremeni tako, da se glasi: »Pravice
in obveznosti ter sredstva skupnosti cestnih podjetij ..
Sprememba je redakcijskega značaja ter je potrebna zaradi ustreznejšega
zaporedja posameznih sestavin premoženja v širšem smislu, ki se prenaša na
cestni sklad SR Slovenije po prevzemni bilanci.
K 3. členu :
Besedilo člena se prenese v drugi člen zakonskega predloga in postane
njegov drugi odstavek.
Sprememba je redakcijskega značaja. Po mnenju komisije je zaradi sistematike zakonskih določb ustrezneje, če se določbe o prenašanju oziroma prevzemanju premoženja ter arhivskega gradiva združijo v istem členu.
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Predstavnik izvršnega sveta se je s predlaganima spremembama strinjal
in sta tako postali sestavni del zakonskega predloga.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog
zakona v skladu z ustavo in s pravnim sistemom.
Št.: 021-74/67
Ljubljana, 14. 6. 1967
Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora — poročilo z dne
20. 6. 1967, št. 021-74/67.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov gospodarskega zbora —
poročilo z dne 9. 6. 1967, št. 021-74/67.
POROČILO
o obravnavi knjižnične mreže v Sloveniji
Odbor za proučevanje zakonskih in drugihpredlogov
prosvetno*- kulturnega zbora je na seji dne 14. junija 1967 obravnaval knjižnično mrežo v Sloveniji. Kot osnova za razpravo mu je služila
ccena knjižnične mreže v Sloveniji, ki jo je pripravil in 'predložil republiški
sekretariat za presveto in kulturo.
V razpravi so člani odbora ugotovili, da predloženo gradivo, ki predstavlja
del obsežne analize o kompleksni kulturni problematiki na Slovenskem, tehtno
in realno ocenjuje stanje na področju knjižničarstva. Ooena ima namen, da v
sklopu prizadevanj gospodarske in družbene reforme najde čimbolj racionalne
rešitve za strnitev knjižnične mreže in za čimbolj smotrno delovanje vseh zvrsti
knjižnic. Ob tem skuša odrediti knjižničarstvu ustrezno mesto ter določiti vlogo
in naloge knjižnic v nacionalni kulturni politiki.
Prosvetno-kulturni zbor je že leta 1964 obširno obravnaval problematiko
knjižničarstva na Slovenskem ter opozoril na vrsto nerešenih vprašanj na tem
področju. Zbor se je zavzel za nekatere smotrne in koristne rešitve glede organizacije in pospeševanja knjižničarske službe ter poudaril pomembnost knjižnic
za družbeno kulturno in vzgojno izobraževalno delo.
Leto kasneje je Skupščina SR Slovenije sprejela prečiščeno besedilo zakona
O' knjižnicah, ki daje pravno osnovo za ustanavljanje, delovanje in upravljanje
knjižnic ter točno določa naloge matične službe.
Vendar pa iz statističnih podatkov za triletno obdobje (1961—64) in primerjav o knjižničarstvu v drugih deželah izhaja, da dejavnost knjižnic še vedno
zaostaja za potrebami, ki jih narekuje družbeni in gospodarski razvoj. Prepočasi se uresničujejo tako določila zakona o knjižnicah kot tudi sklepi prosvelno-kulturnega zbora. Republiški in občinskim matičnim službam še ni
uspelo vzpostaviti strnjene in funkcionalne knjižnične mreže, ki bi zajela celotno slovensko območje. Samo 46 občinskih skupščin je imenovalo ustrezno
knjižnico, ki naj opravlja matično službo, ali sklenilo pogodbo z razvito knjižnico druge občine, kot to določa zakon o knjižnicah.
V razpravi je bilo opozorjeno, da nekatere občinske matične knjižnice
zaradi neustreznih materialnih, kadrovskih in prostorskih pogojev kot tudi
zaradi premajhne knjižne zaloge ah njene neustrezne sestave ne vplivajo v
dovoljni meri na knjižnično mrežo svojega področja. Le polovica občinskih
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matičnih knjižnic prejema od ustanovitelja sredstva v višini 40 000 dinarjev
letno, kar naj bi po oceni strokovnjakov komaj zadostovalo za opravljanje
osnovne dejavnosti matične knjižnice. Zaradi ukrepov v zvezi z gospodarsko
reformo pa so ustanovitelji še zmanjšali nekaterim knjižnicam že itak nizke
dohodke.
Dinamika naraščanja knjižne zaloge v ljudskih knjižnicah kaže, da na
enega prebivalca v republiki pride komaj 0,68 knjige, še manjša je pa ta
številka v krajih izven mestnih središč. Le v 11 občinah je doseženo jugoslovansko merilo, ena knjiga na enega prebivalca, v celoti pa v republiki še ni
uresničen mednarodni nivo 2,25 knjige na prebivalca.
Predvsem dobro urejenim knjižnicam bi ustanovitelji in drugi družbeni
dejavniki morali nuditi boljše materialne pogoje za njihovo delovanje; neredno
dotekanje sredstev namreč zavira izvajanje nabavne politike knjižnic, kar je
med osnovnimi pogoji za njihovo smotrno dejavnost. Urediti bi bilo treba tudi
medobčinsko financiranje tistih matičnih knjižnic, ki svoje delo opravljajo za
širša območja. S sredstvi republiškega sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti pa naj bi se financirale na osnovi obvezne udeležbe ustanoviteljev predvsem knjižnice v gospodarsko manj razvitih občinah.
Matična služba za območje republike, katere delovanje je bilo doslej usmerjeno zgolj v organizacijska vprašanja, naj bi se v prihodnje v večji meri ukvarjala tudi s pospeševanjem bibliotekarske stroke, upoštevajoč pri tem ugotovitve
in napredek tega področja v drugih deželah. Republiška matična služba naj
bi se lotila izdelave strokovnih analiz, ki bi pripomogle k pravilnejši in točnejši oceni takih vprašanj s področja knjižničarstva, ki jih statistika s številčnimi podatki ne zajema (socialni in izobrazbeni sestav bralcev, kakšna dela in
koliko ljudi bero, vzgojno izobraževalna dejavnost knjižnic). Ob tem bi bilo
potrebno čimprej zastaviti koncept razvoja knjižničarstva v okviru republike
in pri tem določiti naloge in pomen nacionalne knjižnice. Le-tej je treba hkrati
omogočiti uspešnejše uresničevanje nalog na področju bibliotekarske znanosti.
Ker daje gradivo poudarek predvsem ljudskim knjižnicam kot osnovi
knjižnične mreže, je bilo v razpravi izraženo mnenje, naj bi problematiko
znanstvenih in strokovnih knjižnic obravnavali ločeno na osnovi posebej izdelane analize.
V prizadevanjih za večjo funkcionalnost knjižnic je treba skrbeti za smotrno urejeno strokovno izpopolnjevanje knjižničarskega kadra. S tem v zvezi
naj bi čimprej uredili veljavnost strokovnih izpitov, ki sedaj niso pravno
urejeni.
Odbor je v celoti podprl v gradivu predlagane neposredne naloge, ki jih
bo treba uresničiti pri nadaljnjem izgrajevanju knjižne mireže.
Za poročevalca na seji prosvetno-kulturnega zbora je odbor določil Vlada
Goloba.
Št.: 63-20/67
Ljubljana, 15. 6. 1967
INFORMACIJA
o finančnih gibanjih v gospodarstvu
Komisija za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije je na podlagi gradiva službe 'družbenega knjigovodstva, centrale v
Ljubljani obravnavala:
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— analizo zaključnih računov gospodarskih organizacij v SR Sloveniji za
leto 1966,
— primerjalne podatke s komentarjem k zaključnim računom gospodarskih
organizacij za leto 1966 za področje SR Slovenije in
— revalorizacijo osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe delovnih
organizacij,
ter razpravlja o gibanjih in o nekaterih splošnih pojavih in problemih, ki
se lahko razbere jo iz podatkov zaključnih računov delovnih organizacij za
leto 1966.
Zaključni računi gospodarskih organizacij omogočajo globalne ocene o
učinkih gospodarske reforme na spremenjene odnose med posameznimi panogami gospodarstva, odnose gospodarstva med republikami in na določene premike v formiranju in delitvi dohodka.
Iz razprave, ki je temeljila na navedenih materialih, je možno povzeti naslednje pomembnejše ugotovitve:
1. V letu 1966, ki ga že v celoti vključujemo v obdobje gospodarske reforme,
je gospodarstvo Slovenije, s sorazmerno manjšimi produkcijskimi tvorci kot v
povprečju federacije, doseglo ugodnejše rezultate.
Vsa gospodarska področja, kot kaže povečan dohodek, so znatno povečala
svoj celoten dohodek in dohodek. Ob tej ugotovitvi je treba upoštevati vpliv,
ki so ga imele povečane cene tako na celotni dohodek kot na porabljena
sredstva.
2. Značilno je, da so stroški porabljenega materiala v Sloveniji hitreje
naraščali kot v drugih republikah, tako da je poslovanje gospodarskih organizacij v Sloveniji glede na tendence razvoja, sorazmerno dražje kot na
splošno v SFRJ. Ta pojav se med drugim odraža v stagnaciji stopnje rasti neto
proizvode in v nazadovanju ekonomičnosti poslovanja. To dejstvo nalaga posebno skrb in dolžnost delovnim organizacijam za večje prizadevanje v zniževanju stroškov.
3. Iz analize podatkov po zaključnih računih je vidna visoka izrabljenost
osnovnih sredstev podjetij v Sloveniji, ki ima še nadaljnjo tendenco padanja.
Zlasti je ta ugotovitev pomembna v odnosu na stanje in gibanje teh sredstev
v federaciji. Druga značilnost za osnovna sredstva, s katerimi razpolagajo delovne organizacije v Sloveniji, pa je visoka udeležba vrednosti gradbenih objektov in nizka udeležba delovnih priprav. Še bolj pa je zaskrbljujoča ugotovitev, da močno zaostajajo delovne priprave naših gospodarskih organizacij za
razvojem modernizacije in tehnologije v razvitih deželah.
4. Pri revalorizaciji osnovnih sredstev, ki je bila izpeljana konec leta 1966,
delovne organizacije niso izkoristile pooblastila zakona o možnosti povečanja
normalnega revalorizacijskega koeficienta ter so amortizacijski stroški prenizko
obračunani in je zaradi njih neto proizvod za leto 1966 previsoko izkazan.
Prenizko obračunana amortizacija je dopuščala nekaterim podjetjem, da so
s povečanimi sredstvi za đelitev prikrivala izgubo. Ceni se, da je bila amortizacija v letu 1966 premalo obračunana za ca. 300 milijonov dinarjev.
5. Zaloge izdelkov in zaloge trgovskega blaga so hitreje naraščale kot je
naraščala fakturirana realizacija, kar pomeni, da je preusmeritev gospodarstva
v zadnjih dveh letih zaostajala za ukrepi. Hitrejše prilagajanje tržišču in s tem
povezana preusmeritev in prestrukturiranje gospodarstva so osnovne naloge,
v katere bi se morale aktivneje vključevati tudi vse naše strokovne in znanstvene
organizacije.
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Težko je ugotoviti dejansko vrednost zalog. Ceni pa se, da so za okoli 30 %
previsoko vrednotene in bi se tako pri realnejšem vrednotenju zalog število
podjetij, ki poslujejo z izgubo, ali pa so na robu rentabilnosti, znatno povečalo.
Potreba po večji selektivnosti v poslovni politiki bank zahteva, da te upoštevajo
tudi ta element pri ocenjevanju rentabilnosti in kreditne sposobnosti gospodarskih organizacij.
Ob reševanju likvidnosti, ki že močno ovira reden potek poslovanja gospodarstva in bank, pa je vse bolj očiten problem koncentracije kreditnega potenciala. Komisija meni, da bo treba povečati napore za čimprejšnjo in čimbolj
realno uresničitev prizadevanj pri reševanju te problematike, še posebej pa za
pospešitev procesa integracije bank.
6. V delitvi neto proizvoda med družbeno skupnostjo in delovnimi organizacijami se kažejo znatni premiki v korist delovnih organizacij. Pri tem pa je
upoštevati, da je prenizko obračunana amortizacija (zaradi prenizko revalorizirane vrednosti osnovnih sredstev) povečala dohodek in je bilo možno ta
sredstva prelivati v osebne dohodke in sklade skupne porabe.
Podatki kažejo, da premalo obračunana amortizacija ni bila prenesena z
delitvijo dohodka v poslovni sklad, kar pomeni izgubljanje lastne moči delovnih
organizacij.
Pri tem je še pomembna ugotovitev, da so* sredstva zaradi znižanja obrestne
mere na poslovni sklad mnogo manjša od povečanja poslovnega sklada zaradi
revalorizacije, kar pomeni, da bodo delovne organizacije, zlasti tiste z zastarelimi osnovnimi sredstvi imele manj sredstev za modernizacijo.
7. Za delitev dohodka znotraj delovnih organizacij je značilno, da v Sloveniji počasneje naraščajo osebni dohodki, kot narašča neto proizvod in naložbe
v sklade.
Zaključni računi delovnih organizacij na področju vse države kažejo obratne
tendence. Ta razlika, je še mnogo večja, če primerjamo vlaganja samo v poslovni
sklad.
8. V realizaciji izplačil osebnih dohodkov je značilno, da so se razlike v
višini osebnih dohodkov na zaposlenega med republikami zmanjšale, ker so bila
delitvena razmerja (med osebnimi dohodki in skladi) v Sloveniji boljša. Kljub
ugodnejšim razmerjem v delitvi pa bi bilo treba posvetiti prizadevanjem oziroma
orientaciji na hitrejše povečanje sredstev za razširjeno reprodukcijo in za
obratne namene še več pozornosti.
9. V letu 1966 se je zmanjšalo število gospodarskih organizacij, ki izkazujejo
izgubo, obenem se je znižala izguba v višini zneska. Prav tako je značilno
za to leto, da se je izguba skoncentrirala na področju industrije in rudarstva
in da so se pojavile visoke izgube v delovnih organizacijah s področja kulture
in na soeialno-zdravstvenem področju. To ugotovitev pa je treba korigirati tudi
zaradi neobračunane amortizacije in previsoko vrednotenih zalog, zaradi česar
bi se število podjetij, ki poslujejo z izgubo ali na robu rentabilnosti, povečalo.
Komisija je na podlagi gornjih ugotovitev povzela naslednji globalni
zaključek:
— da gibanje gospodarstva v letu 1966 kaže na pozitivno izvajanje intencij
reforme v smislu prerazporeditve neto dohodka in delitvenih razmerij med družbenimi skupnostmi in delovnimi organizacijami, kakor tudi znotraj delovnih
organizacij;
26*
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— da vsd dejavniki, ki naj bi vplivali na prestrukturiranje gospodarstva, še
niso delovali z vso svojo intenzivnostjo, zaradi česar se lahko pričakuje, da
se bo v bodoče z intenzifikacijo teh dejavnikov proces še bolj pospešil:
da se gospodarstvo prepočasi prilagaja spremenjenim pogojem poslovanja, ker zaostaja v krepitvi svojih skladov in v napredku modernizacije,
da predstavljajo glavne panoge, zlasti črna metalurgija in proizvajalci
opreme poseben problem;
kljub ugodnim finančnim razultatom gospodarstva pa je dvomljivo, če
se bodo zadovoljivo uresničila predvidevanja srednjeročnega plana; zato naj
bi se pripravila posebna analiza o realizaciji smernic in določb srednjeročnega
plana.
POROČILO
o obravnavi analize gospodarskih problemov
Odbor za družbeni plan, finance in proračun repuškega zbora je na seji dne 16. junija 1967 obravnaval analizo gospodarskih
problemov in analizo gospodarskih gibanj v letu 1967, ki jih je Skupščini SR
Slovenije predložil republiški sekretariat za gospodarstvo.
Poleg razprave v odboru so za sestavo poročila služila tudi mnenja, ki so
jih k analizi gospodarskih problemov posredovali odbor za delo in socialno
zavarovanje, odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve,
odbor za prosveto in kulturo in odbor za organizacijsko-politična vprašanja
republiškega zbora.
I.
V razpravi so odbori ugotovili, da rezultati gibanja gospodarstva v prvih
štirih mesecih 1967. leta kažejo na uveljavljanje ciljev reforme na področju
splošne stabilizacije cen, utrjevanja vrednosti dinarja, večje racionalizacije proizvodnje, usklajevanje potrošnje z razpoložljivimi sredstvi in nadaljnje naraščanje izvoza.
Za gibanje gospodarstva v prvem četrtletju letošnjega leta je značilno zaostajanje stopnje rasti proizvodnje in produktivnosti dela za predvidevanji. Ta
pojav, ki se je kazal že v letu 1966, je delno posledica vpliva stabilizacijskih
ukrepov na obstoječi način gospodarjenja, delno pa posledica vrste nerešenih
sistemskih vprašanj (politika cen, devizni in kreditno-monetarni režim), ki bi
jih bilo treba proučiti in sprejeti ustrezne rešitve. Trajnejše zadrževanje sedanje
stopnje rasti bo povzročilo občutne motnje v bilancah razpoložljivih sredstev,
v osebni in splošni potrošnji, zlasti pa še pri zaposlovanju.
II.
V razpravi v odborih republiškega zbora je bilo opozorjeno na naslednje:
1. Zaloge gotovih proizvodov so v nekaterih podjetjih zavzele — ob sicer še
vedno dokajšnji desortiranosti — zaskrbljujoč obseg, hkrati pa močno naraščajo
medsebojne zadolžitve, ki otežkočajo poslovanje tudi uspešnim gospodarskim
organizacijam. Z zmanjšanjem plasmajev kreditov, kot sestavnim delom ukrepov
utrjevanja stabilnosti cen in dinarja, so se odbori strinjali, negativno pa so
ocenili sedanjo prakso linearnih omejitev. Na selektivnost kreditne politike
številnih poslovnih bank trenutno ni mogoče računati zaradi njihovih lastnih
in drugih lokalnih interesov. Težko je tudi govoriti o selektivni kreditni politiki,
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ker je nov kreditni sistem komaj zaživel in ker je bila selektivnost bank
omejena na eni strani z vračanjem dela kreditov v določenem roku narodni
banki in s pomanjkanjem razvojnih programov gospodarskih organizacij na
drugi strani. Ne glede na vse omenjeno pa so odbori menih, da bo moralo
čimprej priti do selektivnejše kreditne politike.
2. Za prve štiri mesece so značilna velika nihanja v izvozu. Čeprav so bih
v izvozu doseženi v SR Sloveniji relativno boljši rezultati kot v jugoslovanskem
povprečju, je vendar treba tudi upoštevati gibanja uvOza, ki je v obravnavanem obdobju naraščal še hitreje kot izvoz. Poslabšala se je tudi regionalna
usmeritev izvoza, saj se je izvoz na zahodna tržišča občutno znižal.
Posebno vprašanje predstavlja izvoz investicijske opreme in s tem povezano
kreditiranje te opreme. Naši proizvajalci se ne morejo enakopravno vključiti
v mednarodno tržišče, če niso v stanju dajati enakih kreditnih pogojev inozemskim kupcem, kot jih dajejo druga tuja podjetja na račun svojih sredstev ali
sredstev bank. Naša podjetja večinoma ne razpolagajo s poslovnim skladom
v tako velikem obsegu, da bi lahko kreditirala izvoz opreme, s strani poslovnih
bank pa v pogojih splošnega pomanjkanja razdrobljenih kreditnih sredstev
tudi ne morejo pričakovati izdatnejše podpore.
Za intervencijo na domačem trgu so bile uvožene večje količine blaga za
široko potrošnjo. Ker pa uvoz tega blaga ni bil vezan na obvezno prodajo po
nižjih cenah, nasprotno, cene so se prosto formirale, se je osnovni namen intervencijskega uvoza v glavnem izrodil, ker ni bilo doseženo znižanje cen na
domačem tržišču, temveč je kvečjemu prišlo do izpopolnitve asortimemta. Trgovska podjetja so s tem uvozom dobila dodatni vir izrednega zaslužka in so na
njegovem nadaljnjem povečevanju močno zainteresirana. Prodajo enako kvalitetnih domačih izdelkov, kjer je njihova marža določena, pa zanemarjajo, kar
se kaže v njihovem odnosu do nabav pri domačih proizvajalcih.
3. Analize, ki so bile izdelane na osnovi podatkov o gibanju proizvodnje in
poslovanja, opozarjajo, da so bili v znatnem delu delovnih organizacij ukreni
za racionalizacijo proizvodnje in prilagajanja te proizvodnje zahtevam tržišča
omejeni na odpravo najbolj očitnih neskladnosti. Se vedno ni prišlo do večjih
kvalitetnih premikov v smeri specializacije in modernizacije proizvodnega procesa, raziskovanja tržišč, kakor tudi ne do integracijskih procesov v večjem
obsegu. Vzroke za to je treba delno iskati v neustrezni strokovni izobrazbi in
nagrajevanju vodilnega kadra ter v premalo razvitih strokovnih službah gospodarskih organizacij oziroma v premajhnem izkoriščanju dosežkov znanstvenoraziskovalnega dela.
Dosedanje integracijsko povezovanje med podjetji in sodelovanje na področju specializacije in delitve dela je le delno zadovoljivo, ker večina prizadevanj doslej še ni bila uspešna, delno pa je celo prišlo do prekinitve že doseženih povezav. Za večino podjetij pa je značilna tendenca pasivnega čakanja
na razvoj dogodkov ter individualno reševanje nastajajočih problemov. Ta
ugotovitev velja za industrijo, kot tudi za gradbeništvo in trgovino.
V ta okvir spada tudi vprašanje mreže poslovnih bank oziroma razdrobljenost bančnih sredstev. Manjše poslovne banke niso zaradi svoje močne
navezanosti na lokalne dejavnike, na eni strani, sposobne izvajati selektivno
kreditno politiko, na drugi strani pa niso sposobne zbrati oziroma združiti v
večjem obsegu sredstva, ki bi bila potrebna za izvedbo dolgoročnejšega programa razvoja gospodarske organizacije. V razpravah je bilo močno poudarjeno,
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da je koncentracija sredstev poslovnih bank predpogoj za večjo integracijo ostalega gospodarstva in njegovo dolgoročnejšo usmeritev, kar pomeni, da je treba
doseči integracijo poslovnih bank.
Neintegriranost gospodarstva se odraža tudi v investicijski dejavnosti, kjer
se na eni strani izvajajo investicije iz združenih in usmerjenih sredstev le v
elektrogospodarstvu, železarnah in na železniški magistrali, tj. na strukturnih
investicijah dolgoročnega značaja, na drugi strani pa razdrobljeno in neusklajeno trosijo investicijska sredstva posamezni nosilci teh sredstev. Zaradi pomanjkanja razvojnih programov pa namenijo nekatere gospodarske organizacije
celo večji del dohodka za osebne dohodke v škodo skladov. Do izboljšanja strukture proizvodnih kapacitet v večjem obsegu pa bi lahko prišlo le, če bi se
razdrobljena sredstva prek bank ali prek neposrednih poslovnih naložb združilo
za izvedbo enotno začrtanih proizvodnih in razvojnih programov.
4. Gibanje zaposlenosti v prvem četrtletju opozarja, da lahko pričakujemo
v bodoče le izredno umirjeno nadaljnjo rast zaposlenosti. Brezposelnost, v primerjavi z istim obdobjem lani, narašča in so možnosti zaposlitve, glede na manjše
število prijavljenih prostih delovnih mest, nekoliko manjše kot lani. Med
nezaposlenimi narašča število žena in mladine.
Reševanje problemov zaposlovanja vidijo odbori v ukrepih v smislu resolucije o izvajanju gcspodarske politike v letu 1967 in v vlaganjih združenih
sredstev gospodarstva v tiste perspektivne dejavnosti, ki bodo omogočile odpiranje novih delovnih mest.
Glede na doseženo povečanje zaposlenosti v gostinstvu in turizmu in zaradi
možnosti, ki jih to področje nudi, bi bilo prav, da se posveti posebno pozornost
razvoju terciarnih dejavnosti. V tem okviru bi bilo treba tudi rešiti nekatera
vprašanja, ki omejujejo možnosti zaposlovanja v teh dejavnostih. Pri tem gre
zlasti za spremembo cenzusa, ki v obstoječih predpisih omejuje površino poslovnih prostorov v zasebni lastnini in uporabo tuje delovne sile v zasebnem gostinstvu. Spremembe teh predpisov in ustrezna davčna politika občinskih skupščin
bi lahko v znatni meri prispevale k povečanju .možnosti zaposlovanja.
III.
V zaključku razprave je odbor za družbeni plan, finance in proračun smatral,
da imajo -problemi, ki se pojavljajo v našem gospodarjenju, trajnejši karakter,
saj so posledica drugačnih pogojev gospodarjenja v daljšem časovnem obdobju.
Njihovo rešitev je potemtakem mogoče doseči le z dolgoročnimi ukrepi, v izvajanju katerih bi se morali vključiti poleg gospodarskih organizacij, kot nosilcev
gospodarjenja, njihova poslovna združenja, gospodarska zbornica, raziskovalne
institucije in organi republiške uprave.
Vztrajanje na nizki stopnji rasti proizvodnje in čakanje na rešitev od
zunaj pomeni namreč stagnacijo, kar pa je v nasprotju s cilji gospodarske
reforme in z nadaljnjim razvojem narodnega gospodarstva. Zato se postavlja
kot prva naloga izdelava dolgoročnega programa razvoja posameznih gospodarskih panog glede na spremenjene pogoje gospodarjenja, ker je le na tej
osnovi mogoče doseči premik v obstoječem načinu gospodarjenja. Nosilec iniciative za to pa bi moral biti izvršni svet.
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Karla Forteja.
Št.: 30-32/67
Ljubljana, 21. 6. 1967
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POROČILO
o obravnavi analize gibanja gospodarstva v prvih štirih mesecih leta 1967
Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora
Skupščine SR Slovenije je na seji dne 9. junija 1967 obravnaval analizo gibanja
gospodarstva v prvih štirih mesecih leta 1967, ki jo je Skupščini SR Slovenije
predložil v razpravo izvršni svet.
Kot sestavni del razprave o gibanju gospodarstva je odbor proučil tudi
informacijo o aktiviranju kapacitet v industriji, dalje informacijo o izkoriščanju industrijskih kapacitet ter pregled o pripravljenih investicijskih programih pomembnejših rekonstrukcij s področja industrije, ki jih je pripravil
republiški sekretariat za gospodarstvo.
V razpravi je odbor ugotovil, da rezultati gibanja gospodarstva v prvih
štirih mesecih 1967. leta potrjujejo uveljavljanje ciljev reforme na področju
splošne stabilizacije cen, utrjevanju vrednosti dinarja, večje racionalizacije
proizvodnje, usklajevanju vseh oblik potrošnje z razpoložljivimi sredstvi ter
nadaljnjega naraščanja izvoza.
Razprava pa je opozorila tudi na več dokaj perečih gospodarskih problemov,
ki zahtevajo ustrezne rešitve. Ti problemi se kažejo v dokaj počasnem naraščanju fizičnega obsega proizvodnje in storitev ter produktivnosti dela, ki je
precej nižja kot je bila ta predvidena z družbenim planom. Trajnejše zadrževanje sedanje stopnje rasti lahko povzroči občutnejše motnje v bilancah razpoložljivih sredstev, zaposlovanju pa tudi v osebni in splošni potrošnji.
Zaostajanje proizvodnje v lesni industriji, zaradi pomembnosti te dejavnosti v izvozu, lahko v določeni meri negativno vpliva na intenziviranje izvoza.
Podobne tendence stagnacije proizvodnje se kažejo zaradi naraščanja zalog tudi
v delu tekstilne in kovinske industrije. Zaradi poznanih sprememb v strukturi
energetske potrošnje prihaja do močnega zmanjševanja proizvodnje tudi v premogovništvu, kjer bo treba podvzemati ukrepe za preusmeritev potrošnje.
Zaloge gotovih proizvodov so v nekaterih podjetjih zavze'e — ob siosr še
vedno dokajšnji desortiranosti — zaskrbljujoč obseg, prav tako pa že nekaj
zadnjih mesecih močno naraščajo medsebojne zadolžitve.
Ker je nadaljnji umik kreditov, ki so bili v prejšnjih obdobjih v prevelikem
obsegu plasirani iz emisije, nujen element utrjevanja stabilnosti cen in dinarja,
odbor tako politiko narodne banke v celoti podpira, ob tem se zavzema za
ostrejše mere na področju poravnavanja obveznosti.
V razpravi je bila močno kritizirana sedanja razdrobljenost bank v Sloveniji, ki praktično onemogočajo večjo poslovno koncentracijo sredstev za izvedbo pomembnejših programov rekonstrukcije in strukturne preusmeritve naše
industrije in ostalih gospodarskih dejavnosti. Odbor zato smatra, da je treba
težnje po večji koncentraciji bančnih sredstev in bank samih v celoti podpreti.
V okviru razprave o kreditni politiki bank je bila negativno ocenjena sedanja praksa linearnih omejitev, namesto, da bi se s krediti močneje podprla ista
podjetja, ki imajo zadovoljivo akumulativnost in ki zagotavljajo hitrejše povečanje proizvodnje, zaposlitev in izvoza.
Dosedanji rezultati integracijskega povezovanja med podjetji in sodelovanja na področju specializacije in delitve dela so zelo zadovoljivi. Večina teh
prizadevanj doslej ni bila uspešna, mestoma se razbijajo celo doseženi procesi,
pri znatnem številu podjetij pa je prisotna tendenca pasivnega čakanja na razvoj
dogodkov ter individualno reševanje nastajajočih problemov.
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Odbor na osnovi navedenih ugotovitev smatra, da tako stanje ni združljivo
s cilji gospodarske reforme in pogoji, ki jih narekuje naše vključevanje v mednarodno gospodarstvo, zato smatra, da je uveljavljanju integracijskih procesov
med gospodarskimi organizacijami potrebno dati ustrezno iniciativo in pomoč.
Kot iniciator mora na tem področju odločneje kot doslej nastopiti gospodarska
zbornica SRS, ki naj v ta namen pritegne k sodelovanju tudi vse zainteresirane
družbeno-politične in upravne organe ter banke.
Analize, ki so bile doslej izdelane na osnovi podatkov o gibanju proizvodnje
in poslovanja, opozarjajo, da so bili v znatnem delu delovnih organizacij ukrepi
za racionalizacijo proizvodnje in prilagajanja te proizvodnje zahtevam tržišča
omejeni na odpravo najbolj očitnih neskladnosti, niso pa zavzeli večjih kvalitativnih posegov v smeri specializacije in modernizacije proizvodnega procesa,
raziskovanja tržišč, izpopolnjevanja sistemov nagrajevanja ipd.
Odbor smatra, da je nesprejemljivo, da večina naših gospodarskih podjetij
nima svojih dolgoročnih proizvodnih in razvojnih programov oziroma, da ti
programi, kolikor so bili izdelani v prejšnjih obdobjih, niso usklajeni s sedanjimi pogoji gospodarjenja.
Investicije sicer kažejo zadrževanje na nivoju istega obdobja v letu 1966.
Težišče investicij iz združenih in usmerjenih sredstev predstavljajo elektroenergetski objekti, rekonstrukcija železarn in osnovne železniške magistrale, kar
je sicer v skladu s smernicami družbenega plana, pomeni pa izredno zaostritev
strukture investicij v smeri dolgoročnih naložb.
Odbor smatra kot zelo nezadovoljivo dejstvo, da se ob tem preostala, za
investicijske naložbe namenjena sredstva trosijo na osnovi zelo številnih, medsebojno neusklajenih investicijskih programov. V primeru, da bi se ta sredstva
bodisi prek bank, ali pa prek neposrednih poslovnih naložb združevale, bi
lahko bistveno vplivala na modernizacijo in izboljšanje strukture naših proizvodnih kapacitet v smeri razvijanja perspektivnih industrijskih dejavnosti.
V razpravi o položaju posameznih panog je bila poleg stanja v lesni industriji, ki se bori s problemi razdrobljenosti, nizke akumulativnosti in pretežnega
usmerjanja sredstev v razvoj žagarskih kapacitet, poudarjena tudi precejšnja
nepovezanost med proizvajalnimi podjetji v tekstilni in drugi predelovalni
industriji.
Posebno težki so problemi, s katerimi se zaradi pomanjkanja obratnih sredstev bore proizvajalci investicijske opreme, ker ne morejo dobavljati kupcem
opreme na dolgoročnejši kredit; iz istih razlogov pa so se močno zmanjšale tudi
njihove možnosti v izvozu. Velik porast medsebojnih zadolžitev je ta problem
samo še zaostril, poleg tega pa se tudi močno povečujejo stroški.
V kmetijstvu se pojavljajo kot zelo aktualni problemi zahteva po naglem
povečanju pridelovanja sadja ter izgradnja ustreznih hladilnic in skladišč. Republika je v ta namen sicer usmerila 40 milijonov N din, vendar pa banke in
posestva zaradi preangažiranosti z dosedanjimi obveznostmi ne uspejo zagotoviti
potrebne udeležbe, inozemski krediti pa se v to dejavnost le s težavo vključujejo, ker retencijska kvota ne omogoča njihovega odplačila. Pomanjkanje obratnih sredstev je v letošnji pomladi zavrlo pravočasno dobavo gnojil. V kmetijstvu je nadalje treba ponovno obnoviti strokovno pospeševalno službo, ki je
danes praktično skoraj ni več.
Zaostajanje rasti proizvodnje in omejevanje investicij je zaostrilo vprašanje zaposlovanja, ki je v prvih štirih mesecih leta 1967 ostalo na nivoju istega
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obdobja v preteklem letu. Zaradi aktualnosti tega problema je potrebno hitrejše
odpiranje delovnih mest v terciarnih dejavnostih.
Povečanje osebnih dohodkov v prvih štirih mesecih leta 1967, v primerjavi
z istim obdobjem preteklega leta, presega stopnjo rasti družbenega proizvoda
in produktivnosti dela, kar pomeni, da se je v strukturi delitve dohodka delež
osebnih dohodkov še nadalje povečeval v škodo skladov. Ob takih odnosih se
postavlja tudi vprašanje realnosti pravilnikov o delitvi oziroma njihovega upoštevanja ob delitvi dohodka.
Ob povečanju izvoza za 8fl/o je uvoz v obravnavanem obdobju naraščal še
znatno močneje. Zaradi negativnih posledic, ki jih ima trajnejše delovanje
takih tendenc na plačilno bilanco, je potrebno podvzeti vse možne ukrepe, da
se pospeši izvoz. Pri pospeševanju izvoza je posebno pomembna večja pritegnitev bančnih sredstev v kreditiranje izvoza opreme in raznih investicijskih del
ter izboljšanje dela na raziskovanju tujih tržišč.
Odbor je na podlagi celotne razprave ugotovil, da imajo problemi, ki se
pojavljajo pri našem gospodarjenju, trajnejši karakter, ker1 so posledica drugačnih pogojev gospodarjenja, ki so se razvijali v teku daljšega časovnega
obdobja. Zato jih je v pogojih doslednega uveljavljanja stabilizacije in gospodarske reforme mogoče reševati le predvsem z dolgoročnejšimi ukrepi, ki so
nakazani že v resoluciji Skupščine SR Slovenije o izvajanju gospodarske politike v letu 1967. Odbor smatra, da je za uresničitev takšne gospodarske politike
neobhodna večja iniciativnost, ki bi jo morali načrtno in trajno razvijati ustrezni
republiški upravni organi, gospodarska zbornica, banke, poslovna združenja in
delovne organizacije same. V sedanji fazi razvoja je takšno sodelovanje nujen
predpogoj za hitrejše in uspešnejše uveljavljanje reforme in prilagajanje proizvodnje tržišču in s tem na pospešitev dinamike proizvodnje, ki je osnoven
predpogoj za celotno prosperitete' razvoja.
Omenjeni organi naj bi po mnenju odbora prevzeli povsem konkretne
zadolžitve za dajanje iniciative ter za sodelovanje pri urejanju naslednjih
osnovnih področij:
— izdelava razvojnih programov za skupine delovnih organizacij, ki imajo
skupne ekonomske in tehnološke interese ob upoštevanju modernizacije proizvodnje ter racionalne delitve dela;
— spodbujanje integracijskih procesov, ki naj omogočijo zmanjšanje
stroškov, večjo produktivnost dela in uspešnejše vključevanje v svetovno gospodarstvo;
— pospešena integracija sredstev delovnih organizacij in drugih nosilcev
sredstev, ki naj omogoči izvedbo programa modernizacije, večjo učinkovitost
in hitrejše aktiviranje investicij;
— koncentracija bančnih sredstev, ki naj vpliva na izboljšanje financiranja
gospodarstva. Koncentracijo bančnih sredstev naj bi dosegli tudi z združevanjem bank;
— velik obseg medsebojnega zadolževanja naj se odpravi z ukrepi, ki omogočajo uspešnejše izterjevanje obveznosti;
— izvoz opreme na kredit je osnovna ovira za izkoriščanje kapacitet v
strojegradnji ter je potrebno iskati načina, da se za te namene zagotovijo sredstva poslovnih bank in delovnih organizacij;
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— služba za pospeševanje kmetijstva in obrti je neurejena in jo je potrebno
vzpostaviti.
Za poročevalca je odbor določil tovariša Slavka Zalokarja.
Št.: 30-32/67
Ljubljana, 9. 6. 1967
PREDLOG SKLEPA
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Mariboru
Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične
republike Slovenije ter v zvezi s 17. členom zakona o sodiščih splošne pristojnosti (Uradni list SRS, št. 20-220/65) je republiški zbor Skupščine SR Slovenije
na seji dne 8. junija 1967 sprejel
SKLEP
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega scdišča v Mariboru
I.
Okrožno sodišče v Mariboru ima 299 sodnikov porotnikov.
II.
Za sodnike porotnike se izvolijo:
1. Adam Franc, zasebni kmetovalec, Veliki Boč št. 7;
2. Adam Jože, mizar, gradbeno podjetje »Obnovitelj«, Maribor;
3. Ažman Ivan, tajnik strokovnega odbora industrije in rudarstva, občinski
sindikalni svet Maribor;
4. Bsndl Rezika, gospodinja, Maribor, Kamniška št. 31;
5. Banko Vladimir, sekretar, Sladkogorska tovarna kartona in papirja, Sladki
vrh, p. Šentilj;
6. Baučer Peter, upokojenec, Maribor, Ruška št. 5/1;
7. Bele Štefka, komercialist, »Metalna«, Maribor;
8. Bende Anica, upokojenec, Maribor, Padežnikova št. 12;
9. Bezjak Drago, referent, skupščina občine Ptuj;
10. Bezjak Janez, mojster izmene, tovarna kovinske opreme »Primat«, Maribor;
11. Blejc Stane, kontrolor, železniško transportno podjetje, Maribor;
12. Bogdanovič Janja, upokojenec, Maribor, Jocova št. 44;
13. Božič Alojz, upokojenec, Maribor, Mladinska št. 6 a;
14. Bratkovič Anton, upokojenec, Maribor, Lackova št. 4;
15. Brazda Marica, računovodja, osnovna šola Ormož;
16. Breznik Maks, strojnik, tovarna meril, Slovenj Gradec;
17. Brumec Angela, referent, skupščina občine Slovenska Bistrica;
18. Camplin Franc, delovodja, splošno gradbeno podjetje »Gradnje«, Maribor;
19. Carli Katica, pisarniški referent, skupščina občine Ptuj;
20. Ciglar Franc, obratni mehanik, kmetijski kombinat Ptuj, obrat Dornava;
21. Cimerman Vinko, referent, skupščina občine Maribor, uprava za notranje
zadeve;
22. Cizelj Dušan, računovodja, »Atmos«, kovinsko podjetje, Maribor;
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23. Cvetonovska Majda, nabavni referent, tovarna železniških vozil »Boris
Kidrič«, Maribor;
24. Cvilak Franc, skupinovodja, »Metalna«, Maribor;
25. Cepič Leon, ravnatelj, osnovna šola »Ludvik Pliberšek«, Maribor;
26. Cižmek-Hozjan Stefica, medicinska sestra, sanatorij za tuberkulozo, Pohorski dvor, Hoče;
27. Cobal Majda, pisarniška moč, trgovsko podjetje »Veletkanina«, Maribor;
28. Crepnjak Vinko, učitelj praktičnega pouka, železniška industrijska šola,
Maribor;
29. Črnčič Franc, upokojenec, Selnica ob Muri št. 178;
30. Čuček Alojz, upravnik PTT servisa, Pošta Maribor;
31. Cucek Slavko, socialni delavec, center za socialno delo skupščine občine
Maribor;
32. Dajčman Anton, direktor osnovne enote, trgovsko podjetje z odpadnim
materialom, »Surovina«, Maribor;
33. Debeljak Janez, upokojenec, Pesnica št. 36 a;
34. Debevc Branko, planer proizvodov, tovarna avtomobilov Maribor;
35. Dečman Adolf, tehtni mojster, »Impregnacija«, Hoče;
36. Eelalut Jože, tehnični sekretar, železarna Ravne;
37. Delalut Slavica, administratorka, Zveza strelskih organizacij, Maribor;
38. Delič Brigita, predmetni učitelj, osnovna šola »Martin Konšak«, Maribor;
39. Demšar Tone, kontrolor, avtobusni promet Maribor;
40. Demšič Anton, strojnik, tovarna avtomobilov Maribor — industrijsko-kovinarska šola;
41. Dernovšek Marica, računovodja, »Intes« živilski kombinat, Maribor;
42. Dimnik Marica, tehnični sekretar, občinski sindikalni svet, Maribor:
43. Dobrajc Draga, analitik, skupščina občine Maribor;
44. Dolinšek Janez, vodja investicij, kmetijska zadruga Selnica ob Dravi;
45. Dolinšek Marija, knjigovodja, »Elektrokovina«, tovarna elektrokovinskih
izdelkov, Maribor;
46. Dovjak Franjo, vodja proizvodnje, tovarna obutve »Lilet«, Maribor;
47. Draganič Miladin, kontrolor blaga, Mariborska tekstilna tovarna, Maribor;
48. Dugolin Davorin, sadjar, kmetijska zadruga Ruše;
49. Duh Otmar, upravitelj, osnovna šola »Drago Kobal«, podružnica Zitečka
vas, p. Zg. Duplek;
50. Dvoršak Alfred, obratni električar, »Elektrokovina«, tovarna elektrokovinskih izdelkov, Maribor;
51. Emer Ignac, apreter, »Svila«, tekstilna tovarna, Maribor;
52. Erker Jože, upravnik, zdravstveni dom, Slovenska Bistrica;
53. Ertl Slavko, tehnični obdelovatelj, »Metalna«, Maribor;
54. Fabčič Marjan, referent, skupščina občine Maribor, uprava za notranje
zadeve;
55. Fajt Marija, direktor, center za socialno delo skupščine občine Ptuj;
56. Ferk Ivan, tajnik, občinski sindikalni svet, Slovenska Bistrica;
57. Ferš Ignac, nabavni referent, Elektroindustrija in splošna montaža, Maribor;
58. Filej Stanko, delovodja, »Metalna«, Maribor;
59. Fingušt Alojz, zasebni kmetovalec, Orehova vas št. 29;
60. Firbas Alojz, usnjarski delavec, usnjarski kombinat »Konus«, Lenart v
Slovenskih goricah;
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Fon Vanda, pisarniška moč, skupščina občine Maribor;
Fras Katarina, likvidator, gozdno gospodarstvo Maribor;
Fras Vili, planer proizvodov, tovarna avtomobilov Maribor;
Furlan Ljuba, pisarniška moč, »Elektrokovina«, tovarna elektrokovinskih
izdelkov, Maribor;
Gašperič Anton, normirec, združeno podjetje »EM« Elektroindustrija in
splošna montaža, Maribor;
Gašperič Jože, upokojenec, Maribor, Heroja Bračiča št. 16;
Gašperin Rafael, uslužbenec, Založba »Obzorja«, Maribor;
Gašperlin Franc, direktor, tekstilna industrija, Otiški vrh;
Germ Karel, referent nabave, tovarna lesovine in lepenke, Geršak;
Globočnik Ivan, tajnik, stanovanjska skupnost Ravne na Koroškem;
Godec Marija, administrator, »Elektrokovina«, tovarna elektrokovinskih
izdelkov, Maribor;
Goliat Emil, glavni skladiščnik, trgovsko podjetje »Moda«, Maribor;
Golmajer Janko, upokojenec, Maribor, Dvorakova št. 8;
Golob Izidor, administrator, trgovsko podjetje Gorice, Šentilj v Slovenskih
goricah;
Gomivnik Jože, upokojenec, Spodnja Selnica, št. 71;
Graf ena uer Ludvik, planer, tovarna avtomobilov Maribor;
Grašič Anton, zasebni kmetovalec, Mali dol št. 13, p. Jakobski dol;
Greif Alojz, upokojenec, Spodnje Hoče št. 105;
Grušovnik Marija, zasebni kmetovalec, Dvorjane št. 74, p. Spodnji Duplek;
Gvardjančič Alojz, zidar, gradbeno podjetje »Konstruktor«, Maribor;
Hacin Franc, strojni tehnik, tovarna železniških vozil »Boris Kidrič«, Maribor ;
Hajnc Ivan, delovodja »Agrokombinat«, Maribor;
Hanžič Franc, kmetijski tehnik, vcdja kmetijske proizvodnje, kmetijska
zadruga Pesnica;
Hauptman Alfonz, upokojenec, Sladinski dol št. 23, p. Zgornja Kungota;
Helcl Adolf, strokovni učitelj, Tovarna dušika, Ruše;
Herga Francka, finančni knjigovodja, »Svila« tekstilna tovarna, Maribor;
Herman Marija, knjigovodja osebnih dohodkov, Mariborska tekstilna tovarna, Maribor;
Hočevar Zoran, vodja izmene dravske elektrarne Mariborski otok;
Holc Alojz, upokojenec, Zerovinci;
Hrastnik Štefan, blagajnik, kmetijska zadruga Korena, p. Zgornja Korena;
Hribšek Marija, gospodinja, Slovenj Gradec, Geljska št. 7;
Hrovatin Bcris, uslužbenec, skupščina občine Maribor, uprava za notranje
zadeve;
Iskra Štefka, sekretar, osnovna šola »Oton Zupančič«, Maribor;
Jakomini Ivan, vodja skladišča, tovarna glinice in aluminija, Kidričevo;
Jamnik Ivan, tehnolog individualne proizvc'dnje, železarna Ravne na Koroškem;
Januš Franc, zasebni kmetovalec, Vukovje št. 27, p. Pernica;
Javernik Ivan, mojster, »Leslik«, obrtno mizarsko podjetje, Maribor;
Jecelj Stanko, načelnik katastrske uprave skupščine občine Maribor;
Jelenko Dora, pomočnik direktorja, Višja tehniška šola, Maribor;
Jeretin Rudolf, upokojenec, Maribor, Trg revolucije št. 9;
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101. Jezernik Franc, strojni tehnik, obratovodja, tovarna železniških vozil »Boris
Kidrič«, Maribor;
102. Jošt Alojz, šolski upravitelj, osnovna šola Korena, p. Zgornja Korena;
103. Jurgec Marija, mojster, tovarna perila in konfekcije »Delta«, Ptuj;
104. Juričevič Marija, gospodinja, Maribor, Shakespearova št. 12;
105. Kabaj Milan, profesor, pedagoška akademija, Maribor;
106. Kapun Viktor, mizar, Mariborska tekstilna tovarna, Maribor;
107. Kauran Jože, strojevodja papirnega stroja in rezervni delovodja, Sladkogorska tovarna kartona in papirja Sladki vrh, p. Šentilj;
108. Kipa Romana, upokojenec, Pesnica št. 40 a;
109. Klajnšek Jože, delavec, tovarna avtomobilov Maribor;
110. K me te c Jože, direktor »Moda«, obrtno krojaško in šiviljsko podjetje
Maribor;
111. Kmetec Rado, skupinovodja, avtobusni promet Maribor;
112. Knuplež Ivo, ekonomski tehnik »Agrokombinat«, kmetijska zadruga Lenart
v Slovenskih goricah;
113. Kocbek Rudi, vodja tehnične službe, sanatorij za tuberkulozo Pohorski
dvor;
114. Kokol Jožef, zasebni kmetovalec, Krčevina št. 101;
115. Komelj Nada, upokojenec, Ptuj, Miklošičeva št. 5;
116. Kopač Marija, gradbeni tehnik, »Komuna projekt«, podjetje za projektiranje, Maribor;
117. Koren Branko, kontrolor, tovarna avtomobilov Maribor;
118. Kos Alojz, zasebni kmetovalec, Selnica ob Muri št. 150;
119. Kosec Anton, vlakovodja, železniško transportno podjetje, Maribor;
120. Kosec Franc, upokojenec, Brstje št. 5, p. Ptuj;
121. Kosovel Stanko, mizarski pomočnik »Slog«, podjetje za notranjo opremo,
Maribor;
122. Košir Jože, šef mejnega prehoda, skupščina občine Maribor, uprava za
notranje zadeve;
123. Kotnik Dominik, sekretar, podjetje »Inštalater«, Prevalje;
124. Kovač Hinko, strojni inženir, projektant, »IMP« — industrijsko montažno
podjetje, Ljubljana;
125. Kovačič Srečko, konstruktor, Elektroindustrija in splošna montaža, Maribor;
126. Kralj Franc, konstruktor, »Elektrokovina«, tovarna elektrokovinskih izdelkov, Maribor;
127. Kranjc Lidunka, sekretar, občinski odbor RK, Maribor;
128. Kraševec Ivan, topilec, rudnik Mežica;
129. Krašna Anica, upokojenec, Maribor, Grajski trg št. 1;
130. Kreševič Ivanka, upokojenec, Maribor, Teslova št. 7;
131. Kristanič Ivica, tajnik, občinski odbor RK, Maribor;
132. Krivograd Pavel, delovodja, železarna Ravne na Koroškem;
133. Krstič Jovo, oficir JLA, Maribor, Krekova št. 26;
134. Krump Zdenko, strojni tehnik, tovarna železniških vozil, »Boris Kidrič«,
Maribor;
135. Kuhar Brigita, strokovni sodelavec, občinski komite Zveze mladine, Maribor ;
136. Kuralt Fanika, kadrovski referent, Mariborska tekstilna tovarna, Maribor;
137. Kurbos Matilda, upokojenec, Lovrenc na Pohorju št. 103;
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Kurečič Jurij, namestnik direktorja, kmetijska zadruga Zgornja Sčavnica;
Kuščer Milutin, upokojenec, Maribor, Trubarjeva št. 3;
Kvar Franc, ličar, tovarna avtomobilov Maribor;
Labaš Alojz, tajnik, občinski sindikalni svet, Maribor;
Lacko Lizika, strokovni učitelj, kmetijska šola Turnišče;
Ladinek Alojz, zasebni kmetovalec, Hudi kot št. 12, p. Ribnica na Pohorju;
Lah Božena, referent za rejništvo, center za socialno delo skupščine občine
Maribor;
Lazar Igor, učitelj, osnovna šola Fram;
Ledinek Mara, analitik, »Metalna«, Maribor;
Lednik Franjo, upokojenec, Maribor, Hermankova št. 8;
Leitgeb Janez, upokojenec, Zgornja Kungota št. 12;
Lesjak Milan, rajonski monter, pošta Ruše;
Lešnik Marija, učiteljica, osnovna šola »Maks Durjava«, Maribor;
Lešnik Zoran, novinar, časopisno podjetje »Kmečki glas«, Ljubljana;
Lisjak Alojz, delovodja, »Gradiš«, Maribor;
Lobnik Franc, učitelj, posebna osnovna šola Maribor;
Lobnik Marica, računovodja, osnovna šola Hoče;
Lovrin Franc, upokojenec, Maribor, Industrijska št. 10;
Lukič Branko, klepar, tovarna železniških vozil »Boris Kidrič«, Maribor;
Magič Ante, oficir JLA, Maribor, Kneza Koclja št. 35;
Madžarac Dušan, mojster ličar, »Elektrokovina«, tovarna elektrokovinskih
izdelkov, Maribor;
Mahovne Anica, upokojenec, Maribor, Partizanska št. 47/IV;
Majcen Mirko, referent, skupščina občine Ptuj;
Martina Franc, uslužbenec, skupščina občine Maribor, uprava za notranje
zadeve;
Marčun Ignac, modelni mizar, združeno podjetje »EM« Hidromontaža,
Maribor;
Marin Vilko, skladiščni revizor, tovarna avtomobilov Maribor;
Markuš Julijana, gospodinja, Malečnik št. 39, p. Maribor;
Marovt Ivan, sekretar, občinski komite ZMS Maribor;
Marušič Avgust, upokojenec, Maribor, Mahova št. 5;
Masera Jože, upokojenec, Selnica ob Muri št. 90;
Mažir Miran, precizni mehanik, »Elektro«, Maribor;
Medved Vinko, elektrotehnik, hidroelektrarna Mariborski otok;
Mešiček Ivan, profesor, osnovna šola »Maks Durjava«, Maribor;
Milkovič Dana, pomočnik ravnatelja, osnovna šola »Martin Konjšak«, Maribor;
Mihič Branko, upokojenec, Maribor, Klavniška št. 10;
Muršec Jana, gospodinja, Lenart, Radgonska št. 31;
Napotnik Mirko, ključavničarski delovodja, tovarna železniških vozil »Boris
Kidrič«, Maribor;
Nedeljkovič Milka, gospodinja, Maribor, Kamniška št. 26;
Nekrep Jože, delovodja, Sladkogorska tovarna kartona in papirja Sladki
vrh, p. Šentilj;
Novačan Ivan, upravnik ekonomske enote, »Agrokombinat«, Maribor;
Novak Blaž, matičar, krajevni urad Malečnik, Maribor;
Novak Marjana, učiteljica, osnovna šola Slovenska Bistrica;
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180. Oberžan Anton, oddelkovodja, »Elektrokovina«, tovarna elektrokovinskih
izdelkov, Maribor;
181. Oberžan Vlasta, finančni knjigovodja, trgovsko podjetje »Tanin«, Maribor;
182. Obradovič Luka, referent za vojaške zadeve, skupščina občine Maribor;
183. Obran Franc, upokojenec, Moškajnci št. 86;
184. Osterman Milan, socialni delavec, zavod za zaposlovanje delavcev, Ptuj;
185. Ozvaldič Jože, delovodja vodovodnih instalacij, »Cevovod«, Maribor;
186. Padežnik Julka, kontrolor, Mariborska tekstilna tovarna, Maribor;
187. Pahole Vili, tehnolog, »Metalna«, Maribor;
188. Pajančič Karel, zidar, hidroelektrarna Fala;
189. Pen Avgust, komercialist, »Povrtnina«, Maribor;
190. Perhavec Marjan, strojni ključavničar, Mariborska tekstilna tovarna Maribor;
191. Pernek Marija, uslužbenka, stanovanjska skupnost Pobrežje, Maribor;
192. Petrovič Marko, profesor, tehnična srednja šola Maribor;
193. Pirš Marija, uslužbenka, kazensko poboljševalni dom Rogoza;
194. Planine Ana, tekstilni tehnik, tovarna volnenih izdelkov Majšperk;
195. Plaveč Jurij, tehnični referent, tovarna železniških vozil »Boris Kidrič«,
Maribor;
196. Podgoršek Vilko, mizar, gradbeno podjetje »Konstruktor«, Maribor;
197. Pogačar Franc, upokojenec, Maribor, Kacova št. 4/8;
198. Poglajen Stane, upokojenec, Bezena št. 59, p. Ruše;
199. Pogorevčnik Viktor, traktorist, kmetijska zadruga, Slovenj Gradec;
200. Popovič Niko, upokojenec, Maribor, Mladinska št. 44;
201. Popovič Rajko, vodja ekspedita, Mariborska tekstilna tovarna, Maribor;
202. Posega Lizika, uslužbenka, delavska univerza Maribor;
203. Potočnik Ivan, delovodja — kovinostrugar, tovarna avtomobilov Maribor;
204. Pridigar Peter, litografski pretiskar, časopisno podjetje »Mariborski tisk«,
Maribor;
205. Prohart Peter, gozdarski tehnik, skupščina občine Radlje;
206. Puklavec Martin, upokojenec, Ormož, Varaždinska št. 4;
207. Pungerl Oto, mojster izmene, »Elektrokovina«, tovarna elektrokovinskih
izdelkov, Maribor;
208. Račečič Anica, upokojenec, Maribor, Betnavska št. 112;
209. Rakef Janez, upokojenec, Šentilj št. 86;
210. Ravnikar Slavka, upokojenec, Maribor, Kmetijska št. 3/b;
211. Razdevšek Štefka, finančni knjigovodja, kmetijsko gozdno gospodarstvo
Slovenj Gradec;
212. Rebol Jožica, vodja finančnega sektorja, skupščina občine Maribor, uprava
za notranje zadeve;
213. Ribič Franc, zasebni kmetovalec, Vukovje 31, p. Pernica;
214. Rijavec Alojz, šofer, gradbeno podjetje »Drava«, Ptuj;
215. Risa Alfred, elektromehanik, sanatorij za tuberkulozo, Pohorski dvor;
216. Rodovšek Franc, zasebni kmetovalec, Prepolje št. 17, p. Starše;
217. Rogelj Rudi, upokojenec, Maribor, Trg revolucije št. 1;
218. Romih Vinko, brusilec, Mariborska livarna, Maribor;
219. Roškar Ljubo, vodja transportnega oddelka, tovarna železniških vozil »Boris
Kidrič«, Maribor;
220. Rozman Tone, uslužbenec, skupščina občine Maribor;
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Rues Jože, dipl. pravnik, občinsko javno pravobranilstvo Maribor;
Rupreht Majda, socialna delavka, center za socialno delo Maribor;
Saksida inž. Janez, profesor, višja agronomska šola Maribor;
Sedinšek Ivan, komunalni nadzornik, skupščina občine Maribor;
Senekovič Breda, materialni knjigovodja, »Slikoplesk«, Maribor;
Senekovič Franc, zasebni kmetovalec, Ložane št. 14, p. Pernica;
Simonič Stane, upokojenec, Maribor, Kamniška št. 35;
Skok Anton, vinarski in sadjarski delovodja, »Agrokombinat«, Maribor,
obrat Pekre;
Slapar Avgust, upravnik pošte, podjetje za PTT, Maribor;
Smole Branko, predsednik, občinski komite ZMS Maribor;
Smolkovič Stanko, klepar, tovarna avtomobilov Maribor;
Sok Ivan, strojni tehnik, obratovodja, »Metalna«, Maribor;
Solovjev Boris, izmenski vodja elektrolize, tovarna glinice in aluminija,
Kidričevo;
Spevan Blaž, skupinovodja, »Sana«, Hoče;
Spolenak Miha, upokojenec, Maribor, Glavni trg št. 24;
Stamenkovič Tomislav, preddelavec, tovarna avtomobilov, Maribor;
Starovašnik Alojz, vodja skladišča tovarne avtomobilov, Maribor;
Steblovnik Marjan, strojni tehnik, Elektroindustrija in splošna montaža,
Maribor;
Šalamun Vinko, delavec, »Tališ«, tovarna alkoholnih izdelkov in sadnih
sokov, Maribor;
Safrer Jože, izmenski vodja brusilnice, tovarna lesovine in lepenke Čeršak;
Segula Jože, vodja kadrovskega oddelka, tovarna glinice in aluminija,
Kidričevo;
Serbina Pepca, gospodinja, Ruše št. 250;
Siklič Mate, upokojenec, Maribor, Dvoržakova št. 6;
Šiling Valter, strojni ključavničar, »Elektro«, Maribor;
Šižgolič Mate, šef ekonomske službe, sanatorij za tuberkulozo Pohorski
dvor;
Škrban Anton, kmetijski tehnik, občinski sindikalni svet, Maribor;
Slauer Franc, skladiščnik, hidroelektrarna Vuhred;
Spes Stanko, dipl. ekonomist, »Metalna«, Maribor;
Sramel Jože, vodja gospodarskega oddelka, »Cevovod«, Maribor;
Stancer Silvester, hvarski mojster »Elektrokovina«, tovarna kovinskih izdelkov, Maribor;
Stefanec Franc, odgovorni urednik-novinar, časopisno podjetje »Domače
novice«, Lenart;
Stefanec Jože, analitik, »Metalna«, Maribor;
Štefane Peter, upokojenec, Maribor, Mlinska št. 21;
Steinbucher Bojan, diplomirani ekonomist, tovarna avtomobilov, Maribor;
Stojs Marica, saldokontist, »Tališ«, tovarna alkoholnih izdelkov in sadnih
sokov, Maribor;
Struci Franc, upokojenec, Maribor, Kamenškova št. 61;
Stuhec Ivan, normirec, Mariborska tekstilna tovarna Maribor — obrat
»Merinka«;
Stuhec Metka, profesor, tovarna avtomobilov Maribor, Šolski center;
Taurer Marija, upokojenec, Maribor, Krekova št. 19;
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Tome Jana, gospodinja, Maribor, Meljska št. 55;
Torej Mirko, upokojenec, Lovrenc na Pohorju št. 254;
Topolovec Anton, upokojenec, Maribor, Pušnikova št. 22;
Turk Anton, referent za gospodarsko-upravne zadeve, skupščina občine
Ptuj;
264. Turk Jože, upravitelj, osnovna šola »Martin Konjšak«, Tezno, Maribor;
265. Turk Milan, poslovodja montažnega oddelka, Mariborska livarna, Maribor;
266. Turnšek Zdravko, sekretar, občinska konferenca SZDL, Ptuj;
267. Tuš Franc, nadzornik proge, ZZTP Ljubljana, transportno podjetje Maribor, enota sekcije za vzdrževanje proge;
268. U1 Ivan, obratovodja, »Agrokombinat«, Maribor;
269. Ulrih Tone, upokojenec, Maribor, Kolodvorska št. 8;
270. Urekar Drago, konstrukter, tovarna avtomobilov, Maribor;
271. Ušaj Vinko, kontrolor, tovarna kovinske opreme »Primat«, Maribor;
272. Vadnjal Vida, šef splošnega sektorja, višja ekonomsko komercialna šola,
Maribor;
273. Vajnhandl Mirko, zasebni kmetovalec, Zgornja Velka št. 68, p. Zg. Velka;
274. Valenti Iva, gospodinja, Pivola št 20, p. Hoče;
275. Vasa Branko, tajnik, občinski sindikalni svet Slovenska Bistrica;
276. Vauda Ivan, direktor, pekarne-mlini »Vinko Reš«, Ptuj;
277. Vauda Vinko, mizarski mojster, »Marles«, lesna in pohištvena industrija,
Maribor;
278. Vaupotič Maks, kmetijski tehnik, upravnik, kmetijski kombinat Ptuj, obrat
Turnišče;
279. Veltruski Jožica, referent za personalne zadeve, »Elektro« Maribor;
280. Vencelberger Ivan, direktor, komunalno podjetje Ormož;
281. Vobovnik Romana, upokojenec, Maribor, Vrbanska št. 5;
282. Volmajer Martin, zasebni kmetovalec, Gradišče št. 33;
283. Vratič Jože, kmetijski tehnik, kmetijska zadruga Hajdina;
284. Vrečar Slavka, sadjar, sanatorij za tuberkulozo Pohorski dvor;
285. Vuk Vinko, vodja oddelka, Mariborska tekstilna tovarna, Maribor;
286. Vukovič Stipe, tehnični sekretar, »Metalna«, Maribor;
287. Vute Miloš, sekretar, veletrgovina »Prehrana«, Maribor;
288. Zadravec Franc, sekretar, trgovsko podjetje »Panonija«, Ptuj;
289. Zadravec Janez, kmetijski tehnik »Agrokombinat«, Maribor;
290. Zakeržnik Slavko, vodja splošne službe, združeno podjetje »EM«, tovarna
opreme za pralnice in gospodinjstva, Maribor;
291. Zega Alojz, normirec, železniško transportno podjetje — sekcija za vleko,
Maribor;
292. Zorko Anica, tajnik", krajevna skupnost Ob parku, Maribor;
293. Zorko Božo, uslužbenec, »Zlatorog«, Maribor;
294. Zalik Janko, upravitelj, osnovna šola Slivnica;
295. Ziberna Angelca, predsednik, občinska zveza Društva prijateljev mladine,
Ptuj;
296. Zerak Franc, konstrukter, tovarna avtomobilov Maribor;
297. Žižek Albert, kontrolor orodja, tovarna avtomobilov Maribor;
298. Znidarič Dušan, planer materiala, tovarna avto opreme »Ptuj«;
299. Zunko Ivan, strojni tehnik, glavni konstrukter, »Metalna«, Maribor.
27
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OBRAZLOŽITEV
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je na seji dne
29. 5. 1967 razpravljala o kandidatih za sodnike porotnike okrožnega sodišča
v Mariboru.
Po predlogu predsednika okrožnega sodišča v Mariboru je potrebno za nemoteno delo sodišča 299 sodnikov porotnikov.
V predpripravah in ob izbiri kandidatov za sodnike porotnike so bile obširne razprave, zlasti o potrebah glede strukture in profila kandidatov, tako
v komisiji sami, kot tudi na terenu. Predlog kandidatov za sodnike porotnike
je sestavljen na podlagi predlogov občinskih odborov SZDL in krajevnih organizacij SZDL.
Struktura predlaganih kandidatov je naslednja:
Število

po zaposlitvi:
gospodarstvo
družbene službe
politične organizacije in uprava
vojna pošta
kmetje
gospodinje in upokojenci .
skupaj

ali
ali
ali
ali
ali
ali
ali 100,0 (

Število

po šolski izobrazbi:
nižja ali nepopolna srednja šola
popolna srednja šola .....
višja šola .........
visoka šola

169
87
27
16
skupaj

po starosti:
do 30 let .
od 31 do 40
od 41 do 50
od 51 do 60
nad 60 let .

152
43
35
2
13
54
299

299 ali 100,0 «/0

18
108
106
48
19
skupaj

•/.

ali 56,5 o/o
ali 29,1 %>
ali 9,0 °/o
5,4 0/o
ali

Število
.
let
let
let
.

•/.
50,8 %
14,4 »/o
11,7 °/o
0,7 %
4,3 °/o
18,1 %>

•/.

6,0 %
ali
36,1
%
ali
ali 35,5 %
ali 16,1 0/0
ali 6,3 %

299 ali 100,0 «/0

po spolu:
žensk

.

74 ali 24,8 %

Število kandidatov iz posameznih občin je v skladu s številom kazenskih
in civilnih zadev, ki odpadejo na občine.
Vsi kandidati so dali svoj pristanek na izvolitev.
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VOLITVE, RAZREŠITVE IN IMENOVANJA
ki jih je opravil republiški zbor Skupščine SR Slovenije na osnovi svojih sklepov
na sejah dne 9. maja ter 8. in 30. junija 1967
Izvoli j o se :
1. za republiškega sekretarja za delo: Jože Božič, politični delavec v
centralnem komiteju ZK Slovenije;
2. za republiškega sekretarja za urbanizem: inž. Drago Lipič, do sedaj
šef kabineta podpredsednika zveznega izvršnega sveta;
3. za republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo: Majda Gaspari, do sedaj član izvršnega sveta;
4. za republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo: dr. Viktor
Damjan, do sedaj podpredsednik mestnega sveta Ljubljana;
5. za republiškega sekretarja za narodno obrambo: Rudi Hribernik,
generalni podpolkovnik;
6. za sekretarja izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije: Franjo Tur k,
politični delavec v centralnem komiteju ZK Slovenije;
7. za sodnika porotnika višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani: inž. Tugomir C a j n k o , direktor poslovnega združenja gozdno gospodarskih organizacij, Ljubljana;
8. za predsednika vrhovnega sodišča SR Slovenije Lojze Piškur, do
sedaj predsednik tega sodišča;
9. za sodnike vrhovnega sodišča SR Slovenije: dr. Vilko An dr o j na,
Albin Dobrajc, Matej Dol ni čar, Stane Hribar, Karel Kirn,
Karel K o š e n i n a , Jože K o b a 1, Henrik K u ž n i k , Karel Mejak, dr.
Franjo O mladič, Lojze Peric, Niko Pogača r, Franc Sok, Jože
S e g e d i n , Lojze S m i d in Martin 2 a 1 i k , do sedaj sodniki tega sodišča;
10. za predsednika višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani: Jože Pern u š , do sedaj predsednik tega sodišča;
11. za sodnike višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani dr. Ivo D o u ga n,
dr. Ciril Jurca, Stane Kovač, dr. Marijan Mehle in Franc Spend a 1, do sedaj sodniki tega sodišča;
12. pri okrožnem sodišču v Celju;
za predsednika:
Drago Makarovič, do sedaj predsednik tega sodišča,
za sodnike:
dr. Leon B e r 1 i c , Janko C i g o j, Ludvik M a r o š a,
Mihaela N e č e m a r , Slavko N e m a n i č , Vekoslav
Tanko in Boris Strohsack, do sedaj sodniki tega
sodišča;
13. pri okrožnem sodišču v Kopru:
za predsednika:
dr. Jože Za b k ar, do sedaj predsednik tega sodišča,
za sodnike:
Drago Čotič, Cvetko Spindler, Anton S tari ha,
dr. Stane Strehovec, do sedaj sodniki tega sodišča in
Janez Metelko, do sedaj sodnik občinskega sodišča
v Kopru;
27»
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14. pri okrožnem sodišču v Kranju:
za predsednika:
Ivan Rep inc, do sedaj predsednik tega sodišča,
za sodnike:
Karel M is jak, dr. Marjan Ogrizek, Anton Terp i n, Stanko Vertovšek, do sedaj sodniki tega sodišča in Martina Černe, do sedaj sodnica občinskega
sodišča v Radovljici;
15. pri okrožnem sodišču v Ljubljani:
ža predsednika:
za sodnike:

c

dr. Zivko Zobec, do sedaj predsednik tega sodišča,
France Artnak, Stojan Baje, Milko Dobravec,
Milan Jesenko, Alojz J u v a n c , Gojmir K i t e k ,
Stanko Klavs, Jolanka Kuhar-Mevželj, Stane
Lesjak, Benjamin Marušič, Franc Miklavčič,
dr. Leon Pompe, Zivojin Prosenc, Slavko Rupel,
Anton Testen, dr. Josip Vlach, Janko V o do p i j a ,
do sedaj sodniki tega sodišča in Jože Vidmar, do
sedaj sodnik okrožnega sodišča v Kranju;

16. pri okrožnem sodišču v Mariboru:
za predsednika:
za sodnike:

<
»'•

Milko Golob, do sedaj predsednik tega sodišča,
Konrad Bac, Gvido Beranič, dr. Miroslav De v,
Ernest Hlebec, Štefan H1 e d e, Rado J a v o r n i k,
Anton Klemenčič, Ignac K o 1 b 1, Vladimir Kosi,
Franc Križman, dr. Rudolf Martinec, Miloš
Močnik, Matevž Mohorič, Dušan Pipenbac h e r, Ludvik T e r b o č a , Ana Teršavec in Branko
V e z o v i š e k , do sedaj sodniki tega sodišča;

17. pri okrožnem sodišču v Murski Soboti:
ža predsednika:
za sodnike:

Jože Podlesek, do sedaj predsednik tega sodišča,
Vendel Matuš, Štefan Poredoš, Milan Regvart
in Štefan V1 a j, do sedaj sodniki tega sodišča;

1 :

18. pri okrožnem sodišču v Novi Gorici:
za predsednika:
Jožko Humar, do sedaj sodnik okrožnega sodišča v
Novi Gorici,
za sodnike:
Alfred Hvala in dr. Karel Tassotti, do sedaj sodt'
nika tega sodišča;
\; 19. pri okrožnem sodišču v Novem mestu:
za predsednika:
Štefan Simončič, do sedaj predsednik tega sodišča,
za sodnike:
Anton Bele, Roman Keržan, Stanislav Prijatelj, do sedaj sodniki tega sodišča;
20 pri okrožnem gospodarskem sodišču v Celju:
za predsednika:
Marjan Bele, do sedaj predsednik tega sodišča,
za sodnike:
Bojan Grč ar, Ivan Lesjak in Franc Poderžaj,
do sedaj sodniki tega sodišča;
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21. pri okrožnem gospodarskem sodišču v Kopru:
za predsednika:
za sodnike:

dr. Svetozar Polič, do sedaj predsednik tega sodišča,
dr. Vladimir Dintinjana in Zvonimir Luznik, do
sedaj sodnika tega sodišča;

22. pri okrožnem gospodarskem sodišču v Ljubljani:
za predsednika:
Anton Zupan, do sedaj predsednik tega sodišča,
za sodnike:
dr. Cvetko Delpin, Adolf Dobovišek, dr. Ljubo
Drnovšek, Milan Jug, Pavel Maslo, Bogdan
Salberger, do sedaj sodniki tega sodišča in Tatjana
H a c i n , do sedaj tajnik pri višjem gospodarskem sodišču
v Ljubljani ter Jože R u p a r, do sedaj šef kabineta republiškega sekretarja za notranje zadeve;
23. pri okrožnem gospodarskem sodišču v Mariboru:
za predsednika:
Bogomir Brečko, do sedaj predsednik tega sodišča,
za sodnike:
dr. Jože Cigan, Vladimir R i j a v e c, Franjo Rožmarin, Jože 2 u p e c , do sedaj sodniki tega sodišča
in Tone Krempel, do sedaj namestnik okrožnega javnega tožilca v Mariboru;
24. v začasni odbor prosvetno-kultumega zbora za kulturne dejavnosti:
za predsednika:
za podpredsednika:
za -člane:

Lojze Filipič
Bojan Kardelj
Slavko Belak
Vinko Dobnikar
Vlado Golob
Viktor Malovrh
Emil Smole
Stanko Skaler
Slavko Tihec

■;

25. v začasni odbor socialno-zdravstvenega zbora za zdravstveno zavarovanje kmetov:
za predsednika:
dr. Stjepan Bunta
za podpredsednika: Jože Nered
za člane:
dr. Miran Celestina
dr. Ciril Kumelj
dr. Albin Pečaver
Štefan Sreš
Adolf Sarman
26. v začasni odbor socialno-zdravstvenega zbora za varstvo otrok:
za predsednika:
Milka Pogačar
za podpredsednika : Nena Luzar
za člane:
dr. Bogomila Kranjc - Rošker
Martin Jelačin
dr. Rudi Malovašič
Marija Rudolf
Ivanka Strmole

(
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27. v začasni odbor socialno-zdravstvenega zbora za rehabilitacijo invalidov:

za predsednika:
za podpredsednika:
za člane:

Srečko Rot
Bogo Verdev
Anton Debevec
dr. Stojan Frank
Brigita Mavser
dr. Vojteh Pertot
dr. Borut Rus

28. v začasni odbor organizacijsko-političnega zbora za komunalni sistem:
za predsednika:
za podpredsednika,:
za člane:

Mirko Zlender
Tone Kropušek
Janez Hočevar, Stane Nunčič, Janko Šabec, Vida Rudolf
in Brane Vipotnik

29. v začasni odbor organizacijsko-političnega zbora za upravo:
za predsednika:
za podpredsednika:
za člane:

dr. Branko Furlan
Ivan Rau
Milan Berden, Tone Delak, Anton Erjavec, Franc Svetelj
in Franc Svetina

30. v začasni odbor organizacijsko-političnega zbora za pravosodni sistem:
za predsednika:
za podpredsednika:
za člane:

Ado-lf Arigler
Stane Dolanc
Niko Belopavlovič, Milan Crepinšek, Breda Lokar-Gaspari,
Dušan Rihtaršič in Jože Trošt

31. v začasni odbor organizacijsko-političnega zbora za proračunski sistem
in finance:
za predsednika:
za podpredsednika:
za člane:

Marjan Jenko
Tone Brumen
Avguštin, Erjavec, Ivan Kranjčič, inž. Ljudmila Krese,
Tatjana Lokovšek in Jože Praček

32. v začasni odbor organizacijsko-političnega zbora za samoupravljanje
v delovnih organizacijah:
za predsednika:
Dušan Barbič
za podpredsednika: inž. Jože Valentinčič
za člane:
dr. Branko Furlan, Milka Jovan, Jože Kert, Albinca Mužina, inž. Lado Simončič in dr. Vanek Šiftar.
Razrešijo se:
1. kot republiški sekretar za delo:
Erna Podbregar ;
2. kot republiški sekretar za urbanizem:
Ermin Kržičnik ;
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3. kot republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo:
Stane Š e 1 i h ;
4. kot republiški sekretar za pravosodje in občo upravo:
France Kutin ;
5. kot republiški sekretar za narodno obrambo:
Ferdo Setrajčič;
6. kot sodnik porotnik višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani:
inž. Franc Razdevšek ;
7. kot predsednik upravnega odbora vodnega sklada SRS:
Ivan Ros, predsednik odbora za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora Skupščine SR Slovenije:
8. kot vršilec dolžnosti republiškega sekretarja za finance:
inž. Tone Tribušon, direktor zavoda SR Slovenije za planiranje;
9. kot sodnik okrožnega sodišča v Novi Gorici:
Jožko H u m a r.
Imenujejo se:
1. za republiškega sekretarja za finance:
Riko Jerman, direktor splošne gospodarske banke SR Slovenije;
2. za namestnika republiškega sekretarja za finance:
Dragica D e k 1 e v a, pomočnik republiškega sekretarja za finance;
3. za predsednika upravnega odbora vodnega sklada SR Slovenije:
Jože T r a m š e k ;
4. v ustanovno skupščino republiške izobraževalne skupnosti:
dr. Jože B e n i g a r , dosedanji predsednik odbora za zdravstvo in socialno
politiko republiškega zbora Skupščine SR Slovenije,
Rudi Cačinovič, predsednik iniciativnega odbora za konstituiranje republiške izobraževalne skupnosti,
Stane D o 1 a n c, direktor visoke šole za politične vede v Ljubljani,
Marjan Jenko, predsednik komisije za prošnje in pritožbe Skupščine SR
Slovenije,
Bojan Kardelj, poslanec prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije,
Marjan Lah, šef kabineta predsednika Skupščine SR Slovenije,
Miloš M a c a r o 1, urednik uredništva izobraževalnih oddaj v glavnem uredništvu TV programa na RTV Ljubljana,
dr. ing. Drago O c e p e k , izredni profesor fakultete za naravoslovje in tehnologijo univerze v Ljubljani,
Stojan Požar, podpredsednik skupščine občine Maribor,
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ing. Nada Puppis, poslanec republiškega zbora Skupščine SR Slovenije,
Francka S t r m o 1 e, član predsedstva republiške konference SZDL Slovenije,
dr. ing. Lujo S u k 1 j e, redni profesor fakultete za arhitekturo, gradbeništvo
in geodezijo univerze v Ljubljani,
Ivo Tavčar, dosedanji predsednik prosvetno-kulturnega zbora Skupščine
SR Slovenije,
Ela-Atena Ulrih, podpredsednik odbora za prosveto in kulturo republiškega
zbora Skupščine SR Slovenije,
Ludvik Zaje, pomočnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo;
5. v svet za narodno obrambo SR Slovenije se imenuje:
za predsednika: Stane Kavčič, predsednik izvršnega sveta Skupčnine SR Slovenije,
za člane:
Slavko Furlan, republiški sekretar za notranje zadeve,
Vinko Hafner, podpredsednik izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije,
Djoko Jovanič, generalpolkovnik JLA,
Albert Jakopič, predsednik predsedstva CK ZKS,
Sergej Kraigher, predsednik Skupščine SR Slovenije,
Franc Leskošek, predsednik Zveze združenj borcev NOV Slovenije,
Ivan Maček, član sveta federacije,
Franc Popit, sekretar izvršnega komiteja CK ZKS,
Janko Sekimik, generalpodpolkovnik JLA;
Janez Vipotnik, predsednik republiške konference SZDL Slovenije;
za tajnika:
Rudolf Hribernik, republiški sekretar za narodno obrambo.
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SKUPŠČIN A
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Predsednik:
Sergej Kraigher
Podpredsednika:
Janko Rudolf
dr. Jože Brile j
Tajnik:
Peter Zor ko

KOMISIJE
KOMISIJA ZA DRUŽBENO NADZORSTVO
Milan Kristan, predsednik
inž. Jože Legan, podpredsednik
Zvonko Cajnko
Rudi Grosar
Zlatko Kovačič
Albinca Možina

Drago Pere
Adolf Petrič
Janez Ster

KOMISIJA ZA VOLITVE IN IMENOVANJA
Janko Rudolf, predsednik
Adolf Arigler, podpredsednik
Bojan
Milan
Sergij
Milan

Kardelj
Loštrk
Thorževskij
Vižintin, ter

Humbert Gačnik
Janez Hočevar
Stane Mar kič, ki jih je delegiral
glavni odbor SZDL Slovenije

ZAKONODAJNO-PRAVNA KOMISIJA
Boris Kocijančič, predsednik
Janko Cesnik, podpredsednik
Vlado Crne
Marjan Jenko
Zoran Mrak
Jože Pacek

Andrej Pehare
Stane Simšič
Bojan Volk
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ADMINISTRATIVNA KOMISIJA
Adolf Arigler, predsednik
Ferdo Bem
Lojze Frangež

Vladimir Vrečko

KOMISIJA ZA PROŠNJE IN PRITOŽBE
Marjan Jenko, predsednik
Edo Zorko, podpredsednik
Janez Hribar
Edi Komočar
Janez Pešec

Plinio Tomasin
Tatjana Trenta

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
Ivan Ros, predsednik
Jože Pacek, podpredsednik
Ferdo Bem
Janko Česnik
Breda Lokar-Gaspari

Štefan Sreš
Ivan Zivič
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REPUBLIŠKI ZBOR
Predsednik:
dr. Joža Vilfan
Podpredsednik:
Marija Mesaric
ODBORI IN KOMISIJE
ODBOR ZA DRUŽBENI PLAN, FINANCE IN PRORAČUN
Franc Puhar, predsednik
Miran Cvenk, podpredsednik
Karel Forte
Franci Kolar
Miroslav Kolenko
inž. Franjo Kordiš
Viktor Korenčan
Miran Košmelj

Leopold Krese
Jurij Levičnik
Avgust Majerič
Milan Ravbar
Stane Vrhovec

ODBOR ZA PROIZVODNJO IN PROMET
Mirko Jamar, predsednik
Milan Kristan, podpredsednik
Franc Gorenc
Ivan Kreft
Albin Kure t
Hubert Mravljak
inž. Ferdo Papič
inž. Zvone Pelikan

inž. Gregor Pungartnik
Matija Ratek
inž. Jože Szabo
Ivo Ščavničar
Slavko Zalokar

ODBOR ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN TURIZEM
Lojzka Stropnik, predsednik
Boris Butina, podpredsednik
Ivan Brumen
Tone Gornik
Franc Jere
Anton Petkovšek

Rado Pušenjak
Milan Šepetavc
Ferdinand Vode

ODBOR ZA ORGANIZACIJSKO-POLITICNA VPRAŠANJA
Ivan Ros, predsednik
Miroslav Kambič, podpredsednik
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Benjamin Božiček
Zdravko Dolinšek
Milan Klemenčič
Stane Lavrenčič

Mirko Remec
Bogdan Snabl
Vladimir Zupančič

ODBOR ZA URBANIZEM, STANOVANJSKO IZGRADNJO
IN KOMUNALNE ZADEVE
Vlado Črne, predsednik
Vladimir Zupančič, podpredsednik
Ivan Ahlin
inž. Matevž Barle
Franjo Ledinek
Janko Markič

Marija Mesarič
inž. Miloš Polič
Bogdan Šnabl

ODBOR ZA PROSVETO IN KULTURO
Drago Seliger, predsednik
Ela Ulrih-Atena, podpredsednik
Jože Deberšek
Andi Goršek
Ivanka Koren
inž. Janko Kosovel

Cene Matičič
inž. Nada Puppis
Rado Zabric

ODBOR ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO POLITIKO
Drago Benčina, predsednik
Slavka Perger, podpredsednik
Miran Cvenk
Ivan Franko
Radoslav Jonak
Franjo Ledinek

Ludvik Pušnik
Mirko Remec
Slavka Šemrov

ODBOR ZA DELO IN SOCIALNO ZAVAROVANJE
Janez Japelj, predsednik
inž. Srečko Klenovšek, podpredsednik
inž. Slavko Jakofčič
inž. Zdenka Jurančič
Alojz Napotnik
Viktor Seitl

Lojze Štefanič
inž. Adolf Tavčar
Vladimir Vrečko
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MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA
Edo Brajnik, predsednik
Niko Belopavlovič, podpredsednik
Zlatko Kovačič
Marija Pleteršek

inž. Ivan Uršič

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA
Ivan Ros, predsednik
Miran Cvenk, podpredsednik
Ivan Franko
Rudi Grosar
Marija Ivkovič

Ivan Kreft
inž. Adolf Tavčar
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GOSPODARSKI ZBOR
Predsednik:
Miran Goslar
Podpredsednik:
dr. inž. Drago Kolar
ODBORI IN KOMISIJE
ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV
inž. Anton Kovič, predsednik
inž. Ivan Arzenšek, podpredsednik
Nada Beltram
inž. Jože Javornik
inž. Vladimir Klavs
Ivan Lampič

Janez Lanščak
inž. Peter Skok
Borut Snuderl

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA
Jože Lesar, predsednik
Ivan Kočevar, podpredsednik
Slava Gruden
Franc Klemenčič

Tone Polajnar

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA
Ivan Zivič, predsednik
Mara Pelc-Čeferin, podpredsednik
Ljudmila Fišer
Stane Pungerčar
Jože Varga

mr. oec. Janez Vidmar
inž. Herman Vouk
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PROSVETNO-KULTURNI ZBOR
Predsednik:
Miloš Poljanšek
Podpredsednik:
dr. Aleksandra Kornhauser
ODBORI IN KOMISIJE
ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV
Jože Smole, predsednik
Lojzka Gostenčnik-Zmavc, podpredsednik
Milan Filipčič
Vlado Golob
Leopold Kejžar
dr. Lev Premru

Emil Smole
dr. Miro Stiplovšek
Ivan Zele

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA
Jože Bogovič, predsednik
Miroslav Vute, podpredsednik
Vinko Dobnikar
Zlatko Ogrinc

Oto Pungartnik

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA
Ferdo Bern, predsednik
Majda Slajmer-Japelj, podpredsednik
Marija Faganeli
Jože Gazvoda
Jože Glonar

Avgust Gojkovič
Mirko Vrečko
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SOCI ALNO-ZDR AVST VENI ZBOR
Predsednik:
dr. Vinko Mozetič
Podpredsednik:
dr. Adolf Drolc
ODBORI IN KOMISIJE
ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV
Matija Nadižar, predsednik
Jože Nered, podpredsednik
dr. Marjan Komar
Tilka Kren
dr. Mitja Mrgole
Slavko Osredkar

dr. Mihael Petrovič
Milka Pogačar
Rudi Požar

M AND ATN O-IMUNITETN A KOMISIJA
dr. Erna Primožič, predsednik
Adolf Sarman, podpredsednik
Anton Debevec
Vera Dolenc

Martin Jelačin

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA
Štefan Sreš, predsednik
Saša Plevelj-Tešenji, podpredsednik
Jože Oblak
Nikolaj Šabjan
dr. Boris Sušteršič

Marija Vraničar
Justina Zenkovič
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ORG ANIZACIJSKO-POLITIČNI ZBOR
Predsednik:
Vera Kolarič
Podpredsednik:
Brane Vipotnik
ODBORI IN KOMISIJE
ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV
Franc Svetina, predsednik
Vida Rudolf, podpredsednik
Franc Cuznar
Milan Črepinšek
Tone Delak
Milka Jovan

Janez Merhar
Cveto Prelovec
Franc Svetelj

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA
Vlado Mišica, predsednik
inž. Ljudmila Krese, podpredsednik
Bruno Adam
Stevo Eberl

Jože Trošt

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA
Breda Lokar-Gaspari, predsednik
Ivan Rau, podpredsednik
Dušan Barbič
Avguštin Erjavec
dr. Branko Furlan

28

Franc Leveč
Jože Praoek
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POSLANCI
SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIŠKI ZBOR
1. Ahlin Ivan
2. Albreht Roman
3. Barle inž. Matevž
4. Belopavlovič Niko
5. Bencina Drago
6. Božiček Benjamin
7. Brajnik Edo
8. Brilej dr. Jože
9. Brumen Ivan
10. Bule inž. Marko
11. Butina Boris
12. Cvenk Miran
13. Cesnik Janko
14. Crne Vlado
15. Deberšek Jože
16. Dolinšek Zdravko
17. Flis Drago
18. Forte Karel
19. Franko Ivan
20. Gorenc Frane
21. Gorjan Božidar
22. Gornik Tone
23. Goršek Andi
24. Grosar Rudi
25. Hafner Vinko
26. Hočevar dr. France
27. Hribar Janez
28. Ingolič Jože
29. Ivkovič Marija
30. Jakofčič inž. Slavko
31. Jamar Mirko
32. Japelj Janez
33. Jere Frane
34. Jonak Radoslav
35. Jurančič inž. Zdenka
36. Kambič Miroslav
37. Kavčič Stane
38. Klemenčič Milan
39. Klenovšek inž. Srečko
40. Kocijančič Boris
41. Kolar Franci
42. Kolenko Miroslav
43. Kordiš inž. Franjo
44. Koren Ivanka
45. Korenčan Viktor

46. Kosovel inž. Janko
47. Košmelj Miran
48. Kovačič Zlatko
49. Kraigher Sergej
50. Kreft Ivan
51. Krese Leopold
52. Kristan Milan
53. Kuhar Anica
54. Kuret Albin
55. Lavrenčič Stane
56. Ledinek Franc
57. Legan inž. Jože
58. Levičnik Jurij
59. Lubej Bojan
60. Majerič Avgust
61. Maležič Matija
62. Marine inž. Andrej
63. Markič Janko
64. Matičič Cene
65. Mejak inž. Miran
66. Mesarič Marija
67. Mravljak Hubert
68. Napotnik Alojz
69. Pacek Jože
70. Papič inž. Ferdo
71. Pehare Andrej
72. Pelikan inž. Zvone
73. Perger Slavka
74. Perhavec inž. Edvard
75. Petkovšek Anton
76. Pleteršek Marija
77. Polič inž. Miloš
78. Puhar Franc
79. Pungartnik inž. Gregor
80. Puppis inž. Nada
81. Pušenjak Rado
82. Pušnik Ludvik
83. Ratek Matija
84. Ravbar Milan
85. Razdevšek inž. Franc
86. Remec Mirko
87. Repič Viktor
88. Ros Ivan
89. Rudolf Janko
90. Rutar Franc
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91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

Seitl Viktor
Seliger Drago
Stropnik Lojzka
Szabo inž. Jože
Sčavničar Ivo
Šemrov Slavka
Sepetavc Milan
Snabl Bogdan
Štefanič Lojze
Ster Janez
Štrukelj Jožko
Tavčar inž. Adolf
Tepej Jože
Tomasin Plinio
Tomič Zora

106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
.120.

Turk inž. Anamarija
Ulrih Ela-Atena
Uršič inž. Ivan
Vadnjal Boris
Vilfan dr. Joža
Vipotnik Janez
Vižintin Milan
Vode Ferdinand
Vrečko Vladimir
Vrhovec Stane
Zabric Rado
Zalokar Slavko
Zorko Edo
Zupančič Vladimir
Zigon inž. Janko

GOSPODARSKI ZBOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
28*

Arzenšek inž. Ivan
Barborič inž. Janez
Bel tram Nada
Bile Maks
Cipot Ludvik
Cernoša inž. Albin
Dimitrovski Nikola
Farčnik-Mrvar inž. Jožica
Fišsr Ljudmila
Glušič inž. Miran
Goljevšček Boris
Goslar Miran
Grandovec inž. Pavel
Grašič inž. Janez
Gruden Slava
Hlastec Peter
Humar Slavko
JavoTnik inž. Jože
Jerman Riko
Kavtičnik Matko
Klavs inž. Vladimir
Klemenčič Franc
Kočevar Ivan
Kolar inž. dr. Drago
Kolarič Janko
Komočar Edi
Koren Karel
Košmerl Mirko
Kovič inž. Anton
Kunst inž. Anton
Ladava Anton

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Lampič Ivan
Lamut Franc
Lanščak Janez
Lavtar Tone
Lesar Jože
Martelanc-Kajfež inž. Nada
Mauer Maks
Mihevc Janez
Mravlja inž. Ciril
Pelc-Ceferin Mara
Pere Drago
Polajnar Tone
Prsvolnik inž. Jože
Prineič Egon
Pukmajster Vili
Pungerčar Stane
Ritonja Milan
Rupnik inž. Jože
Savinek Mihael
Skok inž. Peter
Slavič Jože
Simšič Stane
Simoneti Rino
Stegu Alojz
Sarb Franc
Skrilec Aleksander
Snuderl Borut
Sorli Rado
Thorževskij Sergij
Tratnik Miro
Trofenik Anica
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63.
64.
65.
66.

Varga Jože
Vidmar mr. oec. Janez
Vogrinec Janko
Vouk inž. Herman

67.
68.
69.
70.

Vovk inž. Savo
Zupan inž. Ivan
Zupančič Anton
Zivič Ivan

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Arlič Franc
Belak Slavko
Belec Janko
Bern Ferdo
Bizjak Franc
Bogovič Jože
Bračič dr. Vladimir
Cajnko Zvonko
Cinč Ludvik
Čoki Dušan
Dobnikar Vinko
Faganeli Marija
Fatur Silvo
Feldin Boris
Filipčič Milan
Filipič Lojze
Gašper Franc
Gazvoda Jože
Glonar Jože
Gojkovič Avgust
Golob Vlado
Gostenčnik-Zmavc Lojzka
Grošelj Jože
Hasl Miran
Jaušovec Rudi
Kaplan Danica
Kardelj Bojan
Kar lin Janez
Kejžar Leopold
Kodrič Zofka
Kornhauser prof. dr. Aleks
Kramar Vinko
Kravarič-Marošek Vera
Križaj Bojan
Kukovec Terezija

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Kuznič Franc
Laketa Katerina
Malgaj Slavko
Malovrh Viktor
Meglič Janez
Modic prof. dr. inž. Roman
Moschl Breda
Mrak Zoran
Ogrine Zlatko
Ožbolt Vlado
Pešec Janez
Poljanšek Miloš
Premru dr. Lev
Pungartnik Oto
Puš Karel
Ravnikar Božidar
Rojic Vida
Smole Emil
Smole Jože
Stiplovšek dr. Miro
Sela Alojz
Skaler Stanko
Skodnik Vanda
Slajmer-Japelj Majda
Tancer Mladen
Tihec Slavko
Trojar Štefan
Turnšek inž. Viktor
Urbančič Marija
Uršič Vlado
Videčnik Vilko
Vodopivec Milenko
Vrečko Mirko
Vute Miroslav
Žele Ivan

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBQR
1.
2.
3.
4.

AntoHč dr. Franc
Borovšak Mima
Bunta dr. Stjepan
Celestina dr. Miran

5.
6.
7.
8.

Cestnik dr. Ivan
Debevec Anton
Dolenc Vera
Drolc dr. Adolf
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Frangež Lojze
Frank dr. Stojan
Grčar dr. Dragica
Gruškovnjak dr. Štefan
Hodalič dr. Milan
Istenič dr. Milan
Jelačin Martin
Jerman dr. Janez
Komar dr. Marjan
Korošec-Veber Vera
Kosi Miroslav
Kranjc-Rošker dr. Bogomila
Kren Tilka
Kumelj dr. Ciril
Loštrk Milan
Luzar Nena
Malavašič dr. Rudi
Manfreda Vera
Manfredo Anica
Martinčič dr. Anton
Mavser Brigita
Merlo dr. Albert
Mis dr. Dušan
Mozetič dr. Vinko
Mrgole dr. Mitja
Nadižar Matija
Narad Janez
Nered Jože
Oblak Jože
Okršlar Anica
Osredkar Slavko

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Pečavar dr. Albin
Pertot dr. Vojteh
Petrič Adolf
Petrovič dr. Mihael
Plešivčnik dr. Drago
Plevelj-Tešenji Saša
Pogačar Milka
Poljšak dr. Silva
Požar Rudi
Primožič dr. Erna
Pungartnik Jelka
Razmovska mr. ph. Bruna
Rot Srečko
Rudolf Marija
Rus dr. Borut
Slokan dr. Zmago
Sreš Štefan
Str mole Ivanka
Šabjan Nikolaj
Šarman Adolf
Straus Zinka
Sušteršič dr. Boris
Topolšek dr. Božidar
Trenta Tatjana
Urlep dr. Franc
Verdev Bogomir
Vojsk Dolfe
Volk Bojan
Vrani čar Marija
Zenkovič Justina
Zumer mr. ph. Albin

ORGANIZACIJSKO-POLITICNI ZBOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Adam Bruno
Arigler Adolf
Bačič Geza
Bakan Slavko
Barbič Dušan
Belopavlovič Niko
Berden Milan
Birsa Vladimir
Bračko Katica
Brumen Tone
Brun Berti
Cuznsr Franc
Cop Hinko
Crepinšek Milan
Delak Tone
Dolanc Stanko

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Eberl Stevo
Erjavec Anton
Erjavec Avguštin
Furlan dr. Branko
Golja Evgen
Hlastec Vera
Hočevar Janez
Jan Vladka
Jančič Florjan
Jenko Marjan
Jerič Vid
Jesenšak Albin
Jonozovič Rudi
Jovan Milka
Kert Jože
Kolarič Vera

Priloge

438
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Krajnčič Ivan
Krese inž. Ljudmila
Kropušek Anton
Lekše Ivan
Leveč Franc
Lokar-Gaspari Breda
Lokovšek Tatjana
Mali inž. Ludvik
Merhar Janez
Mišica Vlado
Možina Albinca
Naberžnik Alfonz
Nunčič Stane
Osojnik Karel
Petrič dr. Ernest
Praček Jože
Prelovec Cveto
Rau Ivan
Rihtaršič Dušan

Rudolf Vida
Simončič inž. Lado
Svetelj Franc
Svetina Franc
Sabec Janko
Šepetavc Ferdo
Šiftar dr. Vanek
Suštaršič Zvone
Tanko Jože
Tomšič Vida
Trošt Jože
Valentinčič inž. Jože
Vinkler Ivan
Vipotnik Brane
Vodovnik inž. Helena
Vrhovčak Silva
Zabavnik Drago
Zigman Vinko
Zlender Mirko

POSLANCI, IZVOLJENI V ZVEZNI ZBOR SKUPŠČINE SFRJ
Anica Kuhar
inž. Edvard Perhavec
Vida Tomšič
dr. Joža Vilfan
Beno Zupančič

Roman Albreht
dr. Mara Bešter
inž. Marko Bule
Božidar Gorjan
Jože Ingolič

IZVRSNI SVET SKUPŠČINE SRS
Predsednik:
Stane Kavčič
Podpredsednika:
Vinko Hafner

dr. France Hočevar
Člani:

dr. Vladimir Bračič
Drago Flis
Bojan Lubej
inž. Miran Mejak
dr. Ernest Petrič
inž. Franc Razdevšek

Viktor Repič
Rino Simoneti
Jožko Štrukelj
Zora Tomič
Boris Vadnjal

Priloge

439

USTAVNO SODISCE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Predsednik:
Vladimir Krivic
Člani:
Milan Apih, Jože Borštnar, dr. Darko Cernej, Milko Goršič, Jože Pavličič,
dr. Miha Potočnik, Mira Svetina, inž. Pavle Zaucer
VRHOVNO SODISCE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Predsednik:
Lojze Piškur
Člani:
dr. Vilko Androjna, Koloman Balažic, Albin Dobrajc, Matej Dolničar, Stanko
Hribar, Karel Kirn, Jože Kobal, Karel Košenina, Henrik Kužnik, Stane Markič,
Karel Mejak, dr. Franjo Omladič, Alojz Peric, Niko Pogačar, Franc Sok, Jože
Segedin, Alojz Šmid, Martin Žalik
VIŠJE GOSPODARSKO SODISCE
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Predsednik:
Jože Pernuš
Člani:
dr. Ivan Dougan, dr. Ciril Jurca, Stane Kovač, dr. Marjan Mehle, Savo Sifrer,
Franc Spendal

Priloge

440

SEZNAM GOVORNIKOV
Republiški zbor
Arigler Adolf: 7, 9, 10, 14, 16, 54
Bencina Drago: 20, 28, 114
Božič Jože: 96, 133, 135
B rumen Ivan: 50, 77
C ven k Miran: 24
Črne Vlado: 87
Dekleva Dragica: 20
Dolenc Jože: 57
F a j f a r Tone: 4
Gor en c Franc: 94
Hribar Janez: 138, 139
Ingolič Jože: 62
I v kovic Marija: 29, 106
Jakofčič inž. Slavko: 80
J a p e 1 j Janez: 32, 35
Kavčič Stane: 8
K o b a 1 Sveto: 93
Kocijančič Boris: 41, 44, 117
Koren Ivanka: 40
Kristan Milan: 88
Majcen Nada: 25
Martelanc Tomo: 37, 39, 41, 43
Matičič Cene: 42, 74
Mesarič Marija: 60, 61, 62
Nagode Nace: 28, 31, 36, 99

Pelikan inž. Zvone: 50, 82
Pernuš Lojze: 124
Petkovšek Anton: 88
Piškur Lojze: 120
Puhar Franc: 61
Puppis inž. Nada: 40
Pušenjak Rado: 71
Razdevšek inž. Franc: 61
Seitl Viktor: 62
Sel iger Drago: 44, 63
Si moneti Rino: 63, 90
Š el i h Stane: 52
Štefan ič Lojze: 42
Tavčar inž. Adolf: 110
T o m a s i n Plinio: 35
T o m i č Zora: 33
U r š i č inž. Ivan: 84
V a d n j al Boris: 57
Vilfan dr. Joža: 7, 18
Vižintin Milan: 118
Vode Ferdinand: 107
Vrhovec Stane: 61
V u j e c Peter: 45
Zampa Janez: 112

Gospodarski zbor
Arzen šek inž. Ivan: 155
Bel tram Nada: 169
Bokal Ivan: 179
Fortuna Lojze: 143, 145, 146, 148
Gosi ar Miran: 143, 176
H u m a r Slavko: 167
Javornik inž. Jože: 181
Klavs Vladimir: 173
Klemen čič Franc: 163

Kolar inž. Drago: 170
Koren Karel: 175
Ladava Anton: 164
Mejak inž. Miran: 151
Ritonja Milan: 157
E.ozman inž. Silvo: 141
Vogrinec Janko: 172
V u j ec Peter: 181
Zupan inž. Ivan: 159

Prosvetno-kulturni zbor
Belec Janko: 211
Dolenc Jože: 196
Feldin Boris: 212, 232
Gostenčnik Lojzka: 210, 228
Kardelj Bojan: 222, 232
K ari in Janez: 219, 232
K e j ž a r Leopold: 221
Klemenčič Andrej: 201
Kocijančič Boris: 231, 235
Kornhauser dr. Aleksandra: 191,
217, 227

Kravari č Vera: 223
Lenarčič Marjan: 190, 191, 192, 193
Lipužič Boris: 207, 230, 234
Martelanc Tomo: 198, 223, 233, 234
Modi c dr. Roman: 203
Poljanšek Miloš: 191
Smole Jože: 233, 235
Stiplovšek dr. Miro: 198, 201, 206
T o m a ž i č Alfred: 203, 207
Vodo pivec Milenko: 223
V u t e Miroslav: 188, 216, 232, 233

Priloge
S ocia1no-zdravstveni zbor
Benčina Drago: 255
Boštjančič Dolfka: 246
Gaspari Majda: 259, 261', 265, 266,
268, 270
Lenarčič Marjan: 240, 241, 242, 244
Luzar Nena: 270, 271
Mis dr. Dušan: 266
Mozetič dr. Vinko: 240, 251

Mrgole dr. Mitja: 264
Nadižar Matija: 250, 258
Oblak Jože: 260
Okršlar Anica: 267
Primožič dr. Erna: 238
Sreš Štefan: 261
S a r m a n Adolf: 253

Organizacijsko-politični zbor
Arigler Adolf: 275, 276, 278
Belopavlovič Niko: 296
Dekleva Dragica: 281
Jovan Milka: 273
Kolari č Vera: 276
Lip uži č Boris: 293

Lokovšek Tatjana: 292
Majcen Nada: 286, 295
Petrič dr. Ernest: 298
Rihteršič Dušan: 290
Simon čič inž. Lado: 289
Svetina Franc: 285, 289

Skupna seja vseh zborov
Arigler Adolf: 302, 303, 305

Kraigher Sergej: 302

Stkrelsrlit SkapSSInB SRS
dokiiinsntacljš

441

VSEBINA
Republiški zbor
45. seja — 9. maja 1967
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev

3

2. Določitev dnevnega reda

3

Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 44. seje republiškega zbora

3

2. Razprava o poročilu mandatno-imunitetne komisije ter sklepanje o
verifikaciji mandatov novo izvoljenih poslancev

4

Govornik :
Tone Fajfar

.

4

3. Slovesna izjava novo izvoljenih poslancev

6

4. Izvolitev predsednika republiškega zbora

7

Govornika:
Adolf Arigler
Dr. Joža Vilfan
5. Izvolitev predsednika in članov izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
Govornika:
Adolf Arigler
Stane Kavčič
Adolf Arigler
6. Izvolitev oziroma dopolnitev stalnih odborov in komisije republiškega
zbora
Govornik:.
Adolf Arigler

7
7
7
7
8
9
10
10
I

7. Izvolitev oziroma dopolnitev stalnih komisij Skupščine SR Slovenije
Govornik:
Adolf Arigler
8. Sprememba sestave komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika
republiškega zbora ter sprememba sestave komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika Skupščine SR Slovenije
Govornik:
Adolf Arigler

14
14

15
16

46. seja — 8. junija 1967
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev

18

2. Govor predsednika republiškega zbora dr. Joža Vilfana v zvezi z izjavo
predsednika republike ob izbruhu sovražnosti na Srednjem vzhodu ...

18

3. Določitev dnevnega reda

19

Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 45. seje republiškega zbora
2. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1966
Govornika:
Dragica Dekleva
.
Miran Cvenk

19
20
20
24

/33. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o
dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne
25
Govornika:
Nada Majcen
25
Drago Benčina
26, 28
4. Obravnava in sklepanje o soglasju k sklepu o uvedbi posebnega prispevka za kritje primanjkljaja v skladu otroškega dodatka za leto 1966
Govorniki :
Nace Nagode
Marija Ivkovie
Nace Nagode
Janez Japelj
Zora Tomič
Janez Japelj
Plinio Tomasin
Nace Nagode
5. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za
financiranje nadaljevanja graditve objektov zavoda za usposabljanje
slušno in govorno prizadetih v Ljubljani
II

28
28
29
31
32
33
35
33
33

36

6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o štipendijah in posojilih
za izobraževanje
Govornika:
Tomo Martelanc
Inž. Nada Puppis

37

37,

39
40

7. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli

40

Govorniki :
Ivanka Koren
Boris Kocijančič
Tomo Martelanc
Lojze Štefanič
Cene Matičič
Tomo Martelanc
Drago Seliger
Boris Kocijančič

, . .

40
41
41
42
42
43
44
44

8. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja blagovnega prometa

45

Govorniki :
Peter Vujec
Ivan Brumen
Inž. Zvone Pelikan

45
. 50
50

9. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o sanitarni inšpekciji v SR
Sloveniji

52

Govornik :
Stane Šelih
10. Razrešitve, imenovanja in volitve:
— razrešitve in imenovanja republiških sekretarjev za urbanizem, za
zdravstvo in socialno varstvo, za -narodno obrambo, za pravosodje in
občo upravo in za delo
Govornik:
Adolf Arigler
— razrešitev in imenovanje sekretarja izvršnega sveta
— imenovanje predstavnikov SR Slovenije v ustanovno skupščino republiške izobraževalne skupnosti
— razrešitev in imenovanje predsednika upravnega odbora vodnega
sklada SR Slovenije
— razrešitev in izvolitev sodnika porotnika višjega gospodarskega sodišča v Ljubljani
— volitve sodnikov porotnikov okrožnega sodišča v Mariboru

52

54
54
55
56
56
56
56

11. Poslanska vprašanja

57

Govornika :
Jože Dolenc
Boris Vadnjal

57
57
III

47. seja — 30. junija 1967
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev

60

2. Določitev dnevnega reda

60

Govorniki :
Marija Mesaric
Stane Vrhovec
Franc Puhar
Inž. Franc Razdevšek
Marija Mesaric
Jože Ingolič
Viktor Seitl
Drago Seliger

60,

61
61
61
61
62
62
62
63

Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 46. seje republiškega zbora

63

2. Obravnava družbeno-gospodarskega razvoja SR Slovenije v prvih petih
mesecih letošnjega leta

63

Govorniki :
Rino Simoneti
Rado Pušenjak
Cene Matičič
Ivan Brumen
Inž. Slavko Jakofčič
Inž. Zvone Pelikan
Inž. Ivan Uršič
Vlado Črne
Milan Kristan .
Anton Petkovšek
Rino Simoneti
3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju skupnosti
cestnih podjetij
Govornika:
Sveto Kobal
Franc Gorenc
4. Obravnava nekaterih problemov s področja socialnega zavarovanja
delavcev in zdravstvenega zavarovanja kmetov
Govorniki :
Jože Božič
Ignac Nagode
Marija Ivkovič
Ferdinand Vode . . .
Inž. Adolf Tavčar
Janez Žampa
IV

63
71
74
77
80
82
84
87
88
88
90
92
93
94
96
96
99
165
107
110
112

5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o ustanovitvi republiškega
zdravstvenega centra
114
Govornika:
Drago Bencina
114
Boris Kocijančič
117
6. Volitve, imenovanja in razrešitve:
— imenovanje republiškega sekretarja in namestnika republiškega sekretarja za^ finance ter predlog za razrešitev funkcije vršilca dolžnosti republiškega sekretarja za finance
118
— izvolitev predsednika in sodnikov vrhovnega sodišča SR Slovenije
ter predsednika in sodnikov višjega gospodarskega sodišča SR Slovenije
Govorniki :
Milan Vižintin
Lojze Piškur
120
Jože Pernuš
124
— izvolitev predsednikov sodnikov okrožnih sodišč ter razrešitev sodnika okrožnega sodišča v Novi Gorici
131
— izvolitev predsednikov in sodnikov okrožnih gospodarskih sodišč . . 132
— imenovanje sveta za narodno obrambo SR Slovenije
132
7. Poslanska vprašanja

133

Govornika:
Jože Božič
Janez Hribar ...»

133, 135
138, 139

Gospodarski zbor

41. seja — 9. maja 1967
Pred dnevnim redom:

♦

1. Odsotnost poslancev
2. Določitev dnevnega reda

*. . 140
140

Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 40. seje gospodarskega zbora

140

2. Razprava o poročilu mandatno-imunitetne komisije ter sklepanje o
verifikaciji mandatov novo izvoljenih poslancev
141
Govornik:
Inž. Silvo Rozman
141
3. Slovesna izjava novo izvoljenih poslancev

143
V

4. Izvolitev predsednika in podpredsednika gospodarskega zbora ..... 143
Govornika:
Lojze Fortuna
Miran Goslar

143
143

5. Dopolnitev stalnega odbora in komisije gospodarskega zbora

144

Govornik:
Lojze Fortuna

145

6. Izvolitev oziroma dopolnitev stalnih komisij Skupščine SR Slovenije 146
Govornik:
Lojze Fortuna

146

7. Sprememba sestava komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika
gospodarskega zbora ter sprememba sestava komisije Skupščine SR
Slovenije za pripravo predloga stalnega poslovnika Skupščine SR Slovenije
147
Govornik:
Lojze Fortuna

148

42. seja — 22. junija 1967
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev

. .

150

2. Določitev dnevnega reda

150

Dnevni red:
' »
1.0 Odobritev zapisnika 41. seje gospodarskega zbora
2. Obravnava analize gospodarskih problemov
Govorniki :
Inž. Miran Mejak
Inž. Ivan Arzenšek
Milan Ritonja
Inž. Ivan Zupan
Franc Klemenčič
Anton Ladava
Slavko Humar
Nada Beltram
Dr. inž. Drago Kolar
Janko Vogrinec
Vladimir Klavs
Karel Koren
Miran Goslar
VI

150
150

*
-

.
, ... .

151
155
157
159
163
164
. 167
169
170
172
173
175
176

3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o odpravi skupnosti cestnih
podjetij SR Slovenije
179
Govornika:
Ivan Bokal
179
Inž. Jože Javornik
181
4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja blagovnega prometa
181
Govornik:
Peter Vujec
5. Poslanska vprašanja

181
185

Prosvetno-kulturni zbor
36. seja — 9. maja 1967
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev

187

2. Določitev dnevnega reda

187

Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 35. seje prosvetno-kulturnega zbora

188

2. Razprava o poročilu mandatno-imunitetne komisije ter sklepanje o
verifikaciji mandatov novo izvoljenih poslancev
188
Govornik:
Miroslav Vute
188
3. Slovesna izjava novo izvoljenih poslancev

190

4. Izvolitev predsednika in podpredsednika zbora

190

Govorniki:
Marijan Lenarčič
Miloš Poljanšek
Dr. Aleksandra Kornhauser

190
191
191

5. Dopolnitev stalnega odbora in komisije prosvetno-kulturnega zbora . . 191
Govornik:
Marijan Lenarčič

191

6. Izvolitev oziroma dopolnitev stalnih komisij Skupščine SR Slovenije 192
Govornik:
Marijan Lenarčič
192
29

VII

7. Sprememba sestava komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika
prosvetno-kulturnega zbora ter sprememba sestava komisije za pripravo
predloga stalnega poslovnika Skupščine SR Slovenije
193
Govornik:
Marijan Lenarčič,

193

37. seja — 27. junija 1967
Pred dnevnim redom:
195

1. Odsotnost poslancev

195

2. Določitev dnevnega reda
Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 36. seje prosvetno-kulturnega zbora

196

2. Poslanska vprašanja

196

Govornika:
Jože Dolenc
Dr. Miro Stiplovšek

• • •

9
*laa
®

3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o štipendijah in posojilih 93
za izobraževanje
• *
Govorniki:
Tomo Martelanc
Dr. Miro Stiplovšek .
Andrej Klemenčič
Dr. Roman Modic
Alfred Tomažič
Dr. Miro Stiplovšek .
Alfred Tomažič

l9^
201
201
20^
203
206
207

4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli
207
Govorniki :
Boris Lipužič
Lojzka Gostenčnik
Janko Belec
Boris Feldin
Slavko Vute ... . .
Dr. Aleksandra Korenhauser
Janez Karlin
Leopold Kejžar
Bojan Kardelj
Milenko Vodopivec
Vera Kravarič
Tomo Martelanc
Dr. Aleksandra Kornhauser
VIII

207
210
211
212
216
217
219
221
222
223
223
223
227

Lojzka Gostenčnik
Boris Lipužič
Boris Kocijančič
Janez Karlin
Bojan Kardelj
Miroslav Vute
Boris Feldin
Tomo Martelanc
Miroslav Vute
Jože Smole . .
Tomo Martelanc
Boris Lipužič
Boris Kocijančič
Jože Smole

. . 228
230
231
232
232
232
232
233
233
233
231
234
235
235

6. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o ustanovitvi začasnega
odbora prosvetno-kulturnega zbora
236

S o c i a I n o - z d r a v s t v e n i zbor
32. seja — 9. maja 1967
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev

237

2. Določitev dnevnega reda

237

Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 31. seje socialno-zdravstvenega zbora

237

2. Razprava o poročilu mandatno-imunitetne komisije ter sklepanje o
verifikaciji mandatov novo izvoljenih poslancev
237
Govornik :
Dr. Erna Primožič
3. Slovesna izjava novo izvoljenih poslancev
4. Izvolitev predsednika in podpredsednika zbora

238
239
240

Govornika :
Marijan Lenarčič
240
Dr. Vinko Mozetič
240
, .
)
5. Dopolnitev stalnega odbora in komisije socialno-zdravstvenega zbora 241
Govornik:
Marijan Lenarčič
?9*

241
IX

6. Dopolnitev stalnih komisij Skupščine SR Slovenije
Govornik:
Marijan Lenarčič

242
• 242

7. Sprememba sestava komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika
socialno-zdravstvenega zbora
244
Govornik:
Marijan Lenarčič

244

33. seja — 19. junija 1967
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev

245

2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda

245

3. Določitev dnevnega reda

245

Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 32. seje socialno-zdravstvenega zbora

246

2. Obravnava poročila o poslovanju socialnega zavarovanja delavcev v SR
Sloveniji za leto 1966
246
Govorniki :
Dolfka Boštjančič
246
Matija Nadižar
250
Dr. Vinko Mozetič
251
3. Obravnava poročila o poslovanju zdravstvenega zavarovanja kmetov
v letu 1966
252
Govornik:
Adolf Sarman
253
4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o ustanovitvi republiškega
zdravstvenega centra
255
Govornika:
Drago Benčina
255
Matija Nadižar . . . .
258
5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o
dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne
259
Govorniki:
Majda Gaspari
259
Jože Oblak
260
261
Štefan Sreš
Majda Gaspari
261
X

6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o soglasju k določitvi stopnje posebnega prispevka za otroški dodatek za kritje primanjkljaja,
nastalega v letu 1966
263
Govornik:
Dr. Mitja Mrgole

264

7. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o ustanovitvi začasnih odborov socialno-zdravstvenega zbora
264
8. Poslanska vprašanja

265

Govorniki :
Majda Gaspari
Dr. Dušan Mis
Anica Okršlar
Majda Gaspari
Nena Luzar
Majda Gaspari
Nena Luzar

265, 266
266
267
268
270
270
271

Organizacijsko-politični zbor
41. seja — 9. maja 1967
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev

272

2. Določitev dnevnega reda

272

Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 40. seje organizacijsko-ipolitičnega zbora ..... 272
2. Razprava o poročilu mandatno-imunitetne komisije ter sklepanje o
verifikaciji mandatov novo izvoljenih poslancev
273
Govornik:
Milka Jovan

273

3. Slovesna izjava novo izvoljenih poslancev

275

4. Izvolitev predsednika in podpredsednika zbora

275

Govornika:
Adolf Arigler
Vera Kolarič

'

^

275
276

5. Dopolnitev stalnega odbora in komisije organizacijsko-političnega zbora 276
Govornik:
Adolf Arigler

276
XI

6. Izvolitev oziroma dopolnitev stalnih komisij Skupščine SR Slovenije 278
Go vorni k:
Adolf Arigler
• • • 278
7. Sprememba sestave komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika
organizacijsko-političnega zbora ter sprememba sestave komisije za
278
pripravo predloga stalnega poslovnika Skupščine SR Slovenije
Govornik:
278
Adolf Arigler
-

42. seja — 16. junija 1967
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev . .

280

2. Določitev dnevnega reda

280

Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 41. seje organizacijsko-političnega zbora
2. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1966
Govornika :
Dragica Dekleva
Franc Svetina
•
3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o sanitarni inšpekciji v SR
Sloveniji
Govornika:
Nada Majcen
Franc Svetina

280
281
281
285
286
286
289

4. Razprava o poročilu o uveljavljanju zakona o izvrševanju vzgojnih
289
ukrepov
Govorniki :
289
Inž. Lado Simončič
290
Dušan Rihteršič
292
Tatjana Lokovšek
Boris Lipužič
• • 293
295
Nada Majcen
296
Niko Belopavlovič .
Dr. Ernest Petrič
• • 298
5. Oobravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za
financiranje nadaljevanja graditve objektivov zavoda za usposabljanje
298
slušno in govorno prizadetih v Ljubljani
6. Ustanovitev in imenovanje začasnih odborov organizacijsko-političnega
299
zbora
.
XII

Skupna seja
vseh zborov Skupščine SR Slovenije
3. seja — 9. maja 1967
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev

301

2. Določitev dnevnega reda

301

Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 2. seje vseh zborov Skupščine SR Slovenije . . . 301
2. Izvolitev predsednika in podpredsednika Skupščine SR Slovenije . . 301
Govornika:
Adolf Arigler
Sergej Kraigher
Adolf Arigler

...

302
302
303

3. Razprava in sklepanje o predlogu sklepa o postopku za volitve delegacije SR Slovenije v zvezni zbor (zbor narodov) .
303
4. Izvolitev članov delegacije SR Slovenije v zvezni zbor (zbor narodov) . 304
Govornik :
Adolf Arigler

305

PRILOGE
1. Pismena vprašanja poslancev:
— Ivana Krefta, poslanca republiškega zbora
308
— Rada Pušenjaka, poslanca republiškega zbora
308
— Janeza Hribarja, poslanca republiškega zbora
309
— Dr. Mira Stipolovška, poslanca prosvetno-kulturnega zbora .... 313
— Dr. Mitja Mrgoleta, poslanca socialno-zdravstvenega zbora . . . 314
— Bojana Volka, poslanca socialno-zdravstvenega zbora
314
2. Predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Socialistične
republike Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1966
314
Obrazložitev
315
Poročila:
— zakonodajno-pravne komisije . .
326
— odbora za družbeni plan, finance in proračun RZ
327
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov OPZ .... 328
XIII

J 3. Predlog zakona o spremembi zakona o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne
329
Obrazložitev
329
Poročila:
— odbora za zdravstvo in socialno politiko RZ
332
— zakonodajno-pravne komisije
333
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov SZZ .... 333
4. Predlog odloka o soglasju k določitvi stopnje posebnega prispevka za
otroški dodatek za kritje primanjkljaja nastalega v letu 1966 .... 333
Obrazložitev
333
Poročila:
— zakonodajno-pravne komisije
334
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov SZZ .... 334
5. Predlog odloka o finančnem programu za financiranje nadaljevanja
graditve objektov za usposabljanje slušno in govorno prizadetih v
Ljubljani
335
Obrazložitev
337
Poročila:
— zakonodajno-pravne komisije
340
■ — odbora za družbeni plan, finance in proračun RZ
341
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov OPZ .... 341
\j 6. Predlog zakona o štipendijah in posojilih za izobraževanje
Obrazložitev

341
344

Poročila:
—
—
—
—

zakonodajno-pravne komisije
348
odbora za prosveto in kulturo RZ
349
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov PKZ . . . 350
zakonodajno-pravne komisije — dodatno poročilo
351

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli 352
Obrazložitev
355
Poročila:
— zakonodajno-pravne komisije
356
— odbora za prosveto in kulturo RZ
357
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov PKZ . . . 358
— zakonodajno-pravne komisije — dodatno poročilo
360
v 8. Predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja blagovnega
prometa
361
Obrazložitev
362
Poročila:
— zakonodajno-pravne komisije
365
— odbora za trgovino, gostinstvo in turizem RZ
366
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov GZ .... 368
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov GZ
— dodatno poročilo
369
— zakonodajno-pravne komisije — dodatno poročilo
370
XIV

9. Predlog zakona o sanitarni inšpekciji v SR Sloveniji
Obrazložitev

370
373

Poročila:
— zakonodajno-pravne komisije
376
— odbora za organizacijsko-politična vprašanja RZ
. 379
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov OPZ .... 380
— zakonodajno-pravne komisije — dodatno poročilo
382
10. Poročilo k poročilu o uveljavljanju zakona o izvrševanju vzgojnih
ukrepov
382
11. Poročilo o problematiki socialnega zavarovanja delavcev

382

12. Poročilo o obravnavi poročila o poslovanju socialnega zavarovanja delavcev v SR Sloveniji za leto 1966
386
13. Poročilo o problematiki zdravstvenega zavarovanja kmetov

387

14. Poročilo o obravnavi poročila o poslovanju zdravstvenega zavarovanja
kmetov v letu 1966
390
V 15- Predlog zakona o ustanovitvi republiškega zdravstvenega centra . . . 391
Obrazložitev
392
Poročila:
— zakonodajno-pravne komisije
393
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov SZZ .... 395
16. Poročilo o obravnavi analize gospodarskih problemov
L/

396

17

- Predlog zakona o prenehanju skupnosti cestnih podjetij SR Slovenije 397
Obrazložitev
397
Poročila:
— zakonođajno-pravne komisije
398
— odbora za proizvodnjo in promet RZ
400
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov GZ .... 400

18. Poročilo o obravnavi knjižnične mreže v Sloveniji

400

19. Informacija o finančnem gibanju v gospodarstvu

401

20. Poročilo o obravnavi analize gospodarskih problemov

404

21. Poročilo o obravnavi analize gibanja gospodarstva v prvih štirih mesecih leta 1967
407
22. Predlog sklepa o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov
okrožnega sodišča v Mariboru
410
Obrazložitev
418
23. Volitve, razrešitve in imenovanja

419

24. Skupščina SR Slovenije
Komisije

425
425

25. Republiški zbor
Odbori in komisije

427
427

26. Gospodarski zbor
Odbori in komisije

430
430
XV

XVI

27. Prosvetno-kulturni zbor
Odbori in komisije

431
431

28. Socialno-zdravstveni zbor
Odbori in komisije

432
432

29. Organizacijsko-politični zbor
Odbori in komisije

433
433

30. Poslanci Skupščine SR Slovenije
Poslanci izvoljeni v zvezni zbor Skupščine SFRJ

434
438

31. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije

438

32. Ustavno sodišče SR Slovenije

439

33. Vrhovno sodišče SR Slovenije

439

35. Seznam govornikov

440

Izdala in založila
Skupščina SR Slovenije
Urednik
Milan Megušar-Borut
Natisnila
tiskarna »Jože Moškrič«
v Ljubljani
februarja 1968
v 300 izvodih
Obseg 460 strani

