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28. seja
(17. septembra 1965)
Predsedoval: Tine Remškar, predsednik
Republiškega zbora
Začetek seje ob 9.05
Predsednik Tine Remškar: Tovarišice in tovariši poslanci. Začenjam
28. sejo Republiškega /bora Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi
44. člena začasnega poslovnika našega zbora.
Svojo odsotnost so opravičili poslanci in poslanke: Mar j a Cerkovnik, Drago
Flis, Mirko Jamar, Ivo Janžekovič in Anica Kuhar. Ugotavljam, da je zbor
sklepčen.
Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red:
1. odobritev zapisnika 27. seje Republiškega zbora;
2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1965;
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks;
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem;
5. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o prenosu dopolnilnih sredstev
vloženih v rezervne sklade, v proračune družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji;
6. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o soglasju Skupščine SR Slovenije skladu Borisa Kidriča za najetje posojila v znesku 300 milijonov dinarjev;
7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o gozdovih;
8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o komunalnih taksah;
9. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o igrah na srečo;
10. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o dodelitvi sredstev za odpravo posledic poplav v letu 1964;
11. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o nagrajevanju vajencev;
12. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o skladu
SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov in
13. poslanska vprašanja.
Predlagani dnevni red se razlikuje od predloga dnevnega reda, ki ste ga
prejeli s sklicem, v tem, da vsebuje tudi obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih.
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Predlog zakona sta že prejeli in ga je tudi že obravnaval pristojni odbor
Republiškega zbora in zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije.
Ali se strinjate s predlaganim dnevnim redom in z dopolnitvijo oziroma z
razširitvijo dnevnega reda? (Poslanci se strinjajo.) Ima kdo kak predlog za
spremembo oziroma dopolnitev dnevnega reda? (Ne javi se nihče.) Ce nima
nihče, menim, da je predlagani dnevni red sprejet.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 27. seje Republiškega zbora ste prejeli pismeno. Ali ima kdo kake pripombe k zapisniku?
(Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb, menim, da je zapisnik 27. seje odobren.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu
SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1965.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in za svojega predstavnika določil Miloša Oprešnika, republiškega sekretarja za finance.
Predlagam, da bi obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta k predlogu zakona poslušali skupaj z Organizacijsko-političnim odborom. Se strinjate s tem
predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Ker se strinjate, odrejam kratek odmor in
vas prosim, da ostanete na svojih mestih, ker bodo poslanci Organizacijskopolitičnega zbora takoj prišli v dvorano.
(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala ob 9.15.)
Predsedujoči Tine Remškar: Pričenjamo skupno sejo in prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da obrazložitev k predlogu zakona.
Miloš Oprešnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Dovolite mi, da povem nekaj besed, ki naj deloma dopolnijo obrazložitve, ki so
že v dokumentih, ki ste jih prejeli k točkam 2 do 5 in k točki 10 dnevnega reda
današnjih sej zborov republiške skupščine.
Predloženi zakoni in odloki pomenijo ureditev materije, ki je bila začasno
rešena s predpisi, ki sta jih sprejela zbora na zadnjih julijskih sejah. S tem so
za leto 1965 tudi za vse področje proračunske potrošnje postavljeni okviri, merila
in žal le v manjši meri načela v skladu z jasno definiranimi novimi pogoji gospodarjenja in ekonomske politike. Tako torej problemov, ki jih odpira občutno
znižanje mase proračunskih dohodkov, spremembe v delitvenih razmerjih teh
dohodkov, rebalans republiškega proračuna in kasnejši rebalansi občinskih proračunov ni mogoče obravnavati ločeno od problematike, pred katero se je z
gospodarsko reformo znašlo vse naše ekonomsko in družbeno-politično dogajanje. Morda celo ne bo pretirano reči, da ta vprašanja še posebej terjajo, da
odkrito proučimo odločitve, ki so bile v drugačnih pogojih med vrsto možnih,
sprejete kot najboljše, in da nove odločitve, pred katerimi stojimo, ocenjujemo
predvsem s stališča ali so ali niso v skladu z izhodišči in cilji gospodarske reforme. Pri kakršnih koli odstopanjih ne bi mogle biti sprejemljive take utemeljitve, ki bi nam skušale zakriti zelo preprosto, a na moč pomembno dejstvo,
da namreč vsaka neracionalna odločitev vsake ekonomske enote slabi ali pa
celo zavira in ogroža napore za stabilizacijo gospodarstva. Stabilizacija namreč
ne more biti samo stvar centralnih organov v federaciji.
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Reševanje problemov v zvezi z rebalansom proračuna v Sloveniji temelji na
določenih predpostavkah o gibanju gospodarstva v novih pogojih v letošnjem
letu. Pri tem mislim predvsem na gibanje proizvodnje, ki je deloma iz objektivnih razlogov in deloma zaradi enostranske subjektivne orientacije mnogih
činitelj ev, ostala trenutno nekako ob strani naše pozornosti. V času priprav
osnovnih izhodišč in dokumentacije za rebalans so se zdele ocene, da se bo v
letošnjem letu proizvodnja povečala za 9%, še povsem realne. Toda v juliju in
avgustu je prišlo do zniževanja stopnje rasti industrijske proizvodnje, tako da
bodo v preostalih mesecih potrebni izredni napori, da bi dosegli predvideno
raven in tudi strukturo proizvodnje. Vendar pa posledica takih ugotovitev ne
sme biti nestrpno reagiranje, zlasti ne na temelju vseh mogočih podatkov, ki jih
razni organi v tem času na široko in precej neorganizirano zahtevajo od gospodarskih organizacij. Za večino teh organizacij pomeni namreč gospodarska reforma začetek bolj ali manj dolgotrajnega procesa in to na osnovi temeljitega,
najmanj srednjeročnega programa. 2e dosedanji koraki v tej smeri pa kažejo,
da je v mnogih primerih taka ali drugačna usmeritev posamezne organizacije
v dobršni meri odvisna od nujnosti, a tudi možnosti sodelovanja z drugimi
enotami, in to v najrazličnejših oblikah. Če pa vemo, da na tem področju lahko
zmanjšamo velik, če ne največji del problemov na skupni imenovalec spoštovanja pogodb in prevzetih obveznosti, potem je očitno, da je bistveni pogoj za
realizacijo te pozitivne orientacije, stabilno gospodarstvo. To pomeni, da nam
vsak poseg, ki bi krepil povzročitelje inflacije, neposredno ruši osnovo, na kateri
temelje najbolj pozitivna prizadevanja gospodarstva za kooperacijo, specializacijo in integracijo in za vključevanje v mednarodno delitev dela.
Pri tem pa se odpira več vprašanj, ki so v glavnem povezana s kategorijo
investicij. Osnovna orientacija, ki jo narekuje reforma, namreč ni združljiva z
obsegom investicij, ki presegajo stvarne možnosti. Gibanja investicij v zadnjih
mesecih kažejo, da te tudi nominalno padajo pod lanskoletno raven. Toda velika
nevarnost je, da bo^ še do konca leta dobila v državi zelo konkretne oblike vsesplošna zahteva po hitrem povečevanju investicij na temelju raznih želja in številnih planov razvoja posameznih dejavnosti. Ti plani so bili izdelani v precej
drugačnih pogojih, prioritete dejavnosti, ki terjajo predvsem dolgoročne naložbe,
pa so ostale še zmeraj. To pomeni, da mera biti izhodišče za oceno in predvidevanja investicij predvsem revizija dosedanjih načrtov, v skladu z resnično razpoložljivimi sredstvi.
Na »drugi strani pa so gospodarske organizacije pred nalogami, ki jih prednje
postavljajo na novo nastali pogoji in zahteve po intenzifikaciji proizvodnje. Teh
nalog gospodarstvo gotovo ne bo moglo reševati brez investicij za modernizacijo
in rekonstrukcijo, še posebej v pogojih, ko bo gospodarstvo razpolagalo z več kot
polovico vseh sredstev za investicije. Upoštevaje vse to, bo verjetno potrebno
proučiti tudi strukturo investicij, oziroma delež negospodarskih investicij, ki smo
ga v Sloveniji trenutno že dosegli. V bistvu gre za drugo stran te iste podobe.
Enostavno in enostransko zniževanje gospodarskih investicij namreč še ne zagotavlja realnosti negospodarskih investicij, če niso izpolnjeni osnovni pogoji za
uskladitev realnega dohodka in potrošnje.
S stališča stabilizacije narodnega gospodarstva ne more biti od teh zahtev
in načel izvzeta prav nobena od oblik potrošnje. S tega stališča ocenjujemo
tudi gibanje osebnih dohodkov, ki v zadnjih štirih mesecih kažejo* padajočo
mero rasti. Pri tem gre v sedanji fazi politike glede osebnih dohodkov za
dve, čeprav neločljivo povezani strani. Na eni strani je razumljiva in uteme-
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ljena intencija, da se v globalu zagotovi raven življenjskega standarda, ki je
bila dosežena pred povečanjem cen, seveda v skladu z ustvarjenim dohodkom in dejanskimi možnostmi, ki so ponekod zelo različne. Zdi se, da je pri
tem bistveno, da tudi to povečanje osebnih dohodkov ostane sestavni del
sistema in mehanizma notranje delitve, ki je v zadnjih letih dal tako velike
rezultate. To je verjetno še posebej važno zato, ker stopamo z reformo hkrati
tudi v širši proces valorizacije osebnih dohodkov, v proces vse bolj realnega
vrednotenja živega dela, kjer bo rasla specifična teža dela v strukturi cene.
V tem gledamo eno od pomembnih značilnosti politike intenzifikacije gospodarjenja. Toda ob tem bi tudi v naši dnevni politiki ne smeli pozabiti, da gre za
proces, ki temelji na dolgoročnejši razvojni politiki posameznih organizacij in
dejavnosti. Zato verjamemo, da politike ekonomskega razvoja in politike rasti
življenjskega standarda ni mogoče ločevati, niti v navidez drobnih vsakodnevnih
posegih, od najbolj racionalne politike stabilizacije. Eden od njenih aspektov
je bržčas tudi v zahtevi, da naj bo valorizacija osebnih dohodkov izven gospodarstva povsem odvisna od gibanja osebnih dohodkov v proizvodnji.
Mislim, da so to nekateri od problemov, ki naj opredelijo tudi stališča
družbeno-političnih skupnosti pri njihovi orientaciji glede splošne in še posebej
proračunske potrošnje. Usklajevanje te potrošnje s stvarnimi možnostmi, olajšanje bremen gospodarstvu in racionalna potrošnja •razpoložljivih sredstev naj
bistveno pripomorejo v novih pogojih gospodarjenja k stabilizaciji gospodarstva
in intenzifikaciji našega razvoja. Težko bi bilo reči, da so z julijskimi ukrepi
povsem točno vzpostavljeni in odmerjeni odnosi v proračunski potrošnji in da ti
odnosi ustrezajo doseženi ravni razvoja gospodarstva. Vsekakor pa je treba podčrtati, da sedanje znižanje proračunskih dohodkov predstavlja prvi korak pri
usklajevanju proračunske potrošnje z dejanskimi možnostmi, kakor tudi usklajevanje te vrste potrošnje z možnostmi v gospodarstvu, ki mu novi pogoji zagotavljajo konstantno rast, ali z drugimi besedami, stabilizacija gospodarstva ne
more biti ali ostati ali pa postati stvar samega gospodarstva.
Odveč bi bilo misliti, da bo realizacija črke in duha zakonov, ki vam jih
predlaga Izvršni svet, lahka in enostavna operacija. To predvsem zato ne, ker
gre za občutno zniževanje sredstev, ki je preneseno predvsem na zadnje štiri
mesece. Ta problem pa je še toliko širši in kompleksnejši, ker stopamo v tem
primeru v obdobje, ki bo prišlo v frontalen spopad z miselnostjo, češ da je
možno in nujno financirati vse take in drugačne potrebe iz proračuna.
2e v prihodnjem letu bomo morah v proračunski potrošnji uveljaviti strogo
selektivno politiko. Ta pa ne sme biti rezultat finančno-tehničnih konstrukcij
upravnih organov, pač pa rezultat najbolj odgovornih odločitev. S temi naj na
eni strani zagotovimo ekonomsko utemeljeno realnost te potrošnje, na drugi
strani za omogočimo življenje, rast in vzpon institucijam ter dejavnostim, ki
so osnovni nosilci tvornosti naše nacionalne in socialistične skupnosti in ki morajo biti v največji meri odraz dosežene stopnje gospodarskega razvoja. Verjetno
bo to tudi najbližja pot, ki nas bo privedla do tega, da bodo tudi nosilci proračunske potrošnje postali življenjsko zainteresirani za stabilnost gospodarstva, saj bo vsaka drugačna politika, npr. politika anticipirane potrošnje, ki
direktno ogroža vsakršno politiko stabilizacije, najprej in najbolj prizadela njih
same.
Na osnovi instrumentov, ki določajo znižanje proračunskih dohodkov po
prvem avgustu, je bilo pri izdelavi vseh predloženih zakonov spoštovano skupno
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izhodišče, da je potrebno v okviru razpoložljivih dohodkov povečati delež občinskih proračunov. Konkretno je to vprašanje rešeno z zakonom o spremembi
zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks. V tem
vidimo predvsem prizadevanje, da se občinskim skupščinam v največji možni
meri zagotovijo pogoji za njihovo nadvse odgovorno delo v sedanjem razdobju.
Pomen in težo tega ukrepa pa nam kaže dejstvo, da se za ta premik odločamo
v času omejevanja proračunskih dohodkov in v drugi polovici leta, potem ko je
večino leta proračunska potrošnja potekala v povsem drugačnih razmerah in
materialnih okvirih. Med drugim je ta premik v republiškem proračunu terjal
na eni strani izredne omejitve, na drugi strani pa potenciral nekatere probleme,
ki ostajajo v dobršni meri nerešeni.
Znotraj proračunskih sredstev, ki gredo občinam, predstavlja poseben problem vprašanje dopolnilnih sredstev za potrebe občin, ki ne morejo kriti svojih
osnovnih potreb družbenih služb z dohodki, ki jim pritekajo na podlagi rednih,
splošnih delitvenih pogojev. To vprašanje rešuje zakon s premembah zakona o
določitvi dopolnilnih sredstev občinam. Za kriterij o tem, katera občina naj dobi
dopolnilna sredstva smo izbrali mejo, do katere se tudi bruto proračunski dohodki v Sloveniji za leto 1965 znižujejo z novimi ukrepi, v primerjavi z republiško oceno dohodkov v začetku leta. To praktično pomeni, da predlagani
instrumentarij oblikovanja glavnih proračunskih dohodkov zagotavlja tem občinam 97 %> dohodkov v primerjavi z republiško oceno —■ seveda v primerjavi
s sprejetimi proračuni občin, rebalansirani proračuni skupno znižujejo za 6 %,
dočdm v petih mesecih to znižanje dosega povprečno kar 15 % — kjer naj bi bilo
znižanje večje, pa razliko do te meje pokrivajo tem občinam dopolnilna sredstva.
Na tej osnovi ostaja število občin, ki prejemajo dopolnilna sredstva, pravzaprav
nespremenjeno'.
Zdi se mi prav, , da na strani dohodkov opozorim na dva momenta, ki presegata okvir ozko pojmovanih proračunskih dohodkov. V sedanji situaciji je
pomemben prispevek iz osebnega dohodka, ki temelji na oceni gibanja osebnih
dohodkov v zadnjih mesecih tega leta. Pri tem upoštevamo v začetku leta planirano dinamiko rasti osebnih dohodkov, ki jo v glavnem potrjuje dosedanja
realizacija, dočim valorizacijo osebnih dohodkov za republiko ocenjujemo v
povprečju na 20'%.
Glede na znatne razlike v možnostih za valorizacijo osebnih dohodkov v posameznih občinah, predvsem tistih, ki prejemajo dopolnilna sredstva, pa je
gotovo utemeljeno, da je pri izračunu dopolnilnih sredstev občin upoštevana
valorizacija v višini 16 %>. To naj prispeva k temu, da bodo delovne organizacije pospešile izdelavo konkretnih programov z jasno perspektivo gospodarjenja v novih pogojih in s tem tudi politike dviganja osebnih dohodkov.
Na drugem mestu je vprašanje zveznega prometnega davka, pri katerem je
udeležena republika, ki pa že letos prepušča občinam, čeprav morda le simbolično, del tega davka. Ta vir proračunskih dohod kov bo prav gotovo postajal vse
bolj pomemben in možnosti za nelinearno participacijo posameznih družbenopolitičnih skupnosti predstavljajo verjetno izhodišče za nekatere rešitve v sistemu proračunskih dohodkov.
Končno je treba opozoriti še na izpodbijano tako imenovano republiško
oceno dohodkov. Prvič je ta ocena brez praktičnega pomena za občine, ki dopolnilnih sredstev ne prejemajo. Drugič pa to oceno izpodbijajo predvsem tiste
občine, ki prejemajo dopolnilna sredstva, ki so v svojih proračunih zaradi ko-
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pičenja najrazličnejših potreb znatno višje ocenile dohodke na svojem območju,
čeprav dosedanja realizacija dohodkov v celoti zanika realnost teh predvidevanj.
Skratka to pomeni, da v -sedanjih izračunih oziroma ocenah v ničemer in
v nobenem primeru ne povečujemo gornjih razlik, ki so 'bile očitne in ki so, da
tako rečemo, bodle v oči, že pri sprejemanju občinskih proračunov v začetku
letošnjega leta.
Toda to pojasnilo nikakor ne pomeni, da želimo kakorkoli obiti izredne
težave, v katerih se bodo znašle nekatere od teh občin. Nasprotno, mislim,
da nas odkrivanje vseh teh problemov utrjuje v prepričanju, da moramo za
leto 1966 v največji možni meri tudi- na tem področju, s širšim reševanjem
problematike proračunske potrošnje, uveljaviti osnovna načela gospodarjenja,
na katerih temelji gospodarska reforma. Verjetno bodo lahko kot najmočnejša
opora pri določanju ustrezne politike služila izhodišča velike večine občin, ki
so v pripravah za rebalans svojih proračunov postavile dejansko precej trdne
osnove za resnično selektivno politiko v okviru svojih dejanskih možnosti.
Na strani izdatkov občinskih proračunov sta predvsem dve postavki, kjer
nastajajo izredne težave, tako za proračune kot za razvoj dejavnosti. Na prvem
mestu je vprašanje financiranja šol druge stopnje. Materialni položaj teh šol
je sila negotov in to zaradi nerednega dotoka sredstev v medobčinske sklade.
Z zniževanjem proračunskih dohodkov in z zaostritvijo pogojev gospodarjenja so
občine in gospodarske organizacije pričele zadrževati izplačila tem skladom.
Toda težave v bistvu niso nastopile šele v tem času. Neurejeni odnosi trajajo
že dalj časa in kažejo, da gre za širši problem, ki nujno terja rešitev celotnega
financiranja šolstva. Zato sedanje praktično in kazuistično reševanje situacije
ne more pomeniti rešitve, ki bi tem šolam zagotovila normalne pogoje dela.
Edina dolgoročnejša rešitev je v tem, da se čimprej sprejmejo predpisi, ki bodo
financiranje šolstva v celoti reševali.
Na drugem mestu je treba omeniti vprašanje financiranja zdravstvenega
zavarovanja kmetov. Po republiškem zakonu gre del stroškov tega zavarovanja
tudi v breme občinskih proračunov. Kljub vsakoletnemu zviševanju prispevkov
za zdravstveno zavarovanje in prispevkov občinskih proračunov ni možno slediti zvišanju izdatkov za zavarovanje, ki rastejo- v glavnem zaradi vsakoletne
podražitve zdravstvenih storitev. Zato bo treba v najkrajšem času določila republiškega zakona, ki govore o prispevku občinskih proračunov, uskladiti z
zveznim zakonom, ki uveljavlja načela samofinanciranja tudi na tem področju.
V zvezi z rebalansom samega republiškega proračuna, ki ga obravnava
zakon o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1965, bi posebej
opozoril predvsem na to, da je bilo treba planirane postavke tega proračuna
znižati za 5,4 milijarde, to je za nad 12 "/o. Zaradi manjših sredstev je bilo potrebno znižanje za 3,2 milijarde, zaradi prevzetih novih obveznosti pa so bile
planirane postavke dodatno znižane za 2,2 milijarde. Tako dosega znižanje, preračunano samo na drugo polletje, kar čez 22®/». Tolikšno znižanje je nujno prizadelo skoraj vsa področja potrošnje. Skoraj dve tretjini skupnega znižanja pa
odpade na republiške sklade v skladu z osnovnim namenom, da se najprej znižajo sredstva za negospodarske investicije. Ta znižanja so za posamezne sklade
zelo različna, in sta relativno najmanj prizadeta sklad za pospeševanje kulturnih
dejavnosti in šolski sklad.
Glede šolskega sklada, na katerega odpade tudi po rebalansu nad 9 milijard,
je največ razprave povzročila pravzaprav druga, s tem rebalansom predlagana
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omejitev sredstev v višini 510 milijonov. Nekaj manj kot polovico teh sredstev,
naj bi prihranili z odložitvijo oziroma z ustavitvijo' nekaterih investicij, preostali
znesek, skupno z majsko omejitvijo, pa naj bi bremenil sredstva za redno dejavnost višjih in visokih šol ter univerze.
Ko izražam prepričanje o možnosti takih rešitev, mislim, da bi ne kazalo
operirati s podatki o letošnjem povečanju teh sredstev itd. Nasprotno. Verjamemo, da je prav to dejstvo omogočilo širše in resnično reševanje nekaterih
bistvenih vprašanj naše univerze in drugih šol, tako glede osebnih dohodkov,
kot tudi glede sočasnega izboljšanja odnosa med osebnimi in materialnimi izdatki. Zlasti ,pa je bila pozitivna letošnja usmeritev v oblikovanje občutno večjih
rezervnih sredstev, tako imenovanih presežkov in upamo, da sedanja omejitev
ne bo razlog za to, da bi v bodoče odstopili od te politike, ki je in mora v vse
večji meri postati sestavni del racionalizacije potrošnje, ki pa naj hkrati s svojo
stabilizatorsko vlogo pripomore k večji učinkovitosti ustvarjalnega dela.
Sicer se ne bi zadrževal pil obravnavanju sila kompleksne in ponekod tudi
težavne problematike republiških skladov, ker bodo o tem zbori razpravljali na
prihodnjem zasedanju, ko- bodo republiški skladi na osnovi zahtev skupščinskih
odborov predložili rebalanse svojih finančnih načrtov. Dodal bi le to, da bo
sklad Borisa Kidriča lahko kompenziral približno polovico v rebalansu predlaganega znižanja svojih sredstev s posojilom, ki naj bi ga najel še v letošnjem
letu pri Splošni gospodarski banki iz deponiranih sredstev zveznega sklada za
raziskovalno delo.
Nadalje se predlaga, da se republiškemu cestnemu in vodnemu skladu namensko dodeli 500 oziroma 160 milijonov za odpravo posledic poplav, o čemer
govori odlok pod točko ,10 dnevnega reda današnje seje.
V obrazložitvi rebalansa samega republiškega proračuna so podane podrobne utemeljitve in pregledi o predlaganih znižanjih sredstev za republiške
organe, za družbene organizacije, za pogodbeno dejavnost, za dotacije zavodom,
za dotacije tisku, za gradnjo sodnih poslopij itd. V tej zvezi bi omenil le problem
valorizacije osebnih dohodkov.
V predvidenih zneskih republiškega proračuna so zagotovljena sredstva za
valorizacijo štipendij in dopolnilna sredstva za potrebe študentov. Predvidena
so sredstva za valorizacijo osebnih dohodkov milice, kot tudi sredstva za akontacijo valorizacije osebnih dohodkov v zavodih s področja kulture in prosvete
ter v republiških organih. Z ustreznimi sredstvi razpolaga tudi sklad za šolstvo.
Polne valorizacije pa v večini primerov glede na, izredno omejena sredstva v
letošnjem letu ne bo mogoče zagotoviti.
Upoštevajoč 5-milijardno znižanje sredstev letošnjega republiškega proračuna, pa bodo določene obveznosti v dobršni, meri bremenile proračunska
sredstva v prihodnjem letu. To pomeni, da bo treba v letu 1966 ob znatno
omejenih proračunskih dohodkih reševati in dokončno rešiti dopolnilno breme
teh obveznosti. Zato bo treba v skrajnih mejah racionalizirati proračunsko
potrošnjo. Seveda pa v tej smeri ne bo mogoče doseči večjih rezultatov z
enostavnim linearnim zniževanjem posameznih postavk. Rešitve bomo lahko
iskali le na način, ki so ga v razpravah o rebalansu proračuna predlagali tudi
skupščinski odbori.
Izhajajoč iz urejenih obveznosti bo treba proučiti vprašanje obstoja skladov
in financiranje številnih dejavnosti zavodov iz republiškega proračuna. Temeljito
bo treba proučiti in prilagoditi novim pogojem državno upravo. Zato sklep
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Izvršnega sveta in podobni sklepi številnih občinskih skupščin, da se število
uslužbencev v upravi zniža za 10 do 15 ali še več odstotkov, ne pomenijo neke
dokončne rešitve, ki lahko sama zase odpravi vse težave in neugodne posledice
neučinkovitega poslovanja državne uprave. Stališča o vseh teh vprašanjih, ki jih
bo treba čimprej jasno opredeliti, bodo lahko v dobršni meri služila kot vse^
binska osnova za reševanje številnih problemov, ki so v svojem bistvu kaj malo
»čisto proračunski«.
Pri usklajevanju gibanja proračunske kot tudi ostale potrošnje z dejanskimi možnostmi, kar je eden glavnih pogojev stabilizacije, bo bistvenega pomena predvsem dosledno uresničevanje načel in ukrepov kreditne politike. To
pomeni predvsem, da končne potrošnje ni mogoče kreditirati iz kratkoročnih
kreditov, med drugim pa tudi to, da primanjkljaja na tem področju ni mogoče
pokrivati iz emisije. Pri iskanju rešitev iz težavnega položaja, v katerem se bo
v novih pogojih znašla ta ali ona ekonomska enota ali skupnost, lahko pričakujemo, da se bo pojavljal ah krepil pritisk na banke za neupravičeno povečevanje
kreditov, ki naj bi omogočili večjo potrošnjo kot pa jo dovoljuje ustvarjeni
dohodek. Zato bo potrebna polna podpora izvajanju ustrezne denarne in kreditne politike, kajti šele na tej osnovi bomo lahko gradili in razvijali selektivno
kreditno politiko, predvsem na področju proizvodnje in izvoza. V tej smeri bo
treba gotovo še veliko storiti, toda občutljivost gospodarstva za kreditni mehanizem, za elastične in selektivne ukrepe ostane racionalna le v pogojih doslednega spoštovanja načel kreditne politike, ki ji pripada ena najbolj pomembnih
vlog pri uresničevanju ciljev gospodarske reforme.
Na tej osnovi bomo lahko gradili tudi sistem razširjene reprodukcije, ki naj
neposrednim proizvajalcem na osnovi bistvenega povečanja njihovega deleža
v investicijskih sredstvih omogoči, da postanejo osnovni nosilci investicijskih
odločitev. Sele v teh pogojih se lahko pokaže učinkovitost bančnega in kreditnega
sistema kot instrumentov za ekonomsko koncentracijo družbene akumulacije.
Tako bodo banke vse manj finančni servis organov družbenopolitičnih skupnosti in vsebolj poslovni partner gospodarstva. Na tej osnovi lahko tudi ocenimo izreden pomen naloge, ki je neposredno pred nami, to je, da v skladu
s potrebami gospodarstva omogočimo sodobno organizacijo mreže poslovnih
bank. S tem se bo seveda povečala vloga, pomen in predvsem odgovornost
resnično povezane osnovne mreže bank, resničnega poslovnega partnerja gospodarstva: Zato se mi zdi, da tudi ta moment v novih pogo jih, ki jih prinaša gospodarska reforma, s svoje strani prispeva k temu, da v republiki Sloveniji pospešimo izdelavo osnovne srednjeročne orientacije za naš gospodarski razvoj. Ta
naj poveča napore naših delovnih kolektivov za odločno modernizacijo strukture
proizvodnje in njenih enot, proizvodnje, ki bo sposobna zavzeti svoje pravo
mesto skupno z ostalo jugoslovansko proizvodnjo v mednarodni delitvi dela.
Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ko v imenu Izvršnega
sveta prosim, da sprejmete zakon in odloke v zvezi z rebalansi proračunov v
Sloveniji, se v polni meri zavedamo težavnih problemov, ki jih bomo morali
reševati v prihodnjih mesecih. Toda vsi ti problemi, problemi ekstenzivnega gospodarjenja in potrošnje niso od danes, saj je prav njihov kumulativni efekt
terjal, da čimprej stopimo na pot, ki jo danes označujejo načela gospodarske
reforme. To je pot, ki jo je trasiral IV. plenum in opredelil VIII. kongres, to je
pot, ki nam bo omogočila, da najhitreje rešimo mnoge probleme, med njimi
tudi take, ki so se še pred časom zdeli povsem nerešljivi.

28. seja

11

Predsedujoči Time Remškar: Slišali smo obrazložitev predstavnika
Izvršnega sveta. S tem skupno sejo zaključujem. Seja Republiškega žbora se bo
nadaljevala takoj.
(Seja je bila prekinjena ob 9.35 in se je nadaljevala ob 9.37.)
Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo sejo Republiškega zbora.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu SR Slovenije
za leto 1965 sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun ter
zakonodajno-pravna komisija. Oba sta zboru predložila pismeni poročili. Predlog
zakona je obravnaval tudi Prosvetno-kulturni zbor, ki je k predlogu zakona dal
naslednje pismeno mnenje:
»Na podlagi 160. člena in v zvezi s 150. členom ustave SR Slovenije je
Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije na seji dne 15. septembra
obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu
SR Slovenije za leto 1965 in sprejel naslednje mnenje: Splošno zmanjšanje proračunske potrošnje narekuje koristnikom proračunskih sredstev s področja prosvete, kulture in znanosti, da prilagodijo svojo dejavnost novim pogojem gospodarjenja. Smotrno koriščenje razpoložljivih sredstev in iskanje notranjih
rezerv nedvomno prispevata k temu, vendar je treba upoštevati, da rezultati
ne bodo takojšnji niti tolikšni, da bi lahko nadomestili občutna znižanja proračunskih sredstev za prosvetno-kulturno in znanstveno dejavnost. Pri tem je
predvsem pereče vprašanje, ali bodo zagotovljena prosvetnim in kulturnim zavodom, ki so posredno ali neposredno vezani na republiški proračun, sredstva
za primerno revalorizacijo osebnih dohodkov. Ti zavodi namreč potrebujejo
zaradi zvišanih materialnih izdatkov tudi več sredstev za redno opravljanje
svoje dejavnosti. Tako bo moral upravni odbor sklada SR Slovenije za šolstvo,
kot je razvidno iz obrazložitve zakonskega predloga, zmanjšati sredstva za redno
dejavnost visokošolskih zavodov za 310 milijonov dinarjev. Prav tako se v težavnem finančnem stanju sklada postavlja vprašanje, kako bo sklad zagotovil
sredstva za nove štipendije, oziroma za revalorizacijo dosedanjih štipendij ter
za kreditiranje študija. Podatki kažejo, da je v letošnjem letu razpisanih manj
štipendij kot doslej in tudi revalorizacije dosedanjih štipendij se štipenditorji v
glavnem še niso lotili. Tudi za gradnjo predvidenih študentskih stolpnic v Ljubljani in Mariboru trenutno ni sredstev. Gradnja je že v tolikšnem zaostanku,
da bo treba nujno poiskati finančna sredstva, s katerimi bi vsaj delno izpolnili
že sprejete načrte. Za rešitev tega vprašanja, kot morda še tudi nekaterih
najbolj kritičnih primerov v drugostopenjskem šolstvu, bi bilo treba proučiti
možnost, da se za te namene zagotovijo sredstva tudi zunaj zdajšnjega okvira
republiškega proračuna. Sploh pa je bilo v zboru izraženo mnenje, da je treba
za znižanje sredstev sklada za šolstvo pripraviti dopolnilno obrazložitev.«
Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati k svojim pismenim
poročilom ustno obrazložitev? (Ne želita.) Ker ne želita, pričenjam razpravo.
Prosim, kdo želi besedo? (K besedi se prijavi tovariš Miran Cvenk.) Besedo ima
poslanec Miran Cvenk.
Miran Cvenk: Tovarišice in tovariši poslanci! Sredstva za pokrivanje
proračunskih potreb se formirajo v pretežni meri iz gospodarstva, in so odvisna
od stopnje gospodarske razvitosti in uspehov v proizvodnji. Spričo novih go-
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spodarskih ukrepov je napor delovnih organizacij usmerjen še k večji proizvodnosti in znižanju stroškov. Analogna temu je tudi trditev; čim uspešnejše je
gospodarjenje, toliko večja je lahko proračunska potrošnja. Iz tega sledi, da so
tudi v proračunski potrošnji meje, to je, da lahko pri tej obliki potrošnje potrošimo le toliko-, da ne ogrožamo ekonomičnosti gospodarstva. Ker so proračunska
sredstva nevračljiva, so torej po svoji kvaliteti najkvalitetnejša, zato mora biti
potrošnja teh sredstev preudarna in čimbolj racionalna ter mora zagotoviti
predvsem tiste dejavnosti, ki jih proračunsko moramo financirati. Posebno v
proračunski potrošnji, kjer trosimo najkvalitetnejša sredstva, moramo potrošnjo
uskladiti z zmogljivostjo gospodarstva in potrošiti le toliko, kolikor ustvarimo.
Danes, ko sprejemamo vrsto predpisov, ki urejajo proračunsko potrošnjo,
lahko ugotovimo, da s tem menjamo tudi odnose med gospodarskimi organizacijami in družbo. Sredstva delovnih organizacij se s tem povečujejo, izvedba
ciljev gospodarske reforme se olajšuje, nosilce proračunskih sredstev pa vključujemo v racionalno trošenje teh sredstev.
Zakon, ki ureja delitveno razmerje med občinami in republiko, izboljšuje
delitev glede na cenitev proračunskih dohodkov v prid občinam,. Cenitev glavnega dohodka proračunov, to je prispevka iz osebnih dohodkov, je v obdobju
začetka izvajanja reforme zelo otežkočeno, ker je politika nagrajevanja v kompetenci delovnih organizacij in ta odvisna od uspeha v proizvodnji. Zato je
treba potrošnjo proračunskih sredstev v tem obdobju prilagoditi dotoku sredstev. Zavedati se moramo, da moramo prihranek v proračunih doseči v štirih
mesecih, ker so potrošnjo teh sredstev usmerili že s sprejetjem proračunov.
Zaradi tega je razumljivo, da obstoječe razmerje v nobenem primeru ne more
pomeniti odnosov za prehodno obdobje. Ugotovimo pa lahko, da smo v tem
prehodnem obdobju zaostrili proračunsko potrošnjo pri izdatkih, ki jih je treba
temeljito preanalizirati in zavzeti stališča za prihodnje proračunsko leto.
Pred sprejetjem proračuna za prihodnje leto si moramo biti na jasnem, kaj
moramo financirati iz proračuna in da za izvedbo teh nalog zagotovimo zadostna
sredstva. Določiti je treba, za kaj so odgovorni občinski proračuni in za kaj
republiški, zavzeti stališča do skladov in smotrnosti financiranja preko skladov,
ter hkrati stališča do zadolževanja proračunov. Tako utrjena stališča bi dala
objektivizacijo meril in osnovo za delitev med republiko in občinami, na drugi
strani pa zagotovila smotrno trošenje proračunskih sredstev. Če motrimo stvari
iz navedenih stališč, ugotovimo, 'da se mora struktura proračunske potrošnje
spremeniti, na drugi strani pa morajo ustrezne naloge v zvezi s financiranjem
prevzeti neposredni koristniki uslug, kolikor so seveda te stvari zanje resnično
koristne.
Na ta način bi prišlo do tesnejše in interesne povezanosti med koristniki in
izvajalci nalog, prav tako pa bi prišlo do organske povezanosti med gospodarstvom in negospodarstvom. Namesto medsebojnega očitanja bi prišlo do optimalnih rešitev v korist celote, ki jo predstavljata gospodarstvo in negospodarstvo. Zmanjšani proračunski dohodki podpirajo torej težnje gospodarske
reforme ter splošen napor za stabilizacijo gospodarstva ter za rast družbenega
in osebnega standarda.
Vsi predpisi, ki jih danes sprejemamo, odpirajo proces, v katerem bo treba
rešiti vsa vprašanja, ki se postavljajo v zvezi z racionalnim trošenjem ustvarjenih sredstev ter vprašanja, ki se postavljajo v zvezi z delitvijo sredstev in
dolžnostmi ter pravicami nosilcev sredstev, kar mora priti do izraza že v prihodnjem proračunu. Zato izjavljam, da bom za predlagane zakone glasoval.
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Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? Prosim.
Rado Pušenj ak : Tovariši poslanci! Govoril bom o težavah v zvezi z
varčevanjem proračunov občin, ki za letošnje leto zaostrujejo rešitev raznih
principialnih vprašanj, ki prihajajo do izraza v dobi pomanjkanja sredstev in ki
terjajo, da se jih čimprej reši. Gre za vprašanja, katere obveznosti so dejansko
obveznosti občinskih skupščin na eni strani, na drugi strani pa tudi za posledice raznih občinskih zadolžitev, ki glede na zaostreno finančno situacijo
omogočajo normalno poslovanje občinskih skupščin.
Nekaj primerov: občina Ljutomer je imela v letošnjem letu 7,5 milijona
dinarjev obveznosti za predvojaško vzgojo. To zanjo ni nepomembna obveznost.
Ze samo za inventar, ki je izkoriščen le mesec dni v letu, je bilo porabljenih
preko 3,5 milijona sredstev. Mladinci, ki so začasno odjavljeni ter se nahajajo
v raznih krajih države, so morali priti na vežbe v Ljutomer. Občina je morala
plačati potne stroške, dnevnice in refundirati osebne prejemke. Neprimerno
manj stroškov bi bilo, če bi se mladinci vežbali v krajih, kjer živijo, ne pa tam,
kjer so stalno prijavljeni. Še bolj absurdno pa je, da mora občina plačati vse
stroške mladincem, ki se v času predvo jaških vežb. usposablja jo za šoferje in
podobno. Treba bi bilo rešiti, kaj spada v proračun armije in kakšne so obveznosti občin ter tudi mladincev samih.
Nevzdržno je nadalje, da morajo nositi občine plačilo raznih stroškov v
zvezi z zdravstveno preventivo. Logično bi bilo, da bi bila to obveznost zdravstva, ki bi moralo imeti največji interes, da s pomočjo primernih preventivnih
ukrepov zmanjšuje izdatke kurative. Te vrste obveznosti občin bi bilo treba vsaj
v naslednjem letu prenesti na zdravstvo1. Občina Ljutomer bo iz proračuna za
kmečko zavarovanje plačala v letošnjem letu 10 milijonov din, dočim plačajo
kmetje 83 milijonov dinarjev. Tega bremena občina v bodoče ne bo zmogla.
Zato naj se izdatki za zdravstvo gibljejo le v mejah namenskih sredstev. Ker
dajemo za zdravstvo velika sredstva, bi bilo pričakovati, da se bo ta dejavnost
v večji meri sama financirala tudi na področju razširjene reprodukcije. Zal pa
so občine glede tega v povsem nemogoči situaciji.
Občini Ljutomer je bilo na primer iz oročenih sredstev socialnega zavarovanja odobreno posojilo za gradnjo zdravstvenega doma v znesku 100 milijonov
dinarjev nasproti predračunski vrednosti 128 milijonov. Posojilo je bilo odobreno le za dobo petih let; obrestna mera znaša 6,25 °/o na leto, provizija pa 0,75,
skupaj torej 7'% letno. Tu ne gre za gospodarski, temveč za zdravstveni objekt.
Toda to še ni vse. Kreditna pogodba je bila podpisana marca tega leta, kredit se
je začel koristiti meseca maja tega leta, prva anuiteta pa je zapadla v plačilo že
30. junija t. 1. v znesku 12 milijonov dinarjev. Res je, da je vse to v skladu
s kreditno pogodbo podpisano tako s strani kreditodajalca kot kreditojemalca.
Toda posledice takega kreditiranja bodo glede na novo situacijo težke ter jih
občina sama najbrž ne bo mogla rešiti. Nekatere gospodarsko šibke občine so
žrtvovale veliko družbenih sredstev s pomembno pomočjo prebivalstva samega,
da so zgradile nujno potrebne šole. Pogoji kreditiranja, pa so bili zelo težki. Tako
je npr. občina Ljutomer najela posojilo 40 milijonov dinarjev, da je lahko zgradila šolo v Križevcih. Rok vračila je bil le štiri leta, obrestna mera pa kar 7 '%>
letno. Po takšni obrestni meri se odobravajo posojila.za izgradnjo najrentabilnejših gospodarskih objektov. Ker se sedaj odobravajo posojila za do)bo 20 let
z obrestno mero 2so nekatere občine v neenakopravnem položaju. Menim,
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da je upravičena zahteva občinske skupščine, da se prilagodijo pogoji prejšnjih
posojil za izgradnjo šol sedanjim pogojem, ne glede na oblike financiranja
Pomembno breme gospodarsko šibkih občin predstavljajo dotacije za kritje
proračunov različnih družbeno-političnih organizacij in to tembolj, ker zaposlujejo profesionalne kadre. Položaj bo toliko težji, kolikor bo republika zmanjševala dotacije občinam. Kljub temu, da je interesentov za kakršnokoli brezplačno delo na žalost vedno manj, ne dvomim, da bi se ne našlo za vodenje
vsaj manj pomembnih organizacij nekaj volonter j ev, ki bi bili pripravljeni poleg
službe vestno opravljati razne naloge in bi se jih stimuliralo npr. le z občasnimi
nagradami.
Sredstva cestnega sklada se zožujejo za okoli 2 milijardi dinarjev, to je za
20fl/o kljub močno zvišanim stroškom. Sprašujem se, kako bo potekala obnova
in vzdrževanje cest v bodoče in kaj je treba pokreniti, da se zagotovi številnim
podeželskim prebivalcem, zlasti v spomladanskih mesecih, ko so zaradi slabega
cestnega omrežja odrezani od centra, primerno vzdrževanje cest. Hkrati pa ugotavljamo, da plačamo zlasti Slovenci, ki imamo razmeroma razvit promet, veliko
milijard v zvezni proračun iz naslova davka na promet na pogonska goriva.
Menim, da bi bilo potrebno tudi na tem področju uveljaviti načelo namembnosti
sredstev ter preusmeriti večji del davka na gorivo v cestne sklade.
Težko se je sprijazniti s podatki, ki analizirajo vodni sklad po restrikciji
proračuna in to neposredno potem, ko so odtekle ogromne vodne mase ene od
številnih, letošnjih tako imenovanih stoletnih poplav. Ker je nemogoče verjeti,
da takšnih poplav v nadaljnjih stoletjih ne bo več, bi bilo potrebno, da začne
Slovenija z vso resnostjo' urejati reke in potoke. Škoda, zlasti v kmetijstvu je
pri nas toliko večja, kolikor bolj so regulirane reke, npr. Mura in Drava v
Avstriji. Na področju kmetijstva, bi se pač moralo smatrati take investicije za
primarne. Številni ljudje, ki so bili oškodovani z letošnjimi poplavami, čakajo
vsaj na delno poravnavo škode iz sredstev zbranih z 2 '%> davkom na promet,
zato bi bilo potrebno čimprej rešiti vprašanje koriščenja teh sredstev.
Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? (Ne javi se
nihče.) Ce ne želi nihče več besedo, zaključujem, razpravo in prehajamo na glasovanje.
Kdor je za predlog tega zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije
(republiškem proračunu) za leto 1965.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda in sicer na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in
stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in je za
svojega predstavnika določil Miloša Oprešnika, ki je predlog zakona že obrazložil. Predlog zakona sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun kot pristojni odbor in zakonodajno-pravna komisija. Oba sta zboru
predložila pismeni poročili. Ali želita poročevalca odbora, oziroma komisije dati
še ustno poročilo? Poročevalec odbora se mora izjaviti o amandmaju zakonodajno-pravne komisije k 1. in 3. členu.
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Miran Košmelj: Odbor se s predlaganim amandmajem strinja.
Predsednik Tine Remškar: Pričenjam razpravo. Besedo ima Magda
Kočar.
Magda Kočar: Tovarišice in tovariši poslanci! Zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in
taks daje republikam možnost uredbe dopolnilnega 2 %> prispevka iz osebnega
dohodka od delovnega razmerja. Ta sredstva naj bi se zbirala na skladu skupnih
rezerv gospodarskih organizacij Socialistične republike Slovenije in koristila v
skladu s pravili tega sklada. Ker pa že zvezni zakon o dopolnilnih sredstvih gospodarskih organizacij za skupne rezerve, ki je izšel v zveznem uradnem listu
št. 35 v svojem 2. členu pravi, da lahko republika predpiše z zakonom, da se
vplačujejo ali vsa dopolnilna sredstva ali pa del teh dopolnilnih sredstev za
skupne rezerve v določene občine, dajem k predložnemu zakonu naslednji
amandma:
»V tretjem odstavku 1. člena naj se za zadnjo besedo »republiki« črta pika
in dostavijo besede »in v občinah«.
Prvi stavek 4. odstavka 1. člena zakona naj se dopolni in glasi: »2'°/o prispevek iz prejšnjega odstavka se plačuje na posebne bančne račune skupnih
rezerv gospodarskih organizacij v Socialistični republiki Sloveniji in v občinah«.
K 1. členu naj se doda peti odstavek, ki naj se glasi: »Razmejitveno razmerje
med republiškim in občinskimi skladi kakor koriščenje teh sredstev predpiše
republika.« Ker že prej omenjeni zvezni zakon v četrtem odstavku 4. člena pravi,
da natančnejše pogoje za uporabo koriščenja teh dopolnilnih sredstev predpiše
republika, smatram, da bo republika hkrati s predpisom koriščenja teh sredstev
lahko predpisala tudi delitveno razmerje med republiko in občinami. Celoten
amandma pa dajem zaradi tega, ker menim, da naj bi s temi sredstvi, ki se
stekajo v skupne rezerve gospodarskih organizacij, ne razpolagala samo republika, temveč da naj bi o koriščenju teh sredstev odločale tudi občine. Na ta
način bi se povečala odgovornost občin za saniranje gospodarskih organizacij
in razmer v delovnih organizacijah ter za njihovo vključevanje v gospodarsko
reformo, predvsem v tem prehodnem obdobju.
Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? (Nihče.) Ce
nihče ne želi besede, prehajamo na razpravo o amandmaju tovarišice Magde
Kočar. Kdo želi besedo? Besedo ima dr. Marijan Brecelj.
Dr. Marijan Brecelj: Predlagal bi, da o amandmaju, ki ga je dala
tovarišica Kočar jeva, ne sklepamo danes, ker mislim, da tekst tega zakona, ki
ga imamo pred seboj, ne prejudicira eventualno take odločitve, kot jo je tovarišica Kočarjeva predlagala, in ker bomo v zvezi z uporabo teh sredstev razpravljali še o posebnem zakonu.
Predsednik Tine Remškar: Ali lahko predstavnik Izvršnega sveta pojasni svoje mnenje?
Miloš Oprešnik: V principu se strinjam s tovarišem podpredsednikom Skupščine, ker bo to vprašanje rešeno z republiškim zakonom, ki bo na
enem izmed naslednjih zasedanj predložen republiški skupščini. To pomeni, da
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sedanje zbiranje, formiranje ter dotok teh sredstev na posebnem računu republiških rezerv v ničemer ne prejudicira take ali drugačne delitve, do katere
bo prišlo na osnovi zakona. Zaradi tega v sedanji situaciji, preden je v skupščinskih odborih in v Izvršnem svetu zavzeto stališče o osnovnem konceptu zakona,
predlagam, da se amandma ne sprejme
Predsednik Tine Remškar: Prosim predstavnika pristojna odbora, da
se izjavi o amandmaju.
Miran Cvenk: Soglašam s stališči predstavnika Izvršnega sveta, ker
bo to urejal poseben zakon in zato predlagam, da se ta amandma ne sprejme.
Predsednik Tine Remškar: Prosim predstavnika zakonodajno-pravne
komisije, da se izjavi o amandmaju.
Dr. Josip Globevnik: O stvari se ne morem izjaviti. V primeru, če
bo amandma odklonjen, je stvar tako ali tako v redu, v primeru pa, da bo
sprejet, odgovornosti ne morem prevzeti, ne da bi poprej sklical sejo komisije.
Predsednik Tine Remškar: Ugotavljam, da Izvršni svet in odbor za
družbeni plan, finance in proračun predlagata, da se amandma tovarišice Magde
Kočar ne sprejme.
Zeli še kdo besedo? Besedo ima Magda Kočar.
Magda Kočar: Strinjam se z mnenjem tovariša podpredsednika Skupščine, da se bo delitev predpisala ob priliki dodelitve sredstev. Ker pa današnji
zakon točno pravi, da se sredstva zbirajo v skladu skupnih rezerv gospodarskih
organizacij v Socialistični republiki Sloveniji in ker ni nikjer zagarantirano, da
se bo takrat, ko bo izšel zakon o delitvi sredstev, določila tudi participacija med
republiko in občinami, smatram, da bi morali tako participacijo zagotoviti že
z današnjim zakonom in zaradi tega ne morem odstopiti od amandmaja.
Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Ce ne želi
nihče, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje amandma, tovarišice Kočar
Magde, ki se glasi:
V tretjem odstavku 1. člena naj se za zadnjo besedo »republiki« črta pika
in dostavi »in v občinah«. 1. stavek 4. odstavka 1. člena zakona naj se dopolni
in glasi: »2 % prispevek iz prejšnjega odstavka se plačuje na posebne bančne
račune skupnih rezerv gospodarskih organizacij v Socialistični republiki Sloveniji in v občinah«..
Prvemu členu naj se doda 5. odstavek, ki se glasi: »Razmejitveno razmerje
med republiškim in občinskimi skladi, kakor koriščenje teh sredstev predpiše
republika«.
Dajem predlagane amandmaje na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne
roko? (24 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (40 poslancev dvigne roko.) Kdo
se je vzdržal? (15 poslancev dvigne roko.)
Ugotavljam, da amandmaji niso sprejeti.
Prehajamo na glasovanje o zakonu. Kdor je za predloženi zakon, naj prosim
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (8 poslancev dvigne
roko.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (14 poslancev dvigne roko.)
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Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in za svojega predstavnika določil Miloša Oprešnika, ki je predlog zakona že obrazložil.
Predlog zakona sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun kot pristojni odbor in zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala zboru
pismeni poročili. Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati še ustno
poročilo? (Ne.) Pričenjam razpravo.
Prosim, kdo želi besedo'? (Nihče.) Ce nihče ne želi besede, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj
prosim dvigne roko? (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal glasovanja? (2 poslanca dvigneta roko.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o spremembah
zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih
sredstev okrajem.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in
sklepanje o predlogu odloka o prenosu dopolnilnih sredstev vloženih v rezervne
sklade, v proračune družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji.
Predlog O'dloka je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in za svojega
predstavnika določil Miloša Oprešnika, ki je predlog odloka že obrazložil.
Predlog odloka sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun
kot pristojni odbor in zakonodajno-pravna komisija. Oba sta dala zboru pismeni
poročili. Ali želita predstavnika odbora oziroma komisije dati še ustno poročilo?
(Ne.) Ali se odbor strinja z amandmajem zakonodajno-pravne komisije,
Miran Cvenk: Odbor se z amandmajem zakonodajno-pravne komisije
strinja.
Predsednik Tine Rernškar: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo?
(Nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo in prehajam na glasovanje. Prosim,
kdor je za predloženi odlok, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o prenosu dopolnilnih sredstev vloženih v rezervne sklade, v proračune družbenopolitične skupnosti v SR Sloveniji.
Predsednik Tine Remškar: Prehajamo na 6. točko dnevnega
reda, in sicer na obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa o soglasju Skupščine SR Slovenije skladu Borisa Kidriča za najetje posojila v znesku 300 milijonov dinarjev.
Predlog sklepa o tem soglasju sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija. Komisija je dala zboru
pismeno poročilo. Ali želi predstavnik odbora besedo? (Zeli.) Besedo ima predsednik odbora za družbeni plan, finance in proračun tov. Košmelj.
2*
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Miran Košmelj : Tovariši poslanci. V imenu odbora za družbeni plan,
finance in proračun Republiškega zbora predlagam, da bi obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa o soglasju Skupščine SR Slovenije skladu Borisa Kidriča za najetje posojila v znesku 300 milijonov dinarjev preložili na naslednjo
sejo Republiškega zibora. Odbor je imel namreč premalo časa, da bi lahko
proučil celotno stanje republiškega proračuna za leto 1966, kar je za Skupščino
po našem mišljenju vsekakor izhodišče pri odločanju o proračunskih obveznostih v letu 1966. Iz teh razlogov tudi nismo Skupščini predložili pismenega
poročila. Iz istih razlogov, kot sem jih navedel za ta primer, je odbor zadržal
tudi še nekatere druge garancije, ki so vložene v Skupščini in bo odbor posredoval svoja stališča do njih prav tako na prihodnji seji Republiškega zbora.
Predsednik Tine Remškar: Slišali smo predlog predsednika odbora
za družbeni plan, finance in proračun. Dajem ta predlog v razpravo. Ali se
zbor strinja, da to točko dnevnega reda obravnavamo na naslednji seji zbora?
Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, dajem ta predlog na glasovanje.
Kdor je za to, da se ta točka dnevnega reda obravnava na prihodnji seji, naj
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
S tem bi to točko dnevnega reda obravnavali na prihodnji seji zbora.
Predlagam pol ure odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 10.15 in se je nadaljevala ob 10.55.)
Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo sejo zbora in prehajamo na
7. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in za svojega predstavnika določil Sveta Kobala. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta
dati k predlogu zakona ustno obrazložitev? (Zeli.) Besedo ima tov. Sveto Kobal.
Sveto Kobal: Tovarišice in tovariši poslanci! Predloženi osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih predstavlja dopolnitev
in prilagoditev novemu temeljnemu zakonu ter specifičnim pogojem in stopnji
razvoja gospodarjenja z gozdovi na območju republike Slovenije. Po svoji vsebini predlog zakona ne prinaša posebnih novih bistvenih elementov v načinih,
metodah in družbenih odnosih v gospodarjenje z godovi, ki naj bi bili že danes
v praksi vsesplošno prisotni in ki jih je sama praksa potrdila, kot edino pravilno
pot v naporih za nadaljnji ekonomski napredek v gozdnem gospodarstvu. Tu
mislim predvsem na take elemente v metodah gospodarjenja, kot so gozdno^
gospodarski načrti, utrjevanje zaokroženih gozdnogospodarskih območij, vse
bolj prisotni kooperacijski odnosi med gozdnimi gospodarstvi in zasebnimi lastniki gozdov, že sedaj prisotne oblike vključevanja zasebnih, zlasti kmečkih
lastnikov gozdov v samoupravljanje pri gozdnih gospodarstvih in tako dalje.
Z zakonom se torej že sedaj uzakonjujejo v praksi vse bolj prevladujoče značilnosti gospodarjenja z gozdovi, in postajajo v obliki družbenih norm splošno
obvezne in splošno veljavne. V tem smislu je zakon samo logično nadaljevanje
dosedanjih naporov, da se vse bolj izgrajuje sistem in taki pogoji gospodarjenja z gozdovi, ki bodo spodbujali k naprednejšim rešitvam in k povečanju
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ekonomskih rezultatov. Kolikor uvajata že temeljni, kakor tudi predloženi
zakon v področje gozdnega gospodarstva določene posebne in specifične družbene norme, je to samo odraz dejstva, da gre tu za posebnosti, ki jih narekuje
sama gozdna proizvodnja z vso svojo dolgoročno' problematiko in nujnostjo
po dolgoročnem načrtovanju, kakor tudi priznanje dejstva, da morajo biti
gozdovi zaradi svojih neposrednih in posrednih splošnih koristi deležni posebne
družbene zaščite in obravnave. Čeprav so vsem znani podatki, ki kažejo na
pomen gozdov za naše gospodarstvo, menim, da ne bo odveč, če jih pred samo
utemeljitvijo na kratko omenim.
Slovenijo karakterizira visoka stopnja pogozdenosti tal, z razmeroma visoko
kvalitetoi gozdov, ki predstavljajo skoraj edino lastno surovinsko osnovo> za
razvoj gospodarstva v predelovalni in kemični industriji. To dejstvo je dobilo
svoj odraz v strukturi našega gospodarstva, ker predstavlja gozdarstvo 15 %>
bruto produkta gospodarstva, lesna industrija 7,7'% in kemična industrija 4%
v bruto produktu celotne industrije. Še pomembnejši je delež lesno-predelovalne in kemične industrije, ki uporablja les kot svojo surovino v skupnem
izvozu, ki znaša okoli 25,0/o celotnega izvoza naše republike in to skoraj v celoti
na področja s konvertibilnimi valutami.
V povojnem obdobju spremljajo razvoj gospodarstva v Sloveniji številni
uspehi. Gozdarstvo je močno napredovalo tako po produktivnosti, kot po> tehnični opremljenosti. Danes odpade okoli 70,0/o vse sečnje na motorne žage, pri
čemer so družbeni gozdovi udeleženi skoraj 100°/o; izboljšalo se je stanje
tudi pri splavilu in transportu lesa, močno se je povečala gostota cestnega
omrežja, saj se v zadnjih petih letih povprečno zgradi letno okoli 150 km novih
gozdnih cest, s čimer se približujemo gostoti cestnega omrežja najrazvitejših
držav srednje Evrope. Postopno urejanje odnosov v cenah je iz leta v leto
utrjevalo in izboljševalo ekonomski položaj gozdnih gospodarstev, prav tako
pa je dala svoje finančne rezultate tudi povečana produktivnost pri gospodarjenju z gozdovi. S tem v zvezi se je zbolišal položaj neposrednih proizvajalcev ter so se olajšali življenjski in delovni pogoji v gozdu. Gozdarstvo se je
kadrovsko močno okrepilo, saj se je število inženirjev in tehnikov v zadnjih
4 letih podvojilo. Pomemben napredek je bil dosežen pri vključevanju zasebnih
gozdov v organizirano in strokovno vodeno gozdno proizvodnjo. Razdrobljena
zasebna posest je bila v večini primerov že vključena v gozdnogospodarske
načrte t;er gozdnogospodarske organizacije že sedaj izvajajo nadzor nad vsemi
gozdnimi površinami. Sečnja se uravnava po gozdnogospodarskih načrtih, drevje
za posek odkazuje strokovno gozdarsko osebje. Gospodarjenje z gozdovi se
izvaja po desetletnih gozdnogospodarskih načrtih, če pa teh ni, po začasnih
letnih načrtih.
Tudi odkup lesa je bil že doslej v pretežni meri organiziran preko gozdnogospodarskih organizacij ali s pomočjo nekaterih kmetijskih zadrug. Pretežni
del gozdne proizvodnje je v zasebnem sektorju, Okoli 60'°/o te se zajema
s pestrimi oblikami kooperantskih odnosov, ki temeljijo na medsebojnih pogodbah. Sele v zadnjem obdobju so se v večji meri pojavile motnje v prometu
z lesom, zlasti kot posledica neurejenega tržišča in cen, kot tudi posledica
sporov okoli nosilcev gozdne proizvodnje in s tem odkupa lesa. V preteklem
obdobju so se v nekaterih gozdnogospodarskih organizacijah že vključili v samoupravne organe: delavske svete in svete kooperantov, zastopniki kmečkih proizvajalcev, ki tu soodločajo glede formiranja cen gozdnih sortimerutov iz zasebnih
gozdov, oziroma o sredstvih, ki izhajajo iz proizvodnje v zasebnih gozdovih.
2
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Če pogledamo, kaj karakterizira naša dosedanja vlaganja v gozdarstvo,
potem vidimo, da so bila ta vlaganja doslej pretežno tehničnega značaja —
mehanizacija, ceste in tako dalje — kar je bilo sicer nujno glede na določene
faze razvoja gozdnega gospodarstva. Vendar kaže vse to, da je bila naša pozornost osredotočena predvsem na eksploatacijo gozdov, na uporabo že danega
prirodnega bogastva in da smo imeli do gospodarjenja z gozdnimi površinami
predvsem pasiven odnos. Ce je bilo to za preteklo obdobje nujno in materialno
edino možno, potem je z vse večjimi potrebami po lesni surovini in ob dejstvu,
da obstajajo velike potencialne neizkoriščene površine, nadaljevanje take smeri
nevzdržno, saj že tudi ustvarjeni materialni pogoji za novo, kvalitetnejšo orientacijo našega aktivnega odnosa do gozdov, za intenzifikacijo gozdnega gospodarjenja in aktiviranje obstoječih možnosti za povečano proizvodnjo gozdnih
asortimentov. Naraščajoče potrebe industrije po lesnih masah ne dopuščajo
nikakršne druge alternative, kot našo povečano skrb za usposabljanje gozdov
za povečano proizvodnjo. Če so bile sedanje investicije usmerjene predvsem
v tehniko in komunikacije, potem bo vsebolj nujno, da se težišče investicij
prenese na biološka vlaganja v gozdove in tako ustvarjajo pogoji za racionalnejšo uporabo razpoložljivih površin. Pri takem položaju je razumljivo, da je
družbena .pozornost usmerjena na vprašanje naših rezerv v gozdarstvu, tako
na vse tiste oblike rezerv, ki so v poslovanju gozdnih gospodarstev, v nadaljnji
povečani produktivnosti, v zmanjšanju nepotrebnih stroškov, v nedodelanih
organizacijskih oblikah, kakor tudi v neizkoriščenih površinah oziroma velikih
površinah degradiranih gozdov. V republiki Sloveniji imamo okoli 276 tisoč ha
degradiranih oziroma slabo kvalitetnih gozdov, ki se nahajajo na vseh področjih,
zlasti pa v južnih predelih republike. Od degradiranih gozdov odpade okoli
200 tisoč ha na gozdove v zasebni lastnini. Čeprav so bila vlaganja tudi v družbene gozdove v smeri regeneracije gozdov premajhna, saj dosegajo le 6 %>
vrednosti realizacije, pa so bila zlasti v zasebnem sektorju minimalna oziroma
v višini 3l0/o realizacije. Minimalna vlaganja v zasebne gozdove pa niso samo
posledica slabe kvalitete gozdov in s tem manjše akumulacije, temveč tudi nenamenske porabe sredstev občinskih gozdnih skladov, ki so bili pod velikim
pritiskom komunalnih potreb lokalnih skupnosti in zato tudi z dobrim delom
porabljena mimo dolgoročnih potreb gozdne proizvodnje. Vse te okoliščine
pogojujejo dejstva, da znaša današnji republiški povprečni prirastek lesa po
ha 3,7 m3 ali sedanji obseg sečenj okoli 3 milijone m3, da pa bi ob intenzivnejšem gospodarjenju lahko dvignili prirast na 5 m3 na ha, oziroma v sečnji na
5 in več milijonov m3 lesa. Izboljšan položaj gozdarske proizvodnje, ki je ustvarjen z novimi cenami oziroma z gospodarsko reformo, odpira vse bolj realne
možnosti za tako intenzivno orientacijo gozdarske proizvodnje. Povečana sredstva, ki se zlivajo v gozdarstvo z novimi paritetnimi odnosi v cenah, morajo
služiti predvsem za povečana vlaganja v gozdove, zlasti pa v regeneracijo gozdov.
Samo taka usmeritev teh sredstev ima svojo realno ekonomsko osnovo. Razumljivo je, da se izboljšan položaj gospodarstva ne odraža enako na vseh področjih,
kar je pač odvisno od kvalitete gozdov. Predloženi osnutek zakona ni mogel
rešiti vprašanja financiranja razširjene reprodukcije gozdov v celoti, zlasti ne
za neakumulativna gozdna področja, ker tudi to ni bila njegova naloga. Vendar
prihaja tudi na tem področju do izraza dejstvo, da v celotnem gospodarskem
sistemu in v okviru sprememb gospodarske reforme ni v celoti rešeno vprašanje
financiranja razširjene reprodukcije. Ta problem se, kot je znano, rešuje, vendar
je treba poudariti, da bodo tudi stabilnejša gospodarska gibanja, ki jih pri-
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čakujemo z reformo, pozitivno vplivala na aktiviranje poznanih bančnih mehanizmov, preko katerih 'bi se ustvaril realnejši interes po združevanju in oročevanju razpoložljivih sredstev. Tu ne gre samo za obvezne predpise, gre tudi
za potrebno medsebojno razumevanje gospodarskih organizacij, ker gospodarski
razvoj ne more težiti samo za zadovoljevanjem izključno lastnih potreb, temveč
tudi potreb širših skupnosti, kar edino lahko zagotovi skladen in kompleksen
razvoj celotnega gospodarstva.
Iz teh splošnih okvirov izhajajo konkretna določila predloženega zakona.
Ce ta določila na kratko opredelimo, so zlasti naslednja:
1. Zakon naj bi služil kot podlaga za ustvarjanje pogojev za uvajanje intenzivnejših načinov gospodarjenja v gozdovih. Osnovo za trajnejše prijeme in
dolgoročnejšo politiko predstavljajo zaokrožena gozdnogospodarska območja, ki
gospodarijo z gozdovi na podlagi sprejetih gozdnogospodarskih načrtov.
2. V okviru gozdnogospodarskih območij in na podlagi načrtov zagotavlja
zakon enotno gospodarjenje tako za družbeni, kot za privatni sektor gozdov.
Enotno gospodarjenje mora voditi k stalnemu izboljševanju stanja gozdov in
mora preko regeneracije povečati izkoriščenost razpoložljivih površin. Gospodarjenje z gozdovi se v celoti prepušča gozdnogospodarskim organizacijam.
3. Zakon podpira proces ustvarjanja tesnejših kooperativnih odnosov med
gozdnogospodarskimi organizacijami in lastniki gozdov, posebno kmečkimi proizvajalci, preko katerih bi se na trajnejši osnovi zgradili interesni odnosi, ki bi
do maksimalne mere aktivirali vsestransko iniciativo in vključili materialni
interes zasebnega kmečkega proizvajalca v skupne programe gospodarjenja
z gozdovi. Izgrajevanje takšnih medsebojnih odnosov je treba spremljati z vse
večjim pritegovanjem zasebnega lastnika gozdov k samoupravljanju v gozdnogospodarskih organizacijah, kar bi hkrati zagotavljalo, da bodo ekonomske odločitve v zadostni meri upoštevale nujnost ohranjevanja gospodarskih in prirodnih
ravnotežij, zlasti v hribovitih delih naše republike.
4. Zaradi nenehnega gospodarskega razvoja, vedno večje industrializacije,
urbanizacije in razvoja prometa, postane posredna funkcija gozdov vse bolj
pomembna. Zakon zato upošteva in zagotavlja poleg trajnosti donosa gozdov
tudi njihovo trajno posredno funkcijo pri ustvarjanju harmoničnega in zdravega ravnovesja v prostoru, pri razvoju turizma in ustvarjanju pogojev za
rekreacijo in podobno.
Predlog zakona o gozdovih predvideva na osnovi pooblastil, ki mu jih daje
zvezni temeljni zakon, za vso republiko enotno gospodarjenje v okviru gozdnogospodarskega območja, kjer bo možno ustvariti tudi pogoje za naprednejše
gospodarjenje in dovolj velika sredstva za enostavno in razširjeno reprodukcijo.
Iz gozdnogospodarskih območij bi bili v Sloveniji izvzeti samo gozdovi
s posebnim namenom in tisti gozdovi v družbeni lastnini, s katerimi že gospodarijo gospodarske organizacije. To so v glavnem kmetijska posestva in zadruge,
kar je predvideno že v temeljnem zakonu o gozdovih. Kljub temu pa se mora
tudi v teh gozdovih gospodariti po gozdnogospodarskih načrtih in določilih temeljnega in republiškega zakona o gozdovih.
Uvajanje gozdnogospodarskih območij v Sloveniji ni novo, saj so bila ta
območja določena v približno sedanji obliki že leta 1949. V okviru teh območij
so se organizirale sedanje gozdnogospodarske organizacije, vendar pa je bilo
z zakonom določeno načelo enega gospodarja le za družbene gozdove.
Pri oblikovanju območij ne gre za ustvarjanje posebnih, v sebe zaprtih
organizmov, ki bi stremeli, da se lesna surovina predela samo pri notranjih
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bazenskih obratih, čeprav določajo pri lociranju žagarskih kapacitet tudi določeni prirodni pogoji. Gre za oblikovanje takih samostojnih gospodarskih enot,
ki ob specifičnih pogojih dolgoročne in zelo heterogene gozdne proizvodnje
lahko ustvarjajo osnovne pogoje za obstoj in napredek gozdarstva. Oblikovanje
gozdnogospodarskih območij je ob upoštevanju mnenja prizadetih občin in
gozdnogospodarskih organizacij, po predloženem zakonu, pridržano Izvršnemu
svetu Slovenije.
Od skupne površine 950 000 ha gozdov, kolikor jih je v naši republiki, bo
v gozdna območja vključeno 910 tisoč ha ali 96 %> gozdov, z ostalimi 4 % površin
pa bodo gospodarila kmetijska posestva, zadruge in druge organizacije.
Predloženi zakon zavezuje vse gozdnogospodarske organizacije, da posvečajo
posebno skrb degradiranim gozdovom in jih usposabljajo za redno in čimvečjo
gozdno proizvodnjo. Posebej obravnava zakon kraško območje, ki je izločeno iz
drugih gozdnogospodarskih območij. Z njimi gospodari Zavod za pogozdovanje
Krasa. Spričo velikih potreb po naložbah in majhnih možnostih za pridobitev
lastnih sredstev se zavod kot doslej tudi za vnaprej — deloma financira iz
sredstev republiškega proračuna. V prejšnjih letih je financiral ta zavod z dokajšnjimi sredstvi republiški gozdni sklad. Ta sredstva pa so se po ukinitvi
republiškega gozdnega sklada bistveno zmanjšala in to na manj kot 1/5, to je
za okoli 40 milijonov dinarjev. Pri tem naj poudarim, da ne gre toliko za pogozdovanje Krasa v klasičnem pomenu, ampak za vzdrževanje že obstoječih
nasadov, katerih obnova je mnogokrat potrebna, in za nego močno zaraščenih
ter opuščenih kmetijskih površin, ki jih ne bi smeli pustiti vnemar.
Zakon dalje določa, da se z vsemi gozdovi, ne glede na njihovo- lastništvo,
gospodari po gozdnogospodarskih načrtih. Ti so obvezni za vse gospodarske
organizacije, ki posedujejo gozdove in to tudi tiste izven teh območij. Takšni
načrti so izdelani v Sloveniji že za vse gozdove v družbeni lasti in za 80 °/o
zasebnih gozdov, prav tako pa so tudi za ostale gozdne površine načrti po večini
že v izdelavi. Vendar je težišče sedanjih načrtov na gozdnogospodarskih enotah
in so bolj proizvodno-tehnološkega, manj pa ekonomskega značaja. Predlog zakona pa zahteva gozdno-gospodarske načrte za vsa gozdna območja kot podlago
za smotrno in perspektivno gospodarjenje. Zasnovani naj bi bili na širših ekonomskih pokazateljih, kar pomeni, da naj bi upoštevali tudi širše momente,
splošno gospodarsko stanje, razvoj industrije, predvsem lesno-predelovalne,
razvoj kmetijstva in drugih dejavnosti, ki so bolj ali manj neposredno' povezane
z gozdno proizvodnjo. Posebno je upoštevati pri tem posredne funkcije gozdov.
Pri sestavljanju takšnih, v bistvu že regionalnih načrtov, naj bi poleg gozdarskih
strokovnjakov in ekonomistov sodelovali tudi strokovnjaki drugih interesnih
področij, predvsem pa tisti, ki se bavijo z regionalnim planiranjem.
Glede formiranja sredstev za vlaganja v družbene gozdove, veljajo zvezni
predpisi o amortizaciji za regeneracijo gozdov, ki obvezujejo gospodarske organizacije, da odvedejo minimalni znesek 500 din od vsakega kubičnega metra
posekanega in prodanega lesa. Vendar so naša gozdna gospodarstva skladno
s svojimi potrebami in pogoji določila dosti višjo stopnjo te amortizacije. Sredstva za vlaganja v zasebne gozdove so se formirala do sedaj po odloku o občinskih gozdnih skladih. Po predloženem zakonu pa se ti skladi ukinejo, namesto
njih pa se ustanovijo pri gospodarskih organizacijah novi skladi in skladi
za biološko amortizacijo zasebnih gozdov, katerih uporaba je strogo namenska,
način te uporabe pa bo isti, kot za sredstva amortizacije, uporabljena za regeneracijo družbenih gozdov. Formiranje teh sredstev pri samih gozdnogospodarskih
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organizacijah bo namreč eden izmed osnovnih pogojev za hitrejše pospeševanje
gozdov v zasebni lasti.
Ko poudarjamo važnost predloženega zakona za boljše gospodarjenje v zasebnih gozdovih, -ki so po svojem deležu v naši republiki najmočneje zastopani,
smatramo, da so v zakonu važna tista določila, ki obravnavajo razmerje med
gozdnogospodarsko organizacijo in zasebnimi predvsem kmečkimi lastniki
gozdov. Gozd je namreč v naših pogojih po večini nerazdružljiv del individualnega kmečkega prebivalstva, kjer se dohodki iz gozdov prištevajo k dohodkom
kmetijske proizvodnje, obenem pa je vsako kmečko gospodarstvo vezano na les
za domačo uporabo in na druge koristi iz gozdov.
Republiški zavod o gozdovih nalaga gospodarskim orgasizacijam enako odgovornost in dolžnost pri gospodarjenju z družbenim in z zasebnimi gozdovi. Ta
odgovornost pa se seveda ne nanaša samo na neposredno gospodarjenje z gozdovi
ali celo samo na izkoriščanje gozdov. Upoštevajoč specifičnost kmečkih gospodarstev, kar še posebej velja za hribovite dele, kjer je obstoj kmečkih lastnikov
neposredno vezan na dohodke iz gozdov, nalaga zakon gospodarskim organizacijam dolžnost, da vodijo takšno gospodarsko politiko, ki bo vzbujala interes
kmečkega prebivalstva za sodelovanje v gozdni in kmetijski proizvodnji ter
v drugih dejavnostih in bo tako ohranila naravno in gospodarsko ravnovesje
v takih predelih. To je poleg vsega tudi v neposrednem interesu same gozdne
proizvodnje.
Zakon določa natančneje tudi pravice, ki izvirajo iz lastništva gozdov.
Lastnik gozda ima ob enakih pogojih, kot jih sicer mora nuditi gozdnogospodarska organizacija, prednost pri opravljanju gozdnogospodarskih del v svojem
gozdu in pri drugih opravilih v zvezi s temi deli. To pomeni, da mu je zagotovljen, kot doslej, dohodek iz njegovega gozda, ki je povezan z njegovim delom,
obenem pa mu je gospodarska organizacija dolžna plačevati vse delovne storitve,
v njegovem gozdu v realni višini, upoštevajoč pri tem stroške, ki bi jih imela
pri teh delih, če bi jih sicer izvajala v lastni režiji. Lastniki gozdov imajo nadalje pravico do cene lesa na panju. Ta cena, ki izvira iz samega lastništva se
ugotavlja tako, da se od prodajne cene lesa odštejejo vsi stroški proizvodnje,
višino pa bo predpisal glede na vrednostni razred gozdov, kolikor se zakon
sprejme, Izvršni svet Slovenije. Ceno lesa na panju bo ob upoštevanju minimalnih zneskov, ki jih bo predpisal Izvršni svet, določala gospodarska organizacija, potrdila pa naj bi jo skupščina pristojne občine.
Nadalje gre lastnikom gozdov pravica do lesa za lastno uporabo v svojem
kmečkem gospodarstvu in gospodinjstvu in za potrebe domače obrti v okviru
donosnih možnosti njihovih gozdov, kar določa že temeljni zakon o gozdovih.
Za te količine naj bi bili zasebni lastniki, po odloku o biološki amortizaciji,
oproščeni plačevanja v te sklade. Količine lesa za lastno uporabo naj bi okvirno
določale posamezne občine na predlog gospodarske organizacije. Zasebni lastniki imajo nadalje pravico sodelovati pri odkazovanju drevja za posek in s svojimi pripombami in nasveti sodelovati pri vseh drugih gozdnogojitvenih ukrepih
v svojem gozdu. Prav tako je zasebnemu lastniku zagotovljen vpogled v gozdnogospodarske načrte še pred njihovim sprejetjem in ima tako možnost, da daje
k tem načrtom svoje pripombe.
Poleg tega ostanejo kmečkim lastnikom dosedanje pravice do paše, do
grabljenja stelje in do uporabe drugih gozdnih proizvodov, kolikor ni to z zakonom drugače omejeno.
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Predloženi zakon posebej obvezuje vse gozdnogospodarske organizacije, da
vključujejo v svoje samoupravne organe tudi zastopnike kmečkih gozdnih
(proizvajalcev. Pri tem je poudarek na proizvajalcih in ne na lastnikih gozdov.
Vsi medsebojni odnosi, zlasti glede uveljavljanja pravic, ki jih zagotavlja republiški zakon o gozdovih, naj bi se urejali na podlagi določil statuta o gozdnogospodarskih organizacijah. Statute morajo glede tistih določb, ki se tičejo zasebnih lastnikov gozdov, posebej potrditi skupščine pristojnih občin. Z zakonom
se predvideva široka možnost dogovarjanja med gospodarsko organizacijo in
lastniki gozdov, glede dinamike in izvajanja gozdno-gospodarskih del, predvsem
sečenj in zaradi zagotovitve medsebojnih koristi. Možno je celo plačevanje akontacij na les, ne glede na to, kdaj bo ta posekan. Skratka, zakon obvezuje gospodarske organizacije na najtesnejše sodelovanje s svojimi kooperanti, njim pa
daje vso pravico, da preko samoupravnih organov in z drugimi oblikami uveljavljajo to, kar jim zagotavlja zakon.
Kadar ocenjujemo družbenoekonomsko plat, ki jo predloženi zakon uveljavlja na področju gospodarjenja z gozdovi, tako v družbenem, kot v zasebnem
sektorju, nam mora biti jasno predvsem to, da določila zakona streme za ustvarjanjem večje proizvodnje. Večja proizvodnja pa je lahko dosežena le v resničnem
dolgoročnem interesu neposrednih proizvajalcev.
Sodelovanje kmečkih gozdnih kooperantov v organih upravljanja bo imelo
pozitivne posledice tudi pri samem gospodarjenju v gospodarskih organizacijah.
Nedvomno so ponekod docela upravičeni prigovori gozdnim gospodarstvom, da
prelivajo sredstva iz zasebnih gozdov v povečevanje osebnih dohodkov svojih
kolektivov. Točno je tudi, da gospodarske organizacije skorajda nikoli niso bile
v težavnem položaju, da bi morale premišljevati o redukciji svojega zelo obsežnega uslužbenskega aparata in o zmanjševanju drugih stroškov. Veliko število
uslužbencev v upravah podjetij in obratov, veliko število bolj ali manj zaposlenih ali nezaposlenih logarjev zlasti v zasebnih gozdovih, vse to izredno podražuje
gozdarske storitve in se iz leta v leto več sredstev, namesto neposredno v gozdove, preliva v osebne dohodke.
Ta osnutek zakona, v nasprotju z dosedanjim zakonom, ne vsebuje nobenih
omejitev za primarno predelavo lesa pri gospodarskih organizacijah. Na racionalizacijo in modernizacijo lesnopredelovalne industrije morajo vplivati drugi, bolj
ekonomski činitelji, ki se ob sedanjih spremembah v našem gospodarstvu že
nakazujejo. Dosedanje omejevanje lesno-predelovalnih obratov s tehničnimi
predpisi se je že v preteklem razdobju pokazalo kot neučinkovito in z omejitvami nismo dosegli pozitivnejših rezultatov. Zato zakon omejuje do neke mere le
uslužnost do žaganja lesa na zasebnih žagah in je urejevanje tega prepuščeno
posameznim občinam. Pri tem gre le za manjši del lesa, ki se brez večjega pomena za celotno lesno bilanco razžaga v Sloveniji. To seveda ne pomeni, da na
področju primarne predelave lesa ni aktualnih problemov, ki zahtevajo določenih rešitev in ukrepov. Vendar bi bilo možno z zveznim zakonom pooblastiti
republike, da opravijo v nekem smislu revizijo za primarno predelavo le na
osnovi temeljite analize, ki naj bi pokazala, kakšne prijeme in kje bi bilo
mogoče uzakoniti in v tem smislu predložiti ustrezne predpise.. V tem smislu
in v skladu s sklepom odbora za proizvodnjo in promet Skupščine SR Slovenije
bo Republiški sekretariat za gospodarstvo pripravil ustrezne materiale, ki bi
lahko služili za podrobnejšo razpravo o tako delikatnem vprašanju.
Gozdovi ne predstavljajo samo vira za pridobivanje lesa, oziroma samo
osnovo za obstoj lesno-predelovalne industrije in pokrivanje drugih potreb
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v lesu. Zlasti za našo republiko, ki je po svoji gozdnatosti na prvem mestu
v Jugoslaviji in med prvimi deželami v Evropi, so posredne funkcije gozdov še
toliko bolj važne. Gozdovi, kot najvažnejši sestavni element našega prostora,
predstavljajo osnovo vsemu prirodnemu in gospodarskemu uravnovesju. S svojimi mnogoterimi zaščitnimi funkcijami predstavljajo osnovni pogoj za obstoj
in razvoj gospodarskih dejavnosti, obenem pa pogoj za zdrav razvoj naših naselij, industrijskih centrov in mest. Ob splošnem dvigu življenjskih pogojev
narašča iz dneva v dan njihov pomen za rekreacijo, hkrati pa so osnova za razvoj
domačega in tujega turizma.
Zakon v mnogih določilih posveča zato potrebno skrb ohranjevanju vsah
navedenih funkcij, zlasti pri obravnavanju gozdno-gospođarskih načrtov s tem,
da priteguje k sodelovanju z gozdarstvom tudi urbaniste. Ob morebitni uporabi gozdov za druge namene, ob krčitvah in podobno ter povsod, kjer so prizadeti predvsem drugi interesi, je obvezno sodelovanje in upoštevanje mnenj
posameznih področij turizma, zaščite narave, spomeniškega varstva itd. Gozdnogospodarskim organizacijam se z zakonom nalaga posebna skrb glede ukrepov
v zvezi z varstvom gozdov pred škodljivci, zlasti pa pred požari. Nevarnost teh
pojavov z večanjem tako imenovanega motoriziranega turizma, iz dneva v dan
narašča, ki posebno v ogroženih predelih, na primer na Krasu, nalaga občinskim
upravnim organom in gospodarskim organizacijam še posebne dolžnosti.
Ob upoštevanju vsega navedenega, pomeni predloženi osnutek republiškega
zakona o gozdovih osnovo za nadaljnji razvoj gozdne proizvodnje, tako v družbenem, ekonomskem, kot v družbeno-političnem pogledu. Predvsem postavlja
trdnejše temelje samoupravljanju v gozdno-gospodarskih organizacijah ob specifičnih pogojih gozdne proizvodnje zlasti zato, ker daje večji poudarek samoupravljanju v zasebnih, predvsem v kmečkih gozdovih. S sprejetjem republiškega zakona o gozdovih, njegova načela sama po sebi seveda še ne bodo uveljavljena, ampak bo treba takoj in temeljito pristopiti k praktičnemu izvajanju njegovih določil, bodisi s sprejetjem predpisov, ki jih zakon nakazuje, bodisi z
neposrednim aktivnim delom na terenu, ob skupnem sodelovanju vseh prizadetih gospodarskih organizacij, občinskih skupščin in družbeno-političnih
činitelj ev.
Iz vseh navedenih razlogov Izvršni svet SR Slovenije prosi Skupščino, da
predloženi zakon sprejme.
Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor
za proizvodnjo in promet, kot pristojni odbor, in pa zakonodajno-pravna komisija. Oba sta dala zboru pismeni poročili.
Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati k predlogu zakona še
ustno obrazložitev? (Da.) Prosim. Besedo ima Franc Lubej.
Franc Lubej: Tovarišice in tovariši poslanci! Zakonodajno-pravna
komisija Skupščine in odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora sta
na skupni seji dne 17. septembra 1965 obravnavala amandmaje, ki so jih k
predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih predložili:
Izvršni svet, zakonodajno-pravna komisija, odbor za urbanizem, stanovanjsko
izgradnjo in komunalne zadeve Republiškega zbora ter poslanec Republiškega
zbora tovariš Viktor Seitl.
Odbor za proizvodnjo in promet je brez pripomb sprejel dopolnitve, ki jih
je k zakonskemu predlogu kasneje predložil Izvršni svet. in sicer, da se za 35.
in 49. členom zakonskega predloga doda nov 35. a in 49. a člen.
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Odbor ni imel pripomb k amandmajem zakonodajno-pravne komisije Skupščine k 6., 6 a, 7., 12., 16., 20., 37. a, 39., 43., 45. in 47. členu, ter k amandmaju
odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve k 8. členu
zakonskega predloga, ki se glasi: za besedo »lesa« se doda novo besedilo »v
gozdni proizvodnji«. S to dopolnitvijo se točneje določi, da navedeni člen obravnava izkoriščanje lesa v gozdni proizvodnji, ne pa tudi izkoriščanje lesa v drugih
panogah proizvodnje.
Zakonodajno-pravna komisija in odbor za proizvodnjo in promet sta se
strinjala z amandmajema, sprejetima na seji odbora za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov Gospodarskega zbora, in sicer:
1. V 13. členu, se v prvi vrsti 2. odstavka besedilo dopolni tako, da se glasi:
»pred izdajo dovoljenja ali naloga za sečnjo na golo oziroma krčitev gozda«.
Komisija in odbor namreč smatrata, da postopek po 2. odstavku 13. člena prihaja v poštev tudi pred izdajo dovoljenja za sečnjo na golo, kar v predlogu
zakona ni bilo upoštevano.
2. V 37. a členu, 1, točka, 1. odstavek, 3. vrsta se med besedi »suha roba« in
besedo »obodarstvo« vstavi besedica »in«. S to dopolnitvijo se obseg domače
lesne obrti omejuje na omenjene dejavnosti.
Zakonodajno-pravna komisija in odbor za proizvodnjo in promet sta se
strinjala z dopolnitvijo, ki jo je predstavnik Izvršnega sveta predlagal na seji
in sicer: da se v 52. členu za .11. točko doda nova 12. točka z besedilom: 12. pravilnik o tehnični opremi in strokovnem kadru gospodarskih organizacij in obrti,
ki se ukvarjajo s primarno predelavo lesa (Ur. 1. LR Slovenije št. 1061/62).
Zakonodajno-pravna komisija in odbor za proizvodnjo in promet se z
amandmajem, ki ga je k 4. členu zakonskega predloga predlagal poslanec Republiškega zbora Viktor Seitl, nista strinjala in predlagata Republiškemu zboru,
da ga ne sprejme. Določanje in spreminjanje meja gozdnogospodarskih območij
že v celoti ureja 4. člen zakonskega predloga tako, da to pristojnost daje Izvršnemu svetu, ki je dolžan obravnavati mnenja prizadetih občinskih skupščin in
gospodarskih organizacij.
Odbor za proizvodnjo in promet je na seji predlagal:
Prvič, da se v besedilu novega 6. a člena: a) v prvi vrsti prvega odstavka,
med besedi »biti in prodana« vstavi beseda »zlasti«, b) v drugi vrsti istega odstavka beseda »zlasti« nadomesti z besedama »in sicer«; c) besedilo prvega stavka
drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Gozdno-gospodarski načrt mora
upoštevati splošni gospodarski razvoj v območju, razvoj lesnopredelovalne industrije in druge potrebe po lesu, razvoj kmetijske proizvodnje ter drugih gospodarskih dejavnosti.« in d) v drugem odstavku istega člena se črtajo besede »in
drugimi gospodarskimi«. Spremembe namreč jasneje opredeljujejo vsebino
gozdnogospodarskega načrta, obenem pa je z njimi dosežena skladnost z zveznim zakonom.
Drugič, da se v drugem odstavku novega 6. a člena beseda »semenju« nadomesti z besedo »semenjih«. Sprememba je redakcijskega značaja.
Zakonodajno-pravna komisija k predlaganim spremembam ni imela pripomb, predstavnik Izvršnega sveta pa. se je z njimi strinjal in so tako postale
sestavni del zakonskega predloga. Odbor za proizvodnjo in promet predlaga
Republiškemu zboru da sprejme predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o gozdovih s spremembami in dopolnitvami, ki jih je odbor predlagal na
sejah dne 6. in 17. septembra 1965.
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Predsednik Tine Remškar: Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi
besedo? Besedo ima tovariš Franc Lubej.
Franc Lubej : Tovarišice in tovariši poslanci! Intenzivne razprave o politiki v gozdarstvu trajajo že skoraj 4 leta. Odkar je bil sprejet sedanji republiški zakon o gozdovih, se je v praksi pokazalo, da nekatera določila tega
zakona niso najprimernejša, zato se je stalno nakazovala potreba po< spremembah in dopolnitvah tega zakona, obenem pa se je v zveznem merilu pripravljal temeljni zakon o gozdovih, ki je bil sprejet šele v mesecu marcu letos.
Sedaj veljaven republiški zakon o gozdovih je uvedel v gospodarjenje z
gozdovi v zasebni lastnini načelo tako imenovanega kompleksnega gospodarjenja,
ki pa se v praksi ni v celoti uresničilo. 36. člen tega zakona govori o tem, da
z gozdovi v zasebni lastnini gospodarijo njihovi lastniki, oziroma da lahko lastniki gozdov prepustijo gospodarjenje v svojih gozdovih zadrugi ali drugi gospodarski organizaciji, s katerimi sklenejo pogodbo o kooperaciji, zakupu in
tako dalje.
37. člen omenjenega zakona pooblašča za gozdarstvo pristojen organ občinske skupščine, da lahko z odločbo prenese gospodarjenje gozda v zasebni lastnini na gozdnogospodarsko organizacijo1, če lastnik gozda s tem ne gospodari
v skladu z gozdnogospodarskim načrtom, če ne izvaja ukrepov glede gozdnih
bolezni in požarov oziroma če sicer slabo gospodari. Pomanjkljivost omenjenega
določila je v tem, da občinske skupščine niso mogle prenesti gospodarjenja nad
vsemi zasebnimi gozdovi na gozdnogospodarske organizacije, ker je bilo' to mogoče izvesti le na osnovi individualnih odločb proti tistim lastnikom gozdov, ki
niso gospodarili v duhu določil 37. člena tega zakona.
Uveljavljeno je bilo načelo sklepanja kooperacijskih pogodb med lastniki
gozdov in gozdnogospodarskimi organizacijami. Vsi lastniki gozdov niso bili
pripravljeni skleniti take pogodbe, zato ker so lahko les prodajali mimo gozdnogospodarskih organizacij po višjih cenah. Tako so bili nekateri gozdni posestniki
v kooperantskem odnosu z gozdnimi gospodarstvi ali s kmetijskimi zadrugami,
ostali pa so prodajali les po višjih cenah mimo teh organizacij, katerim pa je bilo
težko dokazati, da ne gospodarijo z gozdom v smislu določil zakona. Nekatere
republike, kot Bosna in Hercegovina, Hrvatska in Crna gora, so v svojih dosedanjih zakonskih predpisih uvedle naprednejši način gospodarjenja v zasebnih
gozdovih, namreč tako, da so v celoti omogočile prenos gospodarjenja v zasebnih
gozdovih na gozdno-gospodarske organizacije. Odbor za prizvodnjo in promet
je v obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih
izhajal s stališča, da je treba s tem zakonom rešiti predvsem tista vprašanja,
ki so bistvenega pomena za gospodarjenje z vsemi, posebej pa še z zasebnimi
gozdovi. Gospodarjenje z zasebnimi gozdovi je namreč nujno treba povezati
s splošno gospodarsko politiko in ga vključiti v družbenoekonomski sistem,
zato predlog zakona določa, da se vsi zasebni gozdovi glede gospodarjenja
vključujejo v enotna gozdnogospodarska območja. V ta območja se vključujejo
tudi gozdovi v družbeni lastnini. V teh območjih, ki se formirajo po naravnih,
gospodarskih in drugih razmerah, gospodari ena sama gozdnogospodarska organizacija. Vse to pomeni, da ustvarjamo boljše pogoje za smotrnejše gospodarjenje v vseh gozdovih, ne glede na lastništvo, v smislu 1. člena temeljnega
zakona o gozdovih, ki govori, da so gozdovi zaradi svojih splošno koristnih
funkcij dobrina splošnega pomena in uživajo posebno, z zakonom določeno
varstvo. Vključevanje zasebnih gozdov v gozdnogospodarska območja in
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kompleksno gospodarjenje z vsemi gozdovi v takem območju opredeljuje zakon
samo gospodarjenje z gozdovi, v ničemer pa se ne spreminja status lastninske
pravice nad gozdovi in gozdnimi zemljišči v zasebni lasti. To pomeni, da obstoj
lastninske pravice tudi v bodoče ne bo prizadet, saj je znano, da so razne forme
nasilnega prilaščanja zemlje pri nas ne samo protiustavne, temveč tudi nesprejemljive za razvoj naše družbe. Kljub temu pa je gozdno zemljišče oziroma gozd,
kot proizvodni faktor omejen, zaradi česar se v procesu sodobne proizvodnje
pojavlja zemljiška lastnina kot zaviralni moment pri organizaciji bolj ekonomičnih produkcijskih enot. Zemljiška lastnina pa bi ne smela biti vzrok za to,
da ne bi uvajali naprednejših metod gospodarjenja v zasebnih gozdovih, ali
vzrok za neracionalno vlaganje družbenih sredstev v gozdno proizvodnjo.
Povprečna gozdna posest na enega lastnika v naši republiki je 4,5 ha gozda, kar
je izredno malo, pa še te površine so v največ primerih razdeljene na več narazen
ležečih parcel. V gozdu pa je parcelno gospodarjenje neracionalno, zato je naloga
v bodočem razvoju gozdne proizvodnje kompleksno gospodarjenje z vsemi gozdovi v širšem smislu, pri čemer je nujno ločiti lastninski odnos, kjer, kakor
rečeno, ni nobenih sprememb od proizvodnega koncepta, ki velja za vse gozdove
in se z novim zakonom v celoti uvaja.
Predloženi zakon pa omogoča zasebnim lastnikom gozdov, da se po medsebojnem dogovoru z gozdnogospodarsko organizacijo vključujejo v upravljanje
in v vse faze gozdne proizvodnje, kjer imajo ob enakih pogojih prednost pri
opravljanju gozdnogospodarskih del v svojem gozdu in drugih storitev v zvezi
s temi deli.
Lastnikom gozdov gredo tudi druge pravice v smislu 37. člena predloženega
zakona. V konkretnem izvajanju zakona o gozdovih bo treba posvetiti posebno
skrb izdelavi in reviziji gozdnogospodarskih načrtov, ker je dvomljivo, če so
sedanji načrti v redu in v koliko ustrezajo, na osnovi teh načrtov, izračunani
etati sečenj resničnemu stanju zalog gozdnega drevja, prirasta itd. Izredno važno
je, da bodo načrti vsebovali tudi vse ukrepe za vlaganje v gozdove, kar naj bi
omogočilo optimalno sečnjo glede na vse večje potrebe po lesni surovini za
predelavo. Skratka, gre za bistveno hitrejšo uvajanje izsledkov znanosti v proces
gozdne proizvodnje, ki naj omogoči v prihodnje večji prirast lesa in na tei osnovi
večjo sečnjo, da pa se tudi ob tem ohranja trajna vrednost gozdov.
Odbor je posebej opozoril na dejstvo-, da s tem zakonom ne rešujemo
obveznega prelivanja sredstev za razširjeno reprodukcijo med posameznimi
gozdnimi gospodarskimi območji v republiki. Praviloma imajo gozdnogospodarske organizacije na področju s slabšimi gozdnimi sestoji večje potrebe po
sredstvih za vlaganja v gozdove in manjša lastna denarna sredstva, obratno pa
imajo gozdnogospodarske organizacije z boljšimi gozdovi manjše potrebe po
vlaganju v biološke investicije in več lastnih sredstev za te namene. Zvezna
zakonodaja nam daje pooblastila za formiranje republiškega gozdnega sklada,
ki naj bi imel funkcijo porazdeljevalca sredstev, ki bi jih plačevale gozdnogospodarske organizacije, kot so v tem smislu bih dani predlogi v obravnavi
osnutka zakona. Zato bodo morali prizadeti proizvajalci in predelovalci lesa najti
ustrezne rešitve glede združevanja sredstev za biološke investicije, zlasti v
gozdno-pasivna področja.
Odbor je posebej opozoril, da je potrebno v predpisih o odvajanju biološke
amortizacije poiskati tak nivo sredstev, ki ustreza dejanskim potrebam po
razširjeni reprodukciji v gozdarstvu. Zavzeto je namreč stališče, da večja vlaganja v gozdove in uvajanje modernejših metod v gospodarjenje z gozdovi omo-
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gočata postopno višjo sečnjo in s tem boljše zadovoljevanje potreb po lesnih
surovinah. Zato v imenu odbora predlagam, da Republiški zbor predlog zakona
sprejme.
Predsedtiik Tine Remškar: Kdo želi, prosim, besedo? Prosim.
Marija Pleteršek: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlog zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih, katerega je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil Izvršni svet z obrazložitvijo, v celoti ustreza
težnjam gozdarjev, ki delujejo v Celju in drugod v Sloveniji. Ureja namreč vse
tiste bistvene pomanjkljivosti, ki jih je vseboval dosedanji zakon, zaradi česar
gozdarstvo ni moglo uvesti enotnega gospodarjenja v obeh sektorjih lastništva.
Dosedanji zakon je namreč dopuščal le kooperacijo. Zaradi te vrzeli so se pojavile predvsem v zadnjem času določene motnje na tržišču z lesom, kajti zasebni
lastniki gozdov niso bili vezani na predpise o trgovanju in so smeli les iz svojih
gozdov prosto prodajati. Kolikor lastnike gozdov niso vezale kooperacijske
pogodbe, s katerimi pa nismo uspeli zajeti veliko lesa in je skoro ves drug les
odtekal neevidentirano po raznih kanalih najrazličnejšim potrošnikom, pri tem
pa sta lesna in papirna industrija imeli neprestane težave pri nabavi surovine.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih ureja to vprašanje s prevzemom gospodarjenja z gozdovi v zasebni lasti po gospodarskih
organizacijah, kajti v gospodarjenje z gozdovi je vključena tudi prodaja lesa.
Mnenja sem, da gozdnogospodarske organizacije sprejemajo s tako dopolnjenim
zakonom o gozdovih nase veliko odgovornost. Zato bo ena izmed njihovih
glavnih nalog skrb za vzgojo strokovnega kadra, ki bo skrbel za pravilno izvajanje zakona, kar velja tudi za tržne in ostale inšpekcijske službe.
Vendar pa sem mnenja, da bi bila potrebna malenkostna sprememba v 45.
členu zakona, zaradi česar predlagam naslednji amandma: V 45. členu naj se v
5. točki za besedo »člen« vstavijo besede »ne obeli takoj«. Dopolnilo točke 5 utemeljujem s tem, da posekanega lesa proizvajalci ne obelijo takoj in se zaradi
tega dela precejšnja škoda. Neobeljen les leži tako dolgo, dokler ga ne odpeljejo
in je zato leglo raznih gozdnih škodljivcev. Kazenskih sankcij pa zoper tako
ravnanje ni. Hvala.
Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo?
Janez Šter: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Menim,
da je pred nami izredno pomemben zakonski predlog, zato mi dovolite, da k
izčrpni obrazložitvi, ki jo je dal republiški sekretar za gospodarstvo tovariš
Sveto Kobal, dodam še nekaj misli oziroma mnenj.
Mislim, da nam mora biti predvsem jasno, da predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o gozdovih ureja vprašanje bodočega gospodarjenja z
gozdovi, ki predstavljajo največjo surovinsko bogastvo naše republike. Ce pa
pomenijo gozdovi za našo republiko tako pomembno surovinsko osnovo-, potem
moramo do gospodarjenja z gozdovi zavzeti aktivni odnos, ker nam gozdovi ne
morejo pomeniti le čvrsto rezervo za hude čase, temveč moramo z njimi gospodariti tako, da bomo zagotovili trajna vlaganja za njihovo obnovo in vzgojo,
kajti naš industrijski razvoj tudi na tem področju ne prenese več ekstenzivnega
gospodarjenja.
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Menim, da predlog zakona, ki ga obravnavamo, ima te kvalitete, saj vključuje glede gospodarjenja tudi vse zasebne gozdove v gozdno-gospodarska področja. S tem bo prav gotovo zagotovljena večja strokovnost, ki pomeni prehod
na intenzivno proizvodnjo^ v gozdovih, ki bo prav gotovo dala tudi večjo produkcijo lesa.
Nadalje bi poudaril dejstvo, da predlog zakona končno ureja tudi vprašanje
prometa z gozdnimi sortimenti, ki je bilo v zadnjem času že skrajno neurejeno.
Položaj na tem tržišču je bil za lesnopredelovalno in celulozno industrijo že
skoraj nevzdržen. Nasprotja, ki so izhajala iz plansko usmerjenega razvoja naše
lesno-predelovalne in celulozne industrije na eni strani in privatnega gospodarjenja in predvsem privatne trgovine z lesom na drugi strani, so se v zadnjem
času tako zaostrila, da so bile že ogrožene kapacitete naše industrije.
Ko pa govorimo o oskrbljenosti s surovinami naše lesno-predelovalne in
celulozne industrije, pa se moramo zavedati predvsem pomembnosti te industrije
za celotno gospodarstvo Socialistične republike Slovenije. Na območju republike
je bilo zaposleno v letu 1964 v lesni industriji 25 583, v papirni 6179 in v gozdarstvu nadaljnjih 9723 delavcev, skupaj 41 494 zaposlenih, nasproti 223 tisoč delavcem, ki jih je lani zaposlovala vsa' industrija naše republike. Morda bi mi
kdo oporekal, da. ti delavci skupaj predstavljajo le slabo petino vseh zaposlenih
v industriji naše republike in da je za nadaljnji gospodarski razvoj naše republike bistveno važnejši razvoj kakšne druge industrijske veje npr. finomehanike,
elektronike itd. Tudi jaz se strinjam s tem, da je elektronika stvar bodočnosti
in da Slovenci moramo razviti to panogo industrije. Toda tovariši poslanci, kako
pa naj v sedanji situaciji razvijamo takšne veje industrije, čeprav je njihov
razvoj nujen, če hkrati ne bomo v zadostni meri omogočili razvoja tistih panog,
ki so devizno močno aktivne. Tu pa je v slovenskem gospodarstvu na prvem
mestu prav lesno-predelovalna industrija. V letu 1964 je lesna industrija v naši
republiki dosegla v izvozu 33 milijard, letošnji plan pa znaša celo 37 milijard
obračunskih dinarjev. Pa ne samo to, da je lesna industrija največji izvoznik
v republiki Sloveniji, še pomembnejše je namreč dejstvo, da ustvarja ta industrija skoraj izključno' konvertibilne devize. Pri tem pa ne smemo prezreti dejstva, da je lesna industrija sama porabila za svoj uvoz le majhen del in sicer
samo okoli 15"/# deviznih sredstev, vsa ostala in to posebej poudarjam, skoraj
izključno konvertibilna devizna sredstva, pa je lahko porabila naša družbena
skupnost za druge potrebe. Kaj vse to pomeni za naše gospodarstvo v tem času
in seveda tudi v (bodoče, je prav gotovo vsem razumljivo. Ce pa razmislimo, da
izvajamo našo gospodarsko reformo prvenstveno zaradi pasivnega stanja naše
plačilne bilance z inozemstvom, potem bodo glasovali za ta predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih z zavestjo, da smo sprejeli zakon,
ki je za izvedbo nalog, v našem gospodarstvu, nujen.
Glede posameznih določb zakonskega predloga pa mislim izraziti še naslednje. Po tem zakonu bodo zasebni lastniki gozdov omejeni le toliko, da ne
bodo mogli prodajati lesa iz svojih gozdov kadarkoli in komurkoli, kajti po predlogu zakona prevzema les iz zasebnih gozdov le gospodarska organizacija, ki s
temi gozdovi gospodari, razumljivo pa je, da je od tega izvzet les, ki ostaja lastniku za njegovo gospodarstvo in gospodinjstvo. Poudariti hočem, da je takšno
določilo nujno za nadaljnji razvoj gozdne in še posebej lesno-predelovalne industrije. Ta industrija stalno povečuje proizvodnjo, predvsem v finalih, ter izdelke,
kot sem že omenil, pretežno izvaža. Toda sedanja preskrba s hlodovino zaradi
neurejenega tržišča ne omogoča kontinuirane proizvodnje, ker individualni last-
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niki gozdov v posameznih krajih, poudarjam ne povsod, špekulirajo- s hlodovino.
Včasih jO' zadržujejo, drugič jo spet množično preprodaj a jo, predvsem v druge
republike in to po pretiranih in nedovoljenih cenah. Po uveljavitvi gospodarske
reforme je bila na primer določena povprečna cena za prodajo hlodovine iglavcev
na 17 600 din, franko žaga, vključno s prometnim davkom. Te cene inšpekcija
strogo kontrolira. Toda posamezni privatniki se za naše predpise očitno ne zmenijo. Za dokaz naj služi pogodba, ki mi jo je prav včeraj izročil naš občinski
načelnik inšpekcijskih služb, ki jo je vzel enemu izmed takih prekupčevalcev.
Pogodbo, ki jo imam pred seboj, sta sklenila zasebni lastnik lesa in obča poljoprivredna zadruga Klošter Ivanič iz sosednje republike in se glasi na določeno
količino smrekovih hlodov, in sicer za ceno 16 000 din za m3 na panju. Razumljivo je, da se poleg tega plačajo* še vsi stroški za spravilo lesa, za nakladanje,
prevoz in prometni davek. Ce se vse to preračuna, je ta cena najmanj za 100 %>
nad dovoljenimi cenami za iglavce. Zato je že skrajni čas, da se napravi red na
tržišču in se uzakoni tak sistem, ki bo omogočil izvajanje naših reformnih
ukrepov in to< prav na področju cen.
Prav tako bi poudaril, da se v celoti strinjam tudi z določilom, ki pooblašča
Izvršni svet SR Slovenije, da ustanavlja gozdno-gospodarska območja, kajti
edino tako se lahko v celoti pri tem delu uveljavijo splošno družbeni interesi.
Do sedaj so se na teh področjih večkrat križali interesi občin in prav gotovo
je bilo to za splošno družbeno korist vedno škodljivo. Posebno koristno pa se mi
zdi mnenje Izvršnega sveta, da je spričo prelivanja sredstev za regeneracijo
gozdov in za biološko amortizacijo gozdov znotraj svojih območij, koristno oblikovati večja gozdno-gospodarska območja. Priporočal 'bi Izvršnemu svetu, da bo
to načelo dosledno izvedel v praksi. Zelo umestno je tudi stališče odbora za
proizvodnjo in promet, ki je v svoji razpravi ugotovil, da predlog zakona ne
ureja v zadostni meri nekaterih družbenot-političnih in ekonomskih problemov
v odnosih med gozdnogospodarskimi organizacijami in zasebnimi lastniki gozdov.
Ti problemi se nanašajo predvsem na zagotovitev pravic zasebnih lastnikov
gozdov v statutih gozdnogospodarskih organizacij in vsebinsko uskladitev teh
statutarnih določil z intencijami predlaganega zakona. Zato je bil odbor mnenja,
da je v ta namen potrebna širša družbenc-politična akcija, ki mora težiti za tem,
da se statuti organizacij tem ciljem prilagode, upoštevajoč pri tem vse specifične
pogoje posameznih gozdnogospodarskih območij. Želel bi poudariti, da bi moral
Izvršni svet v resnici skrbeti, da bi se ta predlog v celoti upošteval, kajti gotovo
je, da ta zakon ne bo dosegel svojega namena in da bo prišk* ponovno do velikih
težav na tržišču, kolikor gozdna gospodarstva ne bodo znala najti pravih poti do
naših kmečkih proizvajalcev in kolikor ne bodo znala z njimi sodelovati tako,
da bi pri njih vzbujala pristanek za sodelovanje v gozdni proizvodnji, da ne
pride ponovno do ostrih nasprotij pri kmečkih proizvajalcih, ker bi v tem primeru prav gotovo imeli velike težave s praktičnim izvajanjem tega zakona.
Hvala lepa.
Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se
nihče.) Če ne želi nihče besede, bi najprej razpravljali o amandmaju poslanca
Viktorja Seitla, ki se glasi takole: K predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih predlagam naslednji amandma: V 4. členu zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih naj se doda nov drugi odstavek,
ki se glasi: »Tam, kjer deli meja gozdnogospodarskega območja občino na dva
dela, določa mejo gozdnogospodarskega območja občinska skupščina v skladu
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s svojimi interesi in interesi širše družbeno-politične skupnosti. Preden občinska
skupščina dokončno odloči o meji gozdnogospodarskega območja, mora dobiti
mnenje prizadetih gozdnogospodarskih organizacij, po potrebi pa tudi zbora
volivcev prizadetega območja.«
Odbor za proizvodnjo in promet se je o amandmaju že izjavil in ga ne sprejema. Prosim še predstavnika Izvršnega sveta, da se izjavi o amandmaju.
Sveto Ko bal: Z amandmajem se ne strinjam.
Predsednik Tine Remškar: Zeli kdo razpravljati o amandmaju?
Prosim. Besedo ima Viktor Seitl.
Viktor Seitl: Tovariši in tovarišice poslanci! Kolikor sem bil v pismenem predlogu amandmaja nejasen, želim dati dodatno obrazložitev. Ne gre
namreč za samostojno določanje meja gozdnogospodarskega območja, marveč
gre za to, da ima občinska skupščina zakonsko možnost, da se sama odloči,
katero gozdnogospodarsko podjetje bo na njenem območju gospodarilo z gozdovi.
Menim, da je tudi v sami obrazložitvi predloga zakona premalo poudarjena
zasluga občinskih skupščin, da je danes možno sprejeti tak zakon, s katerim
bomo prepustili gospodarjenje z gozdovi v državljanski lastnini gospodarskim
organizacijam. Prav to je zasluga občinskih skupščin in njihove politike v preteklih dveh letih. Menim pa, da imajo občinske skupščine izredno težak položaj
glede usklajevanja politike pri reševanju vprašanj s področja gozdarstva, zlasti
kadar imajo opravka z dvema gozdnogospodarskima organizacijama, ki uveljavljata različna gledanja na te probleme, na drugi strani pa se zaradi različnih cen
storitev iz različnega finančnega položaja teh organizacij ustvarjajo težave na
terenu, kar poraja politične probleme.
Glede na predlog, ki ga je dala zakonodajno^pravna komisija, predlagam
zboru dodaten amandma, in sicer: da se ne črta stavek 3. odstavka 5. točke
37. člena, ki se glasi: »Gospodarske organizacije morajo pri reševanju teh vprašanj sodelovati s pristojnimi občinskimi skupščinami«, ker ne vidim razloga,
zakaj bi morale biti občinsike skupščine izločene glede pristojnosti in glede
pravic pri odločanju o nekih širših odnosih ter pri usklajevanju politike na tem
področju. Hvala lepa.
Predsednik Tine Remškar: Prosim, če bi ta amandma predložil
pismeno.
Kdo še želi besedo? Ugotavljam namreč, da poslanec Viktor Seitl ni spremenil vsebino amandmaja, ampak je dal samo obrazložitev k amandmaju, ki je
bil pismeno predložen. Kdo želi razpravljati o prvem amandmaju? Prosim, besedo ima tovariš Globevnik.
Dr. Josip Globevnik: Tovariši poslanci! Predlog poslanca Viktorja
Seitla mislim, da ni sprejemljiv in to iz razloga, ki je bil v razpravi že pojasnjen.
Jaz bi ga samo ponovil. Načelo je, da se gozdnogospodarska območja določajo
na nivoju republike, za kar je pooblaščen Izvršni svet in to prav zaradi tega,
da se pri določanju gozdnogospodarskih Območij vodi enotna politika. Zato je
predlog poslanca Seitla nezdružljiv s samim konceptom zakona. Ce bi se ta
predlog sprejel, potem bi bilo treba koncept zakona spremeniti v tem smislu,
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da bi gozdnogospodarska območja določale občinske skupščine, kar pa seveda ne
more biti.
Tovariš predsednik, če dovoliš, bi dal samo kratko pojasnilo k drugemu
predlogu, ki ga je dal poslanec Viktor Seitl, namreč, da se vnese v zakon določilo
o povezavi oziroma o sodelovanju občinske skupščine z gozdnogospodarskimi
organizacijami oziroma obratno. Menim, da taka norma ne more biti v zakonu.
Odnos delovnih organizacij do predstavniških teles in do organov oblasti mora
biti v zakonu z vsemi pravicami in dolžnostmi jasno določen. Obvezno sodelovanje med temi pa izhaja že iz koncepta same komune. Komuna namreč ni občinska skupščina in tudi gospodarske organizacije niso nekaj izven tega sistema.
To sodelovanje z vsemi organizmi družbenega samoupravljanja v občini je nujno
in se izvaja bodisi v pripravljanju planov, bodisi v spremljanju izvajanja plana
in podobno. Mislim, da je prav, da se omenjeni stavek črta. Predstavnik Izvršnega sveta je bil istega mnenja in tudi poslanci, člani zakonodajno-pravne
komisije, ter odbora za proizvodnjo in promet. Zato smatram, da se omenjeni
stavek izloči iz zakonskega besedila.
Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? Prosim. Besedo ima
Franc Lubej.
Franc Lubej: Tovarišice in tovariši poslanci! K amandmaju, ki ga je
k 4. členu dal poslanec tovariš Viktor Seitl, bi rad povedal naslednje.
Osnovno načelo, ki ga vsebuje osnutek zakona je, da se gozdnogospodarska
območja formirajo po naravnih, gospodarskih in drugih pogojih. Če osvojimo
amandma, ki ga je predlagal tovariš Seitl, potem narušimo osnovne smotre tega
zakona oziroma to, kar je po mojem mnenju v tem zakonu najvažnejše, namreč
gospodarjenje z gozdovi v določenih območjih, 'ki so, kakor že rečeno, lahko
formirana na osnovi naravnih, gospodarskih in drugih pogojev. To je namreč
tista najosnovnejša značilnost tega zakona, ki bi z Upoštevanjem predloženega
amandmaja zbledela.
Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Ce ne, dajem amandma poslanca Viktorja Seitla k 4. členu na glasovanje. Kdor
je za predloženi amandma, naj prosim dvigne roko. (En poslanec dvigne roko.)
Je kdo proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Se je kdo vzdržal glasovanja? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da amandma ni sprejet.
Tovarišica poslanka Marija Pleteršek je predlagala amandma, da se v 5.
točki 45. člena za besedo »členu-« vstavijo besede »ne obeli takoj«.
Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da se izjavi o tem amandmaju.
Sveto Kobal: Če sem prav razumel amandma, ki se nanaša na 5. točko
45. člena s tem, da bi se za besedo »členu« dodalo »ne obeh takoj«, pomeni, da
se med dejanja, ki podležejo sankcijam, ki so naštete v 45. členu vključi tudi
zapoved v obliki besed »ne obeli takoj«. Ta norma pa se bolj nanaša na 1. odstavek 23. člena zakonskega besedila, ker sta naslednja dva odstavka po vsebini
drugačna oziroma določata izjeme, kdaj se lahko neobeljen les prevaža iz gozda.
V tem smislu, mislim, da bi bilo treba ta amandma korigirati in bi se potem
s tako spremenjenim amandmajem strinjal. Obenem pa pripominjam, da takšno
besedilo ni izostalo slučajno, ker v 23. členu piše: »les in panje iglavcev je treba
3
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obeliti takoj po sečnji-«. Akt beljenja takoj po sečnji, spada torej v spisek tistih
opravil, ki se nanašajo na tako imenovani gozdni red, ki ga predpisuje republiški
sekretar za gospodarstvo in se veže s 25. členom zakona, ki določa prekrške in
kazni za kršitve posameznih določb. Pripominjam, da se bo na podlagi 25. člena
zakona izdelal gozdni red, ki bo s sankcijami zagotovil spoštovanje tudi tega
opravila, da je treba takoj po sečnji izvršiti beljenje lesa. Zato mislim, da ni
potrebe, da se tak amandma sprejme.
Predsednik Tine Remškar: Prosim, da se izjaviš, ali amandma sprejmeš ali ne.
Sveto Kobal: Ne sprejmem.
Predsednik Tine Remškar: Prosim še predstavnika odbora za proizvodnjo in promet, da se izjavi o amandmaju.
Franc L u b e j : Predlagam, da se ta amandma sprejme zaradi tega, ker
v 3. točki 43. člena tega zakona ni take predvidene sankcije proti delovni organizaciji in ne vem, zakaj bi analogno temu tega ne upoštevali tedaj, kadar gre
za prekrške posameznikov.
Predsednik Tine Remškar: Ali odbor sprejme predloženi amandma
tako kot se glasi. Mislim, da odbor nima pravice korigirati amandmaja.
Franc Lubej : Predloženi amandma, tak kot je, ne sprejmemo.
Predsednik Tine Remškar: Prosim še predstavnika zakonodajnopravne komisije.
Dr. Josip Glob evnik : Tovariši poslanci! Mislim, da je predstavnik
Izvršnega sveta popolnoma pravilno argumentiral, zakaj tak amandma ne sprejme. Vprašanje beljenja lesa neposredno po poseku je vprašanje gozdnega reda
in mislim, da po vsebini spada absolutno pod določbo 25. člena. Gozdni red pa
bo določal sankcije.
Druga stvar pa je, kar se z zakonom direktno prepoveduje, kot npr. prevažanje, sprejemanje in skladiščenje neobeljenega lesa iglavcev, kar je z zakonom sankcionirano. Zato mislim, da je to povsem pravilna rešitev in, da bi
bila vsaka sprememba besedila nepravilna, in tudi ne v skladu s konceptom
kaznovanja prekrškov sploh.
Imam torej pomisleke, da bi bilo treba tukaj postaviti kakršnokoli omejitev,
ker če se v nasprotju s 23. členom les ne obeli — to dejstvo zadeva tudi drugi
in tretji odstavek tega člena, ki pa to možnost dopušča. Zato menim, da se ta
amandma ne sprejme, ker je to vprašanje rešeno, oziroma mora biti rešeno v
25. členu zakona.
Predsednik Tine Remškar: Ugotavljam, da Izvršni svet in pa odbor
za proizvodnjo in promet Republiškega zbora nista sprejela amandmaja poslanke
Marije Pleteršek. Z amandmajem se ne strinja tudi zakonodajno-pravna komisija. Zeli še kdo razpravljati o amandmaju? (Ne javi se nihče.)
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Ce ne želi nihče, dajem predlog amandmaja, da se v 5. točki 45. člena, za
besedo »člen« vstavijo besede »ne obeli takoj«, na glasovanje. Prosim, kdor je za
predlagani amandma, naj dvigne.roko. (3 poslanci dvignejo roko.) Kdo je proti?
(Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (3 poslanci dvignejo roko.) Ugotavljam, da amandma poslanke Marije Pleteršek ni sprejet.
Prosim poslanca tovariša Viktorja Seitla, da predloži amandma, ki je v
pismeni obliki.
Predlog se glasi: V 5. točki 37. člena naj se zadnji stavek 3. odstavka, ki se
glasi: »Gospodarske organizacije morajo pri reševanju teh vprašanj sodelovati
s pristojnimi občinskimi skupščinami« ne črta. AH predstavniku Izvršnega sveta
to zadostuje, ali pa želi, da se mu amandma predloži pismeno.
Sveto Koto al: Zadostuje. Menim, da tak amandma ni potreben, ker bi
tako morali spremeniti vrsto predpisov, da bi zavezali gospodarske organizacije
na sodelovanje z občinami.
Predsednik Tine Remškar: Izvršni svet torej amandmaja ne sprejme.
Prosim še predstavnika odbora za proizvodnjo in promet, da se izjavi o amandmaju.
Franc Lubej: Odbor za proizvodnjo in promet je že razpravljal o tem
amandmaju in sklenil, da se ta amandma ne sprejme.
Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Če nihče, dajem amandma na glasovanje. Amandma se glasi, da se zadnji stavek
5. točke 37. člena, ki se glasi: »Gospodarske organizacije morajo pri reševanju
teh vprašanj sodelovati s pristojnimi občinskimi skupščinami.« — ne črta. Prosim, kdor je za ta amandma, naj dvigne roko? (2 poslanca dvigneta roko.) Je kdo
proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec dvigne
roko.)
Ugotavljam, da tudi ta amandma.ni sprejet. Zeli še kdo besedo? (Ne javi se
nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona v celoti na glasovanje. Kdor je za predloženi zakon, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev
dvigne roko.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (3 poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih sprejel.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje
o predlogu zakona o komunalnih taksah.
Predlog zakona je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil
Izvršni svet in je za svojega predstavnika določil Miloša Oprešni'ka. Ali želi
predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Predlog zakona
sta prav tako obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun in zakonodaj no-pra vna komisija. Odbor in komisija sta dala ztooru pismeni poročili.
Ah želita poročevalca odbora oziroma komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne.)
Zato prosim predstavnika Izvršnega sveta, da se izjavi glede amandmaja k
3. točki 4. člena tega zakona.
3*
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Miloš Oprešnik: Izvršni svet je obravnaval amandma k 3. točki
4. člena tega zakona in se s predlaganim amandmajem ne strinja. Razlogi za to
so v glavnem navedeni že v pismeni obrazložitvi in tako tega ne bi ponavljal.
Predsednik Tine Remškar: Začenjam razpravo. (Ne javi se nihče.)
Odbor namreč predlaga, da se besedilo 3. točke črta. To pomeni, da se ne
plačujejo takse za izobešeno firmo podjetja, obrtnih delavnic in gostinskih
obratov. Obrazložitev Izvršnega sveta in poročilo odbora za družbeni plan,
finance in proračun ste prejeli pismeno. Ker ne želi nihče razpravljati, dajem
predloženi amandma na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (45
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (25 poslancev dvigne roko'.) Se je kdo
vzdržal glasovanja? (8 poslancev dvigne roko.) Ugotavljam, da je amandma
sprejet.
Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o predlogu v celoti. Prosim, kdor je za predloženi zakon,
naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor predlog zakona o komunalnih taksah
soglasno sprejel.
Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o igrah na srečo.
Predlog zakona je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil
Izvršni svet in je za svojega predstavnika določil Miloša Oprešnika. Ah želi
predstavnik Izvršnega sveta zakonski predlog še ustno obrazložiti? (Ne.) Predlog
zakona sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun kot pristojni
odbor in pa zakonodajno-pravna komisija. Oba sta dala pismeni poročili. Ali
želita predstavnika odbora oziroma komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne.)
Prosim poročevalca odbora, da se izjavi o> amandmaju zakonodajno-pravne
komisije k 13. členu zakona. Besedo1 ima tovariš Matija Maležič.
Matija Maležič: Odbor za družbeni plan, finance in proračun se
strinja z amandmajem, ki ga je dala zakonodajno-pravna komisija. Hkrati pa
bi informiral zbor, da je naš odbor tik pred sejo tega zbora dobil besedilo
amandmaja Organizacijsko-političnega zbora, o katerem je razpravljal na kratki
seji, na kateri se je s tem besedilom strinjal. Ker Organizacijsko-politični zbor
časovno ni imel možnosti, da bi ta amandma predložil našemu »boru, zato ta
amandma predlagam v imenu našega odbora. S tem amandmajem predlagamo,
naj bi se v 2. odstavku 6. člena črtala 3. alinea ter bi se namesto tega besedila
vstavil nov tretji odstavek, ki bi se glasil: »Ce pri prirejanju posebnih iger na
srečo sodeluje tuji udeleženec, je treba prošnji za izdajo dovoljenja priložiti
tudi pogodbo med delovno organizacijo in tujim udeležencem.« Dosedanji tretji
odstavek pa bi postal 4. odstavek.
Taka dopolnitev tega besedila zakonskega predloga je potrebna, ker dosedanje besedilo tretje alinee nehote vnaša dvom glede pogodbe, ki naj se sklene
med delovno organizacijo in eventualnim tujim udeležencem, ker se ne ve, ali je
taka pogodba obvezna ali ne. Ta pogodba z eventualnim tujim udeležencem
je obvezna, ker mora urediti vrsto vprašanj, ki nastajajo pri organiziranju in
vodenju posebnih iger na srečo.
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Predsednik Tine Remškar: Ali se predstavnik Izvršnega sveta strinja
s tem amandmajem? (Da.) Pričenjam razpravo. (Ne javi se nihče.) Če ne želi
nihče razpravljati, dajem predloženi amandma na glasovanje. Kdor je za predlagani amandma, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala.
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca dvigneta roko.)
Ugotavljam, da je amandma sprejet. Želi še kdo besedo?
Besedo ima Miloš Oprešnik.
Miloš Oprešnik: Zavod za pospeševanje turizma iz Portoroža je neposredno pred sejo poslal predlog za dve spremembi. Prva je več ali manj pravopisnega značaja oziroma gre za preformulacijo teksta v 2. členu predloga zakona
pri naštevanju iger, dočim se predlog za drugo spremembo nanaša na 9. člen,
kjer naj se besedi »vratarska služba« nadomestita z besedama »recepcij ska.
služba-«. S tema predlogoma Zavoda za pospeševanje turizma, Portorož, se Izvršni svet strinja.
Predsednik Tine Remškar: Če je sedaj to predlog Izvršnega sveta,
je to amandma Izvršnega sveta. (Da.)
Prosim še predstavnika pristojnega odbora, da se o tem amandmaju izjavi.
(Se strinja.)
Ker je predlagatelj amandmaja Izvršni svet, je amandma postal sestavni del
zakona. Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Če ne, zaključujem razpravo in
dajem predlog zakona o igrah na srečo na glasovanje. Kdor je za predloženi
zakon, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti?
(En poslanec dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca dvigneta roko.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o igrah na srečo.
Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu odloka o dodelitvi sredstev za odpravo posledic poplav v
letu 1964.
Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in je za
svojega predstavnika določil Miloša Oprešnika, republiškega sekretarja za finance. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Ne.)
Predlog odloka sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun
in zakonodajno-pravna komisija. Oba sta dala pismeni poročili. Ali želita predstavnika odbora oziroma komisije predlog odbora še ustno obrazložiti? (Ne.) Če
ne, začenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Če ne, zaključujem razpravo in
dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko? (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o dodelitvi sredstev za odpravo posledic poplav v letu 1964.
Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o nagrajevanju vajencev.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in je kot
svojega predstavnika določil tovarišico Erno Podbregar. Ali želi predstavnik
Izvršnega sveta dati k predlogu zakona še ustno obrazložitev? (Ne.)
Predlog zakona sta obravnavala odbor za delo in socialno zavarovanje kot
pristojni odbor in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta dala
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zboru pismeni poročili. Ali želita poročevalca odbora in komisije dati še ustno
obrazložitev? (Da.)
Viktor Seitl: Odbor za delo in socialno zavarovanje je ohravnal
amandmaje, ki jih je sprejel Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije.
S predlaganimi amandmaji in dopolnitvami odbor soglaša in predlaga zato
Republiškemu zboru, da sprejme predlagani zakon še z naslednjimi spremembami in dopolnitvami:
K 1. členu predlaga, da se v drugem odstavku za besedo »izločijo« vstavi
beseda »zlasti«. Ta dopolnitev je potrebna zato, ker delovne organizacije s svojimi splošnimi akti urejajo tudi druga vprašanja nagrajevanja vajencey in ne
samo teh, ki so naštete v dlrugem odstavku 1. člena.
V 2. členu se za 'besedo »Skupščina« vstavi beseda »lahko«. Ta fakultativnost, ki jo vnaša dopolnitev v besedilo tega člena, še v večji meri poudarja
pristojnost delovnih organizacij pri določanju vajenskih nagrad, občinskim skupščinam pa v primeru potrebe ohranja možnost intervencije.
Besedilo 5. člena, prvi odstavek se spremeni in se glasi: »Če delovna organizacija plačuje za vajenca stroške prehrane, delovne obleke ali internat, oziroma
mu te stroške nadomesti neposredno v gotovini, lahko delovne organizacije
te izdatke vštejejo v vajensko nagrado.«
S to spremembo se iz besedila izloči izraz »štipendija«, ker to ne sodi med
prejemke vajencev in lahko vnaša nejasnost pri določanju vajenske nagrade,
ki jo delovna organizacija lahko izplačuje vajencu neposredno v gotovini, ali pa
zanj plačuje stroške za prehrano, za delovno obleko, za internat in podobno.
Predsednik Tine Remškar: Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima
tovarišica Erna Podbregar.
Erna Podbregar: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlog zakona o
nagrajevanju vajencev izhaja s stališča, da sta vzgoja in izobraževanje vajencev
v skladu z zvezno resolucijo o izobraževanju strokovnih kadrov sestavni del
kadrovske politike, zato zakon nalaga delovnim organizacijam, da s svojimi
splošnimi akti uredijo nagrajevanje vajencev, zlasti višino vajenskih nagrad,
odvisnost nagrad od vajenca v šoli in pri praktičnem pouku v delovni organizaciji ter osnove in merila, po katerih se ugotavlja uspeh in višina nagrade.
Da pa bi preprečili morebiten in nepravilen odnos posameznih delovnih organizacij do vajencev, daje predlog zakona občinskim skupščinam možnost, da
lahko določijo najnižji znesek nagrade, ki pripada vajencu. Fakultativna pristojnost občinske skupščine ima torej predvsem zaščitni značaj.
Izdajo posebnega zakona o nagrajevanju vajencev narekuje predvsem okolnost, da se je v Sloveniji v letošnjem letu glede na prejšnja leta občutno zmanjšalo število razpoložljivih učnih mest za vajence, na drugi strani pa je v letošnjem letu zapustilo osnovno šolo 2240 učencev več kot v preteklem letu. Na eni
strani se torej povečuje število otrok, ki zapuščajo osnovno šolo, na drugi strani
pa se zmanjšujejo mesta v strokovnih in izobraževalnih ustanovah ter učna
mesta v gospodarskih organizacijah za vajence. Tako je v letošnjem letu okoli
10 000 mladine po končani šoli ostalo nerazporejeno. Problem pa se je še posebej
zaostril glede na določbe temeljnega zakona o delovnih razmerjih, po katerih
so se lahko minimalni zneski vajenskih nagrad povečali. Posledica tega je bila,
da so delovne organizacije prenehale plačevati vajencem stroške za vzdrževanje
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v internatih, za hrano in druge stroške, številne gospodarske organizacije pa so,
Čeprav so že prej prijavile številna nova učna mesta, začele odklanjati sprejem
novih vajencev, češ da jih ukrepi gospodarske reforme silijo k racionalnemu
zaposlovanju.
Kot drug poglavitni vzrok, da odklanjajo vajence, pa so navajali določila
temeljnega zakona o delovnih razmerjih, ki določajo po njihovem mnenju previsoke minimalne zneske vajenskih nagrad. Čeprav je jasno, da omenjene navedbe povsem ne držijo in so predvsem odraz trenutnega stanja v zvezi z
gospodarsko reformo, prav tako pa tudi posledica nepoznavanja potreb po
kadrih, je vendar tudi res, da takšna, čeprav začasna ureditev, kot je predvidena
v prehodnih določbah temeljnega zakona o delovnih razmerjih, ni ustrezna.
Zato je nujno, da se nagrajevanje vajencev z republiškim predpisom čimprej
uredi in to tako, da ga bo moč prilagoditi konkretnim razmeram in zahtevam
ter da bo čim spodbudnejše za vajence kot tudi za gospodarske organizacije.
Nagrajevanje vajencev je eno od vprašanj, ki je povezano s celotnim sistemom izobraževanja strokovnih kadrov, za katerega enotnost skrbi republika
po ustavi.
Glede na to je ureditev nagrajevanja vajencev s posebnim zakonom in
kakor ga predlaga predlog zakona, le začasna in bo veljala le toliko časa, dokler
z republiškimi predpisi ne bo urejen celotni sistem izobraževanja strokovnih
kadrov.
V imenu Izvršnega sveta predlagam, da Republiški zbor predlog zakona
z amandmaji začasnega odbora Prosvetno-kulturnega zbora in zakonodajnopravne komisije sprejme.
Predsednik Tine Remškar: Kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne želi
nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona 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 Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o nagrajevanju vajencev.
Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in je za
svojega predstavnika določil Tomo Martelanca. Ali želi predstavnik Izvršnega
sveta dati ustno obrazložitev? (Ne.)
Predlog zakona sta prav tako obravnavala odbor za prosveto in kulturo in
pa zakonodajno-pravna komisija. Oba sta dala zboru pismeni poročili. Ali želita
dati še ustno obrazložitev? (Ne.)
Predlog zakona je obravnaval tudi Prosvetno-kulturni zbor in predlagal
amandma k 2. členu tega zakona. Enaka amandmaja je stavil k predlogu zakona
tudi odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora.
Pričenjam razpravo. Ali želi kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne
roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal'
(Nihče.)
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Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o spremembi zakona o skladu Socialistične republike Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov.
Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, na vprašanja poslancev.
Poslanec Franc Gor ene je stavil Izvršnemu svetu poslansko vprašanje v
zvezi z izgradnjo gorenjske in zasavske avto ceste. Prosim predstavnika Izvršnega sveta Sveta Kobala, da odgovori na postavljeno poslansko vprašanje.
Sveto Kobal: Gospodarski ukrepi in omejitve investicijske potrošnje
v mesecu juniju so povzročili, da so se zmanjšala sredstva za financiranje cest I.
in II. reda. Zato je bil izdelan rebalans finančnega načrta cestnega sklada Socialistične republike Slovenije, v katerem so predvidena sredstva za dokončanje
gorenjske avto ceste, ustavila pa so dela na gradnji zasavske ceste. Tako rebalansiran finančni načrt je odobrila Skupščina Socialistične republike Slovenije
na svojem zasedanju 22. in 23. junija letošnjega leta.
Gradnja gorenjske avto ceste poteka po predvideni dinamiki. Kritična bo
lahko samo montaža jeklene mo s tovne konstrukcije preko Peračice, vendar je
izvajalec del Metalna iz Maribora izjavil, da bo gradnja tega mostu pravočasno
končana. Kot je bilo že omenjeno, je bila gradnja zasavske ceste v letu 1965
ustavljena zaradi zmanjšanja sredstev cestnega sklada Socialistične republike
Slovenije. Na to odločitev pa je tudi odločno vplivalo zmanjšanje predvidene
finančne participacije interesentov za gradnjo te ceste. Dograditev zasavske
ceste na odseku Šentjakob—Zagorje predstavja v prihodnjih letih prioritetno
nalogo, zlasti zato, da se bodo lahko aktivirali že izgrajeni odseki ceste Šentjakob—Podreber in Breg—Zagorje, v katere so bila vložena velika finančna
sredstva. Dinamika dograditve zasavske ceste je v celoti odvisna od razpoložljivih
finančnih sredstev za ceste. Zaradi tega, ker še vedno ni rešeno vprašanje financiranja cest, sedanji neposredni dohodki cest pa ne bodo krili niti nujnih
potreb za vzdrževanje cest I. in II. reda v prihodnjem letu, ni mogoče odgovoriti, če se bodo v letu 1966 nadaljevala dela za dograditev zasavske ceste.
Hvala.
Predsednik Tine Remškar : Ali se poslanec Franc Gorenc zadovolji
z odgovorom?
Franc Gorenc: Delno, ker je program spremenjen.
Predsednik Tine Remškar: Tovariš Sveto Kobal, ali bi lahko povedal
še v zvezi s tem, ali si smatral, da je tudi na to pripombo odgovorjeno.
Sveto Kobal: Drugačnega odgovora kot sem dal, ne morem dati.
Predsednik Tine Remškar: Hvala. Prosim tovarišico Erno Podbregar,
da odgovori na vprašanje poslanca Miroslava Kambiča.
Erna Podbregar: Temeljni zakon o pokojninskem zavarovanju določa v svojem 124. členu, da se uvaja začenši s 1. januarjem 1965. leta pokojninsko zavarovanje samostojnih obrtnikov in gostincev po tem zakonu.
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Temeljni zakon o invalidskem zavarovanju pa določa v 157. členu, da se s
1. januarjem 1965. leta uvaja invalidsko zavarovanje samostojnih obrtnikov in
gostincev. Oba zakona, in sicer temeljni zakon o pokojninskem zavarovanju v
124. členu, ter temeljni zakon o invalidskem zavarovanju v 158. členu pa določata, da se izvajanje tega zavarovanja ureja z republiškim zakonom ali s pogodbami, ki jih sklenejo republiške skupnosti socialnega zavarovanja za ustrezno
organizacijo.
Kmalu po olbjavi navedenih zakonov so stekle pri republiškem sekretariatu
za delo v sodelovanju z republiško gospodarsko zbornico, republiškim zavodom
za socialno zavarovanje in s predstavniki skladov za vzajemno pomoč obrtnikov
priprave za ureditev tega zavarovanja. V marcu 1965 je bila pri republiški gospodarski zbornici v ta namen organizirana tudi posebna komisija, ki je izdelala
teze o načelih in osnovah za ureditev zavarovanja v smislu citiranih zakonov
ter jih v juniju predložila zainteresiranim organom v obravnavanje.
Na podlagi doslej opravljenih pripravljalnih del so se izoblikovala naslednja
stališča.
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje zasebnih obrtnikov in gostincev
naj se za enkrat uredi s pogodbo in ne z zakonom. Gre za dokaj novo materijo
z nekaterimi posebnostmi. Zato je treba zbrati prožnejšo obliko in pogodba
se laže prilagaja gospodarskim in drugim pojavom in problemom, ki jih bo
odkrilo šele praktično izvajanje tega zavarovanja. Pogodbeni stranki naj bi bih
republiška skupnost socialnega zavarovanja in republiška gospodarska zbornica.
Zavarovanci bi bili razvrščeni po zavarovalnih osnovah v zavarovalne razrede.
Denarni zneski, za katere bi bili obrtniki in gostinci zavarovani v posameznih
razredih, še niso dokončni. Treba je namreč najti meje, ki bi zagotavljale temu
zavarovanju ustrezna finančna sredstva in ki bi hkrati ustrezale tudi gospodarski zmogljivosti posameznih skupin zavarovancev..
Proučuje se tudi vprašanje, kako naj se razvrščajo zavarovanci v zavarovalne osnove, ali po davku, ali po dohodkih, ali po prosti odločitvi zavarovancev
samih. Težavno je vprašanje, od kdaj bi lahko bili zavarovanci deležni pravic
iz tega zavarovanja. Razen nekaterih manjših izjem v invalidskem zavarovanju
bi bilo namreč po določbah temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju
možno uveljaviti pravice iz tega zavarovanja šele po 1. januarju 1970. leta. Pomembna pa so določila, po katerih je mogoče čas samostojne dejavnosti pred
uvedbo obveznega zavarovanja šteti v pokojninsko dobo, če zavarovanci sami
poskrbijo za potrebna sredstva. Ta določba daje nekaj podlage za razlago, da bi
verjetno lahko pred omenjenim datumom uveljavili pravice tisti obrtniki, ki
so bili zavarovani pri skladih vzajemne pomoči. Proučuje se tudi status teh
skladov. Stališča so namreč še deljena. Republiški zavod za socialno zavarovanje
predlaga, naj bi poslovali ti skladi dalje še do januarja 1970. leta. Republiška
gospodarska zbornica in skladi sami pa želijo, da bi sredstva skladov z vsemi
obveznostmi prevzela republiška skupnost socialnega zavarovanja tako, da bi
prevzete obveznosti skupnost že izpolnjevala po določbah pogodbe.
Problem pa je zamotan zlasti tudi zaradi tega, ker na vrednost sedanjih
sredstev skladov vplivajo spremembe vrednosti dinarja in ker so kriteriji, po
katerih so se določale obveznosti in pravice teh članov drugačne, kot pa jih
vsebuje temeljni zakon o pokojninskem zavarovanju.
V zvezi s tem problemom je tudi vprašanje zdravstvenega zavarovanja upokojenih obrtnikov. Sedanji aktivni obrtniki in gostinci so že zavarovani po te-
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meljnem zakonu o zdravstvenem zavarovanju. Zavarovani bodo tudi tisti obrtniki in gostinci, ki bodo upokojeni po temeljnem zakonu o pokojninskem zavarovanju in tisti obrtniki, ki bodo upokojeni v smislu citiranega zakona in pogodbe, ki se pripravlja. Niso pa zdravstveno zavarovani upokojeni obrtniki, ki že
prejemajo pokojnino iz skladov vzajemne pomoči, to velja konkretno za Kranj
in Maribor, dočim so zavarovani samo upokojenci sklada v Ljubljani. V okviru
sedanjega zavarovanja upokojenih obrtnikov so po posameznih skladih znatne
razlike. Enotna ureditev za vso Slovenijo zahteva torej podrobne in skrbne poprejšnje kalkulacije, da bi tako našli tudi finančno ustrezne rešitve, tembolj,
ker so izdatki visoki in zelo različni po posameznih skladih.
Zaradi takšnih in podobnih problemov je bilo treba razširiti komisijo pri
republiški gospodarski zbornici, ki bo na podlagi dopolnjenega gradiva še v tem
mesecu sprejela stališča o spornih vprašanjih in s tem omogočila izdelavo in
sklenitev pogodbe o pokojninskem in invalidskem zavarovanju obrtnikov in
gostincev.
Predsednik Tine Remškar: Ali se poslanec Miroslav Kambič zadovolji z odgovorom? (Da.) Ali ima še kdo kako poslansko vprašanje? Prosim
besedo ima Fani Perbil.
Fani Perbil: Skladi za zidanje stanovanjskih hiš prenehajo, kot nam
je znano, z delovanjem konec tega leta. Ob tem se pojavlja vrsta nerešenih vprašanj zaradi obveznosti, ki so jih ti skladi prevzemali ob sprejemanju operativnih
in finančnih planov za leto 1965.
V mislih imam predvsem varčevalce, ki so po sklenjenih pogodbah upravičeni na natečaje v letih 1965/1966, 1967 in 1968. Takih plačevalcev je samo v
eni ljubljanski občini skoraj 1000. Zaradi sprememb pri financiranju stanovanjske izgradnje, skladi ne morejo pričeti z novim investiranjem objektov,
čeprav je pripravljena dokumentacija s projekti in je že izvedena interna licitacija, dokler ne dobijo soglasja od novega prevzemnika obveznosti. Banke ne
garancij za sredstva, ki so namenjena za gradnje v prihodnjem letu.
Znano pa je, da služba družbenega knjigovodstva zahteva zavarovanje plačil
v celotni investicijski vrednosti objekta. Skladi zaradi tega ne morejo izvesti
natečaja za oddajo in dodelitev stanovanj upravičencem v letošnjem letu.
Naj omenim, da ta problem zavira tudi reševanje stanovanjskega vprašanja
borcev. Ce bo ogrožena že dosežena kontinuiteta v stanovanjski izgradnji, bosta
kajpak prizadeti tudi gradbena operativa in industrija. Menim, da je problem
nadaljnje stanovanjske izgradnje zelo pereč in ker je bodoča perspektiva te
izgradnje zelo nejasna, prosim Izvršni svet za pojasnilo, kaj v tej smeri predvideva in kakšne ukrepe pripravlja.
Upravne odbore skladov, varčevalce in ostale prizadete zanimajo zlasti naslednja vprašanja: Ali bo zagotovljena nadaljnja izgradnja objektov, za katere
je že pripravljena dokumentacija? Ali bodo zagotovljene garancije za dokončanje pričetih gradenj? Ali bo možen pristop k natečajem in pod kakšnimi pogoji
bodo koristniki dobili stanovanja? Ali bo v bodoče še obstajala varčevalna
služba za stanovanjsko izgradnjo?
Ce našteta vprašanja ne bodo zadovoljivo rešena, lahko računamo z izpadom
stanovanjske izgradnje, najmanj za eno gradbeno sezono.
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Predsednik Tine Remškar: Ali lahko predstavnik Izvršnega sveta odgovori na postavljeno vprašanje na današnji seji. oziroma na prihodnji.
Sveto Kob al: Na ijrihodnji seji.
Predsednik Tine Remškar: Besedo ima Mitja Stupan.
Mitja Stupan: Nekateri podatki kažejo na nesorazmerja pri financiranju posameznih občin in na neenakopraven polažaj nekaterih občin v sedanjem sistemu proračunskega financiranja.
Dosedaja praksa kaže, da so precejšnje nejasnosti pri določanju potrebnih
proračunskih sredstev za občine in da niso konkretizirani kriteriji za dodeljevanje dopolnilnih sredstev v smislu 6. in 42. člena zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji.
Omenjena člena se glasita: 6. člen: Občini, ki ne more z dohodki, ki ji pripadajo na podlagi zakona, financirati družbeno potrebnih nalog, zagotavlja republika dopolnilna sredstva, pod pogoji, ki jih določa ta zakon; in 42. člen:
Ce občina s svojimi dohodki, ki jih določi v skladu z gospodarsko zmogljivostjo
prebivalstva ne more zagotoviti zadostnih sredstev za izpolnjevanje nalog iz
41. člena v obsegu, kot je to potrebno glede na gospodarsko, socialno in geografsko strukturo občine ter glede na temu ustrezen družbeni in kulturni standard v občini, se ji zagotovijo dopolnilna sredstva iz republiških sredstev.
Republika zagotovi dopolnilna sredstva občini iz prejšnjega odstavka ob
pogoju, da stopnje prispevkov in davkov od dohodkov občanov v tej občini
ustrezajo stopnjam prispevkov in davkov na območju občine s podobno gospodarsko razvitostjo, ki ne prejema dopolnilnih sredstev.
Nujno bi bilo, da pristojni organi razčistijo te probleme in da odgovorijo
na naslednja vprašanja:
1. Kakšen je kriterij za dodeljevanje dopolnilnih sredstev občinam, ki so se
uporabila pri sestavi proračuna za leto 1965 in ob izdelavi rebalansa proračuna?
Ali so bile izdelane primerjalne analize, kakšne analize so bile izdelane in kaj
so pokazale?
2. Ali ustreza višina proračunskih dohodkov posameznih občin, na osnovi
sedaj veljavnih instrumentov skupno z dopolnilnimi sredstvi, principom, ki
jih določa 42. člen zakona in dejanskim potrebam posameznih občin glede na
gospodarsko zmogljivost prebivalstva, glede na gospodarsko, socialno in geografsko strukturo občine ter glede na temu ustrezni 'družbeni in kulturni standard v občina? To velja posebno za občine v mestih.
3. Kako so pristojni republiški organi konkretizirali določila oziroma kriterije 42. člena zakona? Kako so ugotovili obseg potreb posameznih občin v
smislu tega člena?
4. Ali je v skladu z intencijami zakona dejstvo, da se v mestih, razdeljenih
na občine, formira na osnovi trenutno veljavnega sistema proračunskih dohodkov zelo različna raven občinskega financiranja? Ali je možno ob obstoju
več občin v mestu zagotoviti usklajeno raven financiranja skupnih potreb in
družbenih služb ter skladen razvoj vseh mestnih delov; oziroma 'drugače rečeno,
ali sedanji sistem financiranja omogoča uresničevanje zakonskih določil, oziroma
enakopraven .položaj posameznih občin v mestih, upoštevajoč, da glede strukture občin v mestu, v smislu 42. člena, ni bistvenih razlik.
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5. Kako namerava pristojni republiški organ zagotoviti uresničitev kriterijev iz 6. in 42. člena zakona in s tem normalen in enakopraven položaj posameznih občin pri sestavi proračuna za leto 1966? V tem cilju bi bilo treba
izdelati obširnejšo primerjalno analizo položaja in potreb posameznih občin,
ne samo s stališča proračunskih dohodkov, temveč tudi s stališča proračunskih
potreb.
Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da na to vprašanje odgovori na naslednjem zasedanju.
Predsednik Tine Remškar: Ah ima še kdo-kako poslansko vprašanje?
(Ne javi se nihče.) Ker nima nihče, zaključujem 28. sejo Republiškega zbora.
(Seja je bila zaključena ob 12.50.)

RSPUBUŠKt ZBtfR

29. seja
(28. oktobra 1965)
Predsedoval: Tine Remškar,
predsednik Republiškega zbora
Začetek seje ob 9.05.

*

Predsednik Tine Remškar: Začenjam 29. sejo Republiškega /bora
Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi 44. člena
začasnega poslovnika našega zbora.
Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Franc Gorenc, Ivo Janžekovič, Miroslav Kambič, inž. Ivica Kavčič, Ivanka Koren, inž. Edvard Perhavec, Vlado
Majhen, Jože Kolarič in Viktor Zupančič.
Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red:
1. odobritev zapisnika 28. seje Republiškega zbora;
2. razprava o nekaterih osnovnih pojavih in problemih pri izvajanju gospodarske reforme;
3. obravnava in sklepanje o
a) predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za negospodarske
investicije;
b) predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za pospeševanje
kmetijstva;
c) predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za socialne zavode;
d) predlogu zakona o spremembah zakona o, cestnem skladu SR Slovenije;
4. obravnava in sklepanje o statutih skladov SR Slovenije;
5. obravnava in sklepanje o spremembah finančnih načrtov republiških
skladov;
6. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o uporabi 2 %> prometnega
davka od prometa blaga na drobno za odpravo škod, povzročenih s poplavami;
7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o določitvi upravnega organa za opravljanje inšpekcije PTT prometa in PTT storitev v SR Sloveniji;
8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o organih inšpekcije železniškega prometa in ureditvi posameznih drugih zadev s področja železnic v SR
Sloveniji;
9. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti
zakona o orožju;
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10. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o soglasju k sklepu o spojitvi
Zavoda za napredek šolstva SR Slovenije in Zavoda SR Slovenije za strokovno
izobraževanje ter o preosnovanju teh zavodov v Zavod za šolstvo SR Slovenije;
11. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o Zavodu za šolstvo SR Slovenije;
12. obravnava in Sklepanje o predlogu sklepa o dovoljenju za pripojitev in
spojitev železniških transportnih podjetij v SR Sloveniji;
13. obravnava in sklepanje o prevzemu poroštev;
14. volitve in razrešitve sodnikov;
15. poročilo mandatno-imunitetne komisije;
16. poslanska vprašanja.
Ali se strinjate s predlaganim dnevnim redom oziroma ali ima kdo kakšen
predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? Besedo ima tovariš Radoslav Jonak.
Rad o s lav Jonak: Na osnovi 46. in 99. člena začasnega poslovnika
Republiškega zbora predlagam, da se preloži obravnava in sklepanje o predlogu
odloka o uporabi 2®/o prometnega davka od prometa blaga na drobno za odpravo škod, povzročenih s poplavami, in sicer do naslednje seje. To predlagam
zaradi tega, ker se mi zdi, da predlog odloka o uporabi 2 °/o prometnega davka
od prometa blaga na drobno za odpravo škod povzročenih s poplavami ni dovolj
proučen, zlasti zato, ker gre za delitev sorazmerno velikih finančnih sredstev.
Zdi se mi, da je potrebno še podrobno proučiti namen uporabe sredstev, kakor
tudi to, kateri organ je pristojen za delitev. Mnenja sem, da bi sredstva dodeljena po citiranem odloku morali v prvi vrsti uporabljati za intervencije pri
preprečevanju škod, ki nastajajo s poplavami, poleg tega pa bi bilo potrebno
objektivizirati kriterije, po katerih naj bi se sredstva dodeljevala, da bi odlok
moral biti takšen, da bi stimuliral tudi družbeno-politične skupnosti pri sofinanciranju in da bi o delitvi sredstev morala sklepati republiška skupščina.
Zato predlagam, da odlok ponovno proučijo vsi pristojni odbori in predlagatelj ter da se obravnava na prihodnji seji.
Predsednik Tine Remškar: Ima še kdo kakšen spreminjevalni ali
dopolnilni predlog k predlaganemu dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.) Slišali
smo predlog poslanca Radoslava Jonaka. Dajem predlagani dnevni red na glasovanje. Kdor se strinja z dnevnim redom, kot je bil predložen, naj prosim
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Kdo je proti predlaganemu dnevnemu redu? (Trije poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Devet poslancev
dvigne roko.)
Ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 28. seje Republiškega zbora ste prejeli pismeno. Ima kdo kakšne pripombe? (Ne javi se nihče.)
Ker ni pripomb, menim, da je zapisnik zadnje seje odobren.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na razpravo o nekaterih osnovnih pojavih in problemih pri izvajanju gospodarske reforme.
Gradivo k tej točki dnevnega reda je pripravil odbor za proizvodnjo in
promet Republiškega zbora in odbor za proučevanje zakonskih in dragih predlogov Gospodarskega zbora.

29. seja

47

Na podlagi 109. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora je bilo gradivo skupno z vabilom na sejo dostavljeno Izvršnemu svetu. Izvršni svet je za
svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil Mirka Jamarja.
Predlagam, da bi ekspoze predstavnika Izvršnega sveta k tej točki dnevnega
reda 'poslušali na skupni seji z Gospodarskim zborom. Ali se poslanci s tem
predlogom strinjajo? (Poslanci se strinjajo.)
Ker se strinjate, odrejam kratek odmor in vas prosim, da ostanete na svojih
mestih, ker bi sejo začeli takoj.
(Seja je bila prekinjena ob 9.07 in se je nadaljevala ob 9.10.)
Predsedujoči Leopold Krese: Pričenjam skupno sejo Republiškega in
Gospodarskega zbora. Besedo ima predstavnik Izvršnega sveta Mirko Jamar.
Mirko Jamar: Tovarišice in tovariši poslanci! Ukrepi, ki jih označujemo pod skupnim nazivom gospodarska reforma, pomenijo logično nadaljevanje širokega procesa izpopolnjevanja in uveljavljanja našega gospodarskega
sistema, katerega poglavitni namen je dati osnovnemu nosilcu gospodarskega
razvoja, to je delovnemu kolektivu takšno materialno podlago in takšne pravice,
da bo lahko odločal ne samo pri ustvarjanju, temveč tudi pri razdelitvi in uporabi ustvarjenega proizvoda.
Ce smo gospodarsko reformo označili kot enega najpomembnejših ukrepov
v tem procesu, se vendar sklop teh ukrepov ni pojavil nepričakovano in tudi ne
izolirano od gospodarskih dogajanj v preteklosti. Proces intenziviranja gospodarskega razvoja, ki naj bi ga posebej zaostrili ukrepi gospodarske reforme, je
bil namreč spodbuden že znatno prej, predvsem s prehodom na sistem dohodka
gospodarskih organizacij, gospodarska reforma pa je ustvarila pogoje, da proces
stvarno zaživi in da postane osnovni pogoj za uspešnejši razvoj sleherne delovne
enote in celotne družbene skupnosti.
Gledano s tega vidika je potemtakem jasno, da pomeni reforma dolgotrajnejše pripravljanje in prilagajanje gospodarstva spremenjenim, bolj zaostrenim
pogojem poslovanja, kar zahteva tudi ustrezno, načrtno in trajno vključevanje
gospodarstva v takšne pogoje. Zato je tudi jasno, da bi bilo nesmiselno in nemogoče pričakovati kvantificirane efekte vpliva novih ukrepov na rezultate
gospodarskega razvoja po dveh ali treh mesecih po njihovi uveljavitvi. Danes
lahko ocenimo zato samo karakteristike in tendence gospodarskih gibanj ter
probleme, ki se pojavljajo v zvezi z gospodarsko reformo, važno pa je predvsem,
da si začrtamo tiste naloge, ki jih bo treba podvzemati v bližnji prihodnosti,
da bi dosegli zastavljene cilje.
Iz tega razloga bi se želel samo na kratko zadržati pri osnovnih karakteristikah gospodarskih gibanj v letošnjem letu, ki so izrazito pod vplivom ukrepov, ki smo jih zaradi stabilizacije tržišča sprejeli v lanskem, zlasti pa v začetku
letošnjega leta. Mislim, da ne bom pretiraval, če ocenim, da so stabilizacijski
ukrepi kot celota imeli za posledico pozitivne rezultate na vseh področjih proizvodnje in potrošnje, četudi bi bilo po drugi strani nepravilno, če bi se z doseženimi rezultati pretirano zadovoljevali in na osnovi takšnih ocen na kateremkoli področju odstopali od sprejetih načel in ukrepov. Stabilizacija tržišča in
gospodarska reforma sta namreč dve med seboj najožje povezani in eno od drugega najtesneje odvisni področji. Zato bi odstopanje od stabilizacijskih ukrepov
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onemogočalo izvršitev gospodarske reforme in obratno; gospodarska reforma je
osnovni pogoj za to, da bi se moglo ustvariti postopno stabilnost na trgu, na
osnovi ekonomskih odnosov in brez trajnega administrativnega vmešavanja.
Odnosi, ki so se realizirali v letošnjem letu, kažejo, da je prišlo do skladnejšega razvoja med ponudbo in povpraševanjem. V zvezi s ponudbo bi želel
omeniti porast industrijske proizvodnje, ki se že nekaj mesecev zadržuje nekako
na indeksu 106 in nekoliko zaostaja za planiranim razvojem. Podrobnejši pogled
v strukturo proizvodnje kaže, da zaostaja proizvodnja predvsem tam, kjer je
v zaostrenih pogojih na trgu ter zaradi gospodarske reforme prišlo do težav
pri plasmaju blaga, to je predvsem na področju predelovalne industrije. To je
očitno znak nezadostne pripravljenosti industrije, da se prilagodi spremenjenim
pogojem poslovanja oziroma, da hitreje reagira na spremenjene pogoje tržišča.
Ukrepi za stabilizacijo tržišča in reforma sta v teh primerih vsekakor z vso
ostrino povzročila, da so se problemi, ki so v našem gospodarstvu že dolgo
prisotni, hitreje odkrili. Zato določeno začasno zmanjšanje dinamike proizvodnje
samo po sebi ne more biti bistvenejši problem, zlasti če upoštevamo visok porast
proizvodnje, ki smo ga dosegli v preteklih letih ter dejstvo, da so dani vsi pogoji, da proizvodnja ponovno doseže hitrejšo dinamiko razvoja.
Zmanjšan obseg potrošnje — naložbe v osnovna sredstva, so v devetih mesecih za okoli 5"/» nižje kot v lanskem letu, proračunska potrošnja se je gibala
v zmernejših okvirih, porast realnih osebnih dohodkov na zaposlenega je v tem
celem obdobju za okoli 4l0/o večji kot lani — je omogočil bistveno povečanje
izvoza, to je za okoli 24%, od tega v industriji za okoli 30B/o. Značilno je, da je
dinamika izvoza slovenskega gospodarstva tako po skupnem obsegu kot po
usmerjenosti na tržišča s konvertibilno valuto ugodnejša, kot v merilu celotne
države, kljub temu, da je porast proizvodnje manjši. Doseženi porast izvoza in
uvoza pa še vedno ne dosega naših stvarnih možnosti. Dejstvo, da izvaža Slovenija kakih 13 °/o od industrijske proizvodnje, nasproti 30 do 40 °/o, ki jih dosegajo države is podobno gospodarsko strukturo in stopnjo razvitosti, kaže na
velike neizkoriščene rezerve, ki jih še imamo na tem področju. Podoben zaključek vsiljuje tudi ugotovitev, da je bilo doseženo povečanje izvoza na podlagi
zmanjšane notranje potrošnje, ne pa na podlagi večje proizvodnje, ki bi jo
prav izvoz moral spodbuditi in omogočiti.
Produktivnost dela kaže sicer od junija dalje postopno zboljšanje, vendar pa
na področju industrije za to obdobje še vedno ne dosega niti 2,0/o. To je vsekakor
posledica stagniranja proizvodnje v nekaterih dejavnostih predelovalne industrije ter relativno še vedno visoke stopnje povečanja zaposlenih. Na proces
stabilizacije so pozitivno delovali zlasti ukrepi kreditne politike, katera naj bi
v novih pogojih postala aktiven činitelj stabilizacijske politike. Pod vplivom teh
ukrepov je bilo gibanje kreditov letos dosti bolj umirjeno kot lani. V prvih devetih mesecih lanskega leta so se povečali krediti iz bančnih sredstev za 27,5 fl/o,
letos pa le za 7,6 lo/o. Zmanjšanje možnosti najemanja kratkoročnih kreditov ob
zaostrenih pogojih kreditiranja ter določen zastoj v prodaji blaga trajanje uporabne vrednosti, kot so pohištvo, gospodinjski aparati, radioaparati, televizorji
in podobno, zaradi zmanjšanja potrošniških kreditov, ki so padli za 12 °/o, pa
seveda z vso ostrino postavljajo pred delovne organizacije problem hitrejšega
reagiranja na spremenjene tržne razmere. Močno naraščanje medsebojnih zadolžitev ter podatki o blokiranih žiro računih kažejo, da je likvidnost gospodarstva
letos relativno nižja kot lansko leto, ter se še nadalje slabša. Skupni znesek
zadolžitev, ki je znašal na primer v polletju 25 milijard dinarjev, se je povečal
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do konca septembra na okoli 37 milijard dinarjev. Takega stanja ne moremo
pripisati samo poostrenim pogojem kreditne politike, temveč je glavni razlog
za poslabšanje likvidnosti povečanje zalog nad plačilno sposobnostjo. Skupne
zaloge materiala nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov so bili namreč
po podatkih periodičnih obračunov za prvo polletje letošnjega leta za več kot
23V0 večje kot v prejšnjem letu. Nadaljnji razlog je tudi nezadostna finančna
zmogljivost potrošnikov, ki svojih obveznosti ne morejo pravočasno poravnati,
bodisi zaradi težav pri plasmaju blaga in nezadostne rentabilnosti ali pa zaradi
investiranja brez ustreznega finančnega kritja.
Ob takšni oceni razlogov za nelikvidnost vsekakor ne bi smeli iskati rešitev
v popuščanju na področju kreditne politike ter v ustvarjanju novih možnosti
za emisijo, temveč moramo odpraviti težave tam, kjer so nastale, to je s tem,
da se gospodarstvo hitreje prilagaja novo nastali situaciji, da se v večji meri
usmerja razvoj in tržišči, prav tako pa tudi s tem, .da na vseh nivojih družbenopolitičnih skupnosti in v vseh delovnih organizacijah dosledno prenehamo s
takšnim investiranjem, za katerega nimamo ustreznega finančnega kritja.
V zvezi s tem se mi zdi posebej pomembno poudariti, da problema nelikvidnosti tudi ne bi smeli reševati s stagniranjem ali zmanjševanjem proizvodnje.
Težave, v katere so zašla nekatera podjetja zaradi pomanjkanja obratnih sredstev, navajajo ponekod na zmotno mišljenje in sklepe, da je mogoče reševati
probleme z zmanjšanjem proizvodnje. Tako usmerjanje gospodarjenja bi bilo v
nasprotju ne samo z načeli gospodarske reforme, temveč z načeli racionalnega
gospodarjenja nasploh, ker pomeni zmanjšanje produktivnosti dela večanje poslovnih stroškov, zmanjšanje konkurenčnosti in končno tudi stagniranje osebnih
dohodkov. Rešitev je mogoče iskati izključno le v boljšem izkoriščanju kapacitet.
Pri tem je zlasti za slovensko industrijo posebno važno, da povečanje proizvodnje v največji meri veže na izvoz na zahtevnejša tržišča, kar je v pogojih
razmeroma ozkega jugoslovanskega tržišča edini pogoj za to, da se bo omogočila
nacionalna domača proizvodnja, tako glede redne preskrbe s surovinami, kot
tudi glede proizvodnje takih količin in takšnih asortimentov, s takšno proizvodnostjo dela in s takšno' kvaliteto, ki ustreza pogojem optimalne proizvodnje.
Pozitiven vpliv zaostrene kreditne politike na stabilizacijo tržišča narekuje,
da dosledno vztrajamo pri takšnih načelih še naprej s tem, da bi morali izpopolniti elemente selektivnosti in z aktivnimi ukrepi podpirati razvoj proizvodnje,
ki ima možnoisti za realizacijo na domačem ali zunanjem tržišču. Pri tem pa bo
potrebno, da delovne organizacije še naprej nadaljujejo z že začetim procesom
ustvarjanja lastnih obratnih sredstev iz akumulacije in da celotna obratna
sredstva učinkovito izkoriščajo.
Stabilizacijski ukrepi so imeli močan vpliv tudi na naložbe v osnovna
sredstva, ki so se v devetih mesecih nominalno znižale za 5 '%>, zaradi povečanja
cen pa realno še znatno bolj. Takšno stanje povzroča precejšnje težave pri financiranju precej preširoke investicijske fronte, do katere je prišlo na podlagi
velike ekspanzije potrošnje v preteklih letih.
Racionalnost naložb in nadaljevanje izgradnje začetih objektov, bosta zahtevala usmeritev razpoložljivih sredstev predvsem na tiste objekte in na tiste
dejavnosti, ki so pogoj za razvoj gospodarstva kot celote. To so predvsem energetski objekti, objekti, ki pospešujejo produktivnost dela, in objekti, katerih proizvodnja je usmerjena v izvoz, ustrezno usmerjanje pa bo potrebno tudi na
področju razvoja družbenih dejavnosti. V pogojih decentralizacije sredstev bo
4
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izvršitev takega programa doprinesla predvsem k dosledni izvršitvi že sprejetih
aranžmajev med delovnimi organizacijami in bankami na eni ter med bančnimi organizacij aimi na drugi strani.
_
,
Glede na predvidene spremembe v sistemu stanovanjskega gospodarstva je
prišlo v letošnjem letu do nekaterih sprememb, ki se kažejo v zastoju investicij
za stanovanja ter v sistemu organizacije stanovanjske graditve. Težave na tem
področju je povzročilo pomanjkanje stanovanjskih kreditov za nakup in gradnjo
stanovanj, pomanjkanje obratnih sredstev pri gradnji za trg, pomanjkanje nekaterih vrst gradbenega materiala ter prenos poslov od občinskih stanovanjskih
skladov na banke, ki zaradi svoje reorganizacije še ne morejo v celoti prevzeti
poslovanja stanovanjskih skladov in je zaradi tega kontinuiteta stanovanjske
izgradnje otežkočena. Da ne bi organizacijski problemi zadrževali normalnega
razvoja'stanovanjske graditve, za katero sicer obstojajo sredstva, bo potrebno
z ustrezno koncentracijo sredstev na postavljeni osnovi kreditirati gradnjo stanovanj za trg ter stanovanjske interesente za nakup takih stanovanj. Edina pot
k napredku tega zelo občutljivega sektorja je v energični pobudi vseh faktorjev
za industrializacijo gradbeništva. V tej smeri je gradbeništvo že pokazalo nekatere pozitivne rezultate z ustanovitvijo poslovnih združenj in z ustreznimi
razpravami, za kar mu bo treba dati vso možno podporo. V fazi prehoda od
starega na novi sistem gospodarstva bi morali usmerjati torej naše napore v
takšno koncentracijo sredstev, ki naj omogoči hiter in cenen način graditve
stanovanj.
V tem, ko sama gospodarska reforma še ni mogla bistveno vplivati na
gospodarska dogajanja, oziroma njenega delovanja za enkrat še ni mogoče oceniti, pa se njen vpliv intenzivneje odraža na spremembi nivoja cen ter osebnih
dohodkov. Dosedanji podatki o valorizaciji osebnih dohodkov kažejo, da delovne
organizacije pristopajo k revalorizaciji s precejšnjo previdnostjo. Takšna previdnost je razumljiva v primerih, ko podjetjem še ni bilo mogoče oceniti njihovega ekonomskega položaja, ker bi valorizacija, ki ne bi bila pokrita s plasmajem blaga oziroma z ustvarjenim dohodkom, pripeljala podjetja v težjo
finančno situacijo. Problem predstavlja tudi iskanje načinov in metod valoriziranja osebnih dohodkov, ki bi kar najbolj povezali večanje osebnih dohodkov
z doseženimi rezultati poslovanja. Vendar pa moramo opozoriti na nekatere
karaktiristične podatke, ki kažejo na to, da je prišlo do precejšnjega znižanja
realnih osebnih dohodkov. Osebni dohodki so bili v septembru približno za
15 'o/o večji kot v juliju, cene življenjskih potrebščin pa so se povečale za okoli
23 o/0 kar pomeni, da so se realni osebni dohodki na zaposlenega od julija do
septembra zmanjšali za okoli 8%. Iz ankete družbenega knjigovodstva je prav
tako mogoče ugotoviti, da je valoriziralo osebne dohodke do 10% 31 °/o delovnih
organizacij, od 11 do 15% 34% delovnih organizacij, za 16 do 20% 19% delovnih organizacij, nad 20'°/o pa 16% delovnih organizacij. Takšni odnosi, če
tudi niso zaradi kratkega obdobja povsem primerljivi,^kažejo na to, da je
valorizacija kljub upravičeni previdnosti nekoliko prepočasna ter bi trajnejše
zaostajanje osebne potrošnje lahko imelo negativen vpliv tako na nadaljnji
razvoj proizvodnje, kot tudi na razvoj osebnega standarda.
Ponekod obstoje tudi možnosti, da bi se povečali osebni dohodki v kreme
tistega dela dohodka, ki bi moral po intencijah gospodarske reforme služiti za
financiranje razširjene reprodukcije. Zato je potrebno zlasti v tistih dejavnostih,
katerim se je na osnovi gospodarske reforme poboljšal njihov gospodarski položaj oziroma povečal dohodek, posvetiti problemu delitve še posebej vso
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pozornost. Te dejavnosti, zlasti energetika, proizvodnja reprodukcijskega materiala, kmetijstvo, gozdarstvo, gradbeništvo, promet in nekatere storitvene
dejavnosti, pa v bodoče ne bodo več v taki meri kot doslej prejemale kreditov
za investicije iz centraliziranih virov ter bo zato njihov nadaljnji razvoj odvisen
predvsem od njihove lastne materialne osnove. Vsaka pretirana in neutemeljena
preusmeritev dohodka bi zato lahko zavrla nadaljnji razvoj posamezne delovne
organizacije in dejavnosti.
Pri obravnavanju osebnih dohodkov je vsekakor potrebno ponovno poudariti potrebo, da se izpopolnijo in revidirajo sistemi notranje delitve v delovnih
organizacijah ter prilagodijo novim pogojem poslovanja. Prav tako pa je treba
poudariti, da je delitev dohodka delovnih organizacij prepuščena politiki samoupravnih organov ter bi vsako iskanje drugih meril pomenilo uveljavljanje
novih administrativnih rešitev z vsemi negativnimi posledicami, ki jih lahko
imajo taksne intervencije. Za oblikovanje osebnih dohodkov in njihove valorizacije je bilo dano priporočilo Zvezne skupščine kot podlaga za orientacijo delovnih organizacij, ter ni pričakovati v zvezi s tem nobenih administrativnih
ukrepov. To pa seveda ne pomeni, da zlasti občinske skupščine in drugi pristojni organi ne bi z vso skrbnostjo spremljali in analizirali gibanje osebnih
dohodkov in po potrebi tudi dajali ustrezna, priporočila delovnim organizacijam..
Dosedanje analize in razprave kažejo, da je gospodarska reforma spodbudila najširši krog delovnih organizacij s ciljem, da proučijo svoj gospodarski
položaj v novih pogojih, ter da podvzamejo ukrepe, ki naj bi jim omogočili
trajnejšo osnovo za prilagoditev njihovega poslovanja zahtevnejšim pogojem
notranjega in zunanjega tržišča.
Ob tem pa bi želel omeniti nekatere slabosti, ki se pojavljajo in katere bi
mogle zavajati delovne kolektive od usmerjanja njihovih prizadevanj na tista,
področja, ki so osnovna za realizacijo celotne gospodarske reforme. V prvi vrsti
je potrebno poudariti, da je gospodarska reforma dejstvo, s katerim je treba
dosledno računati in da v načelu ni pričakovati kakšnih novih ukrepov, ki bi
omogočali reševanje problemov zunaj podjetja, ne glede na to, da se pripravljajo še nekatere izpopolnitve posameznih elementov gospodarskega sistema. To
pomeni, da se moramo usmeriti na dosledno izvajanje načela gospodarske reforme ter da je potrebno rešitve problemov iskati predvsem v okviru samih
gospodarskih organizacij. Gotovo so še znatne neskladnosti v nivoju cen ter v
raznih instrumentih, ki vplivajo na formiranje nivoja cen in ki jih bo potrebno
predvsem na osnovi delovanja trga postopno urejati. Vendar pa teh vprašanj
kot celote ni mogoče reševati z administrativnimi ukrepi, temveč bo to mogoče
urejati samo z določeno orientacijo na uveljavljanje tržnih zakonitosti, čim bodo
za to- ustvarjeni ustrezni pogoji.
Vsaka orientacija podjetij na to, da bo rešil nekdo probleme podjetja od
zunaj ter mišljenje, da je mogoče računati z določenim popuščanjem pri katerem koli ukrepu gospodarske reforme, je negativna. Takšna stališča odvračajo
delovne kolektive od naporov za izkoriščanje njihovih lastnih notranjih rezerv,
ki jih označujemo z intenziviranjem gospodarskega razvoja. Te rezerve pa niso
in ne morejo biti v zahtevah za povečanje cen, v spremembah carinskih stopenj,
izvoznih premij in stopenj prometnega davka, v zahtevah po ponovnem odpiranju investicijske fronte ter liberalnejšega sistema kreditiranja, v zahtevah
po kontigentiranju reprodukcijskega materiala ali pa podvzemanju raznih enkratnih ukrepov za zmanjšanje stroškov, ki niti niso pomembni za nadaljnji
4»
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razvoj delovnih organizacij. Iskanje notranjih rezerv tudi ne pomeni dolgotrajnih razprav o višini dnevnic, stroškov za reklame, o štipendijah in podobno,
čeprav je tudi na tem področju potrebno napraviti red, temveč zahtevajo predvsem trajne in organizirane napore za razvoj tehnologije in organizacije dela,
za takšne integracijske procese in poslovno sodelovanje, ki omogoča široko
kooperacijo in specializacijo proizvodnje. O takšni usmerjenosti proizvodnje,
ki mora nujno imeti za posledico tudi ustrezne spremembe v sami strukturi in
kvaliteti proizvodnje ter v proizvajalnih stroških, smo govorili pogosto že v
preteklosti, vendar s to razliko, da je bilo v preteklosti to več ali manj deklaracija ekonomske politike, ki ni imela ustreznega materialnega kritja v sistemu
delitve ter v ustrezni razvitosti tržišča, medtem ko sedaj govorimo lahko o
enotnosti interesa delovnih organizacij in ekonomske politike kot celote. Takšna
enotnost interesov pa je tudi osnovni pogoj za to, da bodo doseženi ustrezni
rezultati. V okviru teh naporov so vsekakor izredno pomembni napori za povečanje produktivnosti dela. Toda ti napori se ne morejo usmeriti samo na iskanje
odvečnih delovnih mest ter na zmanjševanje števila zaposlenih, temveč je utemeljena predvsem skrb za povečanim izvozom, za boljšim izkoriščanjem proizvajalnih zmogljivosti, kar je lahko edina realna osnova za zboljšanje pogojev
gospodarjenja.
V pogledu zaposlovanja se kažejo določene slabosti tudi v odnosih do strokovnih kadrov, do politike štipendiranja, do sprejemanja srednjih in višjih
strokovnih kadrov. Nemogoče je razumeti, da v razmeroma nizkem staležu strokovnih kadrov, ki ga imamo v naši republiki, nastopa problem zaposlovanja
mladih diplomantov, posebno še v obdobju, ko se zaostruje nujnost organizacije
in rekonstrukcije naših proizvajalnih zmogljivosti in tehnoloških procesov.
Prav tako ne bi smeli iskati rezerv v zmanjšanju raziskovalnega dela in
odpovedovanju raziskovalnih nalog pri znanstvenih inštitutih in podobno. Nasprotno, vpliv raziskovalnega dela na razvoj proizvodnje mora z intenzifikacijo
gospodarjenja biti še večji kot doslej, čeprav je treba vzporedno s tem tudi pri
raziskovalnem delu uveljavljati vse kriterije racionalnosti poslovanja in zaostriti tako povezavo znanosti s prakso kot tudi praktično uporabnost raziskovalnega dela. Odklanjanje uveljavljanja raziskovalnega dela v proizvodnji bi
pomenilo skrajno kratkovidno politiko, ki bi bila usmerjena nasprotno od ciljev,
ki jih zasleduje reforma. V nasprotju z načeli gospodarske reforme so tudi vsake
uravnilovske tendence in linearni ukrepi, ki izenačujejo dobro s slabim in ne
dopuščajo niti selektivnosti niti usmerjanja razvoja. Takšni problemi in težnje
se pojavljajo zlasti na področju cen, kreditne politike, osebnih dohodkov in
splošne potrošnje. Mislim, da moramo na vseh področjih ustvarjati realizacijo
načela odvisnosti potrošnje od rezultatov proizvodnje in produktivnosti dela
ter da je treba iz tega načela izhajati že ob samem uveljavljanju gospodarske
reforme. To velja tako za delitev v proizvodnji kot tudi za formiranje sredstev
in njihovo potrošnjo na področju splošne potrošnje. Linearne restrikcije proračunske potrošnje so se na primer negativno odražale na razvoju posameznih
družbenih služb, ki predstavljajo prvi pogoj za razvoj gospodarstva ter zato niso
bile v skladu z intencijami gospodarske reforme. Verjetno bo potrebno iskati
izhod za financiranje komun v povečanju proračunske samostojnosti občin, pa
tudi v uveljavljanju samostojnih virov financiranja posameznih družbenih služb.
Splošni zaključek, ki bi ga mogli povzeti iz dosežene gospodarske aktivnosti
po uvedbi gospodarske reforme, bi bil lahko tak, da je bila reforma v celoti
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sprejeta, d,a se uspešno- izvaja, ter da se je pri njenem izvajanju pokazalo enotno,
gledanje na posamezne probleme. Kot pa sem že prej omenil, predstavlja reforma proces, ki bo trajal dalj časa, da bi mogli priti do izraza vsi njeni pozitivni efekti.
Pri tem bi moral hkrati tudi ugotoviti, da reforma še ni pričela v polni meri
vplivati na zaostritev pogojev gospodarjenja, ker še obstoje določene rezerve?
s prejšnjega obdobja, ki so olajševale potek izvajanja gospodarske reforme.
Ko ibodo te rezerve postopno izčrpane in bodo zakonitosti reforme prihajale
bolj do izraza, se bo nujnost pristopa k intenzivnejšemu načinu gospodarjenja
postavilo pred delovne organizacije še z večjo ostrino. To dejstvo še posebej narekuje temeljito analiziranje položaja vsake delovne organizacije ter resno
podvzemanje ukrepov, ki bi omogočili pogoje za razvoj proizvodnje in plasmaja
blaga. Četudi načeloma v naslednjem letu ne pričakujemo nadaljnjih sprememb
glede pogojev gospodarjnja, pa ostane še vedno izredno važna naloga, in sicer
urejanje nekaterih področij gospodarskega sistema, kar bo zahtevalo našo najširšo angažiranost in prizadevanje. Kot najpomembnejša področja bo potrebno
urediti predvsem področja sistema financiranja razširjene reprodukcije, izpopolnjevanje deviznega režima, ureditve režima cen in njihove kontrole, sistema
planiranja, financiranja nekaterih -družbenih služb, izvedbe reorganizacije bank
in njihovega poslovnega poslovanja z gospodarstvom in podobno. Prav tako
bi bilo potrebno čimprej sprejeti perspektivni plan gospodarskega razvoja.
Neurejenost sistema financiranja razširjene reprodukcije otežuje izvedbo
reorganizacije bančnega sistema, ker niso rešeni nekateri osnovni problemi
s tega področja, kot način koncentracije in usmerjanje sredstev, vloga družbenopolitičnih skupnosti v razširjeni reprodukciji, privilegiran položaj nekaterih specializiranih bank, ki ni v skladu z načeli poslovnosti ipd. Mislim, da ne pretiravam, če poudarim, da je problem financiranja razširjene reprodukcije vprašanje, ki je najožje povezano z gospodarsko reformo, ter se zato ne bi smeli,
strinjati z nekaterimi mišljenji, da je s predpisi o bankah in kreditnih poslih
rešen tudi problem financiranja investicij. S sistemom financiranja investicij
moramo rešiti temeljna vprašanja našega razvoja, pri čemer pa morajo priti do
polnega izraza maksimalni interesi in odgovornosti investitorja za to, da bo
z vloženimi sredstvi dosegel največje efekte. Mislim, da je dosedanja praksa
centraliziranih vlaganj v glavnem povzročala interese za trošenje, ne pa tudi
interese za ustvarjanje akumulacije in da zaradi tega tudi rezultati investiranja
niso bili vedno zadovoljivi. Takšen interes pa bo ustvarjen, če bo s sredstvi za
razširjeno reprodukcijo v celoti razpolagal delovni kolektiv, ki bo tudi nosil
ves riziko' in odgovornost za rezultate investiranja, skupno z bančno organizacijo,
kolikor bo sodelovala pri financiranju posameznega objekta.
Nadaljnji razvoj sistema financiranja razširjene reprodukcije bo moral
zato odstopati od vsakega davčnega zajemanja akumulacije, prav tako pa tudi
od takšnega načina financiranja investicij, ki ne temelji na kreditni pogodbi,
in na vračilu najetih sredstev. Sredstva za razširjeno- reprodukcijo bodo tako
postala in ostala neodtujljiv del sredstev delovnih organizacij, usmerjanje
gospodarskega razvoja pa je treba izvajati z ekonomskimi instrumenti in ne
z distribucijo sredstev. Nedvomno bodo povzročali težave pri usmerjanju in
koncentraciji sredstev nekateri problemi nezadostne mobilnosti, sredstev v našem
gospodarstvu. Ti pojavi so posledica nestabilnega tržišča v preteklosti ter nizke
akumulativne sposobnosti našega gospodarstva. Vendar pa doslej niti nismo'
skušali v zadostni meri iskati takšne metode usmerjanja sredstev, ki bi zaintere-
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sirale delovne kolektive, da bi se vključevali s svojimi sredstvi v sistem financiranja preko bančnega mehanizma. Proces gospodarske integracije ter angažiranje delovnih organizacij posameznih dejavnosti na realizaciji skupnih programov gospodarskega razvoja pa bi nedvomno spodbudili in ustvarili interes
delovnih organizacij za širše prelivanje sredstev, skladno z nameni njihovega
perspektivnega razvoja. V okviru takega sistema je že zgrajen način financiranja investicij za razvoj energetike, ki ga je pred kratkim sprejel Zvezni
izvršni svet, ker odstopa od sedanjega močno centraliziranega sistema na tem
področju ter prenaša težišče vlaganj sredstev na neposredne proizvajalce in
njihovo medsebojno sodelovanje.
Vzporedno z decentralizacijo investicijskih odločitev in investicijskih
sredstev pa moramo iskati tudi možnosti, da bodo lahko poslovne banke in
delovne organizacije neposredno' najemale inozemska investicijska posojila. Neposredna odgovornost ter obveznost odplačila posojil iz ustvarjene proizvodnje
bi imela za posledico rentafoilnejšo naložbo ter ekonomsko bolj utemeljen izbor
objektov. Gotovo so še druga vprašanja, ki bi jih bilo potrebno rešiti na tem
področju, in eno izmed osnovnih je tudi vprašanje reorganizacije bančnega sistema, ki je sedaj v teku. Za normalno funkcioniranje bančnega sistema je vsekakor treba ustvariti pogoje za popolno konkurenčnost oziroma enakopravnost
poslovnih bank, zlasti glede odnosov med tako imenovanimi zveznimi in ostalimi
poslovnimi bankami. Z načelom poslovnosti bank je nezdružljiv kakršenkoli
privilegiran položaj katerekoli banke, ker v tem primeru odpade princip poslovnosti ter se ustvarijo določeni monopolni položaji.
O organizaciji bančnega sistema v okviru Slovenije smo obširno- razpravljali
ter prišli do zaključka, da je funkcioniranje bančnega sistema zelo pomemben
pogoj za realizacijo razvojne politike. Po daljših razpravah je prevladalo mnenje,
da naj bi omogočili ustanovitev širše mreže bank, ki bi se lahko pečale z industrijskimi posli predvsem zato, da bi na eni strani približali bančno organizacijo terenu, na drugi strani pa, da bi preko takšne bančne organizacije omogočili večjo mobilnost sredstev in s tem učinkovitejšo realizacijo naše ekonomske politike. Poudariti pa je treba, da hočemo ustanoviti poslovne oziroma
gospodarske banke, katerih naloga naj bo uspešno financiranje gospodarskega
razvoja, kar pa ni združljivo z mišljenjem, ki se ponekod ustvarja, da imajo
banke teritorialni, občinski pomen in obseg poslovanja. Zato moramo računati,
da se bodo obdržale in uspešno poslovale le tiste banke, ki bodo ekonomsko
zadosti močne in strokovno zadosti usposobljene, da bodo nudile kvalitetne
Usluge gospodarstvu. V tem smislu pa bo treba podpirati težnje, da banke
razširjajo svoje poslovanje tudi preko dosedanjega običajnega teritorialnega
območja.
Skladno s tem stališčem o odločilni vlogi gospodarskih organizacij v razširjeni reprodukciji se pričakuje tudi večja samostojnost gospodarskih organizacij v deviznem prometu. Sistem vezanja uvoza z izvozom je dal sicer vrsto
pozitivnih rezultatov, vendar pa je v bistvu tog in ne ustreza poslovnosti gospodarskih organizacij. Zato bo zlasti potrebno podpirati napore, da se uveljavi
pravica gospodarskih organizacij do deviznih računov ter pravica vključevanja
pooblaščenih bank v devizno poslovanje, vključno z izvrševanjem kreditnih
poslov s tujino. Takšne izpopolnitve zunanjetrgovinskega sistema in deviznega
režima bi bistveno prispevale k uspešnemu in učinkovitejšemu razvoju zunanje
trgovine, posebno še, če upoštevamo, da je obseg naše zunanje trgovine razme-
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roma majhen in da so še velike rezerve za večje vključevanje v mednarodno
tržišče.
Med poglavitnimi ukrepi gospodarske reforme je bila uskladitev odnosov
cen. Nivo cen, ki je bil vzpostavljen ob uvedbi reforme, vsebuje nedvomno še
vrsto problemov, ki jih kot celoto ni mogoče odpraviti z intervencijami državnih organov, temveč jih je mogoče urejati samo z odločno orientacijo na uveljavljanje tržnih zakonitosti. Zato v našem sistemu ni mesta administrativnemu plafoniranju cen, temveč bo težišče politike cen in izvajanja njihove kontrole moralo temeljiti predvsem na analizi tržnih gibanj ter ustreznih intervencijah z
rezervami in z družbeno kontrolo cen. Gospodarske organizacije na ta način
samostojno oblikujejo svoje cene, družba pa ima možnost, da intervenira tam,
kjer bi moglo priti do izkoriščanja določenih monopolnih položajev in konjunktur. Sprostitev cen, ki se bo lahko izvršila postopno in v odvisnosti od skladnosti odnosov med skupnimi in blagovnimi fondi, seveda ne bi smela pomeniti
ponovnih »skokov v povprečnem nivoju cen, temveč njihovo medsebojno usklajevanje na osnovi tržnih zakonitosti. 2e sedaj se postopoma pojavljajo elementi
dejanske konkurence in prihaja do pritiska trga na zniževanje cen, kar ustvarja
pogoje za to, da bi šli na postopno sproščanje cen na nekaterih področjih. Samo
v tistih primerih, kjer obstaja monopolni položaj proizvajalca oziroma kjer gre
za dobrine ali storitve splošnega značaja, kot so npr. električna energija, komunalne usluge in podobno, bi prišel še naprej v poštev režim predpisovanja cen.
Ena'izmed pomembnih nalog s področja gospodarskega sistema bo torej izdelava sistema kontrole cen ter prehoda na sistem svobodnega formiranja cen.
Vzporedno s prehodom na svobodnejši sistem gospodarjenja ter na povečano
vlogo neposrednih proizvajalcev v sistemu financiranja enostavne in razširjene
reprodukcije stopa v ospredje tudi sestava srednjeročnega plana in dokumenta, ki naj bi nakazal osnove ekonomske politike za naslednje leto. Dosedanje izkušnje kažejo, da bi se vloga letnega plana morala spremeniti v tem
smislu, da bi dosedanji plan zamenjali s solidno analizo o problemih in pogojih
razvoja v preteklem letu ter z oceno možnosti in pogojev razvoja v prihodnjem
letu, Skupščina pa bi sprejela samo določene ukrepe ah priporočila, ki bi bih
potrebni za to, da bi se zagotovila realizacija srednjeročnega plana oziroma
realizacija ciljev ekonomske politike.
S tem seveda ne odstopamo od sistema planiranja našega gospodarskega
razvoja, temveč hočemo| prilagoditi plan stvarnim pogojem gospodarskega
sistema. Vse dosedanje preizkušnje so namreč pokazale, da se gospodarski razvoj
usmerja le s srednjeročnim planom, letni plan pa predstavlja samo obliko analize
realizacije tega plana in ukrepe, da bi se srednjeročni plan čimbolj skladno
izvajal. Pomen srednjeročnega plana pa postaja ob pogojih večjega uveljavljanja delovnih kolektivov v gospodarskem razvoju večji kot do sedaj, ker bi
moral po eni strani predvideti razvoj tistih osnovnih gospodarskih in družbenih dejavnosti, ki so pogoj in osnova za splošen napredek, po drugi strani
pa bi moral še v večji meri dati iniciativo za maksimalno izkoriščanje vseh
pogojev in zmogljivosti, ki lahko prispevajo k splošnemu družbenemu napredku.
V kratkem referatu ni mogoče izčrpati vseh vprašanj, ki se pojavljajo in
o katerih bo treba razpravljati in zavzemati stališča vzporedno z uveljavljanjem
gospodarske reforme. Vsekakor pa čaka tako delovne organizacije, kot vse
družbene in 'državne organe in organizacije v letošnjem in naslednjem letu
izredno aktivno delo, ki naj bi prispevalo k temu, da bo gospodarska reforma
čimprej dala zaželene rezultate.
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Predsedujoči Leopold Krese: Zaključujem skupno sejo. Ločeni seji
se bosta nadaljevali takoj — Republiškega zbora v tej dvorani, Gospodarskega
zbora v spodnji dvorani.
(Seja je bila prekinjena ob 9.45 in se je nadaljevala ob 9.50.)
Predsednik Tine Remškar: Nadaljujem sejo Republiškega zbora in
pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima inž. Zdenka Jurančič.
Inž. Zdenka Jurančič: Tovarišice in tovariši. Gospodarska reforma
zahteva od podjetij poslovanje z minimalnimi stroški, kar še posebej velja za
uporabo uvoženih surovin. Rada bi opozorila na primer, ko se surovine ne
uvažajo po najkrajši in najbolj ekonomični poti, ampak se ohranja za današnje
razmere popolnoma nerazumljiv administrativni način distribucije.
Razpolagam s podatki o načinu oskrbe tekstilne industrije z osnovnimi
surovinami, bombažem in volno. Direkcija za surovine, bivši MATRES, namreč
kljub deklaraciji, da se tekstilna podjetja lahko sama oskrbujejo z osnovnimi
surovinami, še vedno igra vlogo generalnega uvoznika, čeprav nima za to niti
pooblastila niti ni za takšno dejavnost strokovno usposobljena. Poslovanje te
direkcije je za tekstilno industrijo neustrezno iz naslednjih razlogov: direkcija
nabavlja surovine po lastni presoji, ne da bi upoštevala potrebe tekstilne industrije glede kvalitete in asortimenta uvoženih surovin. Zaradi načina poslovanja direkcije tekstilna podjetja nimajo vpogleda v specifikacijo zalog, s katerimi direkcija razpolaga, ampak morajo ob sproščanju zalog prevzeti surovine,
ki so jim ponujene. Direkcija skladišči surovine v raznih krajih države in jih
morajo tekstilna podjetja prevzeti pač tam, kjer se jim dodele, čeprav s tem
naraščajo transportni stroški, ki povečujejo- ceno bombaža tudi do 4%. Spremembe asortimaja in uporaba neustreznih surovin, največkrat uporaba surovin
višje kvalitete kot jo zahteva proizvodni postopek, povzroča nadaljnjo milijonsko
škodo, variabilnost v asortimaju surovin pa škodljivo vpliva tudi na afirmacijo
tekstilne industrije predvsem na zunanjem tržišču. Tekstilna podjetja morajo
plačati direkciji nepotrebne stroške za manipulacijo s surovinami in skladiščenje, ki znašajo okoli 10 din pri kilogramu, kar pomeni za tekstilno industrijo
v Sloveniji letno 150 milijonov dinarjev.
Poslovanje preko direkcije, ki naj bi tako obnavljala svoje zaloge, v primeru
bombaža ni potrebno, saj lahko ostane po ugotovitvah strokovnjakov bombaž
uskladiščen tudi 100 let.
V začetku letošnjega leta so si jugoslovanska tekstilna podjetja že nabavila
skoraj petino potrebnih surovin preko uvoznih podjetij oziroma poslovnega
združenja. Zaradi neposlovnosti Jugobanke se je spomladi pojavilo pomanjkanje
bombaža, nato pa je direkcija za surovine s sprostitvijo nekaterih zalog ponovno
dobila pravico na devizna sredstva in dinarske kredite za nabavo surovin. Ta
enkratna intervencija se je nato spremenila brez soglasja z industrijo, v dogovoru med Jugobanko in direkcijo za surovine, v stalno prakso. S tem je tekstilna
industrija izgubila možnost vplivanja na tehnološke karakteristike uvoženih
surovin, ki pomenijo v strukturi cene preko 70%. Tekstilna industrija torej
lahko vpliva na višje ali nižje stroške le še na preostalih 30 % strukture cene
svojih proizvodov. S tem smo v času uveljavljanja gospodarske reforme,
kot v zasmeh težnjam po večji rentabilnosti v poslovanju uveljavili preživeli
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administrativni, dražji in tehnično neprimeren način oskrbe tekstilne industrije
z osnovnimi surovinami. V interesu tekstilne industrije in prav tako tudi širše
družbene skupnosti je, da se devizna sredstva, namenjena za nabavo tekstilnih
surovin uporabijo na najbolj racionalen način in da se z njimi doseže optimalna
gospodarska korist. To pa zahteva oskrbo industrije s surovinami preko za to
usposobljenih delovnih organizacij in ne preko umetnih administrativno-tehničnih tvorb.
Predlagam Skupščini, naj zadolži Izvršni svet, da prepreči takšno neracionalno trošenje deviznih sredstev in s tem omogoči tekstilni industriji poln
vpliv in tudi polno odgovornost za materialno poslovanje.
Predsednik Tine Remškar : Besedo ima inž. Rafael Baraga.
Inž. Rafael Baraga: V svoji razpravi bi rad opozoril na možnosti,
ki jih imamo v Sloveniji pri boljšem koriščenju našega lesnega bogastva, torej
pri boljši izrabi lesne surovine. Ne mislim se preveč spuščati v tovrstno tehnično
problematiko', kajti priznati moram, da je žal ta problematika v lesni industriji
čisto tehnično še dokaj neobdelana. Morda se da delno to opravičiti s tem, da
so problemi zelo heterogeni, vendar pa ;bi v bodoče to ne smelo biti razlog, da se
reševanja ne lotimo bolj resno.
Izkoriščenost lesne mase postaja pri nas toliko bolj problematična, kolikor
bolj se bomo morali prilagajati svetovnemu trgu, kjer je ta problem rešen veliko
ugodneje, saj se v posameznih državah organizirajo' popolnoma novi tehnološki
procesi, s pomočjo katerih se izkorišča lesno maso skoraj 100'%. Ne mislim
na to, da les predelajo v tehnični obdelavi ,100 '°/o, ker to ni mogoče, temveč
mislim na predelavo odpadkov, ki jih izkoriščajo kot lesno surovino za druge
vrste izdelkov. V Sloveniji je izkoristek pri listavcih, ki gredo v tehnično predelavo, 34'%, v ostalih naših republikah pa samo 15 '°/o, tako da znaša jugoslovansko povprečje izkoriščanja 16%. V Zahodni Nemčiji je ta izkoristek 36 %
in smo torej v Sloveniji s 34®/» zelo blizu Nemcem. Večina strokovnjakov je
mnenja, da je tako visok odstotek izkoriščanja lesne mase zadovoljiv in da ni
smotrno stremeti za tem, da bi se odstotek še dvignil, ker bi imelo to za posledico
uporabo slabše kakovosi lesa, kar v finalni predelavi povzroči poleg sedanjih
še nove težave in jo lahko samo draži. Zato je tudi racionalneje ostati pri sedanjem odstotku izkoriščanja pri tehnični predelavi, potrebno pa je, da dvignemo odstotek izkoriščanja lesnih odpadkov. V zadnjih 10 letih si v svetu zelo
prizadevajo, da bi les čimbolje izkoristili. Žagan les postaja dragocen, obenem
pa so potrebe večje kot razpoložljive količine, tako da se ta les nadomešča
z drugimi materiali, ki so cenejši. Karakterističen primer za to je po podatkih
FAO Francija, ki je v svoji proizvodnji pohištva imela leta 1950 še 75'% vezanih
plošč, leta 1960 pa le še 35%, od vse uporabljene lesne surovine.
Iverna plošča je izpodrinila furnir, lesonit vezane plošče, ker pomeni njena
uporaba v proizvodnji pohištva racionalnejšo rešitev. V Franciji leta 1950 ivernih plošč še niso uporabljali, leta 1960 pa predstavljajo v proizvodnji njihovega pohištva že 47 % vse lesne mase. Poleg navedenih plošč je še vrsta načinov
in obdelav lesnih odpadkov, vse od žaganja naprej. Del tega je znanega, del pa
ne; zlasti so manj znane čisto specialne rešitve, ki so pogojene z vrsto lesnega
odpadka. Čeprav te rešitve niso širše publicirane niti obdelane v strokovni literaturi, vemo, da obstoje in da prinašajo proizvajalcem v tujini lep dohodek.
Pri takšnem izkoriščanju lesne mase se pri m3 iztrži neprimerno več kot smo
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navajeni iztržiti mi, ki v večini primerov še vedno mislimo, da naše parne kotle
kurimo z lesnimi odpadki zastonj. Taka kurjava postane absurdna in draga,
čim se zavemo, koliko kalorij nam da en kilogram teh lesnih odpadkov, koliko
pa drugo gorivo, kot na primer mazut in koliko bi lahko iztržili z nadaljnjo
predelavo lesnih odpadkov. S takim načinom proizvodnje in izkoriščanja zlasti
lesnih odpadkov ne bomo mogli nadaljevati, ker ne bomo mogli konkurirati
nekomu, ki na primer iz enega m3 bukovine iztrži skoraj 100% ah 90%,
medtem ko mi iztržimo iz enega m3 bukovine v Sloveniji le 34 %> oziroma poprečno v Jugoslaviji 16 °/o.
Kot sem že navedel, izkoristek za tehnično predelavo tudi v najrazvitejših
državah ni bistveno višji, vendar tamkaj porabijo tudi tako imenovane lesne
odpadke, v čemer imamo mi še dejansko velike rezerve.
Koliko to količinsko predstavlja, naj navedem en sam primer. Lesno industrijsko podjetje, ki je po podatkih tega podjetja predelalo leta 1963 75 000 m3
hlodovine, je imelo pri tem kar 37 kubikov lesnih odpadkov; od tega je industrija lesovine, celuloze in lepenke odkupila 3400 kubikov boljših frakcij odpadkov.
S povečano proizvodnjo in višjo stopnjo finalizacije pa se je v podjetju količina
lesnih odpadkov še povečala. Takih lesno-industrijskih podjetij imamo v Sloveniji približno 15. Z elaboratom o izrabi lesnih odpadkov samo za eno vrsto predelave so v tem podjetju zajeli približno polovico tega materiala ali 17 000 m3 po
ceni od 44 do 76 000 dinarjev za en m3. S tem bi lahko dvignili vrednost proizvodnje za eno milijardo itn 10 milijonov. Pri tem odpade na material, režijske
stroške, amortizacijo, obresti, poslovne stroške 575 milijonov, na čisti dohodek
pred razdelitvijo pa 43 milijonov. Za izvedbo tega programa pa bi podjetje
potrebovalo 781 milijonov dinarjev, od tega za 360 milijonov dinarjev deviz,
pri čemer je vrednost računana po cenah iz leta 1963.
Na tem konkretnem primeru sem hotel pokazati kako veliko bogastvo se
skriva v tako imenovanih lesnih odpadkih. Vidimo, da so to velika sredstva,
zlasti še, če upoštevamo, da imamo v Sloveniji še iz sličnih podjetij, da pa nam
bo uspelo izkoristek lesne mase zvišati le, če bomo ta podjetja modernizirali,
za kar pa je treba zbrati precejšnja finančna sredstva.
Drugi moment, ki se mi zdi pri predelavi lesa bistven, je poleg možnega
izkoristka tudi splošno pomanjkanje lesa. Zopet si bom pomagal s podatki FAO,
ki je za Evropo izdelala lani posebno študijo o perspektivi porabe lesa in problematiki, ki nastaja zaradi čedalje večjega pomanjkanja lesa v Evropi. Po teh
analizah se predvideva, da bo primanjkljaj v evropski lesni bilanci do leta 1975
povečan, in to od sedanjih 26 milijonov na 70 milijonov m3, kar je 1/5 sedanje
gozdne proizvo'dnje v Evropi. Kako hitro se dviga potrošnja lesne surovine,
vidimo iz podatka, da smo imeli leta 1950 v Evropi še 4,8 milijona m3 presežka,
leta-1960 pa že 20 milijonov m3 primanjkljaja lesne surovine. Poglejmo samo
enega izmed potrošnikov lesne surovine, to je pohištveno industrijo. Pohištvo
postaja iz leta v leto vse bolj, skoraj bi dejal, modni artikel. Posebno velja to
za dežele z višjim življenjskim standardom.
Odmisliti moramo to, da bi pohištvo prehajalo iz enega človekovega življenjskega obdobja v drugega, tako rekoč iz roda v rod. Celo v eni generaciji
se pohištvo večkrat menja, kakor se v tem obdobju menja tudi okus potrošnikov. Takšno sliko lahko zasledimo tudi v Sloveniji, kjer se v perspektivnem
planu za obdobje 1963 do 1970 predvideva povečanje proizvodnje pohištva za
80 %>, to je od 250 tisoč na 450 tisoč garnitur. Vendar pa je bilo že leta 1963
doseženo 286 tisoč garnitur, leta 1964 340 tisoč garnitur, kar kaže, da bomo leta
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1970 proizvedli vsaj 50 tisoč garnitur pohištva. Na ta primer porabe lesne
surovine v pohištveni industriji sem opozoril namenoma in sicer zato, ker sem
hotel nekoliko ilustrirati primanjkljaj lesne surovine kot ga predvideva FAO
in ker se ob tako veliki proizvodnji pohištva v Sloveniji resno- postavlja vprašanje premajhnih kapacitet v proizvodnji ivernih plošč.
Proizvodnja ivernih plošč se je v Evropi dvignila od leta 1965, če vzamem
indeks 100 na indeks 628 v letu 1963 ali od 560 000 kubikov na 3 milijone 570
tisoč kubikov. V tem času, ko se je proizvodnja ivernih plošč povečala za
6,28-krat, se je proizvodnja vezanih plošč povečala le za 65®/», lesonitnih plošč
pa za 74 "/o.
V Sloveniji se po študiji inštituta za lesno industrijo že v letu 1964 kaže
primanjkljaj ivemih plošč za približno 10 tisoč kubičnih metrov, po predvidevanjih pa bi jih v Sloveniji leta 1970 rabili 55 do 60 tisoč kubikov. Ce temu
dodamo še izvoz, potem bi rabili približno 65 tisoč kubikov; sedanje proizvodne
kapacitete pa znašajo v Sloveniji komaj 21 tisoč kubikov in še za to količino
je potrebno dopolniti strojno opremo v Cerknici. Tudi če v Jugoslaviji steče
vseh 22 tovarn, ki se gradijo za proizvodnjo ivernih plošč s kapaciteto 200 tisoč
kubikov in če bodo delale s kapaciteto 70 do 75'%, bomo v Jugoslaviji še vedno
izpod evropskega nivoja potrošnje ivernih plošč. Temu pa se seveda pridružuje
še problem pomanjkanja surovine iz lesa iglavcev.
Perspektivni razvoj gozdarstva namreč predvideva, da bo od 4 milijonov
kubičnih metrov poseka šlo za potrebe blagovne proizvodnje 2 milijona 850 tisoč
kubikov, pri čemer bo celulozni industriji manjkalo še vedno 28 tisoč kubikov,
lesna industrija pa bo dobila celo manj kot leta 1963 in sicer naj bi se zmanjšala predvsem poraba hlodovine iglavcev za več kot 100 000 kubikov.
Vse to zahteva, da pristopimo k čim racionalnejšemu izkoriščanju lesne
mase in da varčujemo, intenzivno vlagamo v proizvodnjo lesa, pri čemer moramo upoštevati moderne principe proizvodnje in sanirati degradirane gozdove.
Marsikaj bi se dalo narediti že sedaj in bi rezultati bili tu lahko hitreje dosegljivi kot pri naštetih dolgoročnih nalogah. Zlasti bi bilo potrebno urediti
kontinuirani dovoz lesa na obrate za predelavo. Problem, sunkovitih dovozov
s strani gozdnih gospodarstev ne povzroča pri lesni industriji samo močno
angažiranje obratnih sredstev, pač pa tudi škodo na lesu in sicer mušičavost,
razpokanost in podobno, kar povzroča lesni industriji od 5 do 10 % izgub pri
surovini. To pa pomeni hkrati na tisoče kubičnih metrov hlodovine v Sloveniji.
Naslednja stvar, ki bi jo lahko uredili takoj in bi tako lesni ndustriji kakor
gozdarstvu lahko dala na tisoče kubičnih metrov desk, je večja elastičnost pri
standardih. Omogočiti bi bilo treba, da lesna industrija lahko odkupi tudi nestandardni les, če ji ta ustreza, se pravi, da se ne ozira toliko na dimenzijo,
obenem pa bi morali gozdnim gospodarstvom preprečiti špekulacijo, da bi s prodajo blaga izven standardov ne mogli vsiljevati višje cene. Seveda se vse to nanaša na sedanje obdobje, ko so cene administrativno določene.
Nanizati sem torej hotel nekaj problemov, ki predstavljajo v slovenski lesni
industriji poleg realnih kooperacijskih rešitev dokaj neobdelano področje, ki
pa ga je treba začeti obdelovati, ker se tu skrivajo res velike gospodarske
rezerve.
Ze na začetku sem dejal, da mnogi od teh problemov še niso tehnično niti
rešeni. Če bi se odgovorni činitelji v sodelovanju s prizadetimi gospodarskimi
organizacijami lotili vsaj tehničnega dela problematike, bi se morda rodila tudi
marsikakšna rešitev. Npr. ali bi ne bila velika družbena korist, če bi v naši
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celulozni industriji uspeli predelati tudi del naše bukovine. To zahteva sicer
nekoliko spremenjeno tehnologijo, toda izkoristek bukovine za tehnično predelavo se nam takoj povzpne od sedanjih 34 % na okoli 60 '%>, obenem pa s tem
deloma rešimo tudi problem pomanjkanja surovine iglavcev in iverne plošče.
Ne mislim pledirati za to, da bi lesno industrijo obravnavali na nek poseben način, čeprav vemo, da je to za Slovenijo ena od pomembnejših vej gospodarstva, niti ne mislim predlagati zanjo privilegijev pri kreditiranju. Želim
le reči, da je prav koncept razvoja in izkoriščanja lesne mase, kakor tudi način
financiranja modernejših naprav dokaj nejasen. Prav zato predlagam, da se
pomaga tistim kolektivom lesne industrije, ki se bodo orientirali na proizvodnjo,
ki bo zagotovila boljši izkoristek lesne mase in sicer s tem, da si jim dajo
realne izvozne obveznosti za tisti del deviz, ki jih potrebujejo za nakup naprav,
ki jim bodo tak način, proizvodnje omogočile in da se jih pri taki modernizaciji ne ovira s kopico administrativnih omejitev.
Opozoril bi rad še na problem razlike v cenah med proizvodi primarne in
finalne predelave.
Lesni odpadki niso problematični za žagarijo, posebno ne za stare slovenske
»gartre«, problematični pa so pri finalni proizvodnji. Ravno ta proizvodnja
pa nima sredstev, da bi lahko hitreje napredovala, tako v smislu večje produktivnosti kot ekonomičnosti na sploh. Po reformi smo to razpoko še poglobili.
V našem podjetju smo na domačem trgu pri žaganem lesu in ploščah približno
na istem, kot smo bili pred reformo. Tu mislim na indeks med prodajno in lastno
ceno. Pri finalni proizvodnji pa se ta močno spremeni. Indeks med prodajno in
lastno ceno pred in po reformi je za finalno proizvodnjo neugoden, saj pade na
89,6 '%>. V enako neugodnem položaju je finala proizvodnje pri izvozu, saj je
cena nasproti prejšnji pri. žaganem lesu višja za 34 "/o, pri ploščah pa za poprečno 26,0/o, dočim je cena finalnih izdelkov višja le za 11®/». V takšni situac
iji je premija, s katero se stimulira izvoz žaganega lesa, dejansko nerazumljiva.
Še nikogar nisem dobil, ki bi lahko to utemeljil. Cemu je potrebna 6'% premija
za izvoz žaganega lesa, ki ima že tako solidno ceno in mu jo nihče niti ne
oporeka, vendar je nerazumljivo, zakaj stimuliramo izvoz surovega lesa. Ali
morda zato, da bomo lahko pošiljali ven tudi naše delavce, da ga bodo predelovali in ustvarjali dohodek drugje in ne doma, ali morda zato, da se bo vsak
lesno industrijski obrat na vsak način boril za svojo žago, za svoj gater, da
se bo lahko prelival dohodek iz enega proizvoda v drugega, da res ne bomo
prišli še tako kmalu na to, kaj se nam splača in kaj ne. Če k temu dodamo še
dejstvo, da za žagan les ni izvoznih carin, za finalno proizvodnjo pa te znašajo
v večini primerov 17 % pa tudi 30'% in celo več, potem ni čudno, da ne moremo
najti tistega, ki bi znal o'bjektivno povedati, čemu je potrebna situacija za izvoz
surovine, ki jo vsi iščejo doma in na tujem. Poleg tega naj povem še to, da je
tudi tistim, ki prejemajo premije, skoraj malo nerodno.
Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tov. Franc Leben.
Franc Leben: Tovarišice in tovariši poslanci! Ze polne tri mesece se
naše gospodarstvo in celotna družbeno-politična dejavnost nahaja v novih pogojih gospodarske reforme. V tem kratkem času se že kažejo novi pozitivni
premiki pa tudi težave na nekaterih področjih naše družbene dejavnosti. Ti pojavi so vsekakor spodbudni in potrjujejo, da so bili prvotni koncepti gospodarske
reforme praviloma postavljeni.
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Predvsem lahko ugotovimo, da se je umirilo zaposlovanje in fluktuacija delovne sile ter izboljšala delovna disciplina, da so delovne skupnosti uresničile
številne ukrepe za zmanjšanje stroškov reklame, reprezentance, stroške za
službena potovanja itd. Nekatere delovne organizacije so pri tem posegle celo
predaleč, ker so ukinile, topli obrok hrane oziroma malice. Precej delovnih
skupnosti je začelo usmerjati svoja prizadevanja v izrabo delovnih sredstev,
v popolnejše izkoriščanje surovin in materiala, v boljše gospodarjenje in podobno. Kljub temu pa glede nekaterih pojavov v delovnih organizacijah ne moremo biti povsem zadovoljni, ker zavirajo nadaljnjo rast gospodarske moči, zlasti
glede nedoseganja planske proizvodnje in storilnosti dela, občutnega pomanjkanja obratnih sredstev, prezadolženosti gospodarskih organizacij ipd. Še posebno zaskrbljujoče pa je vprašanje valorizacije osebnih dohodkov, saj so realni osebni dohodki ob porastu življenjskih stroškov v času izvajanja reforme
občutno padli. V priporočilu Zvezne skupščine je o delitvi dohodka in osebnih
dohodkov v delovnih organizacijah v zvezi z valorizacijo osebnih dohodkov
rečeno naslednje: Zaradi sprememb cen se bodo življenjski stroški v celoti
povečali približno za 22 %. To naj bi bil tudi splošni okvir za globalno povečanje
ravni osebnih dohodkov v delovnih organizacijah po vsej državi, s katerim
bi bili zavarovani realni osebni dohodki delavcev.
V naši republiki pa na osnovi uradnih podatkov — ugotavljamo, da so se
dvignili osebni dohodki v razdobju januar-avgust letos, v primerjavi s povprečjem lanskega leta nominalno za 38°/o, življenjski stroški pa so se v istem obdobju dvignili za 47,4%. Realni osebni dohodki so se torej znižali.
Poglejmo še nekaj podatkov za mesec avgust in september. V avgustu so se
življenjski stroški nasproti juliju dvignili za 22i0/o, v septembru pa za 23%.
Nominalni osebni dohodki pa so se povečali v mesecu avgustu nasproti prejšnjemu mesecu v gospodarstvu za 14%, v družbenih službah pa so bili celo za
2 % nižji. V mesecu septembru so bili izplačani nominalni osebni dohodki nasproti juliju v gospodarstvu v enaki višini kot v mesecu avgustu, torej so bili ža
14 % višji, v družbenih službah pa so bili nižji za nadaljnje 3%. Zaradi takšnih
neskladij se je življenjska raven občutno znižala predvsem tistim delavcem,
ki prejemajo osebne dohodke do 60 000 din na mesec. Teh delavcev pa je bilo
zaposlenih v gospodarstvu v prvem polletju letos kar 73,1 %.
Posebno pereče je vprašanje osebnih dohodkov delavcev zaposlenih v negospodarskih dejavnostih, kjer so se znižali osebni dohodki v primerjavi z mesecem
julijem za 5'%. Skratka, ugotoviti moram, da valorizacija osebnih dohodkov
ne poteka tako, kot je to rečeno v priporočilu Zvezne skupščine, in da našemu
gospodarstvu, v času zadnjih 3 mesecev s povečano proizvodnjo, s storilnostjo
dela, z boljšim poslovanjem in z varčevanjem ni uspelo obvarovati že obstoječo
življenjsko raven. Zato menim, da se je doslej na področju valorizacije osebnih
dohodkov premalo napravilo in da gospodarstvo v tej smeri ni dovolj učinkovito
ukrepalo. Se celo več. Imamo primere, da so v nekaterih delovnih organizacijah
prigospodarili več sredstev za osebne dohodke, vendar jih zaradi neke solidarnosti do drugih gospodarskih organizacij, ki so v težjem položaju, niso izplačali
v ustrezni višini.
Menim, da bodo takšne uravnilovske tendence znotraj komun lahko povzročile nadaljnje zaviranje gospodarske aktivnosti ter ustvarile politične in podobne
probleme. Končno morajo novi pogoji v gospodarski reformi, tako smo se tudi
dogovorili, v najostrejšem, konkurenčnem boju dvigniti osebne dohodke na višjo
raven v vseh tistih delovnih organizacijah, v katerih bodo s smotrnim gospodar-
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jenjem dejansko prigospodarili večji dohodek podjetja. Ne smemo se sprijazniti
s takšno politiko delitve osebnih dohodkov, ki bi iz meseca v mesec zniževala
življenjsko raven zaposlenih, posebno ne tam, kjer so že dani objektivni pogoji
z.a zvišanje osebnih prejemkov. Menim, da se za takšen koncept delitve osebnih
dohodkov nismo zmenili, ker v začetku reforme takih stališč nismo1 proklamirali.
Jasno je, da povečevanja osebnih dohodkov na račun nove emisije denarja
in kompenzacije zaradi povečanih življenjskih stroškov ne moremo dovoliti.
Takšno stališče so kolektivi glede delitve osebnih dohodkov tudi sprejeli. Prav
tako pa se ne moremo zaradi družbeno-političnih in gospodarskih zahtev sprijazniti s tem, da bom sedaj v reformi postali do tega problema preveč ravnodušni in tiho stali ob strani. Zato je treba vprašanje povečanja realnega osebnega
dohodka postaviti z vso ostrino. V gospodarskih organizacijah se morajo hitreje
najti notranje rešitve, ne samo na račun varčevanja, ampak v večji proizvodnji
in storilnosti dela. Prav tu pa so strokovne službe v gospodarskih organizacijah
premalo napravile. Menim, da delovni kolektivi, organi samoupravljanja in sploh
politične organizacije v kolektivih, niso dovolj vplivale na vodstva podjetij in na
strokovne službe, ki so dolžne iskati ustrezne rešitve v boljši organizaciji dela,
v boljšem tehnološkem postopku, v poslovanju itd.
Glede na to, da višji strokovni kadri, z višjimi osebnimi dohodki, niso tako
močno prizadeti glede zmanjšanja življenjske ravni, je logično, da se prav pri teh
pojavlja več oportunizma, kot vsestranska pripravljenost za kompleksno reševanje omenjenih problemov. Zato menim, da ni prav, da smo v tem času glede
valorizacije osebnih dohodkov molčeči, namesto da bi z ostrejšo kritiko prisiljevali vodstva gospodarskih organizacij k hitrejšemu reševanju valorizacije osebnih dohodkov.
Ne bi bilo odveč omeniti tudi novo situacijo v gospodarskih organizacijah,
ki je nastala ob psihozi odpuščanja delovne sile. Zaradi strahu pred odpovedjo
delovnega razmerja, se je sicer izboljšala delovna disciplina, na drugi strani pa
je ta psihoza zmanjšala zahteve delavcev in omilila pritisk na vodstveni in
strokovni kader za hitrejše reševanje problemov osebnih dohodkov. Poleg tega
nismo do danes rešili vprašanje stimulativnejšega nagrajevanja vodilnega in
strokovnega kadra, da bi sama delitev po delu dovolj stimulirala ta kader glede
boljšega gospodarjenja in poslovanja. Zaradi tega je v delovnih organizacijah
takšno stanje, da je pretežna večina delavcev z nižjo ali srednjo strokovno izobrazbo nagrajevana po stvarnih merilih dela in se pri teh osebni dohodki
oblikujejo iz osnovnih tarifnih postavk in iz gibljivega dela. Ponekod znaša
gibljivi del osebnega dohodka celo od 50 do 80 fl/o osnovne postavke. V teh
primerih nastopajo velika nihanja osebnih dohodkov navzdol ali navzgor, odvisno pač od delovnih uspehov.
Popolnoma drugače pa izgleda formiranje osebnih dohodkov delavcev na
vodilnih in strokovnih delovnih mestih. Pri njihovih osebnih dohodkih praktično
ni omenjenega nihanja, saj je osnovna tarifna postavka, stalna in znaša na
primer 95 ^/o izplačanega osebnega dohodka, ostalih 5°/» pa predstavlja gibljivi
del osebnega dohodka. Prav pri tej kategoriji zaposlenih bi se moral osebni
dohodek oblikovati tako, da bi bila osnovna postavka čim nižja, tem večji pa
bi moral biti gibljivi del osebnega dohodka, ki bi bil odvisen od obsega proizvodnje, od storilnosti dela, od uspešnega poslovanja itd.
Tak stimulativni sistem nagrajevanja bi tudi pri strokovnih službah vnašal
rizik glede višine osebnih dohodkov, razumljivo pa je, da te službe ne bodo same
od sebe pripravljene izdelati takšnega sistema delitve osebnih dohodkov, ki bi
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jih vezal na večji rizik in nihanje glede gibljivega dela osebnega dohodka. Te
pripravljenosti ne bo toliko časa, dokler bo delovni kolektiv toleriral takšno
delitev pri vodilnem in strokovnem osebju in če se ne bo hkrati s tem izvajal
tudi od zunaj ostrejši politični pritisk za ureditev tega vprašanja. Iz splošno
družbenih in političnih interesov pa se imperativno postavlja, da je treba takšno
toleriranje takoj odpraviti in tudi osebne dohodke strokovnih služb vezati na
konkretne uspehe pri delu. Ne samo, da strokovne službe niso pravilno in dovolj
stimulativno nagrajevane, tudi dosedanja praksa nagrajevanja izumiteljev in
racionalizatorjev je popolnoma neučinkovita. Posledice takšne prakse so tu. Zato
imamo na primer v naši državi desetkrat manj prijav izumov in tehničnih izboljšav, kot v sosednih enako razvitih državah. Prav tu pa so največje rezerve,
ki jih lahko odpravimo, če bodo te pomembne in potrebne ljudi močneje stimulirali.
Predsednik Tine Remškar: Besedo ima poslanec Milan Kristan.
Milan Kristan: Tovariši poslanci! V razpravi bi se rad dotaknil nekaterih problemov in pojavov s področja kreditne politike.
Poročilo republiškega sekretariata za gospodarstvo za mesec avgust ugotavlja, da je kljub visoki realizaciji gospodarskih organizacij, ki znaša v avgustu
256 milijard dinarjev, kljub visokemu stanju sredstev na žiro računih in kljub
visoki likvidnosti poslovnih bank mnogim podjetjem primanjkovalo sredstev
za plačilo svojih obveznosti. Poročilo nadalje ugotavlja, da se povečuje število
blokacij žiro računov in vloženih tožb ter da mnoga podjetja nimajo za najetje
sezonskih kreditov sredstev za 20% lastno udeležbo. Nadalje to poročilo tudi
ugotavlja, da se ti primeri kopičijo in da naraščajo in da se prav zaradi tega
upravičeno ocenjuje, da bodo problemi na tem področju vedno težji. Ti pojavi
seveda niso rezultat le zaostrenih pogojev poslovanja po reformi, temveč tistih
zaostritev kreditne politike, ki smo jo sprejeli v letošnjem letu za to, da bi
dosegli večjo stabilnost gospodarstva. Po podatkih iz periodičnih obračunov
gospodarskih organizacij za prvo polletje leta 1965 je razvidno, da so močno
narastle medsebojne obveznosti, da se je delež terjatev v fakturirani realizaciji
močno povečal skoro v vseh dejavnostih. V industriji je bila plačana realizacija
v prvem polletju za 13 % večja kot lani, realizacija gotovih proizvodov po izdanih fakturah je večja za 18 l0/o, terjatve pa za 35'%. Navedene tendence se
niso menjale niti v naslednjih mesecih. Zaradi hitrejšega povečevanja materialnih stroškov, četudi je stopnja porasta v globalu za celotno gospodarstvo
nekoliko nižja od fakturirane realizacije ter zaradi drugačne razporeditve kupne
moči so se problemi še povečali in se je medsebojno kreditiranje še povečalo
oziroma naraslo. Zaloge izgotovljenih izdelkov v industriji so bile v maju le
12!% večje, julija letos pa so bile celo za 22 l0/o večje kot povprečno lani. Pri tem
so bile zaloge blaga za široko potrošnjo za približno 25% večje. Krediti iz
bančnih sredstev za blagovni promet so padli v avgustu letos na indeks 86,6
nasproti avgustu lani, delež teh kreditov v skupnih kreditih pa je padel od
34,2 na 32,7%. Krediti za zaloge so v mesecu avgustu letos večji za okoli 2%,
krediti za določene posle pa za okoli 7 %. Medtem ko so krediti iz bančnih
sredstev dani industriji, kmetijstvu in gozdarstvu narastli, so dani krediti teh
sredstev nižji v gradbeništvu, prometu in trgovini. Za avgust lahko ugotovimo
premik zalog od proizvajalca v trgovino, kar pa ni bilo spremljano z adekvatnimi premiki obratnih sredstev.
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Iz navedenega lahko ugotavljamo tendence oziroma činitelje, ki bodo vplivali tudi v bodoče na celotno gospodarsko gibanje. Res je, da moramo kreditno politiko smatrati kot enega najpomembnejših instrumentov stabilizacijske
politike ter instrumentov gospodarske politike nasploh. Res je, da z izvajanjem
načrtne kreditne politike podpiramo vse intence gospodarske reforme, pa tudi
da z neustrezno kreditno politiko lahko zavremo proces preosnove celotnega
gospodarstva. Na splošno sicer lahko ugotovimo, da je kreditna politika letos
ustrezna, da deluje kot stabilizacijski faktor ter da je zadovoljiva, ker se kreditira predvsem tista proizvodnja, ki ima plasma bodisi na domačem bodisi na
tujem tržišču. Primeri hitrega naraščanja medsebojnih zadolžitev na eni strani
in zalog nekaterih vrst blaga, bodisi v proizvodnji, bodisi v trgovini na drugi
strani, pa vendarle upravičeno vzbuja vprašanje, ali ni ta kreditna politika
nekoliko prekruta, ah ne bo, kolikor bo takšna tudi v bodoče, preveč zavrla
dinamiko razvoja.
Menim, da je upravičena trditev, da bi bilo preuranjeno že sedaj liberalizirati kreditno politiko na celotni fronti, kar pa ne pomeni, da bi morali določeno proizvodnjo, kakor na primer industrijo gradbenega materiala in podobne,
obravnavati tako, da bi v čim večji meri upoštevali specifičnosti določene proizvodnje, upoštevajoč tudi realnost konjunkturnih zastojev. V celoti podpiram
osnovno orientacijo, da naj bi večina kreditov v globalu naraščala nekoliko
počasneje kakor proizvodnja, toda pri tem ne bi smela biti prizadeta tista
proizvodnja, ki je zašla v težave zaradi trenutnega padca konjunkture, ker je ta
padec le začasen in je bolj učinek subjektivnih kot objektivnih vzrokov. To
pa ne pomeni, da moramo opustiti napore, da bi dosegli pri isti masi kreditov
čim večje gospodarske učinke. Hitrejše obračanje sredstev je globalno ena
izmed osnovnih nalog, ki se postavljajo pred naše gospodarstvo. Praksa pa kaže,
da tudi s selektivnostjo kreditne politike nismo uspeli odkriti, oziroma da
odkrivamo le počasi tiste točke, kjer se sredstva zadržujejo, kjer se večajo
sredstva za neidočo proizvodnjo in podobno.
Da bi se take točke odkrivale avtomatično in hitreje, so bili že izdelani
določeni predlogi o uvedbi menice, ki bi tudi v našem sistemu lahko odigrala
vlogo avtomatičnega selektorja. Predlogi, ki so bili izdelani, zaslužijo brez dvoma
vso pozornost in bi jih bilo treba obravnavati z vso skrbnostjo. Menico, kot
plačilno sredstvo, bi kazalo uvesti čmprej, če bi se ugotovilo, da bi ta menica
imela pozitiven vpliv na proces proizvodnje in prometa. K rešitvi problema
obratnih sredstev pa v veliki meri lahko' prispevajo tudi napori delovnih organizacij, večja poslovnost, prilagajanje novim pogojem tržišča, doslednost glede
izvajanja rokov za dobave, standardizacija, poslovno sodelovanje, predvsem pa
tudi večja vloga delovnih organizacij pri nabavljanju surovin in polfabrikatov,
kar se često prepušča monopolnim organizacijam, o čemer je bilo že tudi danes
govorjeno. Brez dvoma bo treba v prihodnje posvetiti vprašanju monetarne in
pa kreditne politike več pozornosti, preanalizirati ta gibanja in reagirati, ko se
pojavijo tendence, ki bi lahko zavrle gospodarsko aktivnost v takšni smeri, ki ne
bi bila upravičena.
Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovarišica Alojzija Doltar.
Alojzija Doltar: Tovarišice in tovariši poslanci! Stanovanjska reforma vnaša sama po sebi bistvene spremembe v sistem financiranja izgradnje
stanovanj, hkrati pa vplivajo na to še spremembe na ostalih področjih, ki teme-
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ljijo na spremembah v gospodarstvu. Odraz tega je manj zgrajenih stanovanj,
saj je bilo letos predvideno, da bo zgrajeno v Sloveniji 12 000 stanovanj, do
sedaj pa je bilo zgrajenih nekaj nad 2000 stanovanj. Vzroki za izredno kritično
stanje na tržišču s stanovanji so predvsem naslednji:
1. Velik obseg gradnje stanovanj za trg, ki znaša skoraj od 40 do 50'%, je
specifičen problem naše republike. Predpisi o financiranju so enotni za vso
državo, ki se seveda prilagajajo povprečnim potrebam. K temu je prispevalo tudi
splošno pomanjkanje gradbenega materiala.
2. Ukinitev stanovanjskih skladov, in s tem v zvezi mnogo večja previdnost
bank glede dajanja garancij, nepripravljenost bank na prevzem obveznosti zaradi preangažiranosti stanovanjskih skladov; in dalje dezorganizacija kupcev stanovanj, posebej še varčevalcev.
Naj navedem samo en primer. Dobro vpeljano varčevalsko službo sta imela
stanovanjska sklada občine Ljubljana-Šiška in Ljubljana-Bežigrad. Sedaj, ko
se stanovanj siki skladi reformirajo pa banka ne želi prevzeti obveznosti, nastalih
iz tega razmerja.
Obenem pa so se ta sredstva vezala pri banki tudi v druge namene, kot na
primer za športno halo v Ljubljani. Zato ni čudno, da lahko zasledimo v našem
dnevniku »Delo« tole zahtevo 23 državljanov: »Želimo resno in javno razpravo
o pogojih stanovanjskih kreditov«.
Mislim, da ni treba posebej poudariti diskriminacije do teh varčevalcev,
kajti njihove vloge, kot predplačila za stanovanja pri stanovanjskih skladih bodo
ostala neizpremenjena, medtem ko se bo obrestna mera hranilnih vlog v bankah
zvišala.
3. Izračuni delovnih organizacij, da bodo v novih pogojih lažje in ceneje
reševali stanovanjske probleme za svoje delavce. Večina strokovnjakov in vodilnih uslužbencev je dobila stanovanje pri njihovih delovnih organizacijah,
ostalim delavcem pa v sedanjih pogojih nudijo po milijon dinarjev ali eno
osmino vrednosti stanovanja in s tem rešujejo njihove stanovanjske probleme.
Glede ureditve teh vprašanj so bili dani številni predlogi, da se prepreči takšen
potek dogodkov in stagnacija v obsegu stanovanjske graditve, toda žal niso bili
upoštevani.
Gospodarske spremembe, ki jih uvajamo, brez dvoma vplivajo tudi v smeri
večjega varčevanja, tako na posameznike, kot na gospodarske organizacije, zato
so in bodo še nadalje znatno zaostrovale kriterije za uporabo sredstev, posebno
pa še kriterije za vlaganja v stanovanja. Dokaz za to je precejšnje število neprodanih stanovanj v Sloveniji, kakor tudi neizkoriščenost gradbenih kapacitet.
V delovnih organizacijah, ki se bavijo s številnimi ekonomskimi oziroma proizvodnimi problemi, bo zelo verjetno nekaj časa manj možnosti in manj razpoloženja za vlaganja v sklad skupne porabe, oziroma v stanovanja, posebno
še, ker se precej razširja mnenje, da sedaj, ko so delovnim organizacijam odstopljena sredstva 4 °/o stanovanjskega prispevka, niso potrebna dodatna vlaganja za te potrebe. Mimogrede se slišijo še pripombe, da se zahteve po stanovanjih v delovnih organizacijah manj odločno postavljajo zaradi bojazni, ker
je delavec brez stanovanja, ki predstavlja problem za podjetje, prvi na seznamu
za odpust.
Iz splošnih vidikov gledano je treba omeniti pomen reforme za stabilizacijo
denarja. Zato smatram, da je že čas, da se nedvoumno in javno pove, da bodo
zaradi tega tudi naložbe v izgradnjo stanovanj, čeprav je to nujna uporabna
dobrina, manjše od predvidenih. Pri tem mislim predvsem na tako imenovana
5
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dodatna bančna sredstva, o katerih govori resolucija o bodoči stanovanjski
graditvi.
Stanovanjska reforma, ki je že v teku in bo začela v celoti delovati si. 1.
1966, bistveno menja že ustaljene odnose v tej dejavnosti zlasti glede večjega
angažiranja lastnih sredstev pri stanovanjski izgradnji in v ekonomskih stanarinah. Stanovanjski prispevek v višini 4l0/o na bruto osebne dohodke se decentralizira in se bo porabil delno kot subvencija za polno stanarino. Težnje za
stabilizacijo cen in vrednosti denarja pa ustvarjajo osnovne pogoje za pristop
k organizaciji varčevanja. Čeprav so, več ali manj znani viri sredstev za stanovanjsko izgradnjo, je nemogoče, da bi jih že danes točno precizirali. Govorimo
lahko le o novih dispozicijah, o premiku glede novih virov ter o spremembi
strukture teh sredstev. V letu 1966 bodo< nastali novi premiki na tem področju
predvsem v tem smislu, da se bo znatno povečala vloga gospodarskih organizacij in bank. Namesto skladov se pojavljajo stanovanjska podjetja, ki bodo
imela na razpolago prav tako pomembna sredstva. Letošnje težave pri kreditiranju proizvajalcev stanovanj so pokazale, da verjetno ne bo mogoče vsaj v
doglednem času ne računati na kreditiranje proizvodnje stanovanj po industrijskem principu, pa ne samo zaradi razdrobljenosti finančnih sredstev, namenjenih za financiranje stanovanjske izgradnje ter obratnih sredstev, ampak tudi
zaradi tega, ker je proizvodni ciklus gradnje, ekonomsko* gledano-, še vedno dolg,
in ker je ta proizvod izredno drag. Obratna sredstva, potrebna za gradnjo na
primer 10 000 stanovanj, bi znašala preko 45 milijard, rok gradnje pa bi naj bil
12 mesecev. Take želje seveda niso uresničljive.
Sprememba v financiranju stanovanjske izgradnje bo spremenila tudi strukturo kupcev stanovanj. Med njimi je že in bo tudi nadalje močna skupina
individualnih kupcev, zato je zelo pomembno hitro organizirati varčevalne
službe, ker lahko le na ta način, do neke mere, preprečimo vakuum v stanovanjski graditvi, ki bo nastal predvsem v letu 1970, z ukinitvijo stanovanjskega
prispevka. Kje bodo organizirani varčevalci, še ni odločeno. Kjerkoli pa že bodo,
bi morala biti varčevalna služba zasnovana na trdni osnovi in ob zadostni
garanciji, zlasti še, če se bo ta nahajala v banki. Banka bo morala imeti poln
posluh za te probleme in bistveno spremeniti svoje delovanje. Ne bi se smelo
ponoviti, da bi morali varčevalci v dnevnem časopisju obravnavati medsebojna
neenakopravna razmerja, kot je bil to primer neke objave v dnevnem časopisju,
glede zaračunavanja bančne provizije, ki jo terja banka od višine stanovanjskega
kredita 12 000 din, kar 4000 din mesečno. Ne bi se na tem mestu spuščala v
skrajno neumesten in neopravičljiv odgovor banke, katerega lahko da le nekdo,
ki se čuti vzvišenega nad vsem dogajanjem; in to je banka v neki meri pri nas
še vedno. Naj mi prizadeti oprostijo.
Kvalitetno in kompleksno rešitev financiranja stanovanjske in komunalne
graditve vidimo predvsem v banki, ki bo temeljila na večji poslovnosti in bo
imela drugačno vlogo in vsebino dela, kot pa jo je imela doslej.
Mislim, da ne bi škodilo, ko toliko stvari radi primerjamo z Zahodom, da
prevzamemo tudi nekaj takega, kar mogoče ne bi bilo povolji le samim bančnim
institucijam, ampak tudi njihovim komitentom.
V sedanjem obdobju bi morale banke združevati stanovanjska sredstva,
kot na primer anuitete stanovanjskih kreditov, sredstva stanovanjskega prispevka, sredstva stanovanjskih podjetij ter komunalnih skladov in sredstva
proizvajalcev stanovanj, zlasti še zato, ker ni pričakovati, vsaj v bližnji prihodnosti dodatnih sredstev, o katerih govori resolucija o stanovanjskem gospo-
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darstvu. Zal pa se bodo morala ta sredstva po bančnih izjavah, glede na trenutne
težave, delno prelivati v druge sklade. Kljub temu smatram, da bo zastoj v
stanovanjski izgradnji, kakor tudi povpraševanje lahko le začasno. Trajalo bo le
toliko časa, dokler ne bodo delovne organizacije, pri tem mislim tudi nai gradbena podjetja, temeljito spoznala nove pogoje delovanja, kupci stanovanj pa se
bodo lahko točneje orientirali.
Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš Boris Butina.
Boris Butina: Tovarišice in tovariši poslanci! V pripravah na gospodarsko reformo smo si bili edini, da moramo z ukrepi reforme doseči v prvi
fazi umiritev, nato pa postopno stabilizacijo tržišča, oziroma gospodarstva nasploh. Naš namen je bil, da omejimo domačo potrošnjo v realne okvire in
ustvarimo ustrezne blagovne zaloge, hkrati pa povečamo izvoz ter s tem zmanjšamo deficit v trgovinski in plačilni bilanci, obenem pa izboljšamo oskrbo proizvodnje.
Upravičeno smo domnevali, da bo sprememba tečaja dolarja spodbudila
turistično gospodarstvo in druge vire neblagovnega deviznega priliva, ki je bil
v prvi polovici letošnjega leta v upadanju.
Čeprav je obdobje po reformi kratko in ni mogoče kompleksneje oceniti
njenih učinkov, pa je odbor za trgovino, gostinstvo in turizem, ko je na osnovi
predloženega gradiva obravnaval gibanje gospodarstva v prvih osmih mesecih
letos, dopolnjeno s podatki za mesec september bil mnenja, da so tendence v
gibanju blagovnega in turističnega prometa v tem času v glavnem v skladu
s predvidevanji gospodarske reforme. Nekatera neskladja, bodisi tista, ki izvirajo
iz obdobja pred reformo, ali pa jih je odkrila reforma sama, bi bilo treba hitreje
analizirati in odstranjevati, ker v bistvu pomenijo oviro za popolnejšo uveljavitev reformnih načel.
V obdobju po reformi ugotavljamo tendenco zmanjšanja blagovnega prometa, kar ni samo rezultat večjih poprejšnjih nakupov, temveč tudi spremenjenih odnosov v cenah in zmanjšanje kupne moči potrošnikov, kakor tudi
strukturnih sprememb v potrošnji. Indeksi blagovnega prometa, ki so v prvi
polovici leta naraščali in dosegli v obdobju od januarja do junija v maloprodajnem prometu indeks 132, v prometu na debelo pa indeks 138, po uveljavitvi
ukrepov reforme padajo. To zmanjšanje predstavlja sicer po vrednosti samo 8%,
z upoštevanjem porasta cen za 23 % pa ocenjujemo, da je količinski promet
padel za 25lo/o. Najbolj je padel promet pri živilih za 27'°/©, pri mesnih izdelkih
za 2210/», pri kurivu za 18®/o in pri tekstilu za 14fl/o. V septembru je promet
porastel za 6 '%>, kar kaže na določeno urejenost tržišča, kar je v skladu z doseženo stopnjo valorizacije osebnih dohodkov.
Založenost trgovine je bila do septembra zaradi povečanih nakupov slaba.
Postopoma pa se je stanje izboljševalo. Na tržišču še vedno primanjkuje nekaterih vrst blaga, zlasti gradbeni in reprodukcijski material, gumijasti izdelki,
pralni praški, posoda, steklenina itd. Te težave so še večje zato, ker so obstoječe
zaloge zelo desortirane. V nekaterih primerih vplivajo na desortiranost zalog
tudi nesorazmerja med cenami surovin in cenami končnih izdelkov, zaradi česar
podjetja zmanjšujejo ali celo opuščajo njihovo proizvodnjo.
Spremenjena struktura potrošnje je povzročila tudi kopičenje investicijske
pisarniške opreme, pohištva, kamionov, radijskih in televizijskih sprejemnikov
in drugih gospodinjskih aparatov. Takšna gibanja v potrošnji narekujejo trgo5*
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vini, da se bolj organizirano povezuje s proizvodnjo, tekoče opozarja na spremembe v potrošnji in tako olajša industriji prilagoditev proizvodnje potrebam
tržišča.
Letošnja slaba letina je povzročila težave v preskrbi z zelenjavo in sadjem.
Ker niso bile pridelane zadostne količine, so cene nesorazmerno porasle. Nasproti mesecu septembru preteklega leta so se na primer cene zelenjavi dvignile
za 80 »/o, sadju pa za 73 °/o. Vzroki za tako velik porast cen . in slabo oskrbo
niso samo v nezadostni proizvodnji, temveč tudi v slabi organizaciji tržišča teh
pridelkov, kar je prizadelo predvsem večja potrošniška središča.
Trg s temi artikli je še vse preveč utesnjen v okvir premalo razvite trgovske
mreže, kar onemogoča neposredno intervencijo nekaterih družbenih kot zasebnih kmetijskih proizvajalcev. Nedvomno bi z organizacijo sodobno urejenih
tržnic in z delno sprostitvijo drobne iniciative v prometu s sadjem in zelenjavo
poenostavili pot od proizvajalca do potrošnika in povečali interes proizvajalca
za večjo proizvodnjo. Čeprav je preskrba prebivalstva preko organiziranja
ozimnice odraz neurejene trgovine, je bila, zaradi letošnje slabe letine, poudarjena skrb občinskih skupščin pri zagotovitvi ozimnice po zmernejših cenah.
Izkazalo se je, da je mogoče s koriščenjem sklada rizikai uspešno intervenirati
pri oskrbi prebivalstva.
Na poslovanje trgovine negativno vplivajo tudi nekateri nerešeni problemi,
ki izvirajo še iz obdobja pred reformo. Reforma sama pa jih še bolj zaostruje.
Med te spadajo zlasti neizdelani sistem cen in marž, pomanjkanje obratnih
sredstev in nejasnost položaja trgovine in njene organizacije.
Ze ob sprejemanju reformnih ukrepov smo vedeli, da bomo morali v prvem
obdobju reforme tudi z administrativnimi ukrepi preprečevati dviganje cen.
Sedaj je pod kontrolo nad 60 '%> vseh proizvodov, v prehrambeni stroki pa celo
nad 70 '%. Takšno kontrolo cen prehrambenih proizvodov nam trenutno situacija
na trgu še upravičuje, bo pa prej ali slej nevzdržna, ker je pričakovati, da bo že
letos prehrambena trgovina na meji rentabilnosti. Zato bo treba sistem cen
in organizacijo trgovine ustrezno uskladiti. Čimprej bi bilo treba začeti s postopnim sproščanjem cen tistih proizvodov, ki niso bistvenega pomena za življenjski standard, kot tudi tistih proizvodov, ki jih proizvajamo dovolj ali celo
Več, kot jih domače tržišče, potrebuje.
Tendence večanja zalog nekaterih proizvodov narekujejo, da bolj smelo
pristopamo ne samo k sproščanju cen, ampak tudi k uveljavljanju ustreznejših
odnosov med proizvodnjo in trgovino. Menim, da bi lahko tudi proizvodnja
pokazala večjo skrb za prodajo svojih izdelkov, kar bi lahko v določeni meri
dosegli z uvajanjem rabatnega sistema. V nekaterih primerih, kot na primer
v tovarni koles Rog, povzročajo maksimirane cene proizvajalcem nepotrebne
težave, čeprav je njihova produktivnost že na evropskem nivoju. Drugod, na
primer v industriji električnih aparatov in v pohištveni industriji, pa maksimirane cene ne silijo proizvajalcev v specializacijo in poslovno sodelovanje, ker
omogočajo obstoj tudi slabim .proizvajalcem. Potrebno bi torej bilo, da bi takšne
nelogičnosti v cenah sproti analizirali in odpravljali.
Trgovinske organizacije imajo zaradi zvišanja cen in povečanega obsega
poslovanja težave tudi z obratnimi sredstvi. Menim, da je nerealno pričakovati,
da bodo trgovska podjetja lahko zadostila pogojem, ki jih postavlja Narodna
banka glede formiranja trajnih obratnih sredstev in da tudi ni dovolj, da premaknemo za nedoločen čas rok izpolnitve te obveznosti, temveč je nujno, da
Se trgovini postavi realne obveznosti za povečanje lastnih obratnih sredstev, pri

29. seja

69

čemer bi morali upoštevati specifičnost poslovanja in koeficient obračanja zalog
v posamezni trgovinski stroki.
Nekatere odprte organizacijske probleme v trgovini bo uskladil novi zakon
o blagovnem prometu, ki bo sprejet predvidoma do konca leta 1965. S tem
zakonom bodo dane širše osnove in večja sproščenost pri upravljanju trgovinske
dejavnosti ter bodo dane večje možnosti za preprečevanje monopolizma.
Čeprav je bila ob sprejemu ukrepov gospodarske reforme omenjena tudi
možnost, da bo v prvem obdobju prišlo do zmanjšanja izvoza zaradi težav, ki so
posledica prilagajanja gospodarstva novim odnosom, pa nam nadaljnja rast
izvoza v mesecih septembru in oktobru kaže, da rezultati v izvozu niso bili
doseženi samo zaradi režima vezave uvoza z izvozom, temveč so že odraz zmanjšane potrošnje na domačem trgu, kar sili proizvodnjo v izvoz. Skupno smo v
devetih mesecih letos izvozili iz Slovenije za 159 in pol milijarde dinarjev blaga,
kar je za 24 %> več kot v istem obdobju lani. S tem je gospodarstvo Slovenije
izpolnilo 78'% letnega izvoznega plana. Izvoz v septembru pa je znašal 19,6
milijarde dinarjev, kar je za 17 ,0/o več, kot v mesecu avgustu. Po nekaterih informacijah se dinamika nadaljuje tudi v oktobru in kaže, da bo v jugoslovanskem
merilu presegla vse dosedanje rezultate.
Za razliko od preteklih let je letos predelovalna industrija veliko več izvozila. Najbolj je povečala izvoz v prvih osmih mesecih letos elektroindustrija v
primerjavi z istim obdobjem lanskega leta in sicer za 89 'fl/o, kemična industrija
za 71 "/o in kovinska industrija za 61 %>. Proučiti pa je treba vzroke stagnacije
izvoza v lesni industriji. Takšni rezultati predelovalne industrije so toliko pomembnejši, ker so doseženi pri relativno nizki produktivnosti in pod težkimi
pogoji, ki so* nastali s podražitvijo surovin.
Ugodno je tudi gibanje uvoza, ki je znašal v 9 mesecih 175 milijard dinarjev,
kar predstavlja sicer 10 Vo manjši uvoz, kot v istem obdobju lani.
Na osnovi navedenih gibanj lahko računamo, da bo letošnji izvoz dosežen
in presežen ter da bo industrija izvozila okoli 15 °/o svoje celotne proizvodnje.
Nadaljnji porast izvoza pa ni odvisen samo od gospodarstva, ampak tudi od
sproščanja in odstranjevanja administrativnih ovir. V mislih imam nekatere
težave, ki izvirajo iz togega deviznega in zunanjetrgovinskega režima in neustreznega ter neposlovnega načina kreditiranja proizvodnje za izvoz, O tem so
nekateri poslanci danes že govorili. Čeprav je, zaradi primanjkljaja v plačilni
bilanci in velikih odplačil v zvezi z mednarodnimi obveznostmi, nerealno zahtevati, da bi gospodarstvo prosto razpolagalo z ustvarjenimi devizami, pa je nujno
treba gospodarskim organizacijam dati možnost, da svobodne je razpolagajo
z delom ustvarjenih deviz iz likvidnih sredstev svojih deviznih računov in retencijske kvote. Nedvomno pa bo treba hkrati z izboljševanjem devizne situacije
v gospodarstvu dati gospodarskim organizacijam možnost, da prosto razpolagajo
z vsemi tistimi deviznimi sredstvi, ki jih gospodarske organizacije ustvarijo nad
pogodbenimi obveznostmi. Iz gradiva, ki smo ga prejeli, je razvidno, da gospodarskim organizacijam manjka dinarskih sredstev, potrebnih za odkup deviz
in za proizvodnjo za izvoz. Čeprav je omejevanje kreditiranja obratnih sredstev
splošen ukrep, ki naj spravi potrošnjo v realne okvire, pa takšnega ukrepa ne
bi smeli mehanično izvajati tudi pri kreditiranju proizvodnje, ki gre v izvoz.
Iz predloženega gradiva je razvidno, da omenjene restrikcije zmanjšujejo sposobnost gospodarstva za povečanje izvoza. To dokazuje dejstvo, da je glede
na zaostrene kriterije kreditiranja imelo gospodarstvo v mesecu avgustu okoli
50'% manj kreditov za pospešitev izvoza, kot v mesecu marcu. Zaradi tega bi bilo
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treba pogoje za kreditiranje proizvodnje za izvoz zasnovati izključno na poslovnih odnosih med bankami in gospodarstvom. Nekatere gospodarske organizacije kljub izpolnjenim, pogodbenim obveznostim niso dobile na razpolago po
pogodbi določene kvote deviz, kar velja zlasti za devize s konvertibilnega področja. Po podatkih iz gradiva sledi, da so gospodarske organizacije v osmih
mesecih prejele samo 79 % od pogodbene kvote konvertibilnih deviz. Takšen
položaj je nevzdržen, zasnovan je na enostranskih obveznostih ter povzroča
tistemu delu gospodarstva, ki v redu izpolnjuje svoje izvozne obveznosti, težave
v proizvodnji in zmanjšuje njegovo izvozno sposobnost.
Gibanje turističnega prometa v devetih mesecih letošnjega leta, merjeno po
prenočitvah kaže, da smo dosegli v tem času skupno za 8 % več prenočitev, kot
lani v istem času, od tega domačih gostov za 4'°/o, inozemskih pa za 15°/». Ce
upoštevamo, da imamo v prvih osmih mesecih letošnjega leta izredno povečanje
prehodov preko meje, in sicer v rednem prometu za 137 %, v maloobmejnem
prometu pa za 53 %, moramo ugotoviti, da povečanju nočitev inozemskih turistov in prometa preko meje ni sledila ustrezna menjava tujih plačilnih sredstev.
Ta menjava je bila zlasti neugodna v prvih šestih mesecih, ker so tuji gostje,
v pričakovanju sprememb paritete dinarja, zamenjali le manjše vsote in so
kupovali dinarska sredstva, ki so bila v tujini ali celo zavlačevali svoj prihod
v Jugoslavijo.
Ze po prvi spremembi tečaja dolarja, ki je bila izvedena julija, se je menjava
valut nasproti prejšnjemu mesecu dvignila za 61%; ta proces se je še pospešeno nadaljeval po 26. juliju. Od 26. julija do konca avgusta se je menjava
povečala za 172'°/» v odnosu na mesec julij. V trimesečnem obdobju, od julija
do septembra, pa je bila menjava iz turizma za 78'% večja kot v vsem prvem
polletju letos, tako da je bilo do konca septembra zamenjano 17 183 tisoč dolarjev.
Takšna gibanja potrjujejo naša predvidevanja, da bo postala Jugoslavija s
spremenjenimi odnosi v cenah in novim tečajem dolarja izredno atraktivna za
tuje goste, zaradi česar upravičeno pričakujemo, da se bo vzpon inozemskega
turizma in pritok tujih valut nadaljeval tudi v prihodnjem letu.
Vse gostinske in turistične organizacije so namreč že ponudile inozemstvu
cene turističnih storitev, ki so na nivoju letošnjih cen in zato prodaja teh zmogljivosti v redu poteka.
Turistično gospodarstvo je v letošnjem letu delovalo v zelo težkih pogojih,
ki jih označujejo spremembe v cenah in dvakratna sprememba tečaja dolarja.
V tem obdobju so morale turistične gospodarske organizacije prilagoditi svoje
gospodarjenje novim pogojem, kakor tudi premagati dvom in negotovost tujih
turistov, glede stvarnih stroškov bivanja pri nas. Posledice te negotovosti, ki jo
je potenciral zlasti tisk v sosednjih konkurenčnih turističnih deželah, so se
pokazale v zmanjšanju števila turistov iz turističnih dežel, zato pa se je toliko
bolj dvignil obisk iz drugih evropskih držav.
Spremembe v gospodarskem sistemu so dezorientirale del gostinskih gospodarskih organizacij, ki so zato v prvi fazi po uveljavitvi ukrepov reforme nesorazmerno dvignile cene svojih storitev, ne glede na kvaliteto in zmogljivost
turističnega tržišča, vendar je padec prometa tudi te organizacije prisilil k hitri
korekciji cen. V pripravah na prihodnjo turistično sezono bi morali upoštevati,
da se je v zadnjih letih, posebno pa še v letošnjem letu, izredno spremenila
struktura turističnega prometa v Sloveniji. Turistični promet pri nas postaja
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vse bolj tranzitni in izletniški, kar dokazujejo podatki, ki sem jih uvodoma
omenil. Dodajam še, da je bila frekvenca prehodov motornih vozil v osmih
mesecih letos v primerjavi z istim obdobjem lani povečana za ,148 % v rednem
prometu, v maloobmejnem prometu pa za SE^/o. Z novim tečajem dolarja postaja za inozemce vse bolj interesantno tudi blago v naših trgovinah in ne samo
turistične in gostinske storitve. Podatki o prometu v trgovini v občini Nova
Gorica kažejo, da se je prodaja trgovskega blaga v obdobju od julija do septembra nasproti istemu obdobju lani povečala za 230%, prodaja goriva pa
za 220 o/o.
Lahko računamo, da se bo ta proces nadaljeval, kar zahteva zlasti v obmejnih področjih večja vlaganja v gostinske, servisne in druge dopolnilne dejavnosti, zlasti pa boljšo založenost trgovin ter kvalitete uslug. Ker so izgledi
za vlaganja v stacionarne, zlasti v hotelske kapacitete za prihodnje leto nejasni
in minimalni, bi morali izkoristiti vse obstoječe možnosti in z manjšimi vlaganji
samih gospodarskih organizacij omogočiti povečano dnevno potrošnjo tujega
turista pri nas, ki je približno za polovico manjša, kot v sosednjih turistično
razvitejših deželah. Trenutna najaktualnejša naloga turističnega gospodarstva
je priprava na zimsko sezono, ki terja, da gostinske in turistične organizacije,
občinske skupščine in ostale dejavnosti bolj koordinirajo' organizacijske priprave. V zadnjih letih je bilo namreč zgrajenih precej žičnic in tudi nekaj
drugih objektov za zimski turizem, ki pa ne bodo izkoriščeni, če ne bomo skozi
vso sezono zagotovili prevoznost cest, urejenost smučišč in drugih zimskošportnih naprav ter boljše oskrbovali zimsko-turistične centre. Izredna škoda
je, da so, na primer na Veliki planini, kjer smo zgradili žičnico in hotel, skoraj
vse posteljne kapacitete v zgrajenem naselju zaprtega tipa in zato' slabo izkoriščene.
Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovarišica Marij a Ivkovič.
Marija Ivkovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da se
z nekaj povzetki dotaknem enega od odločilnih činiteljev, ki vpliva na proizvodnjo, na njeno rast oziroma zaostajanje za planskimi predvidevanji. Za primer
bi vzela samo občino Domžale. Analize za območje te občine so pokazale, da se
je vrednostni obseg proizvodnje povečal za 12°/a, oziroma, da zaostaja za 8%
za predvidenim porastom.. Fizični obseg proizvodnje industrijskih podjetij v
občini pa je v letošnjem letu bil za 8'°/o večji, kot v istem obdobju lani in obenem za 10 °/o višji, kot v mesecu juliju letos. Kljub temu pozitivnemu napredku
pa kumulativna proizvodnja letos zaostaja za lansko v tem času za cela 2i%|.
To pomeni, da zaostajamo za republiškimi in za zveznimi doseganji. Predviden
porast števila zaposlenih v industriji za 3 %> se ni realiziral, pač pa se je v
sedmih mesecih zaposlenost celo zmanjšala za 1 %>. Primerjava zaposlenosti s
stanjem v mesecu juliju z lanskim letom pa kaže, da je letos že za 3% manjša.
To kaže na dejstvo, da so delovne organizacije v domžalski občini rigorozneje
ukrepale predvsem pri zaposlovanju, kajti v enakem obdobju se je zaposlitev
dvignila v Sloveniji za 4 o/o, v Jugoslaviji pa za 6fl/o. Ali je zmanjšanje delovne
sile upravičeno ali ne, kaže najbolje produktivnost in če napravimo ta preizkus,
bomo prišli do zaključka, da je zaradi 1 %> zmanjšanja zaposlenosti v tej občini
padla produktivnost za 2 "/o. Če še primerjamo republiško stanje, vidimo, da je
4®/» porast zaposlenosti vplival na dvig produktivnosti za 2'°/o. Po ugotovitvah
te analize bi lahko rekli, da so želje po dvigu produktivnosti eno, naše znanje
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in napori pa drugo. Jasno pa je eno, da je sposobna delovna sila eden od glavnih
činiteljev, ki vplivajo na produktivnost, na njeno rast, ali na njeno zaostajanje.
Industrija občine Domžale zaposluje le 1 % delovne sile z visoko izobrazbo,
to pa pomeni, da je le 1'% tistih delavcev, ki naj kreirajo razvoj in perspektivo
industrije. Nadalje imamo O,3l0/o delavcev z višjo izobrazbo in 4,2 fl/o delavcev
s srednjo izobrazbo. Rapidno pada tudi število delavcev, ki so opravili izpite
za kvalifikacijo in višjo kvalifikacijo. Če vzamemo stanje leta 1962 za 100,
potem je v letu 1964 opravilo izpite le 7,5 Vo delavcev. Predvideva se, da je
padec stopnje kvalifikacije vezan za ukinitev zakona, ki je predpisoval pogoje
za pridobitev kvalifikacije in za opravljanje izpitov. Vse to je odraz miselnosti,
ki pa ne sloni na dosežkih proizvodnje na osnovi strokovnih izpitov, oziroma
strokovne sposobnosti. Dejstvo je, da je v industriji te občine na vsakih 4,6 delavcev zaposlen 1 delavec v administrativno tehnični službi, od teh pa je le
na vsakih 15,1 delavca eden administrativno tehnični delavec, ki ima ustrezno
izobrazbo. Pod ustrezno izobrazbo pa je treba razumeti vsaj dokončano srednjo
šolo, kajti, če hočemo, da nekdo kreira proizvodnjo in njeno perspektivo, mora
imeti vsaj izobrazbo, ki je za eno stopnjo višja od izobrazbe ostalih delavcev
v proizvodnji. To je minimum, s katerim smo se v teh analizah zadovoljili.
Dejansko stanje pa je naslednje. V administrativno tehničnih službah je zaposleno 27,710/» delavcev z ustrezno izobrazbo, kar 72,3 % pa je takih, ki nimajo
te izobrazbe in ne izpolnjujejo pogojev, ki so najnižji za proizvodne kreatorje.
Le 3 delovne organizacije odstopajo od tega zaskrbljujočega stanja. Končno, če
pogledamo še strukturo izobrazbe v občinski upravi, vidimo, da je 47% zaposlenih v tej upravi z osnovno šolo ali celo manj. V teh podatkih niso zajeti
uslužbenci, katerim je sicer bila priznana strokovna izobrazba. Ta slika pokaže
le dejansko opravljene šole. Po vsem tem je jasno, da je treba napraviti korenite premike od dosedanje obrtne miselnosti, ki je nujna posledica obstoječe
izobrazbe delavcev v občini. Dvomim pa, da je domžalska občina edina s tako
strukturo izobrazbe, zato tudi navajam podatke te analize. Ne samo, da bo treba
trajno zagotoviti sredstva za štipendije in tudi ustrezen sistem štipendiranja,
pač pa bo treba odpreti tudi vrata tistim kadrom, ki so že letos končali šolo
in katere smo celo sami izšolali, vendar smo jih v svoji kratkovidnosti pustili,
da so iskali delo drugje, ali pa so morda še brez zaposlitve in iščejo zaposlitev
celo zunaj naših meja. Misleč, da bomo težave reforme prebrodili le na ta način,
da bomo imeli manjše število zaposlenih, smo borbo za povečanje produktivnosti
postavili na mehka tla in si težave še povečali. Ko pa se bomo enkrat zavedli
in spoznali svojo zmoto, bo gospodarska škoda že tu. Minim pa, da ne bo dovolj,
če si bomo pridobili le nove kadre, ki se ne redko, ko pridejo iz šol, znajdejo
v centralnih ali v obratnih pisarnah podjetja. Delovne organizacije bi morale
poskrbeti, da bodo novi strokovni kadri dodobra spoznali in morda ne bo
odveč, če bodo tudi občutili probleme v vseh posameznih fazah dela, za katerega
kreiranje so se odločili. V naši dosedanji praksi smo marsikdaj iz strokovnjaka
napravili birokrata oziroma slabega administrativca. Če pa bodo novi kadri vsaj
v doglednem času po končani šoli delali v proizvodnji, potem se bodo z njo
zbližali in se ne bodo od nje odtujevali in skrivali v papirjih. Samo en primer:
v zdravstveni stroki se študentje ob začetku študija vključujejo v praktično
delo in ga v potankosti tudi praktično osvajajo. Morda bi ne bilo odveč nekaj
podobnega uveljaviti tudi na ostalih področjih oziroma v ostalih strokah.
Delovne organizacije in organi samoupravljanja bodo prav kmalu prisiljeni
obračunati s togostjo, ki jih oklepa in jim onemogoča sprostitev sil pri ures-
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ničevanju ciljev reforme. Namesto, da se zateljajo k uravnilovkam, katere tendence se že nekje javljajo, bo treba gledati, da bodo kreatorji proizvodnotehničnega procesa strokovno sposobni kadri z ustrezno izobrazbo. Dvajset let
ni predolga niti prekratka doba, da ne bi uvideli vrednosti strokovnih in sposobnih kadrov.
Prav v vprašanju strukturne sestave kadrov pa leži zametek nesposobnosti
formiranja pravega nagrajevanja po delu, kar tudi zavira željo po izobrazbi
in strokovni izpopolnitvi. Treba pa bo nagrajevati delavce po njihovem delu,
ne pa nagrajevati delovna mesta.
Predsednik Tine Remškar: Prekinjam razpravo in odrejam pol ure
odmora.
(Seja je bila prekinjena od 11.10 in se je nadaljevala ob 11.40.)
Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo sejo Republiškega zbora.
Besedo ima Franc Klobučar.
Franc Klobučar: Tovarišice, tovariši poslanci! Čeprav je bilo danes
že govora o terciarnih dejavnostih, mislim, da trgovina, gostinstvo in turizem
ter storitvena obrt gotovo zaslužijo, da na današnjem zasedanju, ko ocenjujemo
prve rezultate gospodarske reforme, posebej presodimo tudi pogoje, v katerih
se nahajajo tako imenovane terciarne dejavnosti in ugotovimo, kolikšna je
njihova sposobnost uresničiti zastavljene cilje reforme, kar ni tako preprosto.
Mislim, da je prav, da takoj na začetku povem, da so prav terciarne dejavnosti
vse doslej težko opravljale svojo osnovno funkcijo posrednika med materialno
proizvodnjo in potrošnikom, ki je iz dneva v dan bolj zahteven, in to v dobršni meri zaradi objektivnih težav, pa tudi zaradi subjektivnih slabosti.
Čeprav je ugotovljeno, da se je industrijska in kmetijstva blagovna proizvodnja za široko potrošnjo uspela v razdobju 1960 do 1965 dvigniti na nivo,
ki omogoča rednejšo vsakodnevno oskrbovanje tržišča, pa ne moremo trditi,
da bi se tržišče v teh letih normaliziralo.
V doseženi proizvodnji namreč ni mogoče v celoti oceniti sodelovanja potrošnika glede želja in potreb po asortimentu, kvaliteti in okusu. Dokaz, da je
ta tržna zakonitost stala ob strani in ni učinkovito vplivala na proizvodnjo je
v tem, da je proizvodnja tekla v glavnem v ekstenzivni smeri. Na tem mestu
je bilo že rečeno, da nam je ekstenzivna proizvodnja ovirala hitrejšo rast produktivnosti, krepko povečala proizvodne stroške in slabšo kvaliteto ter otežkočala nastopanje na domačem tržišču.
Mislim, da se moramo sprijazniti z dejstvom, da se bo blagovna proizvodnja,
ki ne upošteva tržnih zakonitosti, ali jih ne upošteva dovolj in se zaradi tega
niti na domačem tržišču ne more uveljaviti, težko uveljavila v konkurenčnem
boju na zunanjem tržišču. Če se sedaj povrnem k osnovnim namenom moje
diskusije, da v oceni tendenc gospodarskega gibanja po reformi pretehtamo
položaj terciarnih dejavnosti, moram najprej ugotoviti, da so tudi te, kakor
vse druge gospodarske panoge dosegle ogromen napredek, vendar pa lahko tudi
ugotovimo, da se v dosežkih, izraženih v številkah, skrivajo ogromne rezerve,
in sicer v vprašanjih subjektivne narave. Ta vprašanja se kaj često opravičujejo, s potikanjem ob to, da terciarne dejavnosti in med njimi zlasti trgovina
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nimajo urejenih ekonomskih pogojev. Te rezerve obstojajo nerešene predvsem
zaradi subjektivnih elementov. Naj navedem nekaj takih momentov, ki ne prispevajo k doslednejšemu usklajevanju pogojev v blagovnem prometu s tržnimi
potrebami.
Analiza gospodarskih gibanj nam že nekaj let odkriva konstantno naraščanje grosističnega prometa in kljub kritičnim ocenam, da krepitev vloge
grosista še povečuje pojav nepotrebnega in dragega posrednika med proizvodnjo in potrošnjo. Toda ne gre samo zato, da z večanjem manipulacij in
storitev podražujemo potrošniško blago, o tem smo si vsi na jasnem, gre za
drugo, ekonomsko enako pomembno, družbeno pa daleč bolj bistveno vprašanje.
Naše velike, grosistične delovne organizacije si v svojem, lahko rečem, monopolnem položaju čvrsto širijo in utrjujejo vpliv na potrošniško področje in kar
je še bolj usodno in škodljivo, sistematično spravljajo detajlistično trgovino pod
svoj vpliv in odvisnost. Pri tem gre za več negativnih stvari. Nedvomno pa je
v tem primeru detajlistična trgovina vse preveč odvisna od volje grosista in
to zaradi tega, ker ne more v polni meri izvajati svoje primarne funkcije,
funkcije direktnega posrednika med proizvodnjo ter željami in potrebami potrošnje. In nasprotno. V tem odvisnem položaju, v katerem komercialni referenti
po svoji volji in ocenah količinskih premikov zalagajo detajlistično mrežo, to je
potrošnika, detajlistična trgovina ne more vplivati na usmerjanje asortimenta
proizvodnje in kvalitete.
Vzporedno z neusklajenim razvojem in z nerazumevanjem prave vloge detajlistične trgovine na eni strani, pa se na drugi strani pojavljajo monopolistične
tendence grosistične trgovine in se v raznih oblikah uveljavljajo težnje po
zapiranju tržišča v občinske in celo v republiške meje. Zastopniki operativnih
podjetij s takšnimi orientacijami te cilje na razne načine in mnogokrat zelo
enostavno dosegajo. Rezultat je običajno tak, da od lokalnih organov, ki odgovarjajo za politiko tržišča, dobe razna pooblastila za kritje te svoje politike,
da lahko onemogočijo konkurenco. Ti pojavi so vsakdanji na področjih z visoko
turistično frekvenco, pa tudi v delavskih centrih in zlasti tam, kjer že obstoječa
trgovska mreža ne zadostuje. Lokalni investicijski viri niso toliko zainteresirani
za vlaganja v neakumulativne terciarne dejavnosti. Ker pomanjkljivo ocenjujemo in premalo upoštevamo, da velik del delovnih organizacij posluje v terciarnih dejavnostih na nesodoben način in da je deloma tudi preobremenjen
z že sprejetimi obveznostmi, zato tudi prepuščamo razvoj teh dejavnosti, zlasti
trgovske mreže, močnejšim delovnim organizacijam, ki v teh pogojih lahko
onemogočajo konkurenco.
Pod parolo »rešujemo naše komunalne težave«, ki se uporablja pri izsiljevanju neupravičenih prednosti, se marsikje odstopa od ostrejše borbe proti zapiranju tržišča, kar onemogoča lojalno konkurenco. Rad bi posebej poudaril,
da se zamenjuje integracija v proizvodnji in na področju blagovne menjave.
Gospodarsko integracijo v obliki sodelovanja postavlja gospodarska reforma na
prvo mesto. Toda praksa nam odkriva, da se v integracijskem procesu izrablja
to za preprosto pripajanje manjših h gospodarsko močnim delovnim organizacijam.
Namen takih posegov je nedvomno ta, da se na lahek način izloči konkurenca in ustvari monopolni položaj. Ker je taka integracija izvršena mnogokrat
pod videzom uspešne rešitve neke zagonetne situacije, brez ovir zaživi in se
razvija. Integracija, ki bi naj dobila svoje mesto v našem družbenogospodarskem
življenju, pa bi morala, nasprotno od tega, ob polnem spoštovanju pravil de-
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lovnih kolektivov uveljaviti pravično delitev dela in s tem logično spoštovati
pravice do delitve ustvarjenega dohodka, razpolaganja s sredstvi za razširjeno
reprodukcijo itd.
Kako daleč lahko zaide tržna politika po poteh, ki sem jih samo bežno
in površno nakazal in kaj se nam ob gibanju tašnih nezakonitih tendenc lahko
poraja, mislim, da ni k temu potreben še dodatni komentar. Julijsko dogajanje
nam je odkrilo pravo lice takih nedoslednosti in neusklajenosti.
Drugi del resnice, mimo katere ne moremo pa je, da smo doslej problematiko terciarnih dejavnosti preveč obrobno obravnavali, težave in pogoje pa
smo spremljali bolj evidenčno, namesto, da bi jih v materialnem pogledu usklajevali s hitrim napredkom drugih gospodarskih dejavnosti, hočem reči, da pri
konkretnem reševanju nismo vedno dovolj učinkovito podpirali realizacijo sprejetih smernic. O tem nam deloma govore številke. V naši republiki so bile terciarne dejavnosti, to je trgovina, gostinstvo in storitvena obrt, v investicijskih
naložbah v letih od 1952 do .1960 deležne letno le okrog 7'% skupnih naložb
v gospodarstvu. V naslednjem obdobju od 1960 pa do 1964 se je to razmerje
sicer nekoliko popravilo, vendar v trgovini in gostinstvu le za okoli 10 *>/», v
obrti pa za okoli 2,5 '°/o.
Številke torej dovolj jasno kažejo, da izredno malo vlagamo v te dejavnosti.
To zaostajanje, ki se vleče iz leta v leto, terja odločno in pospešeno1 vlaganje,
kar je danes še toliko bolj neodložljivo, ker so terciarne dejavnosti v programu
gospodarske reforme na enem izmed najvažnejših mest. Res je vprašanje, kolikor so terciarne dejavnosti danes že sposobne spolniti posamezne naloge.
Dejstvo je, da te niso deležne tolikšnega dela nacionalnega dohodka, da bi hitreje dosegale tempo razvoja drugih gospodarskih panog. Posledica tega je nezadostno in prepočasno vlaganje ter nizka akumulativnost, kar povzroča tudi
pomanjkanje sredstev za razširjeno reprodukcijo in neurejeno stanje obratnih
sredstev.
Danes je na tem mestu že bilo govora o pogojih in možnostih razvoja turizma in priliva deviznih sredstev iz te dejavnosti in kakšni pogoji se odpirajo
za nadaljnji razvoj turizma pri nas. Ker je že bito govora o maloobmejnem
prometu, ki iz dneva v dan narašča, ne bi o tem podrobneje govoril. Podčrtal
bi samo to, da kolikor ocenjujemo nesposobnost naše turistične dejavnosti
v sedanjih pogojih, potem jo taka obremenitev, pričakujoč nadaljnji razvoj
turizma, še dodatno obremenjuje.
Opozoril sem samo na nekatera odprta vprašanja glede terciarnih 'dejavnosti, od katerih pa je v precejšnji meri odvisna tudi čim ugodnejša realizacija
gospodarske reforme. Morda ni odveč tudi ob tej problematiki poudariti, da je
od njenega pravilnega reševanja pričakovati skladen napredek realnega standarda.
Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovarišica Marija Mesarič.
Marija M es airi č : Informacija, ki smo jo prejeli k tej točki dnevnega
reda in misli, ki jih je nanizal tovariš Jamar v svojem referatu ter razprava
tovarišice Doltarjeve so me spodbudili, da sem se priglasila k besedi. Sicer
nisem imela tega namena, ker sem bila osebno prepričana, da se na področju
gradbeništva ni zgodilo ničesar takega, kar bi bilo za obsežnejšo razpravo. Vse
težave, s katerimi se ta gospodarska panoga v posameznih obdobjih, več ali
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manj uspešno otepa že vse povojno obdobje, so znane domala slehernemu.
Ugotovitev, ki je kot bistvena navedena v informaciji za to gospodarsko dejavnost, da gre za solidnejšo in na dolgoročnejše programe oprto investicijsko
politiko, ni nova, ampak je le odmev glasu vpijočega v puščavi, pri. čemer imam
v mislih gradbeništvo, ki enkrat glasneje, drugič tišje prosjači za tako investicijsko politiko. Ni res, da so gradbena podjetja in njihovi kolektivi tisti, kot je
večkrat slišati, ki žele ribariti v kalnem. Nasprotno pa je res, da žele imeti jasen
program dela, ker je le tako mogoče pričakovati uspešno poslovanje.
Za prihodnje leto so gradbena podjetja, oziroma njihove kapacitete zasedene le približno 30%. Zakaj se danes investitorji ob raznih licitacijah lahko
igrajo z gradbenimi podjetji kot mačka z mišjo in uživajo v borbi, ki se odvija
med temi partnerji preko ponudb in v brezglavem zniževanju cen gradbenih
storitev, kasneje pa se izkaže, da ni niti denarja niti načrtov. Kaj lahko gradbena podjetja v taki situaciji sploh počno? Ali naj delajo, delajo in zopet delajo,
pri tem pa naj iščejo notranje rezerve? Če bi hotela nanizati probleme, s katerimi se gradbena operativa iz dneva v dan, iz leta v leto vse bolj ubada in
bori, bi verjetno potekel čas, ki je odmerjen za razpravo k tej točki dnevnega
reda. Zato se bom omejila le na nekaj najpomembnejših problemov.
V informaciji, ki smo jo prejeli, je v zadnjem odstavku mimogrede povedano, da gradbena podjetja znižujejo cene svojim storitvam. Ne vem, če je
to pametno. Pravim, da ne vem, čeprav sem sama za trdno prepričana, da bo
plačal to brezglavo zniževanje cen — kot običajno samo potrošnik. Če danes
gradbena podjetja s tako naglico znižujejo svoje izdelke pod lastno ceno zato',
da lahko' životarijo, je vprašanje, kako naj smotrno delajo v bodoče. Ali je
danes gradbeno podjetje, ki je upoštevalo vse smernice, ki so bile dane s tega
ali onega nivoja, ki je povečalo mehanično opremljenost, ki je skušalo z boljšo
organizacijo dela povečati produktivnost, ki je z zmanjšanjem zaposlenih povečalo produktivnost in ni šlo v intenzivno povečevanje svojih kapacitet v
takem smislu, kakršnega kritiziramo že vsa leta, ali je tako gradbeno podjetje
danes v tej situaciji res kos svoji nalogi? Menim, da še zdaleč ne. V sedanji
situaciji lahko nasprotno ugotovimo dejstvo, ki je bilo že večkrat ponovljeno,
da tista gradbena podjetja, ki so bolje mehanizirana in ki imajoi boljšo oziroma
razvitejšo organizacijo, ne uspejo na licitacijah, uspevajo pa vse pogosteje podjetja z nižjo mehansko opremljenostjo. Taka podjetja delajo praktično po kapitalističnem principu tako, da za prevzeto delo najamejo toliko ljudi, kolikor jih
za neko delo rabijo, jutri, ko tega dela ni več, pa te delavce mirno odpustijo
in ladja plove dalje svojo pot. Kako naj solidna gradbena podjetja v taki situaciji potem znižujejo cene svojim izdelkom?
Tovarišica Doltarjeva je v svoji razpravi omenila, hkrati pa tudi apelirala
na gradbena podjetja, naj s smotrnim delom, zlasti na področju stanovanjske
izgradnje poslujejo tako, da bodo cene nijhovih izdelkov sprejemljive. Ta njihov
izdelek — pri tem mislim na stanovanjsko izgradnjo — je zelo potrebna potrošna dobrina. V tej ali oni obliki ga v končni fazi plača potrošnik kot koristnik
stanovanja. Ce gradbeništvo danes brezglavo znižuje cene pri tej ali oni investiciji, se bo jutri, ko bodo zopet zanihale cene, znova znašlo* pred tem, da ga
bodo kritizirali, češ da je konjunkturna panoga, ki lahko dela kar hoče, ker je
pač dela dovolj in zaradi tega lahko navija cene. Ali pa je gradbeništvo kot
operativa resnično tisti činitelj, ki cene navija — v to pa se le redkokdaj
poglobimo. Ali se na primer kdaj vprašamo, kdo podpira verižno trgovino,
katere se mora gradbeništvo posluževati ob pomanjkanju gradbenega materiala.
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V informaciji sta kot kritičen material omenjena predvsem cement in železo,
čeprav za letošnje leto vsaj za cement ni mogoče reči, da bi bil tako kritičen
material. Prej bi to rekli za les, brez katerega v gradbenih podjetjih ne morejo
nikamor. Ali pa je delo lahko uspešno in dobro organizirano, če prihaja celo
v največjih gradbenih podjetjih v Sloveniji do primerov, ko morajo rušiti že
postavljene barake ali ograje ki so jim potrebne pri organizaciji gradbišča, da
pridejo do lesa, da lahko delo nemoteno nadaljujejo? Ali je dobra organizacija
dela sploh mogoča, če se mora nabavljati betonsko železo na tako neurejenem
tržišču, kot je naše, ko mora .gradbeno podjetje kot vezan posel kupiti npr.
tolikšno količino žebljev, da jih v naslednjih 15 letih ne bo porabilo, samo zato,
da pride do betonskega železa, s katerim bo morda krilo svoje potrebe komaj
za dobo nadaljnjih šestih tednov. Kdo vse to plača, sem že povedala. Ce danes
plača to ceno gradbeno podjetje kot proizvajalec, nikar ne mislite, da je šlo to
res na njegov račun. Pojutrišnjem ah pa čez nekaj let bo to plačal tisti, ki bo
koristnik gradbenih uslug.
Često me bole razprave, ki jih v tej zvezi pogosto zasledimo v dnevnem
časopisju, s katerimi se apelira na gradbena podjetja, naj z boljšo organizacijo,
s povečano produktivnostjo, z boljšim odnosom do dela, z večjo mehanizacijo
itd., pocenijo svoje delo, ko vemo, da tako lahko govore samo tisti, ki sede
za zeleno mizo, ki pa se nikoli ne pojavijo na gradbišču, kjer bi neposredno
lahko videli, v kako težkih pogojih mora spričo neprestanih nihanj vztrajati
gradbena operativa. Ta nihanja so žal tako pogosta, da je resnično težko
govoriti o nekem uspešnem delu in napredku te panoge. Zato mislim, da je
skrajni čas, če hočemo govoriti o tem, da je tudi ta panoga našla svoje mesto
v gospodarski reformi, da sedanje stanje na tržišču uredimo, ker sicer ne bomo
mogli več reči, da je to, kar se dogaja v gradbenih podjetjih, še socialistično.
Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš dr. Jože Benigar.
Dr. Jože Benigar: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko danes ocenjujemo
prve uspehe v prizadevanjih za čimprejšnjo stabilizacijo našega gospodarstva
in za odpravo raznih anomalij ter protislovij tudi na področju splošne po>trošnje, bi želel prikazati, kako so se zdravstveni delavci vključili v izvajanje
gospodarske reforme, kaj so že dosegli, predvsem na področju organizacije dela
in kakšne naloge jih še čakajo v prihodnje.
Čeprav je potekel od uvedbe gospodarske reforme prekratek čas, da bi
lahko že bolj konkretno ocenili vse dosedanje ukrepe v okviru gospodarske
reforme tudi na področju zdravstva, pa lahko kljub temu ugotovimo, da so ti
ukrepi že dali prve rezultate. Prvo, kar moramo ugotoviti je, da je spodbudila
gospodarska reforma pri zdravstvenih delavcih precejšnja prizadevanja, da se
tudi zdravstvena služba, kot zelo pomembna družbena dejavnost vključi v prizadevanje vse družbene skupnosti za čimprejšnjo stabilizacijo gospodarstva.
Novi ekonomski ukrepi so zaostrili nekatere probleme predvsem s področja organizacije in financiranja zdravstvene službe. Torej tiste osnovne probleme, ki so obstojali že pred gospodarsko1 reformo in o katerih smo že razpravljali na vseh nivojih. Sedaj terja novo stanje, da te probleme čim prej in
čim bolje rešimo. Pravilna je ugotovitev zdravstvenih delavcev in drugih, ki
delajo na področju organizacije zdravstvene službe, da leži glavni del notranjih
rezerv prav v njeni neizdelani organizaciji in sistemu dela. Zato ni slučajno,
da se vse bolj izoblikujejo stališča, da je treba tesneje povezati vse zdravstvene
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zavode in izvesti funkcionalno integracijo povsod tam, kjer je to umestno in
kjer so dani tudi vsi pogoji. Funkcionalna integracija namreč lahko edina jamči
učinkovito in hkrati cenejšo zdravstveno varstvo, ne da bi bilo to v škodo
občanom. Najtesnejše strokovno sodelovanje med zdravstvenimi zavodi bo odpravilo dosedanjo škodljivo razdrobljenost zdravstvene službe in bo uveljavilo
načelo enotne obravnave bolnika. Ta integracijski proces pa je treba izvesti
postopoma in pri tem, podpirati vse tiste oblike sodelovanja, ki naj pripomorejo
k bolj učinkovitemu delu zdravstvene službe sploh. Pri tem. moramo opozoriti,
da predstavljajo težnje po integraciji, če jo razumemo samo mehanično in
fizično, določeno nevarnost in korak nazaj v organizaciji zdravstvene službe.
Integracija mora biti cilj za čim bolj racionalno in učinkovito organizirano
zdravstveno varstvo.
Poleg tega osnovnega vprašanja, to je najtesnejšega strokovnega sodelovanja med zdravstvenimi zavodi, so se zdravstveni delavci lotili reševanja še
drugih problemov, ki jim do reforme niso posvečali večje pozornosti. Tako
mnogi zdravstveni zavodi iščejoi najprimernejše oblike in načine, mnogi so glede
tega že uspeli, kako bi z boljšo organizacijo dela, s spremenjenim delovnim
časom in s splošnim varčevanjem, s čimer pa ne bi bil prizadet bolnik, zmanjšali stroške za zdravstveno varstvo>. Še posebej je pozitivno, da nekateri zdravstveni zavodi ukinjajo, kjer je seveda to mogoče, nadurno in honorarno delo,
da želijo zdravstveni delavci čim bolj uveljavljati načelo, naj porastejo osebni
dohodki le na osnovi več in boljšega dela, to potrjuje dejstvo, da je večina zdravstvenih zavodov v tem času zelo previdno povečala osebne dohodke zdravstvenim delavcem, in sicer le v mejah tistih sredstev, ki ostanejo zavodom
zaradi ukinitve prispevka na osebne dohodke. Tako znaša povečanje osebnih
dohodkov le 10 do 12 '°/o in so izredno redki primeri, da bi osebne dohodke povečali nad navedeno mejo. V prizadevanjih zdravstvenih delavcev, da se kolikor
mogoče uspešno vključijo v gospodarsko reformo, ne moremo dalje prezreti tudi
dejstva, da se prav zdaj ustvarjajo vse tesnejši stiki in sodelovanja med zdravstvenimi zavodi in organi socialnega zavarovanja, kar prej ni bil primer in
to s to težnjo, da skupaj najdejo boljšo organizacijo dela in najboljše ter najbolj
ustrezne skupne pogoje za izpolnjevanje medsebojnih pogodbenih odnosov.
Ob teh prizadevanjih in ob teh nalogah, ki čakajo zdravstvene delavce
tudi še v prihodnje, ne smemo prezreti pomembne vloge zdravstvenih centrov,
ki morajo nujno prilagoditi vsebino svojega dela nastalemu stanju in se v mnogo
večji meri kot doslej angažirati kot organizatorji in koordinatorji zdravstvene
službe. Zdravstveni centri morajo skupaj z zdravstvenimi zavodi intenzivneje
iskati oblike funkcionalne povezanosti zdravstvene službe in postati morajo
strokovni tolmači med zdravstveno' službo in službo socialnega zavarovanja ter
med zdravstveno službo in družbeno-političnimi skupnostmi. Več truda morajo
vložiti v področje programiranja zdravstvenega varstva in nuditi več strokovnometodološke pomoči zdravstvenim zavodom ter se bolje usmeriti v aktivno sodelovanje pri usklajevanju programov zdravstvenega varstva. Trdno sem namreč
prepričan, da bodo potem zdravstveni centri, če bodo zaživeli v tem smislu,
dobili pomoč za svoje delo od družbeno-političnih skupnosti in tudi od skladov
zdravstvenega zavarovanja. Tako se ne bodo več pojavljali primeri, da bi občinske skupščine dajale zdravstvenim centrom za njihovo delo nezadostna sredstva in še ta potem ob restrikcijah proračunov črtali, ali pa celo postavljali
vprašanje o umestnosti in potrebi zdravstvenih centrov sploh.
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Tovarišice in tovariši poslanci! Pri delu zdravstvenih zavodov in zdravstvenih centrov je torej še precej nerešenih problemov, za katere terja prav
gospodarska reforma, da jih čimprej in čimbolj zadovoljivo rešimo. Ker so ta
vprašanja ključna, bo treba že v naprej, v najbližji prihodnosti kompleksno
proučiti organizacijo zdravstvene službe in sistem njenega financiranja. Sedanji
sistem financiranja, iz več virov namreč, drobi zdravstveno službo in ji onemogoča, da bi lahko' določila kriterije za objektivizacijo dela in končno vzdržuje
nasprotja med njo in skladi zdravstvenega zavarovanja. Proučiti bi bilo treba
možnosti, da bi zdravstvena služba sama določila kriterije za razdeljevanje
sredstev, potrebnih za zdravstveno varstvo občanov na osnovi programov, ki
bi jih izdelali zdravstveni zavodi. Tako bi omogočili izvajanje čimbolj enotne
politike zdravstva in bi odpadli primeri, da bi zdravstveni zavodi ene in iste
komune vsak zase programirali povsem enake in skupne naloge pri izvajanju
zdravstvenega varstva.
Naj na kraju seznanim zbor, da je Republiški sekretariat za zdravstvo in
socialno varstvo na osnovi širših razprav že izdelal študijo s konkretnimi predlogi za novo organizacijo zdravstvene službe in s predlogi za novo obliko njenega
financiranja. Ta študija daje novo mesto in vlogo zdravstvenim centrom, pri
čemer je zlasti pomembno to, da se tudi nanje razširja samoupravljanje. Nadalje postavlja tudi Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo
zamisel, regionalnih centrov in upošteva tudi določeno reorganizacijo komunalnih skupnosti in zavodov za socialno zavarovanje. Pri teh konceptih je v
ospredju zahteva, da ustvarimo tak sistem v zdravstveni službi in zavarovanju,
ki bo stimuliral težnje, da imamo zdravega človeka, ne po kot doslej, ko sta
bila stimulirana zdravstveni delavec in občan, če smo imeli čimveč bolnih
ljudi. Dosedanji ukrepi in uspehi na področju zdravstva v smislu intencij gospodarske reforme in pravkar navedena študija kažejo torej, da smo na pravi poti
in da bomo končno tudi na področju organizacije in financiranja te pomembne
družbene dejavnosti našli takšne oblike in načine, ki bodo omogočili najbolj
kvalitetno' zdravstveno varstvo in hkrati najbolj smotrno porabo družbenih
sredstev za te namene. Za uresničitev vseh teh nalog pa bo potreben seveda
daljši čas.
Pri izvajanju gospodarske reforme na področju zdravstva pa ne moremo
mimo nekaterih negativnih pojavov. V želji, da se prihrani čimveč sredstev iz
skladov zdravstvenega zavarovanja, so mnoge komunalne skupnosti socialnega
zavarovanja pozabile, da so tudi zdravilišča zdravstveni zavodi in da je zdravljenje v njih sestavni del splošne terapije. Posledica takšnega gledanja je celotna revizija že sprejetih odločb za zdravljenje v naravnih zdraviliščih, ki je preostro ocenjevala upravičenost do takšnega zdravljenja. Podatki namreč kažejo, da
je sedaj potrjenih komaj 10 °/o prvotno izdanih odločb, kar prav gotovo dokazuje,
da tukaj nekaj ni v redu, saj ne moremo verjeti, da bi bilo kar 90 % primerov
neupravičenih odločb. To poraja vprašanje nadaljnjega obstoja zdravilišč kot
zdravstvenih zavodov in zahteva odgovor, zakaj smo potem investirali tolikšna
sredstva za zdravstveno varstvo v teh zdraviliščih. V težnji po čimvečjem varčevanju s skladi zdravstvenega zavarovanja omejujejo mnoge komunalne skupnosti načelo svobodne izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda. Tako zahtevajo, da iščejo zavarovanci pomoč samo v zdravstvenih zavodih na območju
njihove skupnosti, sicer morajo določene razlike v stroških plačevati zavarovanci
sami. Razlike v cenah nastanejo zaradi tega, ker so družbeno-politične skupnosti obveznosti anuitet prenesle na zdravstvene zavode.
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Končno naj opozorim še na problem prispevne stopnje za zdravstveno
zavarovanje. Pri znižanju, ki smo ga določili letos, smo računali, da bo kljub
nižji prispevni stopnji global sredstev večji, ker smo napačno računali s hitrejšim porastom osebnih dohodkov. Izračuni pa kažejo, da osebni dohodki ne
rastejo tako, kot smo predvidevali in da bo zato manj sredstev. To omenjam
zaradi tega, da bomo v bodoče pri določevanju prispevne stopnje bolj previdni
in da bomo bolj temeljito analizirali vse elemente za prognozo višine sredstev
za zdravstveno zavarovanje.
Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Ker ne želi nihče več besedo, zaključujem razpravo o nekaterih osnovnih pojavih in problemih pri izvajanju gospodarske reforme in prehajamo na
3. točko dnevnega reda, na Obravnavo in sklepanje o predlogu zakona
o odpravi sklada SR Slovenije za negospodarske investicije, k predlogu zakona
o odpravi sklada iSR Slovenije za pospeševanje kmetijstva, k predlogu zakona
o odpravi sklada SR Slovenije za socialne zavode, in predlogu zakona o spremembah zakona o cestnem skladu SR Slovenije.
Predloge zakonov je predložil odbor za družbeni plan, finance in proračun
Republiškega zbora in dal k vsem skupno obrazložitev. Kot svojega predstavnika je odbor določil Matijo Maležiča, obrazložitev k predlogu zakonov bo pa
dal predsednik odbora Miran Košmelj.
Miran Košmelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Pred vami so zakonski predlogi v zvezi s spremembo o načinu financiranja nekaterih družbenih potreb, ki jih predlaga odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora in to: predlog zakona o odpravi sklada SR Slovenije za
negospodarske investicije, predlog zakona o odpravi sklada SR Slovenije za
pospeševanje kmetijstva, predlog zakona o odpravi sklada SR Slovenije za
socialne zavode in predlog zakona o spremembah zakona o cestnem skladu
SR Slovenije.
K zakonskim predlogom je odbor predložil skupno pismeno obrazložitev,
katero ste upam temeljito proučili. V obrazložitvi smo navedli vse bistvene
razloge, ki so nas privedli do izdelave in predložitve omenjenih zakonskih
predlogov. Zato mi dovolite, da v kratkem ponovno nakažem samo nekatera
bistvena vprašanja in hkrati opozorim še na nekatera druga vprašanja, ki so
povezana z našimi pr edlogi.
Pri sestavljanju zakonskih osnutkov si je naš odbor postavil dvoje izhodišč:
želel je storiti nadaljnji korak v prilagajanju načina financiranja posameznih
družbenih potreb novemu zakonu o financiranju družbeno-političnih skupnosti
in skušal prispevati k ustvarjanju večjega reda v naših financah.
Nov proračunski sistem uveljavlja glede načina financiranja posameznih
družbenih potreb temeljno načelo, da se družbene potrebe praviloma financirajo iz proračuna; preko skladov le izjemoma in to tiste naloge, ki terjajo
trajno zagotavljanje finančnih sredstev in posebne družbene organe; če pa
gre za posamezne obveznosti in naloge, ki terjajo poseben način uporabe
sredstev, pozna zakon tudi še tako imenovane posebne račune.
Novo vlogo proračuna smo izčrpno obravnavali v pismeni obrazložitvi.
V pristojnih skupščinskih odborih smo ob obravnavi navedenih zakonskih osnutkov dosegli popolno soglasje in so naša stališča o novi vlogi proračuna enotna.
Sporočiti pa moram, da so naši predlogi povzročili določene pripombe izven
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teh skupščinskih odborov. Značaj nekaterih izmed teh pripomb je tak, da je potrebno o njih spregovoriti predvsem zato, da stvari vsestransko osvetlimo.
Nekateri mislijo, da so predlagani zakonski osnutki izraz, da tako rečem,
protiskladovske politike. Kakor lahko sami vidite iz predloženih zakonskih
osnutkov, so take ocene neosnovane: od obstoječih 12 republiških skladov predlagamo odpravo treh, čeprav bi s stališča doslednega izvajanja zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti morali predložiti odpravo še nekaterih
drugih. Tega pa nismo storili zaradi tega, ker sodimo, da je za nekatera področja družbenih dejavnosti najracionalnejšo obliko in način financiranja treba
še natančneje proučiti.
Nadalje smo slišali pripombe, da se za predlogi o ukinitvi nekaterih skladov
skriva težnja, da bi za posamezne družbene potrebe dajali v bodoče manj
sredstev. Poudariti moram, da. so tudi te vrste pripomb docela neutemeljene.
Naši predlogi se nanašajo na način financiranja in ne na obseg sredstev.
Če pa vendarle govorimo o obsegu sredstev, potem bi kazalo problem
postaviti predvsem s stališča učinkov, ki smo jih z njimi dosegli in s stališča
odgovornosti za racionalno porabo teh sredstev. Bojim se, da ne bi mogli .vsaj,
kar se tiče financiranja investicij iz proračunskih sredstev, pozitivno oceniti
dosedanji sistem upravljanja proračunskh sredstev preko skladov. Prej bi si
upal trditi, da je učinek naložb iz proračunskih sredstev vsaj v nekaterih primerih manjši tedaj, če se dodeljujejo proračunska sredstva preko skladov.
Mislim, da. ne bi moglo priti do tako ekstenzivnega in kar se naših bodočih
materialnih možnosti tiče, do tako neusklajenega razvoja posameznih družbenih
področjih, če bi skrb in odgovornost slonela na Skupščini neposredno. S tem
pa seveda nočem reči, da je Skupščina — zlasti v zadnjih letih — navedene
probleme dovolj resno ocenjevala.
Mislim, da se danes Skupščina ne more več zadovoljiti s tem, da za kritje
posameznih družbenih potreb nameni posameznim skladom iz proračuna, določena sredstva in pri tem računa, da bo upravni odbor sklada rešil vse probleme posameznega družbenega področja tudi s stališča družbe kot celote.
Današnja situacija, ki zahteva splošno zmanjšanje proračunske potrošnje in
največje varčevanje povsod, kjer je to možno, zahteva ponovno in stalno vrednotenje posameznih družbenih potreb. To osnovno vrednotenje posameznih
družbenih potreb pa mislim, da pripada, neposredno Skupščini sami. Če bi se
Skupščina temu odrekla, bi se odrekla eni izmed svojih bistvenih funkcij. Na
področju družbenih potreb ne gre za blagovno produkcijo, tu ne kaže niti ni
mogoče dopustiti delovanje tržnih zakonov. Ravno tako tu ne gre za samoupravno področje, ki bi si lahko zagotovilo samostojne dohodke izven proračuna.
V razpravah se je načelo tudi vprašanje demokratičnosti pri upravljanju
s proračunskimi sredstvi. Nekateri menijo, da je proračun najslabša oblika financiranja, da je financiranje prek proračuna togo, birokratsko ter neelastično
in da je financiranje prek skladov bolj demokratično; zaradi tega naj bi odprava nekaterih skladov pomenila korak nazaj.
Če govorimo o demokraciji v zvezi s financiranjem družbenih služb, potem
menim, da je edino mogoče razpravljati o tem, kaj je bolj demokratično: ali da
o proračunskih naložbah odloča Skupščina v svojih zborih, ali da Skupščina
prepusti odločanje upravnim odborom skladov z osnovno postavko, da skladi
omogočajo na področju družbenih služb razvijanje družbenega samoupravljanja
in delitve po delu. Menim, da pri upravljanju s proračunskimi sredstvi v prin6
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cipu ne moremo iskati rešitev v drubenem upravljanju preko skladov, ampak
samo v zagotovitvi popolne demokratičnosti pri odločitvah Skupščine same.
Proračun danes ne predstavlja le razdeljevanje proračunskih sredstev. Proračun
je postal splošni bilančno-planski instrument, s katerim predstavniški organ
samostojno in neposredno določa celotno finančno politiko, in sicer v okviru
izvajanja splošne politike razvoja družbeno-političnih skupnosti. Namesto nekdanjega finančno-tehničnega orodja za razdeljevanje decentraliziranih finančnih
sredstev je proračun postal politično-ekonomski instrument, ki naj omogoči
predstavniškemu telesu pregled nad vsemi dohodki družbeno-politične skupnosti,
primerjanje njene finančne zmogljivosti s potrebami, določitev prioritete pri
pokrivanju posameznih nalog ter v skladu s tem enotno in racionalno porazdelitev vseh sredstev družbeno-politične skupnosti za izpolnjevanje njenih
funkcij. Zato mislim, da nas ne morejo prepričati dokazovanja nasprotnikov
naših predlogov, da naj se Skupščina zadovolji s tem, da ima vsak čas možnost
zamenjati upravni odbor sklada, da dobi na vpogled ali celo v soglasje finančne
načrte in zaključne račune skladov oziroma, da se po novem zakonu skladi ne
morejo več zadolževati brez soglasja Skupščine.
Mislim, da moramo vprašanje demokratičnosti pri upravljanju s proračunskimi sredstvi razumeti tako, da postavimo demokracijo na pravo mesto. Pri
sestavljanju osnutkov zakonskih predlogov smo veliko razpravljali o tem, da bi
odprava nekaterih skladov že sama po sebi povzročila precej drugačne razprave
ob sprejemanju letnih proračunov. "Vsekakor bodo proračunske razprave po
vsebini bolj bogate. Sestavljanje predlogov bo bolj zahtevno in bo nujno za-,
htevalo tesnejše sodelovanje družbenih organov z ustreznega področja. Odločitve Skupščine bodo tudi veliko bolj odgovorne kot doslej.
Oe hočemo' dati proračunu resnično novo vlogo — in to mislimo je sestavni
del gospodarske reforme — potem je v prvi vrsti treba spremeniti tudi naše
poglede na proračun in na vlogo Skupščine. Tako kot na področju gospodarstva,
pomeni reforma tudi na področju potrošnje, v našem primeru proračunske potrošnje, predvsem spremembo o konceptu proračunske politike. Če hočemo
pogledati resnici v oči, potem moramo korajžno priznati, da smo v času ekstenzivnega gospodarjenja in dosedanjega financiranja proračunskih potreb često
neracionalno uporabljali sredstva in ustvarjali ugodne pogoje za to, da so eni
prelahko živeli na račun drugih. Stari proračunski sistem je omogočil, da se
danes financirajo iz proračuna razne institucije, katerih obstoj ni vedno družbeno in gospodarsko upravičen. Mnoge od teh institucij so nastale tako kot v
gospodarstvu »politične tovarne«. Zato nas tako kot v gospodarstvu, tudi na
področju proračunske politike čakajo velike naloge prav zato, da bi novo vlogo
proračuna in tudi vlogo Skupščine v celoti uveljavili.
Sestavljavci in predlagatelji zakonskih predlogov, o katerih razpravljamo,
menimo, da bi sprejetje predloženih zakonov zagotovilo več reda pri porabi
proračunskih sredstev. Zlasti področje proračunskega financiranja investicij je
sedaj neenotno urejeno. Poleg sklada za negospodarske investicije, financirajo
investicije tudi sklad za šolstvo', cestni sklad, sklad za socialne ustanove in
deloma celo sklad za 'pospeševanje kmetijstva. Pri financiranju posameznih
investicij nastopajo včasih tudi skupno. Neenotna in neizdelana so stališča, kdaj
naj dodeljuje posamezen sklad sredstva kot dotacijo in kdaj kot posojilo.
Odprto je vprašanje, kako naj se sanirajo tekoči problemi, ki nastanejo pri
financiranju osnovne dejavnosti zaradi nerealnega ocenjevanja danih materialnih možnosti.
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Kakor je razvidno iz obširne pismene obrazložitve, predlagamo za bodoče,
da bi financiranje investicij iz proračunskih sredstev prenesli neposredno v
proračun s tem, da bi za vsako novo investicijo, ki bi trajala več kot eno proračunsko leto, sprejela Skupčina finančni program. To omogoča nov zakon o
financiranju družbeno-političnih skupnosti. S takim aktom bi se določil program
del in rok za njihovo izvršitev, nadalje sredstva, ki so potrebna za izvršitev
programa v celoti in za posamezno leto, nadalje organ, ki bo skrbel za izvršitev
programa in morebitni ukrepi, ki se kot potrebni posebej predvidevajo. Ob sprejemu finančnega programa se mora poprej oceniti tudi višina finančnih sredstev, ki bodo potrebna za obratovanje objekta ko bo zgrajen; ocena teh dodatnih
proračunskih izdatkov mora biti priložena predlogu finančnega programa. S
tem, da je finančni program sprejet, je tekoči in bodoči proračun zavezan, da
vsako leto zagotovi potrebna sredstva za izpolnitev sprejetih finančnih programov. S financiranjem negospodarskih investicij na osnovi finančnih programov postane samo po sebi nepotrebno še kakršnokoli odločanje v upravnih
odborih skladov, ker prevzema Skupščina sama neposredne funkcije upravljanja in odločanja o namenu teh sredstev. Tak način proračunskega financiranja investicij naj bi veljal enotno za vsa področja in ne samo za tista, ki se
financirajo sedaj iz sklada SR Slovenije za negospodarske investicije. Zato v
naših predlogih predvidevamo, da se v ta režim vključi tudi režim financiranja
izgradnje šolske mreže ter vse investicije za gradnjo in rekonstrukcijo cest,
ki imajo značaj nove gradnje. Z odpravo skladov za socialne zavode in za
pospeševanje kmetijstva bi se tak režim razširil tudi na ta področja.
Na seji zakonodajno-pravne komisije je predstavnik Izvršnega sveta predložil amandma k 5. členu predloga zakona o odpravi sklada SR Slovenije za
negospodarske investicije. Kasneje je Izvršni svet ta amandma tudi pismeno
predložil Skupščini, Amandma predvideva, da naj bi se iz ravnokar navedenega
režima proračunskega financiranja investicij izvzele novogradnje cest in investicije v šolstvu. Predstavnik Izvršnega sveta je na seji omenjene komisije
utemeljil predlog s tem, da je v pripravi nova zakonska ureditev financiranja
šolstva in cest, zaradi česar naj bi se počakalo s takimi odločitvami. Kot je
razvidno iz pismenega poročila, je zakonodajno-pravna komisija z utemeljitvijo
zavrnila amandma Izvršnega sveta, sprejel pa ga prav tako ni naš odbor, ker
amandma ni v skladu z načeli, ki smo jih navedli v pismeni obrazložitvi.
Menimo, da ni razlogov, da bi s predlaganim novim načinom proračunskega
financiranja investicij odlašali. K pismenim obrazložitvam bi rad dodal še naslednji dve utemeljitvi: kolikor bi z novimi zveznimi predpisi prišlo do takih
sprememb v načinu financiranja novogradnje cest in šol, da bi se sredstva za
te namene oblikovala izven proračunov, potem za te namene ne bo več proračunskih skladov; naši predlogi pa govorijo le o proračunskih skladih in o proračunskih sredstvih, ker želimo že z novim letom zagotoviti nov način financiranja. Drug argument pa je ta, da zvezni zakon ne more predpisati, kako naj
nižja družbeno-politična skupnost razpolaga s svojimi proračunskimi sredstvi.
Če bo Skupščina sprejela naš predlog o novem načinu financiranja proračunskih investicij, bo nedvomno ustvarjen večji red in tudi bolj jasna slika
naše celotne proračunske potrošnje in to z gledišča celote in ne le parcialno
z gledišča posameznega področja. Obseg investicij bomo lažje spravili v okvir
realnih možnosti, lažje se bomo izognili preširoki fronti investicij, vsak začetek
investicije bo dosti bolj premišljen, v večji meri bo zagotovljena predvidena
6*
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dovršitev posameznih objektov in še posebej bomo lažje zaustavili prekomerno
zadolževanje na račun bodočih sredstev.
O predloženih zakonskih predlogih so dali svoja mnenja naslednji skupščinski odbori:
Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora se strinja,
da se sklad SRS za negospodarske investicije v obliki, kakršno ima sedaj, ukine.
Pri tem se je odbor opiral tudi na predlog upravnega odbora sklada', ki sam
smatra, da je umestneje, da se sklad ukine, kolikor mu ni mogoče zagotoviti
stalnega in zadostnega vira dohodkov.
Odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora se strinja z določili
predloga zakona o odpravi sklada SR Slovenije za negospodarske investicije,
ki odrejajo, da se tudi nove investicije iz cestnega sklada SR Slovenije z letom
1966 financirajo neposredno iz republiškega proračuna. Odbor podpira naš
predlog, da naj Skupščina sprejme finančni program za vsako novo gradnjo, ki
traja več let. Odbor se prav tako strinja z določili predloga zakona o spremembah zakona o cestnem skladu SR Slovenije, po katerih mora cestni sklad
predložiti svoj finančni načrt Skupščini SR Slovenije v soglasje, zaključni račun
pa v potrditev.
Odbor se tudi strinja z ukinitvijo sklada SR Slovenije za pospeševanje
kmetijstva ter je mnenja, da se lahko del dosedanje dejavnosti sklada prenese
na republiški proračun, financiranje določenih raziskav pa naj bi prevzel sklad
Borisa Kidriča.
Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora se strinja, da
se ukine sklad SR Slovenije za socialne ustanove in naj se financirajo ti zavodi,
kolikor gre za republiško pristojnost, neposredno iz proračuna.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora se strinja, da se odpravita sklad SR Slovenije za negospodarske
investicije in sklad SR Slovenije za socialne zavode, ker smatra, da so z novim
sistemom financiranja družbeno-političnih skupnosti odpadli razlogi, ki so terjali
ustanovitev teh skladov in da funkcijo upravljanja in odločanja o namenu
sredstev prevzame neposredno Skupščina sama. Odbor je zavzel tudi stališče,
naj se investicije, ki so se doslej financirale iz republiškega sklada za šolstvo
in iz republiškega cestnega sklada, financirajo neposredno iz proračuna.
Odbor z;a proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora
se strinja s predlogom o novi obliki financiranja, ki predvideva ukinitev nekaterih skladov in prenaša financiranje področij, ki so se financirala iz teh skladov,
v proračun. Odbor se tudi strinja s predlogom zakona o spremembah zakona
o cestnem skladu SR Slovenije, ker smatra, da bo s tem uveljavljeno načelo,
da se obstoječe financiranje prek skladov čim bolj približa splošni politiki, ki jo
določa republiška Skupščina.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora se strinja z odpravo sklada SR Slovenije za negospodarske
investicije, sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva in sklada SR Slovenije za socialne ustanove, ker smatra, da je dosedanji režim sklada omejeval
novo vlogo proračuna, s pomočjo katerega predstavniški organ samostojno in
neposredno določa celotno finančno politiko v okviru izvajanja splošne politike razvoja družbeno-politične skupnosti.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da se z
zakonskimi predlogi uresničujejo sklepi oziroma stališča komisije Skupščine
SR Slovenije za uskladitev republiških predpisov z ustavo, ki jih je sprejela
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ob proučevanju problematike o financiranju republiških nalog prek skladov že
na svoji seji dne 22. 10. 1964. Komisija smatra, da za nadaljnji obstoj skladov,
katerih odprava se predlaga, ni več utemeljene podlage v novem proračunskem
sistemu.
Vsi navedeni odbori torej v celoti podpirajo naše zakonske predloge. Zbor
obveščam še o tem, da je na predvčerajšnji seji Prosvetno-kulturni zbor izrazil
mnenje, da naj bi v novi režim proračunskega financiranja investicij ne vključili'
investicije v šolstvu, češ da ni utemeljena ločitev skrbi za osnovno dejavnost
od skrbi za razširjeni razvoj. Tega stališča pa predlagatelji ne moremo sprejeti
iz istih razlogov, kot sem jih navedel v zvezi z amandmajem Izvršnega sveta.'
Predlagam Republiškemu zboru da še on pretrese utemeljenost vseh naših
predlogov.
Predsednik Tine Remškar: Vse zakonske predloge je obravnavala
tudi zakonodajno-pravna komisija in dala k njim pismeni poročili. Ali želi
poročevalec zakonodajno-pravne komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.)
Gradivo k tej točki dnevnega reda skupaj z vabilom za sejo je bilo na
podlagi 109. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora poslano Izvršnemu
svetu, ki je za svoje predstavnike določil Rudija Cačinoviča, Staneta Šeliha in
Petra Vujca. Ali želi še predstavnik Izvršnega sveta datilmnenje k zakonskim'
predlogom? Besedo ima tovariš Rudi Cačinovič.
Rudi Cačinovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Pred nami je predlog
zakona o odpravi sklada SR Slovenije za negospodarske investicije. Kot je razvidno iz poročil, priloženih predlogu zakona, je Izvršni svet po svojih predstavnikih že v razpravi na odborih izrazil svoje soglasje k odpravi sklada, ni se pa
strinjal s 5. členom predloženega besedila, temveč je predlagal, da se črta besedilo prvega odstavka, citiram »Cestnega sklada SR Slovenije, sklada SRS za
šolstvo-«. To predlaga tudi formalni amandma Izvršnega sveta, ki je pred vami.
Izvršni svet je na svoji seji razpravljal o predlogu republiškega sklada za
negospodarske investicije in se v načelu strinjal, da se ga odpravi. Opozoril pa
je, da je bilo ob tem potrebno načeloma rešiti sistem financiranja vseh vrst
negospodarskih investicij. Prenos sredstev iz skladov v proračun tega problema
še sam po sebi ne rešuje in tudi ni jamstvo za odstranitev različnih subjektivnih
vplivov na delitev sredstev, kar se je pri tem skladu v preteklosti grajalo.
Nedvomno pa je tudi res, da za ta sklad velja ugotovitev, da se je porajal iz
čisto praktičnih potreb in da je eden izmed poglavitnih razlogov njegovega
formiranja bil v tem, ker je bil proračunski sistem administrativen in tog in
ker med drugim ni omogočal prelivanja proračunskih sredstev iz enega v drugo
proračunsko leto. Ob ukinitvi so najmanjši pro-blem investicije s področja
državne uprave, kolikor bo do njih prišlo, ostane pa odprta na primer problematika financiranja investicij s področja zdravstva, dokler ne bomo imeli izdelanega
sistema financiranja razširjene reprodukcije na tem področju, prav tako pa tudi
financiranje kulturnih in znanstvenih dejavnosti. Nikakor ni moč sprejeti vrste
argumentov, ki so bili zapisani tudi v nekaterih poročilih, so pa prišli do izraza
tudi v nekaterih razpravah na odborih, pa tudi že danes. Iz nekaterih slabosti
pri upravljanju skladov prehajamo, v nevarnost, da bomo zavrgli celotni sistem
družbenih dejavnosti prek skladov, ki je razen že omenjenega področja financiranja investicij državne uprave vsekakor boljši od proračunskega financiranja,
posebno še, dokler nimamo boljšega sistema, ki bi tako financiranje zamenjal.
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Posebni račun, ki se je v sedanjih razpravah posebno poudarjal, je primeren
za enkratno določeno investicijsko dejavnost, ali konkretni objekt, potrebe po
trajnem ali dolgoročnem financiranju določene službe ali dejavnosti pa govorijo
za financiranje prek skladov. Posebni račun je lahko instrument za razširjeno
reprodukcijo tam, kjer nastopajo republiška sredstva neposredno kot investitor
nekega določenega in zaključenega objekta. Republika pa često le pospešuje
neko dejavnost ali sodeluje s svojimi sredstvi z razširjeno reprodukcijo, nosilec
reprodukcije pa je šola, fakulteta, zavod ali kakšna druga organizacija. Zveza
in republika imata možnost podpirati tudi obvezne sklade iz posebnih virov
dohodkov, iz primarne delitve dohodka, ali iz sredstev zveze ali republike, kot
na primer cestni sklad. Konkretna politika skladov pa omogoča še dodatno angažiranje sredstev in sil z aktivnim povezovanjem s posameznimi skladi različnih
skupnosti in z njihovim preusmerjanjem na družbeno pomembnejše naloge,
na primer sofinanciranje lokalnih sredstev za realizacijo pomembnejših cestnih
povezav. Izvršni svet je v svojem vrednotenju dosedanjega delovanja skladov
ugotovil naslednje — citiram: »Z ustanovitvijo skladov, ki so omogočili prenašanje nekaterih družbenih nalog na neposredne izvajalce, koristnike, družbene
organizacije in posebne organizacije, ali posebne organizme upravljanja skladov,
se je začelo uveljavljati osamosvajanje družbenih dejavnosti in določenih nalog
družbeno-političnih skupnosti. Število družbenih delavcev, ki so odločali o delitvi
sredstev za potrebe družbenih dejavnosti, se je preko skladov močno povečalo,
s tem pa se je poglobila tudi demokratičnost odločanja, kar je toliko^ bolj pomembno spričo omejenih sredstev glede na potrebe in želje. Skladi so z javnimi
razpisi omogočali večjo demokratičnost tako pri kandidiranju za družbena
sredstva, kot pri izboru koristnikov. K razpisu se je vedno priglasilo veliko
število nosilcev družbene dejavnosti, ki jih je financiral posamezni sklad. Na
tej podlagi je bilo mogoče bolje zasledovati aktivnost na določenem področju in
jo tudi oblikovati ter usmerjati v skladu s splošnimi smernicami družbenega
razvoja.
Skladi so v znatni meri pripomogli k mobilizaciji drugih sredstev. Vsak
dinar je mobiliziral še en in tudi več dinarjev zlasti iz lokalnih virov. Izkušnje
nekaterih skladov nazorno pričajo, da smo prav s takšnim angažiranjem sredstev rešili vrsto kulturnih in socialnih nalog, ki jih brez skladov gotovo ne bi
mogli, pa čeprav so ti dajali samo polovico ali še manj sredstev. Skladi so že
s svojim obstojem bili v večini primerov porok za vsaj minimalno stalnost
financiranja posameznih družbenih dejavnosti. Taka stalnost pa je osnovni
element za vsakršno dolgoročnejše načrtovanje razvoja posameznih področij.«
(Konec citata iz stališč Izvršnega sveta.)
Predlog, da bi se hkrati z odpravo sklada za negospodarske investicije
bistveno okrnilo tudi delovanje sklada za ceste in sklada za šolstvo, prihaja
v času priprav na novo zakonsko ureditev financiranja šolstva ter spremembe
v obstoječi zakonski ureditvi financiranja na področju cest, zategadelj je predstavnik Izvršnega sveta že v dosedanji razpravi na odboru predložil, sedaj pa
je Izvršni svet s svojim amandmajem, ki je pred vami, enako predlagal, naj
bi se z vnaprešnjim in separatnim reševanjem ne prejudiciralo reševanje vprašanja financiranja investicij na teh dveh področjih. Pri tem ni razumljiva nestrpnost, ki noče razumeti, da eventualno financiranje investicij na obeh področjih, to je cest in šolstva, še za nekaj časa prek skladov, nikakor ni mogoče. To je popolnoma v nasprotju celo s poudarjanjem poročila odbora za
družbeni plan, finance in proračun, da je prilagajanje k načelom novega pro-

29. seja

87

računskega sistema treba razvijati kot proces in ne kot kampanjsko nalogo.
Pri tem pa ostajanje pri skladih ne pomeni — da citiram — izvajanja po dosedanji ureditvi in praksi, temveč ima Skupščina vse možnosti, da prakso, kolikor jo ima v zvezi z upravljanjem s katerim od obeh skladov, za napačno, že
sedaj spremeni. Sklad je sicer pravna oseba s posebnim statutom in posebnim
organom družbenega samoupravljanja. Toda organ upravljanja imenuje Skupščina, ki potrjuje tudi njegov statut. Podrobna uporaba sredstev je podvržena
smernicam delitve, ki jih zastavlja politika Skupščine za področje dejavnosti
sklada. S tem, da se Skupščina načeloma ne spušča v podrobno delitev, omogoča
samoupravljanje skladov in deetatizacijo in osamosvajanje negospodarskih dejavnosti. Gre za omogočanje bolj strokovne delitve, ki bi bila bližja potrebam
nekega področja. Gre za večjo odgovornost in za večje angažiranje neposrednih
nosilcev nalog. Pozitivne izkušnje dosedanjega delovanja skladov kažejo, da je
potrebno tam, kjer so pomanjkljivosti, izpopolniti in izboljšati sestav sodelujočih, ali pa jasneje postaviti kriterije za njihovo delovanje. Omenil sem. že, da
se pripravlja nov zvezni zakon in prav tako tudi republiški zakon o financiranju
šolstva, ki bo verjetno precej spremenil tudi funkcijo in strukturo sklada
za šolstvo. Danes še ne moremo govoriti o novih elementih, ki jih bo prinesel,
zategadelj je Izvršni svet smatral, da ne bi bilo umestno že sedaj hiteti in z zakonom o odpravi sklada za negospodarske investicije miipogrede, enostavno s
1. alineo 5. člena, izločiti investicije iz sklada. Nedvomno so tudi argumenti za
izločitev investicij. Prav tako pa je še precej argumentov, ki govorijo za to, da
te investicije še ostanejo predmet financiranja sklada.
Izvršni svet smatra, da bi se argumenti morali temeljito pretresti in se šele
ob novem sistemu odločiti. Brez širše razprave pa se ni mogoče dobro odločiti,
še manj pa je dobro bližnje, bodisi zvezne ali naše rešitve na tak način prehitevati. To je bilo tudi mnenje Prosvetno-kulturnega zbora ob tej razpravi.
Torej ne gre za nasprotnike takih predlogov ali za zagovomištvo, ampak gre
za to, da imamo precej časa, da v tem procesu, o katerem je govora, lahko zavzamemo definitivno stališče tako, kakor nam bo omogočala tudi izgradnja celotnega sistema na teh dveh področjih.
Isto velja tudi za sklad za ceste. Ne glede na spremembe, ki jih v sistemu
financiranja pričakujemo, bi opozoril tudi na mnenje strokovnjakov, ki spremljajo problematiko in načine financiranja cest tudi v razvitejših državah. Ti
opozarjajo, da bi lahko le na popolnoma novih cestnih potezah reševali nek
konkreten in zaključen objekt, bodisi s posebnim zakonom o financiranju tega
objekta, .ali na kak drugi način, da pa se v svetu vse bolj utrjuje pojmovanje,
■da pri gradnjah cest ne gre za neke dokončne graditve, temveč za sukcesivno
in stalno vlaganje, ker je treba cestišče izgrajevati stalno in na daljšo dobo in
da gre bolj za stalne in postopne rekonstrukcije in dograjevanja, kar pa je
vprašanje tehničnega značaja in razporeditve tega, kar ima že sedaj delno poseben dotok, ne pa le proračunski. Pri cestah gre torej v bistvu za izredno tesno
povezavo med rednim vzdrževanjem, investicijskim vzdrževanjem, rekonstrukcijami in dograditvami. Že to zahteva proučitev sistema in poznavanje mnenja
vseh prizadetih in zainteresiranih. Kar zadeva konkretno politiko skladov pa
ostajajo glede kompetenc Skupščine vse možnosti vpliva in kontrole, o katerih
sem že govoril.
Tovarišice in tovariši poslanci! Vprašanje sklada SR Slovenije za šolstvo
in sklada za ceste je treba podrobno proučiti in se dokončno odločiti na osnovi
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temeljito pregledanih argumentov, na vsak način pa počakati na zvezni zakon
o financiranju šolstva in na nove možnosti glede financiranja cest.
Izvršni svet je zato predlagal amandma, katerega smisel je, da se določilo
iz prvega odstavka 5. člena predloga zakona, ki se nanaša na sklad za šolstvo
in sklad za ceste, iz tega zakona umakne in da se počaka na nove pravne ureditve oziroma predhodno temeljiteje razpravlja o problematiki celotnega financiranja na obeh omenjenih področjih. Izvršni svet predlaga Skupščini, da prouči njegov amandma in svoje odločitve na teh področjih odloži s tem, da citirani
pasoš iz prve alinee 5. člena predloga črta,
Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo načelno razpravljati?
Francka Strmole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Pismene in ustne obrazložitve k problematiki posameznih skladov vsebujejo
poleg obrazložitev k posameznim predlogom zakonov o ukinitvi skladov, tudi
neke splošne načelne poglede in izhodišča za našo eventualno nadaljnjo razpravo o družbeni funkciji in karakterju skladov. Zato bi želela razpravljati o teh
izhodiščih in dati k tem materialom nekaj svojih pogledov; razpravljala bom
predvsem o tistih argumentih, ki so ustavnopravne narave.
Naša republiška in zvezna ustava v nizu svojih členov točno opredeljujeta
značaj in funkcijo skladov. Ne bi navajala posebej teh členov, temveč bi poudarila samo osnovna ustavna stališča; da družbeno-politične skupnosti ustanavljajo
sklade za financiranje družbenih nalog trajnejšega pomena na posameznih
področjih; da z družbenimi skladi upravljajo organi družbenega upravljanja;
organe in način upravljanja pa določajo statuti teh družbenih skladov. Iz tega
sledi, da skladi niso nekaj izven ustave, da niso izjemni instrument za financiranje določenih nalog družbeno-politične skupnosti.
Ce k tem zakonitim ustavnim argumentom dodam še vsebino nekaterih
členov zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti, tako zveznega kot
republiškega zakona, moram ugotoviti, da ta dva zakona v bistvu samo poglabljata in razčlenjujeta osnovne misli ustave. Prav tako moram povedati, da
iz vseh teh zakonov, ki govorijo samo o družbenih nalogah trajnega pomena
kot pogoju za ustanovitev sklada, ni moč narediti takih načelnih zaključkov,
kot jih vsebuje material, ki smo ga prejeli za današnjo sejo. V materialu se
navaja namreč, da je temeljno načelo za financiranje nalog družbeno-političnih
skupnosti, da se praviloma financirajo iz proračuna in da so skladi le izjemna in
posebna oblika, ki se uporablja takrat, če gre za posebno oportunost. Iz omenjenih zakonskih tekstov pa izhaja, in o tem sem prepričana, da ne veljajo
ti principi na katere se mi sklicujemo, da v bistvu ne gre za razpravo, o konkurenci med skladi in proračunom, da ne gre za razpravo, kaj je bolj samoupravno
ali upravljanje proračuna ali skladov, da ne gre za razpravo, da je proračun
bolj ali avtomatsko imun pred raznimi ekstenzivnimi naložbami in podobno.
Mislim, da moramo našo razpravo postaviti na druge osnove. Ugotoviti
moramo, da so skladi specifična oblika in instrument določene družbeno-politične skupnosti, ki se na osnovi določenih družbeno-političnih argumentov
odloči zanje. Zato menim, da bi v naši Skupščini morali razpravljati najprej
o tem, katere so tiste družbene naloge, ki so trajnega značaja v naši republiški
skupnosti in ki jih kaže financirati iz skladov. Katere pa so te naloge, bi nam
morali pokazati tudi programi našega družbenega razvoja. Nadalje bo potrebno
ugotoviti, kako zagotoviti družbeno racionalno financiranje tovrstnih nalog. Prav
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tako se bo treba dogovarjati o tem, kako okrepiti samoupravljanje v delitvi
družbenih, sredstev. Mimogrede naj omenim, da samoupravljanje ni le politična
deklaracija, ampak da ideja samoupravljanja vsebuje močne ekonomske elemente. Resnično in dejansko samoupravljanje je brez dvoma tudi pogoj za
družbeno racionalno organizacijo kateregakoli družbenega področja in dela.
K tem izhodiščem, menim, bi morali dodati tudi vso dosedanjo pozitivno in negativno prakso skladov, o kateri je bilo danes že govora, še več pa na zadnji seji
Prosvetno-kulturnega zbora.
Kolikor nismo tako pripravili izhodiščne razprave za ukinjanje skladov,
menim, da bi kazalo celo razmisliti o odložitvi te razprave. Take odločitve glede
trajnosti in pomembnosti posameznih nalog bodo seveda jasno pokazale, katere
sklade moramo v bodoče v republiki obdržati. Ne zagovarjam sedanje strukture
in številčnosti skladov, prav tako pa se na osnovi tega materiala ne morem
opredeliti, kateri od teh skladov ni potreben, še posebej, ker sem utemeljila, da
noben od teh skladov ni v nasprotju z ustavo in z zakonom o financiranju
družbeno-političnih skupnosti, na kar se sklicujemo tudi v materialu. Dejansko
se mi zdi, da gre za družbeno-politično odločitev Skupščine SR Slovenije, katere sklade potrebuje, da se bo področje negospodarstva oziroma področje družbenih dejavnosti razvijajo harmonično, organsko, čimbolj racionalno in seveda
po principih samoupravljanja tudi v sferi delitve družbenega proizvoda v naši
republiki.
Vprašanje karakterja finančnih planov je tovariš Cačinovič tu že obrazložil.
Dodam naj samo še to. Ce danes sprejmemo' odločitev, da borno investicije financirali iz proračuna oziroma trajnejše investicije konkretnih objektov v okviru
finančnih načrtov, potem bomo v Skupščini morali odločati o vsakem posameznem primeru vsako leto znova, ker praksa kaže, da gradimo šole po več let.
Prav tako se mi zdi neodgovorno vzbujati kakršnekoli iluzije o tem, da
bo proračun bolje zadovoljeval potrebe področja družbenih služb kot pa skladi.
Poudarjam, da tu resnično ne gre za konkurenco ene ali druge oblike financiranja, kjer sta obe obliki pravzaprav samoupravni, ker je tudi Skupščina
samoupravni organ, ki opravlja svojo funkcijo do proračuna. Prav to pa bi
lahko povzročilo neprejetne posledice, namreč lahko bi vzbujalo iluzije, da bo
republiški proračun s svojimi sredstvi neomejen, lahko bi odprlo nekoristne
razprave o tem, katera oblika družbenega samoupravljanja je boljša, ali skupščinska ali družbeno-upravljanje, kot ga imamo v sedanjih skladih itn.
Glede ukinitve skladov sem enakega mnenja kot je Izvršni svet, zlasti pa
glede tistega predloga amandmaja, ki se nanaša na investicije na področju
šolstva. Glede prvega odstavka 5. člena predloga zakona o ukinitvi sklada SR
Slovenije za negospodarske investicije pa naj dodam še naslednje:
Tovariš Cačinovič je opozoril, da sta zveza in republika pred tem, da sprejmeta zakon, ki naj bi kompleksno uredil financiranje izobraževanja in vzgoje.
Teze za ta zakon so že v javni razpravi. Ne upam si soditi, katere od tez bodo
stališča bodočega zakona, vendar intencije tez so jasno nakazane, da je treba
v bodočih šolskih skladih zagotoviti sredstva za osnovno dejavnost in vsaj
nekaj sredstev za investicije. Zato se mi zdi prav, da bi v republiki pospešili
delo na zveznem in republiškem zakonu. Na vsak način pa bomo morali s
1. 1. 1966 v Sloveniji separatno vsaj začasno rešiti problem financiranja šolstva
druge stopnje.
Vprašanje dveh mesecev verjetno ni tako bistveno, da bi prejudicirali rešitve skladov za šolstvo in njihovo funkcijo na področju investicij še posebej,
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če vidimo kakšne težave imamo celo s sprejemom tega zakona, ki ga že nekaj
časa odlagamo.
Nadaljnji argument za sprejem amandmaja Izvršnega sveta glede financiranja investicij na področju šolstva v predloženem besedilu je, da ta materija
sploh ne more biti obravnavana v zakonu o odpravi sklada za negospodarske
investicije, ampak v zakonu o šolskem skladu SR Slovenije.
Kot zaključek naj povem še to, če bi po tej poti nadaljevali obravnavanje
skladov — ali sklad ali proračun — bi morali v končni konsekvenci razpravljati
o ustavi in ne o skladih.
Predsednik Tine Remškar: Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš
dr. Josip Globevnik.
Dr. Josip Globevnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Jaz se za
diskusijo posebej nisem pripravljal, ker smo vse to, o čemer danes razpravljamo,
že tolikokrat obravnavali, in razpravljamo o tem že pravzaprav od usklajevanja
republiških predpisov z ustavo-.
Razpravljal bi rad nekoliko o argumentih, ki jih je navedel tovariš Čačinovič, kot predstavnik Izvršnega sveta, medtem ko glede razprave tovarišice
Strmoletove sodim, ne bo treba to vprašanje ponovno in posebej obrazlagati,
ker smo o tej stvari razpravljali že na seji komisije, kjer je bila tovarišica navzoča in se je strinjala oziroma smo vsi bili enakega mnenja, da je treba to revizijo
opraviti. Zdaj pa naenkrat navajamo iste razloge »za«, s katerimi smo takrat
to stališče zavrnili. Takrat je komisija za uskladitev predpisov z ustavo- sprejela
stališče, da je za uveljavitev novega proračunskega sistema treba dati proračunu
vlogo instrumenta, ki naj določa finančno politiko republike, ter da je treba
te sklade, ki imajo samo proračunske vire dohodkov, odpraviti. Ne mislim
ponovno o tej stvari razpravljati, ker smo o tem, kot že rečeno, intenzivno razpravljali v naši komisiji pri pripravi zakonskih predlogov in njihove obrazložitve,
na katero se lahko samo ponovno sklicujem.
Glede tega pa, kar je povedal tovariš Čačinovič, da bi morali oceniti dobro
oziroma slabo stran skladov in.da odprava skladov pomeni vračanje na proračunski sistem, želim reči tole. Mislim, da je tako gledanje, — prosim, ne vem
kakšno stališče je Izvršni svet sprejel — to kar je bilo tu povedano, popolnoma
staro gledanje na proračun; to je tipičen administrativni proračun, ki ga hočemo
ravno odpraviti. Z novim sistemom financiranja družbeno-političnih skupnosti
smo tak proračun formalno že odstranili in ga stvarno odstranimo lahko samo na
ta način, če odpravimo tiste sklade, ki se financirajo samo iz proračuna.
Drugačna pa je stvar, če so viri sredstev določenih skladov izven proračuna.
V tem primeru je pravilno, da upravljajo s takimi sredstvi tisti, ki so neposredno prizadeti in glede razpolaganja s temi sredstvi neposredno zainteresirani.
Sicer pa je nemogoče, da bi republiška skupščina kot predstavniško telo republike, ki naj določa politiko investiranja, kar je hkrati vprašanje določene
politike razvoja republike, vsa ta vprašanja prepustila nekemu ožjemu organu,
ki gleda na vse to samo s svojega ožjega stališča.
Popolnoma nepravilno je tudi gledanje, s političnega in pravnega vidika, da
ni mogoč finančni načrt v primeru, če še kdorkoli sodeluje pri investicijah. Ne
sme biti nobenega instrumenta v sistemu financiranja, ki bi preprečeval združevanje sredstev in, če pride do tega, da se sredstva združujejo, potem bo nekdo
sprejel finančni načrt na podlagi pogodb, ki jih je sklenil z drugimi družbeno-
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političnimi skupnostmi ali pa z drugimi organizacijami, in v finančnem načrtu
postavil načelo, kako se bo investicija financirala. Posebej še poudarjam, da to
ne preprečuje angažiranja lokalnih sredstev. S tem v zvezi se zopet načenja
tista stara razprava, ki je odobravala obliko posebnega sklada za socialne
ustanove, ker da je bil instrument, s pomočjo katerega smo angažirali lokalna
sredstva. Mislim, da je prav ta sklad, sklad za socialne ustanove, tipičen proračunski sklad, ki je lahko nastal in obstojal, dokler je bila taka vloga proračuna
primarna, zlasti še, ker je bilo treba to področje razvijati. Ker pa občina samostojno razpolaga s svojimi sredstvi, je tudi poklicana, da svoja sredstva da tudi
za potrebe socialnih zavodov. Kolikor občina nima sredstev in ne more uspešno
izpolnjevati nalog in razvijati svojih družbenih služb, potem nastopi vprašanje,
kako naj republika zagotovi ta sredstva v splošni delitvi, ne pa, da bo republika
na takem področju opravljala občinske naloge. Menim, da nas je tak sistem
financiranja privedel na napačno pot, ker je republika dejansko financirala
občinske naloge in je s tem demobilizirala občine. Absolutno sem zato, da se
občinam pomaga pri izpopolnjevanju njihovih nalog, toda ne po dosedanjem
načinu, ki je nezdružljiv s sedaj veljavnim sistemom financiranja.
Tovariš Čačinovič in tovarišica Strimoletova sta predlagala, da bi bilo treba
obravnavana vprašanja odložiti, ker da je v pripravi nov zkon o financiranju
šolstva in nov zakon o financiranju cest. Tovariši poslanci, mi te obljube že
dolgo časa poslušamo, in vemo, kako je na primer z zakonom o financiranju
šolstva. Vemo, da v zvezi s tem zakonom obstojajo teze, da gre za dva oziroma
za tri, med seboj nasprotujoče si koncepte in, da še zdaleč nismo prišli do tega,
da bi bil ta sistem dograjen. Isto velja za področje cest. Zato bi odgovoril na
to vprašanje takole:
Ce odložimo sprejem predloženih zakonov in pustimo to vprašanje odprto,
pomeni, da za bodoče proračunsko leto obdržimo še vedno stari proračunski
sistem, čeprav bi ga morali odpraviti že s 1. 1. 1965. Osebno menim, da se to
pravi za eno leto odlagati principe in izvedbo gospodarske reforme na tem
področju. Ce pa bo prišlo do tega, da se bo v bodoče financiralo šolstvo- z izven
proračunskimi sredstvi, potem je jasno, da bodoči sklad za šolstvo ne bo imel
nobene zveze s tem skladom, o katerem razpravljamo', ki se financira samo iz
proračuna. Zato mislim, da odlaganje obravnavane zadeve nima smisla.
Tovarišica Strmoletova je dala tudi pouk, kako bi bilo treba pravzaprav
to stvar zakonodajno-tehnično izpeljati. Zakonodajno-pravna komisija se s tem
stališčem ni strinjala, in smatra — če je bil doslej sistem financiranja negospodarskih investicij urejen na poseben način z zakonom o skladu za negospodarske
investicije —• da ni nobenega razloga, da se z zakonom, s katerim, 'se ta sklad
odpravlja, uredi tudi materialno vprašanje, kako bomo financirali to področje
v bodoče. Takih primerov imamo v naši zakonodaji nešteto. Opozoril bom na
primer na prakso pri zakonih o proračunih, kjer se s posameznimi določbami
v teh zakonih menjiajo- celo sistemska področja. Menim, dai bodo pri tem
kvečjemu nastala eventualna zakonodajno-tehnična vprašanja ob morebitni kasnejši uskladitvi ostalih zakonov s tem zakonom. Enakega mnenja, kot naša
zakonodajno-pravna komisija, je tudi zadevna strokovna služba Izvršnega sveta,
ki smatra, da je tak pristop popolnoma v redu in nima zoper njega nikakršnih
pomislekov.
Ne bi se spuščal v podrobnosti, ker so bile vse te stvari že tako obsežno in
podrobno obravnavane. Mislim, da k obrazložitvi, ki je bila dana pismeno in
danes še posebej temeljito ustno, ni treba še karkoli dodajati.
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Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovariš
Jože Tramšek.
Jože Tramšek: Tovarišice in tovariši 'poslanci! Skušal bom biti zelo
kratek, ker imam samo namen podpreti tiste, ki zagovarjajo predlog odbora
za družbeni plan, finance in proračun. To pa še zlasti zato, ker sem sam sodeloval
v teh razpravah in sem se tudi zavestno, seveda ne na ne vem kakšnih teoretičnih osnovah, ampak bolj prakticistično odločaL za tak način reševanja tega
vprašanja. S tem seveda ne bi rad zanikal tega, da tu najbrž obstojijo v teoretičnem smislu nekatera vprašanja v zvezi s principi financiranja družbeno-političnih skupnosti in njihovim izvajanjem. Ko smo se v odborih odločali za takšno
stališče, pa si še malo nisem mislil, da bi lahko s tem, da sem za to stvar dvignil
roko, prišel navzkriž z ustavo. Toda prav ob sprejemanju ustave sem slišal naše
teoretike, kako je treba prav zaradi novega duha ustave spremeniti tudi naš
sistem financiranja družbeno-političnih skupnosti in dati proračunskemu sistemu
in sploh vsemu financiranju popolnoma novo vsebino.
Ko sem se odločil za ta sistem financiranja, ob sprejemu zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti, ki smo ga tudi tukaj sprejemali, sem zopet
glasoval za to, ker sem bil globoko prepričan, da delam v skladu z ustavo.
Sedaj ko pa gre za to, da se nekatere stvari financirajo iz proračuna, ki temelji
na načelih nove ustave, in o katerem odloča 400 poslancev slovenske skupščine,
ki jih je izvolilo slovensko ljudstvo, ki tudi prispeva sredstva za financiranje
te družbeno-politične skupnosti, potem ne vem, zakaj bi to bilo manj demokratično, kot pa če 20 ljudi, ki smo jih mi imenovali v upravo nekega sklada,
odloča suvereno in mimo teh 400 poslancev, ki odgovarjajo slovenskemu
ljudstvu. Meni se je že zgodilo tovariši, da so me volivci vprašali: »Ti, kako pa
je s to in to stvarjo, in kaj nam kot naš predstavnik lahko v zvezi s tem poveš.-«
Moral sem odgovoriti: »Tovariši, to pa nismo sklenili v Skupščini, ampak so
o tem sklenili nekje drugje.« Pri tem sem se izvijal in seveda vsega tega, kar
sem prej omenil, nisem rekel, ker bi se pred ljudmi osmešil, ljudje pa to ne bi
razumeli, ker si poslanca zamišljajo nekoliko drugače. Zato sem se pač na vse
mogoče načine izvijal in skušal v bistvu tudi opravičevati naše spomenike, ker
se kot poslanec ne morem narediti neodgovornega za dejanja, ki jih počhemo,
zlasti še, ker mislim, da moram biti za ta vprašanja odgovoren.
Prav zato sem se zavestno odločil in tudi z odgovornostjo pred svojimi volivci za tako stališče, ki ga zagovarja odbor za družbeni plan, finance in proračun. Kar se financira iz proračuna, naj bo izkazano v proračunu in mi bomo
o tem glasovali. Predlog pa bo predložil Izvršni svet, ki smo ga izvolili in mu
naložili nalogo, da z največjo odgovornostjo predloži proračun. Postavili smo tudi
republiške sekretarje za posamezna področja, ki naj si »razbijajo glavo«, kako
bodo ob polni lastni odgovornosti predložili predloge slovenski skupščini, ki
bo ocenila umestnost posameznih predlogov z vso odgovornostjo pred slovenskim narodom. Mislim, da bo to najbrž bolj demokratično kot če se odkrižamo
odgovornosti za stvari tako, da to prepustimo v rešitev upravnim odborom
skladov.
Nadalje je bilo rečeno, da bodo sprejeti novi predpisi, ki bodo drugače urejali financiranje šolstva in cestnega gospodarstva. Prav, strinjam se in želim,
da bi do takih predpisov, ki bodo ta vprašanja bolje rešili, čimprej prišlo. Toda
dokler jih ni, in se ta področja financirajo iz proračuna, naj bo to izkazano v
proračunu. Spomenikov starega sistema dragi tovariši, pa imamo dovolj po
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Sloveniji in jih ne bi rad našteval, ker jih imamo na področju šolstva, v cestnem
gospodarstvu in drugod v negospodarstvu, prav tako pa tudi na najrazličnejših
drugih področjih. Zato naj se, dokler niso stvari drugače rešene, o negospodarskih investicijah odloča na način kot to predlaga odbor za družbeni plan,
finance in proračun.
Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? Tovariš Stane Dolenc.
' Stane Dolenc: Tovarišice in tovariši! Tovariš Košmelj je že v svoji
obrazložitvi omenil, da je odbor za proizvodnjo in promet razpravljal o problematiki cestnega gospodarstva nasploh in prišel do zaključka, da je neurejeno
financiranje glavno, vendar ne edino nerešeno vprašanje na tem področju. Ker
sta dva predloga odbora za družbeni plan, finance in proračun povezana s financiranjem tega področja, bi rad nakazal nekaj misli, ki so bile v zvezi s temi
predlogi izrečene na seji našega odbora.
V predlogih gre za dve stvari. Prvič, da se na osnovi 5. člena predloga
zakona o odpravi zakona o skladu za negospodarske investicije izloči iz finančnega načrta republiškega cestnega sklada vse novogradnje oziroma gradnje, ki
trajajo več kot eno proračunsko leto. Drugič, da se tak finančni program, ki ne
vsebuje novogradenj, predloži v soglasje skupščini. Odbor je bil mnenja, da je to,
kljub temu, da se pripravljajo v zveznem merilu novi predpisi za financiranje
na področju cestnega gospodarstva, popolnoma pravilno, ker nimamo nobene
garancije, da bo ta ureditev taka kot si jo želimo. Kajti sedanji republiški cestni
sklad, ki je doživel v letošnjem letu tri rebalanse, ima samo 14,8 % izvirnih
dohodkov. Če še prištejemo sredstva, ki pripadajo cestnim podjetjem od goriva,
ima področje cestnega gospodarstva približno 19,8 fl/o izvirnih dohodkov. Iz tega
pa izhaja, da če še tako obremenimo prek taks in prispevkov od goriva uporabnike cest, ne moremo zagotoviti za leto 1966 sredstev v takem obsegu, da bi
pokrili vse potrebe rednega vzdrževanja cestnega omrežja v Sloveniji. Po izjavi
strokovnjakov s tega področja je namreč potrebno 11 milijard dinarjev za
minimalno vzdrževanje in za zimsko službo na obstoječih cestah, brez večjih
rekonstrukcij, to se pravi, samo za to, kar je nujno potrebno. To pomeni, da nam
manjka, če dohodkom cestnih podjetij prištejemo izvirne dohodke republiškega
cestnega sklada za pokritje potreb še 7 milijard. Če se takse še za enkrat povečajo, bo treba za redno vzdrževanje cest na področju Slovenije še vedno zagotoviti sredstva iz proračuna v višini najmanj 4 milijarde dinarjev, če bomo
hoteli stanje cestnega omrežja izboljšati.
Naš odbor je tudi razpravljal o tem, kakšno je stanje na cestah in kaj
povzroča toliko nesreč, ker je stanje na naših cestah, kot sami veste, nemogoče
in bo prej ali slej terjalo odločnih ukrepov, ki pa se ne bodo nanašali samo na
področje financiranja, ampak tudi na ureditev drugih nerešenih vprašanj na
področju cestnega gospodarstva.
Izgovor, da v finančnem načrtu ni mogoče ločiti, kaj je redno vzdrževanje
in kaj je večja rekonstrukcija oziroma novogradnja, tudi ni utemeljen, ker se
da to točno ugotoviti. Tako na primer ugotavljamo, da se redno vzdrževanje
po domače »za krpanje lukenj«, za leto 1966 nimamo sredstev. Zato smatram,
da je umesten predlog, da se naredi za vsak novi objekt posebej finančni program, ki naj ga potrdi Skupščina. Prav tako je tudi umestno, da se da finančni
načrt cestnega sklada, ki bo moral še vedho dobiti tudi sredstva iz proračuna,
v potrditev Skupščini.
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Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? Prosim.

Francka Strmole: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Zdi se mi, :d.a sem v svoji razpravi zelo jasno pledirala za pravilno družbenopolitično izhodišče pri obravnavi skladov nasploh in njihove funkcije. Nisem
razpravljala) o posameznem skladu in o teh skladih, ki danes obstojajo. Pledirala
sem, da se te problematike, ki je resnično kompleksna in ki ni enostavna, saj
jo že skoraj enoi leto^ obravnavamo v naših odborih, lotimo po drugi poti, tako
da definiramo predvsem trajne družbeno-politične naloge republiške skupnosti in se potem s tega vidika odločamo, kateri skladi so še oportuni, kateri
pa ne, tako v smislu novega karakterja proračuna, kot tudi v smislu funkcije,
ki jo imajo skladi. Napak se mi namreč zdi razpravljati o skladih nasploh,
ker imamo to vprašanje, kot sem rekla, že za razčiščeno.
Nadalje, glede mnenja tovariša Globevnika, da sem sodelovala v komisiji za
uskladitev predpisov z ustavo, naj povem, da je bila kompetenca in naloga komisije uskladiti predpise z ustavo, kar pa ne pomeni, da je ta komisija imela
pravico definirati, kateri skladi so v Sloveniji potrebni.
Drugo, nobena razprava v katerem koli odboru komisij in podobno, mi kot
poslancu ne jemlje pravice govoriti na tem zboru. Take metode, se mi zdi,
skušajo že vnaprej diskvalificirati določena mišljenja poslancev.
Tovariši poslanci in poslanke! Tudi mene ste imenovali v enega izmed
upravnih odborov skladov, in sicer v sklad za založništvo. Reči moram, da bi jaz,
kakor tudi tisti poslanci in predstavniki področij, ki delajo v tem skladu, želela
celo pogostejših in konkretnejših razprav o našem delu, da ne bi delali eventualnih napak, da ne bi puščali za seboj »spomenikov« in podobno. Ne domišljam si, da nismo delali brez napak, upam pa si trditi, da smo ob sodelovanju
velikega števila kulturnih delavcev, — mogoče je bilo to prizadevanje še premajhno — vendarle uspeli konkretizirati in oplemenititi osnovna politična stališča in politiko na tem področju, ki je bila definirana v Skupščini. Poudarjam,
da nismo samovoljno določali politike, da nam je politiko' sklada določila Skupščina z zakonom, ko nas je imenovala za člane upravnega odbora sklada in ko
je vsako leto obravnavala naše delo. Poudarjam, da skladi niso nekaj, kar bi bilo
odtrgano od politike Skupščine. Ni nikakršne pregraje med skupščinskim odločanjem in odločanjem teh skladov, ampak da gre za metode spodbujanja vseh
zainteresiranih ljudi, da skušajo osnovno koncepcijo in politiko Skupščine kar
najbolj obogatiti in jo kar najbolj ustrezno realizirati.
Drugo, kar zadeva sklad za šolstvo, vsaj jaz nisem nikjer zasledila kriterija
— seveda nisem strokovnjak — da morajo biti podani avtonomni viri za sklad.
To ni nikjer v nobenem zakonu določeno, ampak je celo rečeno, da družbenopolitična skupnost razdeli svoja sredstva v proračun in sklade. Mogoče bodo
z zakoni za posamezna področja določeni avtonomni viri dohodkov. Splošni kriterij pa mislim, da glede skladov ni pravilno postavljen.
Glede novega zakona o financiranju na podtočju šolstva pa tole. Morda se
res nekoliko predolgo odlaga, zato sem pledirala za to, da bi v Sloveniji napravili
za poskus zakon, ki bi bil eventualno sprejemljiv ne samo za nas, ampak bi
hkrati lahko služil tudi za vzorec pri formuliranju zveznega zakona. Ponovno
insistiram na tem, da pospešimo to delo, čeprav se zavedam, da. to delo verjetno
ni niti lahko niti enostavno.
Drugo, ne vidim nuje, da bi morali v dveh mesecih bistveno spremeniti
način izvajanja investicij na področju šolstva, ko pa vemo, da so investicije
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v glavnem ustavljene in da imajo slabe perspektive tiste šole, ki se jim vdirajo
stropi in ki jih zato dnevno časopisje neprestano navaja. S tem hočem reči, da
za ureditev tega vprašanja ne bo mogoče zagotoviti sredstev v proračunu, samo
vprašanje je, ali se bo res 400 poslancev lahko z vsako individualno šolo posebej
ukvarjalo in ah ne bi imeli lahko določeno zaupanje do neposrednih upravljavcev s področja šolstva, kulture itd., ki bodo brez dvoma našli tudi družbenoracionalne rešitve za te investicijske naložbe. Za napake pri poslovanju sklada,
konkretno za področje negospodarskih investicij, kar je bilo tu navedeno, pa
mislim, da ni bil vedno kriv sklad. Zato bi kazalo analizirati, kakšna stališča
in želje je ta sklad večkrat realiziral — mogoče niti ni realiziral vedno svojih
lastnih.
Glede stališča tov. Globevnika, da imamo podobno kot za investicije v
šolstvu urejeno v vrsti drugih zakonov, namreč, da bomo v zakonu o prenehanju
sklada za negospodarske investicije uredili način investiranja za področje šolstva,
pa izgleda, da je resnično najmanj naporna pot, da stare napake ponavljamo
in ponovno stvari urejamo v neustreznih zakonih. Hvala lepa.
Predsednik Tine Remškar: Ker na dnevnem redu ni razprava o skladih nasploh, ampak konkretno razprava o treh skladih, prehajamo na razpravo
o odpravi zakona o skladu za negospodarske investicije. Kdo želi besedo? Besedo
ima Matija Maležič.
Matij a Maležič: Tovariši in tovarišice! V imenu odbora za družbeni
plan, finance in proračun bi rad dal predlog za redakcijsko' spremembo k 5. členu
zakona o odpravi sklada SR Slovenije za negospodarske investicije. V prvem
odstavku naj se črta v prvi in drugi vrsti naslednje besedilo: »za potrebe državnih organov in družbenih služb ...«. V drugem odstavku pa se črta v prvi in
drugi vrsti naslednje besedilo: ».. . za potrebe državnih organov in družbenih
služb .. .« ter nadomesti z besedilom »iz prejšnjega odstavka .. .«
Po tej čisto redakcijski spremembi, ki vnaša večjo jasnost v ta odstavek,
bi se 5. člen zakona o odpravi sklada SR Slovenije za negospodarske investicije
glasil:
»Republiške investicije, ki so se doslej financirale iz sklada za negospodarske investicije, cestnega sklada SR Slovenije, sklada SR Slovenije za šolstvo,
se bodo po 1. januarju 1966 financirale iz proračuna SR Slovenije.
»Investicije za gradnjo objektov iz prejšnjega odstavka, katerih gradnja
traja več kot eno proračunsko leto, se financirajo po finančnih programih, ki
jih sprejme Skupščina SR Slovenije.«
Za objekte iz prejšnjega odstavka, katerih gradnja se je ob uveljavitvi tega
zakona že začela in se bodo dela tudi nadaljevala, morajo biti pred nadaljevanjem del predloženi predlogi finančnih programov Skupščini SR Slovenije.«
Predsednik Tine Remškar : Ali se predstavnik zakonodajno-pravne
komisije strinja s to redakcijsko spremembo? (Se strinja.)
Zeli še kdo razpravljati o predlogu tega zakona? (Ne javi se nihče.) Če ne
želi nihče več besedo-, prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o odpravi
sklada SR Slovenije za negospodarske investicije in dajem najprej na glasovanje
amandma Izvršnega sveta k 5. členu zakonskega predloga.
Prosim, kdor je za amandma Izvršnega sveta, ki je bil predložen pismeno
in ki se glasi: V prvem odstavku 5. člena se v tretji in četrti vrsti črtajo besede:
»Cestnega sklada SR Slovenije, sklada SR Slovenije za šolstvo«, naj dvigne
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roko! (17 poslancev dvigne roko.) Prosim, kdo je proti? (45 poslancev dvigne
roko.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci dvignejo roko.)
Ugotavljam, da amandma Izvršnega sveta ni sprejet, zato prehajam na glasovanje o zakonskem predlogu in prosim, kdor je za zakonski predlog, naj
dvigne roko. (Večina 'poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (6 poslancev dvigne roko.)
Ugotavljam, da je zakon o odpravi sklada SR Slovenije za negospodarske
investicije sprejet.
Pričenjam razpravo o predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za
pospeševanje kmetijstva. Zeli kdo besedo? Besedo ima inž. Andrej Marine.
Inž. Andrej Marine: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne želim razpravljati o umestnosti ali neumestnosti odprave sklada za pospeševanje kmetijstva, pač pa bi želel opozoriti na vsebinsko plat problematike, ki izhaja iz
takšne ali drugačne odločitve. V razpravah in poglabljanjih v problematiko
kmetijstva smo v naši republiki prišli do enotnega zaključka, da je za racionalnejše poslovanje in za stalno rast kmetijske proizvodnje izrednega pomena
uveljavljanje znanstveno raziskovalnega dela. Menim, da bi bilo zato treba
zagotoviti trajnejše vire za financiranje te dejavnosti. Bojim se, da bi financiranje iz proračuna, ki je pogosto nestabilno, ker se določene odločitve pogosto
spreminjajo, negativno vplivalo na raziskovalno dejavnost.
Trditve, da je bilo mnogo nepravilnosti v poslovanju sklada, zlasti v zvezi z
investicijami, verjetno ne 'držijo. Sklad za pospeševanje kmetijstva je iz sredstev
tega sklada v pretežni večini financiral druge dejavnosti, ne pa investicije.
Ce pa so bila sredstva namenjena za investicije, so bile te investicije povezane
predvsem z gradnjo poskusnih objektov. Naložb te vrste pa bi moralo biti v
bodoče še več.
Strinjam se sicer z načelom, da naj gospodarstvo samo razvija in financira
znanstveno in raziskovalno dejavnost. To velja tudi za kmetijstvo, pri čemer pa
je treba upoštevati, da so pri financiranju znanstveno-raziskovalnega dela in
splošne pospeševalne službe v kmetijstvu vendarle specifičnosti. Tudi drugod po
svetu se ta vrsta dejavnosti financira pretežno iz družbenih sredstev in le deloma neposredno iz gospodarstva. Menim, da si je zato treba v naslednjem
obdobju prizadevati in zagotoviti iz družbenih virov večja sredstva, saj predstavlja kmetijstvo eno najbolj senzibilnih dejavnosti v našem gospodarstvu.
Opozoril bi, da se je na primer za nekatere dejavnosti znanstveno-raziskovalnega dela s področja kmetijstva do sedaj iz ne vem kakšnih vzrokov zagotavljalo sredstva v zelo omejenem obsegu. Tako je bilo področje ekonomike
agrarne dejavnosti v Sloveniji izredno slabo obravnavano in šele v lanskem
letu se je pri kmetijskem inštitutu formirala skupina sodelavcev, ki to problematiko proučuje, čeprav je bolj ekonomično poslovanje kmetijskih delovnih organizacij prvi pogoj za hitrejši razvoj gospodarstva.
Pri financiranju znanstveno-raziskovalnega dela in institucij v kmetijstvu,
pa bi vendarle morali upoštevati tudi določene specifičnosti kmetijstva. Tu gre
namreč za biološko osnovo proizvodnega procesa, ki zahteva naložbe dolgoročnega značaja in je zato še toliko bolj potrebno pretehtano in preudarno nalarganje v proizvodna sredstva in v proizvodne usmeritve. Recimo, genetske lastnosti reprodukcijskega materiala je potrebno permanentno vzdrževati in izpopolnjevati, ker v nasprotnem primeru izgublja svoje lastnosti, nadalje je potrebno permanentno delo na selekciji reprodukcijskega materiala zaradi pove-
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čanja produkcijske sposobnosti. Naložbe za takšne namene zahtevajo stalnost,
a pomenijo eno izmed najbolj primernih oblik družbene intervencije in pomoči.
Naslednji element, ki narekuje dolgoročnejšo orientacijo v znanstvenoraziskovalnem delu, je prenos izkušenj in ugotovitev znanstveno-raziskovalnih
institucij v svetu naše klimatske in ekološke razmere. Izkušnje znanstvenoraziskovalnega dela se namreč v kmetijstvu ne morejo shematsko prenašati,
kot je to mogoče na drugih področjih gospodarstva, ker je treba upoštevati, ali se lahko ustrezne tehnološke rešitve uporabljajo v naših specifičnih
ekoloških pogojih. Recimo, že sama regija Slovenija, ki je izredno mala, zahteva povsem specifične tehnološke rešitve za celotno vzhodno slovensko področje,
kot tudi za mnoga druga področja. Ob prenašanju izkušenj je potrebno več
preizkušanja v dkviru znanstveno-raziskovalnih institucij, ker je presajanje
v pogoje naše velike družbene proizvodnje posebno težavno. Ravno pri tem,
ko naša kmetijska gospodarstva prenašajo izkušnje individualne produkcije v
razmere naše velike družbene produkcije, se namreč delajo' največje napake.
Obstajajo pa v zvezi s financiranjem znanstveno-raziskovalnih institucij
tudi določene tehnične težave, ki izhajajo iz naših razmer, ko imamo opravka
tako z zasebno kot družbeno proizvodnjo. Te specifične razmere pa je treba
upoštevati tudi pri nadaljnji popularizaciji ugotovitev znanstveno-raziskovalnega dela.
Tudi pri zbiranju in angažiranju sredstev za znanstveno-raziskovalno delo
in splošno pospeševalno službo je mnogo težav, ker je število uporabnikov
ugotovitev izredno veliko, od kmetijskih organizacij do zasebnih proizvajalcev,
pri čemer je treba upoštevati, da tudi v okviru delovnih organizacij prevladuje
pogosto še fconservatizem, pirimitivizem itd.
Končno bi želel poudariti, da vendarle obstojajo konkretne naloge, kjer bo
republika morala z ustreznimi sredstvi podpirati tako znanstveno-raziskovalno
delo, kot tudi splošno pospeševalno službo. Tako je nekaj obveznosti točno opredeljenih z zakoni. Prav tako pa bo treba zagotoviti sredstva za sofinanciranje
skupne strokovne službe, za aplikacijo znanstveno raziskovalnih ugotovitev na
naše razmere in končno za izvajanje samostojnih raziskav v zvezi s tehnologijo
in ekonomizacijo kmetijske proizvodnje. Menim tudi, da bi morali zagotoviti
ustrezno in kontinuirano delo v teh institucijah, preden se odločimo za odpravo
določene oblike financiranja. Nerešenost v tem smislu vnaša namreč v delo
znanstvenih institucij in splošne pospeševalne službe določeno negotovost, kar
se lahko odraža tudi na njihovem delu.
Predsednik Tine Remškar: Želi še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Ce ne, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog zakona o odpravi
sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva.
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo
proti? (3 poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci dvignejo roko.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o odpravi sklada
SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva.
Pričenjam razpravo o predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za
socialne zavode. Kdo želi besedo? Če nihče, zaključujem razpravo in dajem
predlog zakona na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina
poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (En poslanec dvigne roko.) Se je
kdo vzdržal? (En poslanec dvigne roko.) Ugotavljam, da je Republiški zbor
sprejel predlog zakona o odpravi sklada SR Slovenije za socialne zavode.
7
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Pričenjam razpravo o predlogu zakona o spremembah zakona o cestnem
skladu SR Slovenije. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče, zaključujem
razpravo in dajem predilog zakona na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o spremembah zakona o cestnem skladu SR Slovenije.
Prekinjam razpravo. Seja se bo nadaljevala ob 16. uri.
(Seja je bila prekinjena ob 13.50 in se je nadaljevala ob 16.05.)
Predsednik Tine Remškar: Prehajamo na 4. točko dnevnega
reda, na obravnavo in sklepanje o statutih skladov SR Slovenije, in sicer:
sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti, sklada za pospeševanje proizvodnje
in predvajanja filmov, sklada za pospeševanje založništva, Prešernovega sklada
in sklada Borisa Kidriča.
Statute skladov so Skupščini SR Slovenije predložili v potrditev upravni
odbori skladov.
V Republiškem zboru je statute obravnaval odbor za prosveto in kulturo in
dal k vsakemu statutu pismeno poročilo. Statute je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in tudi dala pismena poročila.
Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati k pismenim poročilom
še ustno obrazložitev? (Ne želita.)
Gradivo k tej točki dnevnega reda in vabilo za sejo je bilo poslano na. podlagi 109. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora Izvršnemu svetu, ki je
za svojega predstavnika določil tovariša Radka Poliča. Na sejo so bili vabljeni
tudi predstavniki skladov.
Pričenjam razpravo o statutu sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče
ne javlja, zaključujem razpravo. Ali se strinjate s tem, da se potrdi statut sklada
SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti? Kdor je za, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno potrdil statut sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti.
Pričenjam razpravo o statutu Sklada SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče,
zaključujem razpravo. Prosim, kdor je za to, da se potrdi statut sklada SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov, naj dvigne roko. (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno potrdil statut sklada SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov.
Pričenjam razpravo o statutu sklada SR Slovenije za pospeševanje založništva. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo.
Prosim, kdor je za to, da se statut potrdi, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor potrdil statut sklada SR Slovenije za
pospeševanje založništva.
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Pričenjam razpravo o statutu Prešernovega sklada. Kdo želi besedo? (Ne
javi se nihče.) Ce nihče, zaključujem razpravo. Kdor je za to, da se potrdi
statut, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno potrdil statut Prešernovega
sklada.
Pričenjam razpravo o statutu sklada Borisa Kidriča. Zeli kdo besedo? (Ne
javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in prosim, kdor je za to, da se
potrdi statut, da dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno potrdil statut sklada Borisa
Kidriča.
S tem prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na obravnavo in
sklepanje o spremembah finančnih načrtov republiških skladov.
Spremembe finančnih načrtov so Skupščini SR Slovenije predložili upravni,
odbor sklada za negospodarske investicije, upravni odbor sklada SR Slovenije
za šolstvo, upravni odbor sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva,
upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije, upravni odbor sklada SR Slovenije
za pospeševanje kulturnih dejavnosti, upravni odbor sklada SR Slovenije za
pospeševanje založništva, upravni odbor sklada Borisa Kidriča in upravni odbor
sklada SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov.
Spremembe finančnega načrta sklada SR Slovenije za negospodarske investicije je obravnaval odbor za organizacijsko-politična vprašanja. Spremembe
sklada SR Slovenije za šolstvo, sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih
dejavnosti, sklada SR Slovenije za pospeševanje založništva, sklada SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov in sklada Borisa Kidriča
je obravnaval odbor za prosveto in kulturo. Spremembe finančnega načrta
sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva je obravnaval odbor za proizvodnjo in promet. Spremembe finančnega načrta vodnega sklada SR Slovenije
pa je obravnaval odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne
zadeve.
Vsi odbori so dali zboru pismena poročila. Kolikor žele poročevalci odborov
dati še ustna poročila, prosim, da se javijo k besedi ob prehodu na razpravo
k finančnemu načrtu posameznega sklada.
Gradivo za to točko dnevnega reda skupno z vabilom za sejo je bilo poslano
Izvršnemu svetu na podlagi 109. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora.
Izvršni svet je za svoje predstavnike določil Radka Poliča, Errnina Kržičnika in
Petra Vujca. Na sejo so bili vabljeni tudi predstavniki skladov. Od predloženih
sprememb finančnih načrtov daje Skupščina SR Slovenije soglasje k spremembi
finančnega načrta sklada SR Slovenije za negospodarske investicije in sklada
SR Slovenije za šolstvo, vse ostale spremembe finančnih načrtov pa so predložene skupščini na vpogled.
Kot prvo pričenjam razpravo o spremembi finančnega načrta sklada SR
Slovenije za negospodarske investicije. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se
nihče.) Ker nihče, zato zaključujem razpravo in dajem na glasovanje predlog
odloka o soglasju k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za negospodarske investicije za leto 1965. Predlog odloka je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija, ki je dala zboru pismeno poročilo. Prosim, kdor je za,
7»
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naj dvigne roko? (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (En poslanec dvigne roko.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog odloka o soglasju k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za negospodarske investicije za
leto 1965.
Pričenjam razpravo o spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije
za šolstvo. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem
razpravo in dajem na glasovanje predlog odloka o soglasju k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za šolstvo. Kdor je za, naj prosim dvigne roko!
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju
k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1965.
Ali želi kdo razpravljati o finančnih načrtih skladov, ki so bili poslani
Skupščini samo na vpogled? (Ne javi se nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati
o finančnih načrtih skladov, ki so bili poslani Skupščini na vpogled, zaključujem
to točko dnevnega reda.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in
sklepanje o predlogu odloka o uporabi 2 '% prometnega davka od prometa blaga
na drobno za odpravo škod, povzročenih s poplavami.
Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil Izwršni svet in je za
svojega predstavnika določil Petra Vujca. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta
dati k predlogu odloka tudi ustno obrazložitev? (Zeli.) Besedo ima tovariš Peter
Vujec.
Peter Vujec: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da k pismeni
obrazložitvi, k predlogu odloika o uporabi 2'°/o prometnega davka od prometa
blaga na drobno za odpravo škod, povzročenih s poplavami, dodam še naslednje.
Zaradi dolgotrajnega prekomernega deževja in hudih nalivov so v lanskem
in letošnjem letu zelo narasle številne reke in potoki ter poplavile obširna področja v mnogih krajih Slovenije. V večji meri so poplave prizadele 40 občin.
Prizadeti so bili zlasti kraji v Pomurju, ob Dravi, Savi, Savinji, Vipavi in ob
kraških vodah. Posamezni kraji so bili poplavljeni v različnih, v glavnem v treh
obdobjih. Prve poplave so bile jeseni lanskega leta, druge v maju in juniju
letošnjega leta, tretje pa v avgustu in septembru letošnjega leta. Nekateri kraji
pa so bili poplavljeni celo dvakrat.
Škodo, ki so jo povzročile poplave, cenimo na okrog 30 milijard dinarjev.
Od tega zneska odpade na poplave v lanskem letu okrog 17 milijard, na letošnjo
škodo pa okrog 13 milijard dinarjev. Poplave so prizadele več ali manj skoraj
vse panoge gospodarstva: kmetijstvo, promet, vodno gospodarstvo in industrijo.
Med industrijskimi objekti so bili zlasti prizadeti objekti cinkarne Celje in MTT
v Mariboru. Poplave so prav tako prizadele kmetijstvo v družbenem kot v zasebnem sektorju, saj so bile poplavljene velike površine njiv in travnikov.
Tam, kjer je voda stala dalj časa, je zelo prizadela posevke in krmo. Čeprav je
bilo v nekaterih primerih s kasnejšo setvijo ustreznih rastlin delno mogoče
nadomestiti izgubo, so nastali dodatni stroški, ki bodo vplivali na letni uspeh,
Od skupnega zneska povzročene škode odpade skoraj tretjina na škodo, ki
je nastala na cestah, mostovih in drugih cestnih objektih. Po podatkih cestnega
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sklada in občin znašajo škode na cestah I. in II. reda 5049 milijonov din, na
cestah III. in IV. reda pa 4832 milijonov din, ali skupno na vseh cestah 9881
milijonov din.
Po podatkih vodnega sklada znašajo škode na reguliranih vodotokih 3081
milijonov din, na nereguliranih vodotokih pa 1603 milijone dinarjev, ali skupno
4684 milijonov din.
Nastala škoda je bila le delno krita z zavarovalnino, ker večina poškodovanih objektov ni bila zavarovana, čeprav bi jih delovne organizacije po predpisih morale zavarovati. To velja tudi za vodnogospodarske objekte, medtem
ko ceste in cestne objekte ni treba obvezno zavarovati. Za škodo, ki je posledica
poplav, so zavarovalnice izplačale v letu 1964 oziroma rezervirale 2014 milijonov
dinarjev, v letu 1965 pa 939 milijonov din. V tem na koncu omenjenem znesku
pa niso zajeta izplačila za škodo, ki je zaradi poplav nastala v začetku meseca
avgusta letošnjega leta. Po oceni bo za te poplave izplačano okoli 580 milijonov
dinarjev iz sredstev zavarovalnic. Zavarovalnice bodo torej plačale skupaj okoli
3,5 milijarde dinarjev, in tako poravnale le ll®/o nastale škode. Škoda, ki je
nastala pri gospodarskih organizacijah, pa je delno krita z zavarovalnino, delno
pa so jo gospodarske organizacije krile s svojimi sredstvi. Za kritje škode pa so
tudi občine porabile svoje rezervne sklade, ki so bili s posebnimi predpisi sproščeni.
Predloženi odlok v bistvu ne uvaja novih principov v uporabo' sredstev 2%»
prometnega davka, ki ne bi bili že znani ob sprejemu zveznega oziroma republiškega predpisa o uvedbi posebnega začasnega prometnega davka za kritje
škod, ki so jih povzročile poplave. Poudariti je treba, da gre za sredstva, s katerimi naj se prispeva k odpravi neposrednih škod, ki so jih povzročile poplave,
torej za enkraten ukrep, iz česar izhaja tudi način uporabe teh sredstev, ki se jih
v ta namen daje brez obveznosti vračanja. 2e to dejstvo opredeljuje uporabo
sredstev za škodo, ki je bila povzročena po cestah, mostovih, regulacijskih objektih in drugih negospodarskih objektih javnega značaja in kjer večinoma
tudi ni splošnega obveznega zavarovanja ali pa niso bile izrabljene vse možnosti
za zavarovanje v okviru sedanjega sistema zavarovanja. Iz tega izhaja, da se
mora kriti škoda, povzročena v gospodarstvu, iz zavarovalnice in eventualno
prek kreditno-finančnih aranžmajev z ustreznimi poslovnimi bankami. Že v
dosedanjih naporih za odpravo posledic poplav so bile izrabljene tudi druge
možnosti v okviru sredstev občinskih skupščin, zlasti za neposredno reševanje
nujnih primerov privatnih proizvajalcev in socialno ogroženih občanov.
Predloženi odlok zaradi naštetih dejstev omejuje uporabo sredstev, kot sem
že omenil, na ceste, hidromelioracijske in vodno-obrambene objekte ter ostale
negospodarske objekte javnega značaja. Prav na teh objektih ni namreč mogoče
odpravo škod v celoti reševati prek drugih virov financiranja in je potrebna
izdatnejša pomoč širše družbene skupnosti. V IV. točki predvideva odlok, da
sprejme globalno delitev sredstev na naštete tri kategorije objektov Skupščina
SR Slovenije, dodelitev sredstev posameznim koristnikom v okviru te globalne
razdelitve pa izvrši Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in to na predlog Republiškega sekretariata za gospodarstvo.
Tak postopek narekujejo naslednje okoliščine:
2e sedanje ocene škod kažejo, da bodo sredstva 2'9/o prometnega davka
občutno prenizka, zaradi česar bo možno reševati le najaktualnejše probleme
in to v skladu z dinamiko pritoka teh sredstev.
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Način dodelitve sredstev ustreza metodi in postopku, ki je običajen za proračune, zaradi česar je umestno, da Skupščina razpravlja in sprejme vsaj globalno delitev teh sredstev.
Uporaba in razdelitev sredstev bo razumljivo spričo manjšega obsega sredstev sprožila številne diskusije in stališča, pri obravnavi katerih bodo morali
sodelovati tudi poslanci. Zato bi bilo koristno, če bi se s problemi tudi detajlneje
seznanili ob sklepanju o globalni delitvi sredstev, ne glede na obveznost Izvršnega sveta, da kasneje predloži Skupščini podrobno poročilo o uporabi sredstev.
Po določilu predloga odloka je Republiški sekretariat za gospodarstvo zadolžen izdelati predlog razdelitve, zato imenovani sekretariat že sedaj intenzivno
zbira potrebne podatke in sodeluje s prizadetimi občinskimi skupščinami, ter s
cestnim in vodnim skladom.
V smislu določila predloga odloka in zaradi potrebe po hitri odpravi škod •
na glavnih cestah v Sloveniji, predlaga Izvršni svet, da Skupščina hkrati s
predlaganim odlokom sprejme tudi sklep o začasni pooblastitvi Izvršnega sveta,
da še pred globalno razdelitvijo sredstev del sredstev iz letošnjega priliva uporabi za usposobitev cest.
Ob koncu te kratke obrazložitve bi želel poudariti tudi to, da je ob razpravah o predloženem odloku v številnih forumih prišla ponovno do izraza
zahteva, da se v trajnejšem smislu zlasti prek zavarovalnega sistema uredi odprava škod, do katerih pride zaradi raznih katastrof. To bi omogočilo hitrejšo
akcijo za odpravo povzročene škode in vzbudilo interes predvsem za preventivno
dejavnost, kar je razumljivo edini najracionalnejši način reševanja navedene
problematike. Iz tega pa izhaja, da bo potrebno mehanizem zavarovanja"še posebej proučiti in to iz aspekta, kako v ta mehanizem zavarovanja vključiti tudi
reševanje škod, nastalih po poplavah in drugih katastrofah.
Končno bi še enkrat omenil, .1. da so sredstva, ki se bodo po tem odloku
zbrala in bodo po najnovejših izračunih znašala okrog 8 milijard, precej manjša
od potreb oziroma nastale škode, ki znaša po najnovejših podatkih okrog 30
milijard;
2. da gre za sredstva za odpravo neposrednih škod, ki so jih povzročile
poplave na cestah, mostovih, hidromelioracijskih objektih ter drugih negospodarskih objektih javnega značaja;
3. da se ta sredstva dajejo kot dotacija brez vračila;
4. da so koristniki teh sredstev cestni sklad SR Slovenije, vodni sklad SR
Slovenije in posamezne prizadete občine;
5. da se v IV. točki predlaga, da bi Skupščina SR Slovenije sprejela globalno razdelitev sredstev po namenih iz druge točke in to predvsem iz treh
razlogov:
1. sredstva so manjša od nepokrite škode in je zato potrebno pri (tej delitvi
izvajati določeno selektivnost in upoštevati takšne kriterije, ki bodo zagotovili
najboljšo razdelitev,
2. način razdelitve in uporaba sredstev ustreza postopku, ki je običajen za
proračune, zato je umestno, da Skupščina sprejme vsaj globalno delitev, in
3. uporaba sredstev in razdelitev bo spričo manjšega obsega sredstev razumljivo sprožila številne diskusije in stališča, pri katerih bomo morali sodelovati
tudi poslanci. Zato bi bilo koristno, kot sem že omenil, če bi se s problemi
detajlneje seznanili tudi ob sklepanju o globalni delitvi sredstev, ne glede na
obveznost Izvršnega sveta, da kasneje predloži Skupščini poročilo o uporabi teh
sredstev.
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Zato v imenu Izvršnega sveta predlagani, da sprejmete predloženi odlok in
predloženi sklep.
Predsednik Tine Remškar: Hvala lepa. Pričenjam razpravo. Prosim,
kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Ivan Ros.
Ivan Ros: Tovariši poslanci! Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora jeo predlogu odloka o uporabi 2'% prometnega davka
od prometa blaga na drobno za odpravo škod, povzročenih s poplavami, razpravljal na dveh sejah.
Na seji 18. oktobra je predstavnik Izvršnega sveta predložil amandma k IV.
točki tega odloka. Vsebinsko se takrat predloženi amandma ne razlikuje od
amandmaja, ki ga je Izvršni svet predložil kasneje, to je dne 19. 10. 1965 in
o katerem danes razpravljamo. Besedilo prvotno predloženega amandmaja je
razvidno iz poročila našega odbora, ki ste ga dobili. Iz tega poročila so razvidni
tudi razlogi, na osnovi katerih odbor smatra, da ni potrebno, da Skupščina SR
Slovenije določi globalno razdelitev sredstev na posamezne uporabnike.
Na seji dne 28. oktobra 1965 je odbor razpravljal o amandmaju Izvršnega
sveta v sedaj predloženem besedilu. Glede na enako vsebino amandmaja, odbor
za družbeni plan, finance in proračun vztraja pri svojih prvotnih stališčih.
Odboru namreč niso bili predloženi nobeni novi elementi, ki bi narekovali
sprejetje predlaganega amandmaja.
Odlok o uporabi 2 ®/o prometnega davka od prometa blaga na drobno1 za
odpravo škod, povzročenih s poplavami, je zelo jasen. V njem so namreč določeni vsi elementi politike razdelitve in uporabe teh sredstev:
* — -določena je vrsta škode in objekti, za katere se lahko dodelijo sredstva;
—■ določene so skupine uporabnikov;
•— določeno je, da je osnova za dodelitev teh sredstev dejanska škoda, kolikor ni krita z zavarovalnino; in
— določen je način delitve — brez povračila —■, sama razdelitve sredstev
pa je zato enkratna.
Odbor je bil mnenja, da taka stališča Izvršni svet v ničemer ne ovirajo,
da daje akontacije za poravnavo škode v primerih, ko je očitno, da se bo> škoda
krila iz teh sredstev. Prav tako lahko Izvršni svet določi prioriteto koriščenja teh
sredstev za posamezne namene, določene v odloku. Sredstva bodo namreč šele
dotekala in jih zato ni mogoče niti takoj v celoti potrošiti, pa tudi objekti, na
katerih je potrebno škodo odpraviti, se glede na prioriteto razlikujejo1.
Ko je odbor ocenjeval praktično vrednost predlaganega določila, po katerem naj bi Skupščina SR Slovenije sprejela globalno razdelitev sredstev po
namenih iz II. točke odloka, je ugotovil, da bi Skupščina to lahko izvedla le na
predlog Izvršnega sveta. Predlog pa mora izhajati iz strokovne ocene dejanske
škode in upoštevanja drugih določil odloka. Tako bi torej vsaka sprememba
takega predloga zahtevala ponovno oceno dejanske škode, ker bi vsako odločanje
brez ponovne ocene bilo brez dokazne vrednosti. Ponovni overitveni postopek,
pa bi izražal tudi določeno1 nezaupanje do predlagatelja.
Glede na vse te ugotovitve vztraja odbor za družbeni plan, finance in proračun v odnosu do predloženega amandmaja pri svojem, v poročilu navedenem
stališču, in predlaga k IV. točki predloga odloka naslednji amandma:
Prvi odstavek se črta.

104

Republiški zbor

Besedilo drugega odstavka, ki postane prvi odstavek, se spremeni in dopolni
tako, da se glasi: »Izvršni svet Skupščine SR Slovenije dodeli sredstva posameznim koristnikom iz II. točke tega odloka. Predlog za razdelitev sredstev
izdela Republiški sekretariat za gospodarstvo na podlagi obrazloženih predlogov
s podatki o povzročeni škodi in posledicah poplav, ki jih predložijo cestni sklad
SR Slovenije, vodni sklad SR Slovenije ter prizadete občine do 15. II. 1965.«
Tretji odstavek se črta.
Četrti odstavek postane drugi odstavek.
Pri tem bi omenil tudi to, da je amandma v istem besedilu sprejel odbor
za proučevanje zakonskih in drugih predlogv Gospodarskega zbora, ki je prav
tako zavrnil amandma Izvršnega sveta.
Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo?
Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši! Skupina poslancev je predložila amandma k IV. točki predloga zakona o uporabi 2% prometnega davka
od prometa blaga na drobno za odpravo škod, povzročenih s poplavami. Besedilo IV. točke naj bi se izpremenilo po tem dopolnilnem in spreminjevalnem
predlogu tako, da bi se glasilo:
»Predlog za razdelitev sredstev za odpravo škod, povzročenih s poplavami,
izdela Izvršni svet SR Slovenije na predlog Republiškega sekretariata za gospodarstvo in na podlagi obrazloženih predlogov s podatki o povzročeni škodi
in posledicah poplav, ki jih predložijo cestni in vodni sklad SRS ter prizadete
občine.
Rok za predložitev predloga po prejšnjem odstavku je 15. 11. 1965.
Predlog potrdi Skupščina SR Slovenije.«
■Smatram, da je ta predlog v skladu z določilom 3. člena zakona o uvedbi
dodatnega prometnega davka od prometa blaga na drobno za odpravo škod, povzročenih s poplavami, ki govori o upravljanju in načinu ter pogojih uporabe
sredstev za odpravo škod, povzročenih s poplavami.
V predlagani obrazložitvi predloga odloka se ugotavlja, da gre za sredstva,
ki bodo znašala letos okoli 2 milijardi dinarjev, v letu 1966 pa okoli 5,5 milijarde -dinarjev, torej skupaj 7,5 do 8 milijard dinarjev. To pa niso tako majhna
sredstva, da bi prenašala Skupščina odgovornost glede uporabe na Izvršni svet,
saj razpravlja Skupščina večkrat o sredstvih v višini nekaj deset milijonov dinarjev, ali pa na primer o statutih raznih zavodov itd. Sicer pa je tudi današnja
razprava pokazala na vlogo Skupščine.
Namembnost sredstev 2% prometnega davka od prometa blaga na drobno
za odpravo škod, povzročenih s poplavami v oktobru 1964 in letošnjem letu, je
jasno določena tako v samem besedilu o uvedbi tega prometnega davka, kakor
tudi o predloženem predlogu odloka. Toda predlagana delitev sredstev, o kateri je govora v dodatno predloženem odloku in po kateri naj bi se v letu
1965 dodelilo uporabnikom sredstva v naslednjem razmerju: 70% za odpravo
škod na cestah in mostovih, 10% za odpravo škod na hidromelioracijskih objektih in 20% za odpravo posledic poplav na drugih gospodarskih objektih
javnega značaja, je pa vendarle premalo prepričljiv dokaz za strogo namensko
trošenje sredstev. Delitev letošnjih sredstev se sicer obravnava le kot akontacija,
ker pa plačujejo ta sredstva potrošniki v Sloveniji neposredno, bodo ti zato zelo
kritični, zaradi česar je povsem pravilno, da se že pri eventualnih akontacijah
strogo upoštevajo principi namembnosti. Menim, da pa ni več nobene potrebe
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po akontacijah, ker je menda že zbrano gradivo za končno razdelitev sredstev,
ki bodo na razpolago letos in v prihodnjem letu.
Iz obrazložitve predstavnika Izvršnega sveta, tovariša Petra Vujca, namestnika republiškega sekretarja za gospodarstvo izhaja, da je vodni sklad SR
Slovenije ugotovil skupno 4684 milijonov dinarjev škode, cestni sklad SR Slovenije pa škode na cestah I. in II. reda za 5 milijard din in na ostalih cestah za
4,8 milijarde dinarjev. Če bi se uveljavila v razdelitvi letos zbranih sredstev
razmerja, ki jih je predlagal Izvršni svet, bo dobil vodni sklad SR Slovenije za
odpravo škod na vodnih objektih v letošnjem letu le 200 milijonov dinarjev,
kljub temu, da je bilo na primer priznane škode samo na Dravi in Muri skupno
za 400 milijonov dinarjev. Vprašujem se, kaj se lahko napravi pri takem razdejanju z 200 milijoni dinarjev in kakšna bo šele škoda v prihodnjem letu po
verjetnih letošnjih jesenskih in skoraj neizogibnih spomladanskih poplavah?
Ceste in zemljišča bomo namreč najbolje zavarovali s tem, da čimprej uredimo
rečna korita in nasipe. Na drugi strani pa bi dobil cestni sklad za ceste I. in
II. reda že v letošnjem letu 1400 milijonov dinarjev.
Ne glede na to, da je treba načelo namembnosti sredstev dosledno izvajati,
smatram, da je treba začeti reševati problem pri glavi ter se lotiti ne samo
sanacije poškodb na vodnih objektih, temveč tudi preventivnih ukrepov, da ne
bi tudi v bodoče prišlo do ogromnih škod. Ker pa sredstev v letošnjem letu
ni dovolj na razpolago, moramo vztrajati na tem, da se v okviru postavljenih
načel odpravijo vsaj tiste škode, ki jih je najprej treba odpraviti. Že druga
točka osnutka odloka, ki daje prednost odpravi škod na cestah in mostovih pred
obnovo in usposobitvijo hidromelioracijskih objektov, pa kaže na podcenjevanje
pomena odprave škod na vodnih objektih. Ne glede na to, da je cestni sklad
v izredno težki situaciji, menim, da taka razdelitev ne bi bila v redu, ker ni
v skladu s prvotnim namenom uporabe 2'% prometnega davka in da bi taka
razdelitev sredstev povzročila kritiko plačevalcev teh sredstev. Nadalje menim,
da je treba prenehati s prakso razpravljanja postfestum, ki se odraža na primer
v naknadnem poročanju, ker se za nazaj ne da prav nič spremeniti.
Obžalujem, da razpravljamo o načinu in pogojih uporabe teh sredstev
šele po treh mesecih po sprejemu zakona, ko bi morala biti že končana večina
sanacijskih del. S tem amandmajem sicer izgleda, da še nadalje zavlačujemo
pričetek sanacijskih del na vodnih objektih, v bistvu pa ne, ker se pač z 200
milijoni dinarjev ne da skoraj nič pomembnega popraviti. Glede na to predlagam, da se predloženi amandma sprejme.
Predsednik Tine Remškar: Kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš
Radoslav Jonak.
Rad o slav Jonak: K predlogu odloka o uporabi 2 °/o prometnega
davka od prometa blaga na drobno za odpravo škod, povzročenih s poplavami,
predlagam naslednji amandma:
Besedilo II. točke odloka, naj se nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Sredstva iz prejšnje točke se uporabljajo za odpravo škod, ki so jih povzročile poplave v letu 1964 in 1965 in za preprečevanje morebitnih škod na istem področju in se lahko dodelijo:
— za obnovo in izgradnjo regulacijskih in hidromelioracijskih objektov;
— za odpravo škod na cestah in mostovih;
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— za odpravljanje posledic poplav na drugih negospodarskih objektih javnega značaja.
Amandma predlagam predvsem zaradi tega, ker smo kot je že bilo omenjeno s predlogom odloka nekoliko togo določili namembnost uporabe teh
sredstev. Z uporabo sredstev na način, ki je predviden v predlogu odloka, bomo
za sedanjo situacijo relativno velika finančna sredstva razdrobili za pokrivanje
raznih škod in škodic, namesto, da bi sredstva namenili za saniranje določenega
področja. Prepričan sem, da bi z vsemi sredstvi, kolikor se jih bo zbralo in ob
pritegnitvi še drugih sredstev lahko rešili za vedno vsaj eno področje, ali pa
morda celo dva, tako da nam na teh področjih ne bi nikoli več nastajale škode
zaradi poplav.
Dovolite mi, da izrazim pomisleke k relativno slabi pripravljenosti predloga
odloka. Iz odloka niso razvidni konkretni in objektivni kriteriji za dodeljevanje
sredstev. Sli smo sestavljati odlok, ne da bi poprej zbrali podatke ali vsaj
naredili analizo, kakšne so škode na objektih po občinah, kakšen je orientacijski
program pokrivanja škod itd. Da se prav razumemo, govori se o tem, ne vem,
če je to res, da je del teh sredstev že angažiran. Razumem, da je bilo treba nekatere objekte nujno popraviti in se mi zdi prav, če so sredstva že angažirana,
da mi te akontacije potrdimo in da o tem zdaj sklepamo, hkrati pa se temeljito
pogovorimo in razmislimo o tem, kaj bomo pa s preostalimi 5 ali 6 milijardami dinarjev.
Nadalje se pridružujem amandmaju tovariša Rada Pušenjaka k IV. točki
predloga odloka.
Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima
tovariš dr. Marijan Brecelj.
Dr. Marijan Brecelj: Tovarišice poslanke in poslanci! Mislim, da je
prav, če sprejmemo odlok v predloženem besedilu, dopolnjen z amandmajem,
ki ga je predložil tovariš Ros v imenu odbora za družbeni plan, finance in
proračun. To pa zato, ker je iz tega odloka dovolj jasno razvidno, kakšno je
stališče Skupščine. Predvsem pa se mi zdi prav, da ta odlok sprejmemo- zato,
da se lahko preide k potrebnim delom za odpravo škod, ki so jih povzročile
poplave.
Ce bi sprejeli amandma Izvršnega sveta ali pa amandma tovariša Pušenjaka,
bi zavlekli ves postopek. Ni namreč .dovolj, če sprejmemo tudi sklep, ki ga
predlaga Izvršni svet v zvezi z akontacijo za ceste, saj so kot izgleda nujno
potrebna ravno popravila na področjih, kot je Prekmurje, kjer so- poškodovane
hidromelioracijske naprave in druge vodne naprave. Mislim, da je naša osnovna
dolžnost, da res takoj omogočimo uporabo teh sredstev. Ce Izvršni svet kot
sestavni del naše Skupščine izvršuje še dosti pomembnejša in odgovornejša pooblastila, ki jih dobi od Skupščine, mislim, da ni nobenega razloga za zadržanost
s strani Skupščine in tako nobene potrebe, da se zavleče uporaba teh sredstev.
Zato predlagam, da amandma Izvršnega sveta in amandma tovariša Pušenjaka zavrnemo, glede amandmaja tovariša Jonaka pa mislim, da ni v skladu
z zveznim zakonom in tudi ne z našim zakonom o uvedbi dodatnega prometnega davka od prometa blaga na drobno za odpravo škod, povzročenih s poplavami, ki izrecno pravi, da gre za enkratno odpravo povzročenih škod in ne
za vlaganje sredstev za preprečevanje poplav. Samo po sebi se razume, če bo
uporaba teh sredstev smotrna in to upamo, da bo, bodo tudi ta popravila na

29. seja

107

mostovih, cestah, predvsem pa na hidromelioracijskih napravah prispevala k
obrambi pred bodočimi poplavami.
Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? Besedo ima
tovariš dr. Josip Globevnik.
Dr. Josip Globevnik: Tovariši poslanci! Rad bi se samo izjavil o
predloženih amandmajih. Pred nami je odlok s spremenjenim besedilom IV.
točke in z amandmajem. Pri II. točki nimam kaj dodati k temu, kar je povedal
že tovariš podpredsednik; amandma ni v skladu z zveznim zakonom, zato predlagam, da se zavrne.
K IV. točki sta bila predlagana dva amandmaja; in sicer amandma odbora
ter amandma tov. Pušenjaka in skupine poslancev — sopredlagateljev.
Predlagam, da najprej glasujemo o predlogu odbora, in sicer zato, ker ta
bistveno odstopa od predloga Izvršnega sveta, medtem ko je amandma tovariša
Pušenjaka usklajen s stališčem Izvršnega sveta. Če ne bi bil sprejet amandma,
ki ga je predložil odbor, potem bi v primeru, da se obravnava amandma tov.
Pušenjaka, predlagal redakcijsko spremembo v tem smislu, da se v amandmaju
tov. Pušenjaka črta drugi odstavek in doda v prvem odstavku naslednje besedilo: »ter prizadete občine do 15. 11. 1965,« ker sicer ni razvidno, za kateri
predlog gre. Zadnji odstavek pa naj se spremeni tako, da se glasi: »o razdelitvi
sredstev iz prejšnjega odstavka odloči Skupščina SR Slovenije«.
Predsednik Tine Remškar: Prosim, želi še kdo besedo? Besedo ima
tovariš Ivan Lužovec.
Ivan Lužovec: Tovarišice in tovariši poslanci! Na seji našega odbora
smo do amandmaja, ki ga je bil predložil Izvršni svet, zavzeli stališče, ki ga je
že obrazložil poročevalec tov. Ros. Pri tem smo izhajali tudi s stališča, da v
primeru, če se Skupščina odloči za globalno delitev, to pomeni, da moramo mi
v našem zboru določiti politiko glede odpravljanja škod, ki so bile povzročene
v preteklem in letošnjem letu. Vprašali smo se tudi, kako je možno pri odpravi
škode voditi najbolj smotrno politiko za porabo tistih sredstev, ki jih prispevajo
potrošniki, torej celotna naša družbena skupnost v naši republiki.
Člani odbora smo smatrah, da je pravilneje, da vzamemo za osnovo porazdelitev sredstev v skladu z obsegom posameznih škodnih primerov. Danes smo
npr. slišali, da je te škode na cestah 9 milijard, na hidrogradbenih objektih
štiri milijarde, ne vemo pa še koliko je škode na vseh ostalih objektih javnega
značaja. Zato mislim, zlasti ker s sredstvi, ki jih bomo imeli na razpolago, ne
bomo uspeli nadomestiti vseh škod, da bomo zelo težko vnaprej določili njihovo
porazdelitev, čeprav je bilo tu izraženo mišljenje, da bi poslanci lažje odgovarjali svojim volivcem v primeru, če mi odločamo o tem, kako se naj porabijo
sredstva za odpravo škod. Smatram pa, da bi zelo težko zagovarjali predloge, da
damo 70 ®/o sredstev za ceste, 10 "/o za hidrotehnične objekte in 20 °/o za ostale
objekte, če pa vidimo, da so dejanske škode povsem drugače razporejene, da je
na cestah sicer 9 milijard škode, medtem ko je ta pri hidromelioracijah za 50%
višja od navedenih številk, pri tem pa še niti ne vemo, kolikšna je pri ostalih
objektih javnega značaja.
Smatram, da bi bilo potrebno, da ravno pri tem osnovnem vprašanju, ah
naj Skupščina določa globalno delitev ali ne, Republiški zbor sprejme amandma
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odbora za družbeni plan in finance, ki določa, da zakon vsebuje načela, po
katerih se naj škode poravnajo v sorazmerju s sredstvi, ki so na razpolago.«
Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Ce ne želi nihče več razpravljati o načelih predloga zakona, prehajamo na razpravo o amandmajih. Predložene imamo 3 amandmaje. Amandma zakonodajnopravne komisije, ki je vsebovan sedaj že v amandmaju odbora ter amandma, ki
ga je predložil Izvršni svet in je že tako postal sestavni del predloga zakona.
Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da najprej pove stališče k amandmaju
odbora za družbeni plan, finance in proračun.
Peter Vujec: Uvodoma bi rad odgovoril še na vprašanje tovariša poslanca, ki je v svoji razpravi omenjal, da se govori, da so ta sredstva deloma
že vnaprej razdeljena. Take govorice moram demantirati, ker ta sredstva še
nikjer niso bila razdeljena, zato so take trditve neutemeljene.
Drugič, vztrajam pri predlaganem amandmaju. Izvršni svet ne sprejema
amandmaja odbora.
Predsednik Tine Remškar: Želi še kdo razpravljati o amandmaju
odbora? (Ne javi se nihče.) Če ne, dajem amandma odbora za družbeni plan,
finance in proračun na glasovanje. Kdor je za predlagani amandma, naj prosim,
dvigne roko. (55 poslancev glasuje »za«.) Prosim, kdo je proti? (12 poslancev.)
Kdo se je vzdržal? (5 poslancev.)
Ugotavljam, da je amandma odbora za družbeni plan, finance in proračun
sprejet.
Prehajamo na obravnavo amandmaja poslanca Rada Pušenjaka in skupine
poslancev. Ali vztrajaš pri svojem amandmaju? (Rado Pušenjak: ne.) Potem odpade razprava.
Prehajamo na razpravo o amandmaju poslanca Radoslava Jonaka. (Radoslav Jonak: Odstopam od amandmaja.)
Ugotavljam, da je amandma odbora za družbeni plan, finance in proračun
sprejet in zaključujem razpravo ter prehajamo na glasovanje. Kdor je za predloženi odlok, naj prosim, dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala.
Je kdo proti? (Trije.) Se je kdo' vzdržal? (Trije.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog odloka o uporabi 2 °/o
prometnega davka od prometa blaga na drobno, za odpravo škod, povzročenih
s poplavami.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje
o predlogu zakona o določitvi upravnega organa za opravljanje inšpekcije PTT
prometa in PTT storitev v SR Sloveniji.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in je za
svojega predstavnika določil Petra Vujca. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta
dati k predlogu zakona tudi ustno obrazložitev. (Ne.)
Predlog zakona sta obravnavala odbor za organizacijsko-politična vprašanja
in zakonodajno-pnavna komisija ter dala zboru tudi pismeni poročili. Ali želita
predlagatelja poročil dati še ustno obrazložitev? (Ne.)
Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da se izjavi o amandmaju odbora
za organizacijsko-politična vprašanja k 7. členu oziroma ali odbor še vztraja
pri amandmaju ali ga umika? (Odbor amandma umika.) Hvala. Pričenjam raz-
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pravo. (Ne javi se nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in
dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala, Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Tudi ne.)
Ugotavljam, dia je Republiški zibor soglasno sprejel predlog zakona o določitvi upravnega organa za opravljanje inšpekcije PTT prometa in PTT storitev
v SR Sloveniji.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje
o predlogu zakona o organih inšpekcije železniškega prometa in ureditvi posameznih drugih zadev s področja železnic v SR Sloveniji.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in je za
svojega predstavnika določil tov. Petra Vujca. Ali želi predstavnik Izvršnega
sveta dati k predlogu zakona še ustno obrazložitev? (Ne.)
Predlog zakona sta obravnavala odbor za organizacijsko-politična vprašanja
in zakonođajno-pravna komisija ki sta dala zboru pismeni poročili. Ali želita
poročevalca odbora oziroma komisije poročilo še ustno obrazložiti? (Ne.) Ali
poročevalec odbora za organizacij sko-politična vprašanja tudi v tem primeru
umika amandma? (Tudi.)
Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo. Prosim, kdor je za predloženi zakon, naj dvigne roko? (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Tudi ne.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o organih
inšpekcije železniškega prometa in ureditvi posameznih drugih zadev s področja železnic v SR Sloveniji.
Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje
o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o orožju.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in je za
svojega predstavnika določil Rika Kolenca, republiškega sekretarja za notranje
zadeve. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati k predlogu zakona ustno obrazložitev? (Ne.)
Predlog zakona sta obravnavala odbor za organizacijsko-politična vprašanja
in pa zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala zborna pismeni poročili. Ali želita
dati še ustno obrazložitev? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ker vidim, da ne želi nihče
razpravljati, 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? (Tudi ne.) Hvala!
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o orožju.
Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje
o predlogu odloka o soglasju k sklepu o spojitvi Zavoda za napredek šolstva
SR Slovenije in Zavoda SR Slovenije za strokovno izobraževanje ter o preosnovanju teh zavodov v Zavod za šolstvo SR Slovenije.
Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in je za
svojega predstavnika določil tovarišico Ranko Kavčič. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati k predlogu zakona še ustno obrazložitev? (Ne.) Hvala lepa.
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Predlog odloka sta obravnavala odbor za prosveto in kulturo in zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala že pismeni poročili. Ali želita poročevalca
predlog zakona še ustno obrazložiti? (Tudi ne.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne
javi, zaključujem razpravo. Prosim, kdor je za predloženi odlok, jiaj dvigne
roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju k sklepu o spojitvi Zavoda na napredek šolstva SR Slovenije in Zavoda
SR Slovenije za strokovno izobraževanje ter o preosnovanju teh zavodov v
Zavod za šolstvo Socialistične republike Slovenije.
Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje
o predlogu zakona o Zavodu za šolstvo SR Slovenije.
Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet, za svojega' prdestavnika
je določil tovairišico Ranko Kavčič. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati
ustno obrazložitev? (Ne.) Hvala lepa.
Predlog zakona sta obravnavala prav tako odbor za prosveto in kulturo
Republiškega zibora in zakonodajno-pravna komisija, ki sta že dala zboru pismeni poročili. Ali želita poročevalca še ustno obrazložiti predlog tega zakona?
(Ne.) Predstavnik Izvršnega sveta se mora še izjaviti o amandmaju odbora, prav
tako pa naj poročevalec odbora izjavi, ali odbor umika amandma ali vztraja
pri njem. (Odbor umika amandma.)
Pričenjam razpravo'. (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem
razpravo in prosim, kdor je za predlog zakona, naj dvigne roko. Hvala. Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Tudi ne.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o Zavodu za šolstvo SR Slovenije.
Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu sklepa o dovoljenju za pripojitev in spojitev železniških
transportnih podjetij v SR Sloveniji.
Predlog sklepa je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in je za
svojega predstavnika določil tov. Petra Vujca. Ali želi predstavnik Izvršnega
sveta dati k predlogu sklepa še ustno obrazložitev? (Ne.) Hvala lepa.
Predlog zakona sta obravnavala odbor za proizvodnjo in promet in zakonodajno-pravna komisija. Ali želita poročevalca predlog zakona še ustno obrazložiti? (Tudi me.) Pričenjam razpravo. Ali se odbor za proizvodnjo in promet
strinja z amandmajem zakonodajno-pravne komisije? (Se strinja.) Hvala. Ce
ne želi nihče besedo, zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog sklepa o dovoljenju za pripojitev in spojitev železniških transportnih podjetij v SR Sloveniji.
Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o prevzemu poroštev.
Predloge za prevzem poroštev je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni
svet in je za svojega predstavnika določil tov. Miloša Oprešnika.
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Predloge sklepov za prevzem poroštev sta obravnavala odbor za družbeni
plan, finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala zboru
pismeni poročili. Odbor za družbeni plan, finance in proračun je' v pismenem
poročilu, poleg konkretnih predlogov za posamezna poroštva, ki so danes na
dnevnem redu, sprejel stališča do dajanja poroštvenih izjav in do sprejemanja
sklepov o zadolževanju SR Slovenije ter o postopku pri izdajanju poroštvenih
izjav in sklepov o zadolževanju SR Slovenije.
Pričenjam razpravo o stališčih odbora za družbeni plan, finance in proračun. To so stališča, ki jih je zboru predložil odbor in na osnovi katerih namerava v bodoče Obravnavati posamezne primere.
Ali ima kdo od poslancev kakšne pripombe, oziroma želi razpravljati o teh
stališčih? Ali lahko ugotovim, da se zbor v principu strinja s takimi stališči?
Prosim.
Miran Cvenk: Tovariši poslanci. Odbor za družbeni plan in finance
je na seji razpravljal o predlogih za prevzem poroštev in zadolžitev pri najemanju investicijskih sredstev za negospodarske investicije in za potrebe raziskovalne dejavnosti. V razpravi je bila izražena potreba po sprejetju enotnih
stališč, po katerih naj bi se dajala poroštva. V materialih, ki ste jih poslanci
že prejeli, so obrazložena stališča, ki jih odbor predlaga zboru o politiki pri
sprejemanju poroštev. V istem poročilu je predlagan način obravnavanja predlogov za izdajanje poroštev.
Osnovna misel, ki jo vsebujejo stališča odbora, je naslednja. Pri investicijskih kreditih, ki jih najemajo gospodarske delovne organizacije, Skupščina
naj ne bi prevzemala poroštev, ker mara biti učinek teh investicij tak, da je
zagotovljena rentabilnost, in da ne predstavlja rizika za banko kot sokreditorja.
Naloga banke pa je, da preveri rentabilnost investicijskega zahtevka ter ga
rešuje le v okviru obojestranske poslovnosti. Pri reševanju zahtevkov, kjer je
osnova poslovnost, je neopravičeno iskanje dodatnih poroštev družbeno-politične
skupnosti. Poroštva oziroma zadolžitvene izjave naj bi se dajale le pri najetju
posojil za namene določenih z zakonom o financiranju družbeno-političnih skupnosti, razen če taka pooblastila niso dana v ustreznem posebnem zakonu ali s
kakšnim drugim, predpisom.
Poroštvene izjave naj bi se dajale izjemoma tudi pri najetju gospodarskih
investicij, ki jih najamejo gospodarske organizacije v primeru, kadar te investicije ne predvidevajo zadostnega ekonomskega učinka, njihova realizacija pa
je zaradi posebnega pomena, povezana z odločitvijo Skupščine. Po predlogu
stališč se bodo dajale poroštvene izjave v glavnem le za investicije, ki se odplačujejo iz proračunskih sredstev. Zaradi tega pomeni dajanje poroštev za te
investicije v principu zadolževanja proračuna. Proračunska sredstva pa so v
prvi vrsti namenjena za finaciranje družbenih služb in potreb, za katere je
republika že po ustavi dolžna zagotoviti sredstva. Zaradi tega je vsako dodatno
zadolževanje teh sredstev zelo odgovorna naloga. Temeljit preudarek je potreben ne samo pri obravnavanju koristnosti investicij, za katere se dajejo poroštva, ampak tudi s stališča varovanja finančne zmogljivosti bodočih proračunov.
Zaradi navedenih ugotovitev je po mnenju odbora potrebno, da vsak
predlog za odobritev poroštva najprej temeljito prouči Izvršni svet ter ga nato
s potrebno dokumentacijo, iz katere bo zlasti razviden pomen investicije za
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republiko, kreditni pogoji in zmogljivost vračanja ter svojimi stališči predloži
v obravnavo Skupščini.
Pri obravnavi predlogov, ki so predmet današnje razprave, odbor ni mogel
v celoti upoštevati svojih stališč, predvsem zaradi nujnega predhodnega obdobja in zatečenega stanja; obvešča pa zbor, da se bo v bodoče pri dajanju
predlogov zboru ravnal po nakazanih stališčih.
Skupno je predloženih pet predlogov za odobritev poroštev pri najetju
investicijskih sredstev za stanovanjsko izgradnjo republiških ustanov in upravnih organov. Za gradnjo teh stanovanj so bile že pred meseci sklenjene pogodbe
za najetje posojila. Po mnenju odbora je dajanje poroštev s povratnim učinkom,
povsem v nasprotju z vsakim realnim sistemom dajanja poroštev. Pri obravnavanju teh predlogov pa je odbor upošteval:
— da obstoji stvarna potreba po stanovanjih v navedenih ustanovah;
—• da sodi stanovanjska izgradnja za te ustanove v obveznost republike; in
— da bodo predvidene letne obveznosti, ki bremene s sprejetjem poroštev
republiških proračunov glede na 30-letni odplačilni rok, zmogljive.
Zato predlaga odbor, da zbor poroštva potrdi.
Pri obravnavanju predloga za odobritev poroštva pri najetju posojila za
sklad Borisa Kidriča je bil odbor mnenja, da so skladu potrebna sredstva za
kontinuirano delo. Iz obrazložitve Izvršnega sveta je razvidno, da so bila z
rebalansom proračuna skladu znižana sredstva za 363 milijonov dinarjev. Sedaj
se predlaga Skupščini, da se omogoči skladu najetje kratkoročnega posojila iz
deponiranih sredstev zveznega sklada za raziskovalno delo pri Splošni gospodarski banki SRS. Posojilo se mora v celoti vrniti že v naslednjem letu. Odbor
je menil, da je taka obveznost glede na proračunsko zmogljivost v letu 1966,
problematična; zaradi potreb raziskovalne dejavnosti v Sloveniji je odbor kljub
temu menil, da se poroštvo sprejme. Sredstva naj se smatrajo kot avans proračunskih sredstev skladu v letu 1966.
Predsednik Tine Remškar: Ali želi še kdo razpravljati? (Nihče.)
Če ne, ugotavljam, da se v načelu strinjamo1, da odbor dela na osnovi predlaganih
stališč ter v skladu z njimi obravnava predloge, in jih predlaga v odobritev
zboru. Zato predlagam, da preidemo na razpravljanje o predlogu sklepa o prevzemu obveznosti za posojilo v znesku 310 milijonov dinarjev, ki ga je odobril
sklad SR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš Univerzi v Ljubljani, za nakup
stanovanj.
Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati k predlogu sklepa ustno obrazložitev? (Ne.) Ali želita to poročevalca odbora in komisije? (Tudi ne.) Zeli kdo
besedo? Ima kdo kakšno vprašanje ali pripombo? (Nima.) Če ne, prosim, kdor
je za to, da se prevzame obveznost, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog sklepa o prevzemu obveznosti za posojilo v znesku 310 milijonov dinarjev, ki ga je odobril
sklad SR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš univerzi v Ljubljani, za nakup
stanovanj.
Prehajamo na razpravo o predlogu sklepa o prevzemu obveznosti za odplačevanje anuitet dolgoročnega posojila v višini 535 milijonov din, iz sredstev
sklada SR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš za potrebe Republiškega sekretariata za notranje zadeve.
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Vprašam predstavnika Izvršnega sveta, če želi besedo? (Ne.) Predstavnik
odbora ali komisije? (Tudi ne.) V skladu s pripombami zakonodajno-pravne
komisije ste prejeli na novo formuliran predlog sklepa. Želi kdo razpravljati?
(Ne.) Ce ne,.zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje.
Prosim, kdor je za, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala.
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog sklepa o prevzemu obveznosti za odplačevanje anuitet dolgoročnega posojila v višini 535 milijonov dinarjev Republiškemu sekretariatu za notranje zadeve v besedilu kot
ga je predložila zakonodajno-pravna komisija.
Prehajamo na predlog sklepa o prevzemu obveznosti za odplačevanje anuitet
dolgoročnega posojila v višini 54 milijonov dinarjev Republiškemu sekretariatu
za notranje zadeve.
Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.)
Prosim tudi predstavnike odborov, če se želijo javiti k besedi? (Ne.) V skladu
s pripombami zakonodajno-pravne komisije ste danes prejeli na novo formuliran
predlog sklepa.
Pričenjam razpravo. Prosim predstavnika odbora, da se izjavi, če sprejema
amandma zakonodajno-pravne komisije. (Sprejema!) Ce sprejema, pričenjam
razpravo. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog sklepa o prevzemu obveznosti za odplačevanje anuitet dolgoročnega posojila v višini 54 milijonov dinarjev Republiškemu sekretariatu za notranje zadeve v besedilu kot
ga je predlagala zakonodajno-pravna komisija.
Prehajamo na predlog sklepa o prevzemu obveznosti za odplačevanje anuitet
dolgoročnega posojila v višini 75 milijonov dinarjev, ki ga je odobril sklad SR
Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš Republiškemu sekretariatu za notranje
zadeve.
V skladu s pripombami zakonodajno-pravne komisije ste prejeli na novo
formuliran predlog sklepa. Pričenjam razpravo. S strani odbora je predlog za
spremembo sprejet. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče besedo, prehajamo na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog sklepa o prevzemu obveznosti odplačevanja anuitet dolgoročnega posojila v višini 75 milijonov dinarjev, ki ga je odobril sklad SR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš
Republiškemu sekretariatu za notranje zadeve v besedilu kot ga je predložila
zakonodajno-pravna komisija.
Prehajamo na predlog sklepa o prevzemu obveznosti za odplačevanje anuitet
dolgoročnega posojila v vrednosti 15 milijonov dinarjev, ki ga je odobril sklad
SR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš Republiškemu sekretariatu za notranje zadeve.
V skladu s pripombami zakonodajno-pravne komisije ste prejeli danes na
novo formuliran predlog sklepa. Pričenjam razpravo. (Ne javi se nihče.) Ker se
nihče ne javlja k besedi, zaključujem razpravo. Prosim, kdor je za, naj dvigne
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog sklepa o prevzemu obveznosti za odplačevanje anuitet dolgoročnega posojila v višini 15 mi8
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lijonov dinarjev, ki ga je odobril sklad SR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš
Republiškemu sekretariatu za notranje zadeve v besedilu kot ga je predložila
zakonodajno-pravna komisija.
Prehaj-amo na predlog sklepa o prevzemu obveznosti za posojilo v znesku
35 milijonov dinarjev, ki ga je odobril sklad SR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš Visoki šoli za politične vede v Ljubljani za nakup stanovanj.
Pričenjam razpravo. (Ne javi se nihče.) Če se nihče ne javlja, zaključujem
razpravo in prosim, da dvigne roko, kdor je za ta predlog sklepa. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog sklepa o prevzemu obveznosti za posojilo v znesku 35 milijonov dinarjev, ki ga je odobril
sklad SR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš Visoki šoli za politične vede
v Ljubljani za nakup stanovanj.
.Prehajamo na predlog sklepa o soglasju skladu Borisa Kidriča za najetje
posojila v znesku 300 milijonov dinarjev pri Splošni gospodarski banki SR Slovenije.
Pričenjam razpravo. (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javlja, zaključujem
razpravo in prosim, kdor je za predlog sklepa, naj dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel tudi predlog sklepa
o soglasju skladu Borisa Kidriča z:a najetje posojila v znesku 300 milijonov dinarjev pri Splošni gospodarski banki SR Slovenije.
Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, in sicer na volitve in
razrešitve sodnikov.
Najprej bomo razpravljali o predlogu sklepa o določitvi števila in o izvolitvi
sodnikov-porotnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu.
Prosim poročevalca komisije za volitve in imenovanja, da da k predlogu
sklepa poročilo.
Franc Simonič: Tovarišice in tovariši! Z zakonom o sodiščih splošne
pristojnosti, ki sta ga sprejela Republiški in Organizacijsko-politični zbor Skupščine S RS 22. in 23. junija 1965, se je prenesla pristojnost za volitve sodnikovporotnikov okrožnih sodišč na republiško skupščino. S tem se precej razširja
obseg dela s področja volitev in imenovanj. Po novih zakonskih določbah bo
treba vsaki dve leti izvoliti poleg 25 sodnikov-porotnikov Vrhnovnega sodišča
Socialistične republike Slovenije še okoli 1500 do 1600 sodnikov-porotnikov
okrožnih sodišč splošne pristojnosti in okrožnih gospodarskih sodišč.
Na današnji seji predlagamo izvolitev 100 sodnikov porotnikov Okrožnega
sodišča v Novem mestu. Predlog, ki ga dajemo zboru, je bil predmet širših
obravnav v organizacijah Socialistične zveze delovnih ljudi že v začetku leta
in je bil pozneje na našo pobudo ponovno obravnavan ter ustrezno spremenjen
in dopolnjen. Pripominjam, da so vsi predlagani kandidati dah svoj pristanek
za izvolitev. Struktura sodnikov-porotnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu
je po predloženem sklepu za izvolitev naslednja:
Od skupnega števila 100 sodnikov porotnikov je 21 žensk in 79 moških. Po
zaposlitvi je 19 delavcev, 61 uslužbencev s področja gospodarstva in uprave,
7 kmetov, 1 obrtnik, 12 pa je upokojencev, gospodinj in podobno.
Komisija za volitve in imenovanja Skupščine Socialistične republike Slovenije je na seji dne 12. oktobra 1965 razpravljala o predloženih kandidatih in
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predlagala Republiškemu zboru Skupščine Socialistične republike Slovenije, da
izvoli v predlogu sklepa navedene kandidate za sodnike porotnike Okrožnega
sodišča v Novem mestu.
Poimenski seznam pa je priložen.
Predsednik Tine Remškar: Slišali smo poročilo komisije in pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem,
razpravo in dajem na glasovanje predlog o določitvi števila in o izvolitvi sodnikov-porotnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu, kot je bil predlagan.
Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel sklep o določitvi števila
in izvolitvi sodnikov-porotnikov Okrožnega sodišča v Novem msetu.
Prehajamo^ na razpravo in sklepanje o predlogu sklepa o določitvi števila
in izvolitvi sodnikov-porotnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije.
Prosim poročevalca tovariša Simoniča, da obrazloži tudi ta predlog.
Franc Si m oni č : Tovarišice in tovariši! Komisija za volitve in imenovanja Skupščine Socialistične republike Slovenije je dne 4. junija 1965 prejela
od predsednika Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije predlog za
izvolitev sodnikov porotnikov Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije. Po mnenju predsednika Vrhovnega sodišča SR Slovenije, število 25 sodnikov-porotnikov zadostuje zadelo na kazenskem in civilnem področju Vrhovnega sodišča SR Slovenije, ker se stvari v obravnavah na II. stopnji rešujejo
le izjemoma. S predlaganim številom sodnikov porotnikov pri Vrhovnem sodišču se je komisija za volitve in imenovanja strinjala.
Pri izbiri kandidatov za sodnike-porotnike Vrhovnega sodišča je komisija
za volitve in imenovanja že v pripravah za dokončni predlog sodelovala s predsednikom Vrhovnega sodišča, z Republiškim sekretariatom za pravosodje in
občo upravo in družbeno-poli ti enimi organizacijami ter je prvotni predlog glede
na kvaliteto in strukturo kandidatov deloma spremenila in dopolnila.
Od skupnega števila 25 predlaganih kandidatov za sodnike porotnike
Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije je 28!»/o žensk in 72 ®/o
moških. Po zaposlitvi je 15% delavcev, 61 %> uslužbencev iz gospodarstva in
javne uprave ter 19»/o upokojencev. Po kraju bivanja je 13 kandidatov iz mesta
Ljubljane, 5 iz okolice Ljubljane in Novega mesta, 2 iz Celja, 3 iz Maribora in
Murske Sobote ter 2 iz Gorice in Kopra.
Komisija za volitve in imenovanja je na seji dne 12. oktobra 1965 razpravljala o kadrovskem sestavu in strukturi kandidatov za izvolitev sodnikov-porotnikov Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije in predlaga Re^
publiškemu zboru Skupščine Socialistične republike Slovenije, da izvoli za sodnike-porotnike Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije kandidate,
navedene v predlogu sklepa.
Predsednik Tine Remškar: Slišali smo predlog in prosim, kdo želi
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javlja, zaključujem razpravo. Dajem
na glasovanje predlog sklepa o določitvi števila in o izvolitvi sodnikov-porotnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije.
Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
8*
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Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel sklep o določitvi in o
izvolitvi sodnikov-porotnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije.
Prehajamo na razrešitev sodnikov. Prosim tovariša Simoniča, da da poročilo.
Franc Simonič: Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR
Slovenije je 8. oktobra 1965 prejela obvestilo predsednika Vrhovnega sodišča,
da izpolnjujejo pogoje za starostno pokojnino: sodnik Vrhovnega sodišča SR
Slovenije Albin Torelli in dne 15. oktobra 1965 obvestilo vršilca dolžnosti predsednika Okrožnega sodišča v Mariboru, da izpolnjujeta pogoje za starostno
pokojnino sodnika tega sodišča dr. Rudolf Adamič in dr. Srečko Grmovšek.
Glede na to, da se je s prenosm pristojnosti obseg dela tako na Vrhovnem
sodišču SR Slovenije kot na Okrožnem sodišču v Mariboru zmanjšal, ni potrebno
na izpraznjena mesta izvoliti novih sodnikov. Na seji dne 12. oktobra 1965 je komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije obravnavala navedena
obvestila in na podlagi 17. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti predlagala
Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da se razrešijo: Albin Torelli, kot
sodnik Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije v Ljubljani ter
dr. Rudolf Adamič in dr. Srečko Grmovšek, kot sodnika Okrožnega sodišča
v Mariboru.
Predsednik Tine Remškar: Ah se strinjate s predlogi komisije za
volitve in imenovanja? Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne
javlja k razpravi, dajem predloge za razrešitve sodnikov na glasovanje. Kdor
je za predlog, da se razreši Albin Torelli, sodnik Vrhovnega sodišča SR Slovenije,
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko'.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno razrešil Albina Torellija dolžnosti sodnika Vrhovnega sodišča Socialistične republike Slovenije v Ljubljani.
Dajem na glasovanje predlog za razrešitev sodnikov dr. Rudolfa Adamiča in
dr. Srečka Grmovška. Prosim, kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno razrešil dolžnosti sodnikov
Okrožnega sodišča v Mariboru dr. Rudolfa Adamiča in dr. Srečka Grmovška.
Prehajamo na 15. točko dnevnega redti, na poročilo mandatnoimunitetne komisije. Besedo ima tovariš Tone Fajfar.
Tone Fajfar: Mandatno-imunitetna komisija Republiškega zbora
Skupščine SR Slovenije je na 2. seji dne 21. oktobra 1965 obravnavala vlogo
Občinskega sodišča Skofja Loka glede dovoljenja za kazenski pregon po 170.
členu kazenskega zakona zoper poslanca Republiškega zbora Janeza Štera.
Mandatno-imunitetna komisija je zadevo proučila in je mnenja, da ni
razlogov, da se dovoli kazenski postopek zoper poslanca Janeza Stera in zato
predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da tega kazenskega
postopka ne dovoli. V zvezi s tem predlagamo, da sprejme zbor naslednji sklep.
Zoper poslanca Janeza Štera, rojenega 26. 10. .1931, stanujočega v Škofji
Loki, Novi svet 7, se ne dovoli kazenski postopek po zasebni tožbi Jožefa Megušarja, ki je bila vložena pri Občinskem sodišču v Skofji Loki pod številko
K 23-65 zaradi kaznivega dejanja razžalitve po členu 170/1 kazenskega zakona.
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Predsednik Tine Remškar: Slišali smo poročevalca komisije. Ali želi
kdo razpravljati, ali pa- ima kdo kakšno vprašanje? (Ne javi se nihče.) Ker
ugotavljam, da nihče, prehajamo na glasovanje. Prosim, kdor je za predlog
komisije, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da še zbor strinja s predlogom mandatno-imunitetne komisije.'
Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, in sicer na poslanska
vprašanja.
Najprej prosim predstavnika Izvršnega sveta, da odgovori na poslanskavprašanja, ki so bila Izvršnemu svetu pismeno dostavljena. Na vprašanje po^ slanke Fani Perbil bo odgovoril tovariš Ermin Kržičnik, republiški sekretar za
urbanizem.
Ermin Kržičnik: Pri odgovoru se boni omejil na najnovejše, ker bo
kot smo obveščeni že na prihodnjem zasedanju zbora na programu razprava o
zakonu o stanovanjskih podjetjih in revalorizaciji stanovanj ter bo takrat celotna problematika, ki jo začenja tovarišica Fani Perbilova, kompleksno obravnavana.
Tovarišica Fani Perbil sprašuje, kako se rešuje problematika, ki bo nastala
z odpravo stanovanjskih skladov, ki 31. decembra tega leta prenehajo s poslovanjem. Predvsem jo zanima položaj številnih varčevalcev, zlasti iz ljubljanskih
občin, ki so s stanovanjskimi skladi sklenili ustrezne pogodbe za kredit. Banke
pa so sedaj močno zaostrile vprašanje financiranja stanovanjske izgradnje in je
dejansko v letošnjem letu bil le redkokdaj odobren večji stanovanjski kredit.
Odprto in nerešeno je vprašanje natečajev za že pripravljene projekte prav tako
kot je nejasna sama stanovanjska izgradnja. Tovarišica poslanka želi, da se ji
odgovori zlasti ha naslednja vprašanja:
Kako bo zagotovljena nadaljnja gradnja objektov, za katere se ie pripravila
dokumentacija in če bo zagotovljena dovršitev že začetih gradenj? Kakšni bodo
pogoji udeležbe pri natečajih in pod kakšnimi pogoji bodo koristniki prišli do
stanovanj ?
Ce našteta vprašanja ne bodo zadovoljivo rešena, lahko računamo z izpadom pri investiranju stanovanjske izgradnje za najmanj eno gradbeno sezono.
Takšen je kratek povzetek vprašanj. V odgovoru na ta vprašanja, kot sem že
uvodoma navedel, bi se omejil zlasti na naslednje. Kot na vseh drugih področjih,
tudi na stanovanjskem čutimo restrikcije preko bank in bančnih ukrepov. Skratka, sedanji položaj kaže na to, da bomo doživeli v stanovanjskem gospodarstvu'
stagnacijo in izpad v prihodnjem letu. Taka situacija ni samo v Sloveniji, temveč
v vsej Jugoslaviji. Od .1. avgusta t. 1. dalje skladi ne morejo več prevzemati
obveznosti v breme prihodnjega leta, temveč samo v obsegu pričakovanega,
priliva letošnjih sredstev. Posledica tega je, da je kontinuiteta presekana in,
da kreditiranje gradnje v naslednjem letu ni več možno preko- skladov, ampak
samo preko banke. Celotno problematiko komplicira še dejstvo, da banke niso,
organizirane, da razprave o bankah še vedno- trajajo in da občinske skupščine
oklevajo pri pooblaščanju bank, ki naj prevzamejo obveznosti in dohodke
skladov.
Odprto prav tako ostaja vprašanje varčevalcev. Vendar bi poudaril, da smo'
v zvezi s tem problemom precej angažirali ne samo v republiškem, ampak tudi
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v zveznem merilu, tako je pripravljeno več konkretnih ukrepov, ki naj zagotove kontinuiteto stanovanjske izgradnje.
Preden končam, bi navedel povzetek ukrepov, ki so naslednji. Prvi ukrep
je, da banke -čimprej organizirajo prevzem skladov, njihovih obveznosti in
dohodkov. Banke naj se čimprej kadrovsko in organizacijsko usposobijo, da bodo
omogočile čim bolj nemoten prehod na nov sistem stanovanjskega gospodarstva.
Tu je zlasti pomembno vprašanje poslovne koncentracije namenskih sredstev.
Drugi ukrep je takojšnja intervencija sredstev, ki jih bodo banke na posloven način zbrale za stanovanjsko izgradnjo, na področje industrijske gradnje
stanovanj.
Tretjič, treba je pripraviti pravno in materialno podlago za bolj organizirano stanovanjsko štednjo, zlasti ker je bila sedanja stanovanjska štednja napol t
ilegalna. Prav tako je treba rešiti tudi vprašanje sednjega varčevalca in končno
je treba smotrno povezati vse nosilce stanovanjske graditve; banke, stanovanjska
podjetja, stanovanjsko gradbeno operativo industrijskega tipa, zasebne in družbene stanovanjske interesente ipd.
Ti ukrepi bodo predloženi prihodnji teden v razpravo Izvršnemu svetu in
nato Skupščini, predvsem z namenom zmanjšati izpad v stanovanjski gradnji,
ki bo po približnih računih znašal v nekaterih mestih v Jugoslaviji tudi do 40 %>
sedanjega obsega gradenj. V Sloveniji pa računamo-, da bomo letos namesto planiranih 12 500 stanovanj zgradili le 8500—9000 stanovanj v obeh sektorjih
gospodarstva.
Ce tovarišica poslanka želi še dodatna pojasnila, bom vprašanje še obširneje
obrazložil, medtem ko se sedaj omejujem le čisto na to kratko pojasnilo, ker
nas čaka širša razprava že na enem izmed prihodnjih zasedanj.
Predsednik Tine Remškar: Ah se tovarišica poslanka zadovolji s
tem odgovorom?
Fani Perbil: Odgovor predstavnika Izvršnega sveta sem razumela
tako, da je realizacija ukrepov odvisna od Skupščine in Izvršnega sveta. Zanima
me, kdo bo te ukrepe konkretiziral in od koga je odvisno izvajanje teh ukrepov?
Predsednik Tine Remškar: Prosim, če bi tovariš Kržičnik to pojasnil.
Ermin Kržičnik: Razumel sem vaše vprašanje tako, da vas zanima,
od koga je odvisno oziroma, kdo naj pritisne na gumb, ki bo sprožil ves ta
plaz ukrepov?
Želim odgovoriti čisto na kratko. Po zakonu o likvidaciji stanovanjskih
skladov, od 1. avgusta letošnjega leta, skladi ne morejo prevzemati obveznosti,
torej ne morejo razpisovati novih natečajev v breme namenskih sredstev za
stanovanjsko gradnjo kot so to 4-odstotni stanovanjski prispevek, anuitete od
danih kreditov ipd. Za vsa ta sredstva ne morejo skladi prevzemati obveznosti
v breme priliva iz leta 1966, temveč samo za dotok 1965. leta. Ta sredstva pa so
že angažirana pri vseh skladih. Nasprotno, skladi so celo preangažirali sredstva,
ker so lahko po dosedanjih predpisih poslovali in angažirali sredstva v razdobju
do 5 let. Zakon je to poslovanje prekinil in onemogočil stanovanjskim skladom
nadaljnje delo, vsa bremena, poslovne pogodbe, najemanje in dajanje posojil,
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pripravo natečajev za nove gradnje pa prevzame banka tako, da namesto sedanjih stanovanjskih skladov vidimo pred seboj banko.
Vprašanje, katera banka bo prevzela te posle, je sedaj odvisno od Skupščine oziroma Izvršnega sveta. Ni še povsem jasno kako se bodo te banke v Sloveniji konstituirale ter če bo 5 ali bo 10 komercialno-investicijskih bank itd.?
Kolikor bi nam to bilo že sedaj znano, potem bi lahko banke takoj začele
pospešeno prevzemati posle, saj nekateri skladi to že delajo. Svoje poslovanje
je pripravil za prenos republiški stanovanjski sklad, prav tako pa tudi skladi
ljubljanskih občin, ki že točno vedo, da bo ljubljanska komunalna banka tudi
v bodoče zaradi narave in obsega svojih poslov prerasla v novo obliko komercialno-investicijske banke. Nasprotno pa drugod po Sloveniji ta situacija še ni
tako jasna, ali bo na primer taka banka postala lahko (dosedanja banka v Slovenj
Gradcu itd., zato stvari stoje. Predvsem je to odvisno od Skupščine in Izvršnega
sveta in njunih stališč do konstituiranja bacnk. V trenutku ko banke prevzamejo
poslovanje skladov, stojijo pred velikimi organizacijskimi problemi, kako
kadrovsko, finančno in operativno prevzeti ta ogromen posel? Rad bi tovariše
poslance opozoril, da je to težak.posel, ker tu ne gre samo za finančno operacijo,
temveč tudi za operativno prevzemanje vseh tistih številnih gradenj, ki so zdaj
v surovem stanju ali v 3. oziroma 4. fazi.
Prav ta prenos skladov na (banke je ključno vprašanje kontinuitete. Tisti
gumb, ki sem ga prej omenil ilustrativno, je torej hiter postopek pri konstituiranju bank. Vem, da bo razprava zelo široka in da imamo za postopek časa do
31. marca 1966. Težave pa so zlasti v tem, da poteka prehod na novi sistem
financiranja hkrati z reorganizacijo našega sistema.
Fani Perbil : Ali je upravičena bojazen varčevalcev, da bodo dvakrat
oškodovani?
Ermin Kržičnik: Zaradi večje jasnosti bi dodal samo kratko uvodno
pojasnilo. Stanovanjska štednja je bila pri nas doslej zapostavljen pastorek, ki
sta se ga organizirano lotila predvsem stanovanjska sklada občin Bežigrad in
Šiška. Presenetljivo je, da je samo sklad1 občine Bežigrad zbral od okoli 1000
varčevalcev, zasebnikov 1400 milijonov dinarjev.
Tehnika varčevanja je bila naslednja: Ko varčevalec zbere v nekaj letih
okoli 50 %> vrednosti stanovanja, bodisi da je to garsonjera ali dvo ali trosobno
stanovanje, potem avtomatično dobi možnost za najetje kredita pri stanovanjskem skladu po zelo ugodnih pogojih, konkretnih 50-letni odplačilni rok in
en odstotek obresti. Jasno je, da je to bilo zelo vabljivo, čeprav se ta štednja ni
obrestovala — zaradi tega sem jo prej krstil kot »ilegalno« —> prav tako pa se
te hranilne vloge sedaj tudi ne bodo revalorizirale, tako kot se bodo revalorizirale ostale vloge pri hranilnicah, oziroma pri komunalnih bankah. Zaradi tega
je ta problem deloma zelo pereč ter ga je treba rešiti.
V predlogih, ki sem jih navedel, je stanovanjska štednja kot pomembna
oblika zbiranja sredstev predvidena, da se uzakoni in predlagam to tovarišem
poslancem, da to akcijo za zbiranje sredstev varčevalcev, ki se je v svetovnem
merilu izredno uspešno obnesla, tudi podprejo.
Stanovanjska štednja, zlasti zato, ker razbremenjuje družbo pri reševanju
stanovanjskih in socialnih problemov, naj dobi tudi premijo oziroma boljše
obresti.
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V tem predlogu je vsebovan in izčrpan tudi problem sedanjih varčevalcev.
Kolikor pa tega predloga ne bi sprejeli, moramo vsekakor zaščiti varčevalce —
ki jih je zdaj precejšnje število — predvsem s strani Skupščine z določenimi
pravnimi in ekonomskimi potsegi, da ne bo stanovanjsko varčevanje diskreditirano tako, kot se je to zgodilo leta 1959.
Predsednik Tine Remškar: Predlagam, da bi odgovor na poslansko
vprašanje poslanca Franca Gorenca dali na drugi seji, ker ni prisoten. Zato
prosim, da se odgovori na poslansko vprašanje poslanca Mitje Stupana. Odgovor
bo dal tovariš Miloš Oprešnik.
Miloš Oprešnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da samo
na kratko povzamem vprašanja, ki jih je postavil poslanec tovariš Mitja Stupan
na zadnji seji Republiškega zbora.
Tovariš poslanec je želel odgovor o kriterijih za dodeljevanje dopolnilnih
sredstev občinam, ki so se uporabili ob sestavi proračuna za leto 1965, potem
kako usklajujemo potrebe s sedaj veljavnimi instrumenti, v skladu s principi
zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti, kakšna je problematika
zaradi razlik, ki nastopajo na ravni proračunskih dohodkov v občinah, ki so na
področju enega mesta, in končno še vprašanje, kako nameravajo pristojni republiški organi zagotoviti realizacijo kriterijev iz osnovnega zakona pri sestavi proračuna za leto 1966?
Ker bo o vsem tem že v bližnji bodočnosti načelna razprava v Skupščini,
predvsem pa v skupščinskih odborih, prav tako pa bo kmalu treba dati tudi
konkretizacijo teh načel, mi prosim dovolite, da dam kratek pregled poteka
uveljavljanja teh principov, zlasti pa pri izdelavi proračuna za leta 1965.
Do junija 1964 se je zbrala obsežna dokumentacija, ki je vsebovala podatke
o realizaciji vseh proračunov v Sloveniji za pretekla leta. Poleg splošnih podatkov o narodnem dohodku in podobno je bila v dokumentaciji prikazana
za vsako občino tudi proračunska potrošnja in sicer razčlenjena po postavkah.
Na osnovi te dokumentacije sta bili izdelani dve obsežni analizi, ki sta pokazali,
da pri izbiri kriterijev za financiranje družbeno-političnih skupnosti, pri nas ob
trenutnem stanju razpoložljivh sredstev in pri obstoječi družb eno-politični razdelitvi občin v naši republiki, splošni podatki v celoti niso uporabljivi. Konkretna splošna merila bi namreč prizadela prav nerazvite občine, kajt prav pri
njih je na primer narodni dohodek najnižji, medtem ko je proračunska potrošnja
na prebivalca pogosto lahko celo višja. Absolutna merila bi lahko zato pri
uporabi splošnih podatkov, pomenila dotiranje pretežnega dela naših občin, kar
pomeni, da je tak sistem neuporabljiv.
Preizkusiti je bilo treba kriterije po potrošnji posameznih dejavnosti. Tu
pa je pokazala analiza, ne le pri vsaki dejavnosti, temveč tudi pri posameznih
občinah dokajšnje specifičnosti, ki so prav tako onemogočale uzakoniti enotne
kriterije, kajti po enotnih kriterijih, kakršni so se zahtevali, bi bile mnoge
občine prisiljene odstopati od doseženega nivoja v šolstvu, v kulturnem standardu in v standardu drugih služb. Take specifičnosti so na primer: vožnje
otrok v šolo, minimalno število uslužbencev pri državni upravi, ipd.
Skratka, analiza je. pokazala, da trenutno ni mogoče postaviti absolutnih
meril niti po dejavnostih. Tako je po daljših razpravah Skupščina sprejela
zakon o prispevkih in davkih občanov in zakon o financiranju družbeno-poli-
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tičnih skupnosti. V zakonu je postavljena obveznost, da republika zagotovi
občini, če tega občina sama ne zmore, dopolnilna sredstva, s pomočjo katerih se
krijejo pravice občanov, ki so zagotovljene z ustavo in zakoni. V zakonu so
poleg tega navedeni tudi pogoji, ki jih je treba pri tem upoštevati in ki jih
citira tudi tovariš poslanec.
Prav ta določila so omogočila, da so se med občinami vzpostavile ustrezne
relacije, kolikor so to pač omogočala razpoložljiva sredstva v 1. 1965; pri tem
pa je treba ponovno poudariti, da pridejo kriteriji in merila v poštev le pri.
slabše razvitih občinah. Že omenjeni analizi sta nadalje pokazali, da je vzpostavitev kakršnegakoli delitvenega sistema močno odvisna od višine sredstev.
Taki so bili pogoji ob pristopu k sestavi proračuna za leto 1965. Tendenca je bila,
vsaj v določeni meri, približati manj razvite občine republiškemu povprečju,
kar pa seveda ni bilo mogoče doseči v enem letu.
Pri ugotavljanju potrebnih dopolnilnih sredstev se je kombinirano posluževalo vseh v začetku omenjenih podatkov. Ti podatki so dajali dokaj realno
sliko za vsako občino v primerjavi z ostalimi občinami. Problemi, ki so se pojavili ob oblikovanju sredstev za leto 1965, so nastali mestoma tudi drugod,
to je izven opisanega področja, nekateri od teh pa so celo dokaj pereči. Med temi
je na primer problem financiranja občin v mestih, ki so razdeljene na več občin,
kar navaja tudi tovariš poslanec. Tu seveda ne gre za tako imenovano pasivnost
pri financiranju občin, ki prejemajo dopolnilna sredstva, pač pa za razlike med
posameznimi občinami. Ponovno je treba naglasiti, da pa pomenijo osvojeni
kriteriji dejansko1 minimalen osnovni standard, ki pa za mestne občine, ki so
brez izjeme vse razvite, ne pridejo v poštev. Za mestne občine so kriteriji
instrumenti, ki jim priznavajo sredstva v višini prispevne moči njihovega prebivalstva in možnosti financiranja razvoja družbenih služb. Čeprav bi morda
kazalo za te občine posebej urejati vprašanje dohodkov, tega ne dopuščajo načela predpisov, ki terjajo' enotnost republiških instrumentov nasproti vsem
občinam. Ob tem pa bi opozoril na najširše možnosti, ki jih nudi skupno financiranje vseh služb in dejavnosti, ki so skupnega mestnega pomena. Zato je
nujno potrebno soglasje vseh zainteresiranih občin, toda težko bi našli boljšo
pot za reševanje problemov, ki jih tovariš Stupan označuje s skupnim imenom
neenakopravni položaj posameznih občin.
Nazadnje še besedo o pripravah proračuna za leto 1966. V zvezi s problematiko, ki se pojavlja pri financiranju družbeno-političnih skupnosti, tudi letos
še ne moremo pričakovati končnih rezultatov znanstvenih obdelav obravnavane
materije, ker je inštitutu v Mariboru ponovno odložen rok, zaix> je bilo treba
priprave postaviti na širšo osnovo: Vprašanje se, kot že veste, proučuje tudi
v okviru posameznih grup in širše komisije pri odboru Republiške skupščine.
Težišče dela je na tem, da se vsaj za nekatere osnovne probleme najdejo rešitve
v skladu s stališči in priporočili Republiške skupščine.
Predsednik Tine R e m š k a r : Ali se tovariš Stupan zadovoljuje z odgovorom? (Da.) Prosim še odgovor na vprašanje poslanke Kristine Lovrenčič,
ki ga bo dala tov. Ranka Kavčič,
Ranka Kavčič: Na vprašanje poslanke Kristine Lovrenčič odgovarjamo na podlagi informacije, ki nam jo je dala likvidacijska komisija pri Gospodarski zbornici SR Slovenije. Tovarišica Lovrenčičeva je vprašala, če So že zbrani
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podatki o tem, kakšni so presežki denarne vrednosti likvidiranega premoženja
bivših okrajnih gospodarskih zbornic, če so šolski skladi iz teh presežkov
doslej že dobili kakšna sredstva za potrebe strokovnih šol?
Iz informacij, ki smo jih prejeli, lahko ugotovimo, da predstavlja največjo
likvidacijsko postavko premoženja bivših gospodarskih zbornic, vrednost poslovnih zgradb, ki so jih imele vse zbornice, razen zbornice v Kopru. Knjižna
vrednost teh poslovnih zgradb je ocenjena na 363 milijonov dinarjev, njihova
stvarna vrednost pa je mnogo večja, saj se ceni samo vrednost stavbe v Ljubljani na skoraj 1 milijardo dinarjev. Ker bi zaradi sedanjih omejitev investicijskih kreditov le težko dobili kupce za te stavbe, se komisija ravna po željah
prizadetih šolskih skladov, in sicer tako, da je stavbo v Celju v celoti prevzel
medobčinski sklad za financiranje šolstva II. stopnje, ki razpolaga z vsemi prevzetimi prostori, za trgovske lokale v pritličju pa prejema najemnino. Tudi
poslovna stavba v Ljubljani je dana v najem; letna najemnina v znesku okrog
40 000 000 dinarjev se zbira kot dohodek medobčinskega sklada za financiranje
šol v Ljubljani. Vendar pa je treba po veljavnih predpisih od navedene najemnine plačevati 50®/» v stanovanjski sklad. Stavba v Murski Soboti je pripadla
medobčinskemu skladu pri občini Murska Sobota, stavbo v Mariboru, to je po
dogovoru s prizadetimi šolskimi skladi in mestnim svetom Maribor, je prevzel
mestni svet, medtem, ko se bodo s pogodbo določili zneski in pogoji za odplačilo
stavbe.
Likvidacijska bilanca še ni dokončno sestavljena, ker komisija še ni opravila
svoje 'delo, pač pa bo to storila najpozneje do konca leta. Pred zaključkom
likvidacijskega postopka je treba izterjati še nekatere dolžnike in neplačane
članarine, prav tako je pred sodišči še nekaj tožb, s katerimi upniki uveljavljajo
svoje terjatve do posameznih zbornic. 2e sedaj lahko ugotovimo, da so presežki
približno naslednji: v Ljubljani bo znašal približno 60 milijonov dinarjev, od
tega je bilo medobčinskemu skladu za financiranje šol II. stopnje v Ljubljani
že izplačano 25 milijonov. V Celju denarnega presežka ne bo, saj bo morala
Gospodarska zbornica začasno kriti osebne dohodke uslužbencev bivše okrajne
zbornice v višini približno 5 milijonov dinarjev. Ta zbornica bo imela ob zaključku likvidacije celo denarni primanjkljaj. Zaradi■ visoke vrednosti poslovne
stavbe pa bo zaključna bilanca kljub temu aktivna. Pri okrajni gospodarski
zbornici Koper bi ostalo, kot predvidevajo, približno 30 milijonov din presežka.
Kakšen bo presežek okrajne gospodarske zbornice v Mariboru, še ni mogoče
ugotoviti. Likvidacijska komisija pričakuje, da bo zaključna bilanca izkazala le
nekaj milijonov dinarjev presežka.
Predsednik Tine Remškar: Se tovarišica Lovrenčičeva zadovolji z
odgovorom? (Da.) Hvala, Ima še kdo kako poslansko vprašanje? Prosim. Besedo
ima inž. Zdenka Jurančič.
Inž. Zdenka Jurančič: Gospodarska reforma zahteva večjo usmeritev podjetij v izvoz, materialna stimulacija za takšno usmeritev pa naj bi
bila retencijska kvota. Po sedanjih deviznih predpisih lahko podjetja v letošnjem
letu uporabijo samo eno četrtino dosežene devizne retancijske kvote, vendar je
še ta pravica samo deklarativna. Podjetja namreč niti teh sproščenih lastnih
deviznih sredstev ne morejo uporabiti za zamenjavo in dopolnitev delovnih
sredstev, brez poprejšnjega posebnega dovoljenja Jugobanke. Takšno omejevanje
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razpolaganja z doseženo retencijsko kvoto podjetij ine stimulira k izvozu, temveč
deluje ravno nasprotno. Razen tega pa podjetjem povzroča težave pri doseganju
planiranih proizvodnih obveznosti. Prosim za pojasnilo o možnosti, da podjetja
dejansko prosto razpolagajo z doseženimi deviznimi sredstvi oziroma retencijsko
kvoto, ter o možnosti, da podjetja razpolagajo vsaj z neblokiramim delom deviznih sredstev iz retencijske kvote brez poprejšnjega dovoljenja Jugobanke.
Predsednik Tine Remškar: Izvršni svet bo na to vprašanje verjetno
odgovoril na prihodnji seji. Ima še kdo kakšno vprašanje? (Ne javi se nihče.)
Če ne, zaključujem 29. sejo Republiškega zbora. Hvala lepa.
(Seja je bila zaključena ob 18.05.)

GOSPODARSKI ZBOR

29. seja
(28. oktobra 1965)
Predsedoval: Leopold Krese, predsednik
Gospodarskega zibora
Začetek seje ob 9. uri.
Predsednik; Leopold Krese: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam
29. sejo Gospodarskega zbora .Skupščine Socialistične republike Slovenije.
Odsotnost so opravičili poslanci: Ivan Zivič in Vladimir Klavs. Ugotavljam,
da je zbor sklepčen in pričenjamo z redinim delom.
Za današnjo sejo ste prejeli informacijo o nekaterih osnovnih pojavih in
problemih pri. izvajanju gospodarske reforme, ki jo je pripravil odbor za proizvodnjo in promet Republiškega Zbora in poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora.
Izvršni svet je poslal Skupščini v obravnavo predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o gozdovih, predlog odloka o uporabi 2 ®/o prometnega
davka od prometa blaga na drobno za odpravo škod, povzročenih s poplavami
in predlog sklepa o dovoljenju za pripojitev in spojitev železniških transportnih
podjetij v SR Sloveniji.
Vse te predloge ste prejeli. Prav tako ste prejeli predlog o spremembah
zakona o cestnem skladu SR Slovenije, ki ga je predložil odbor za družbeni plan,
finance in proračun Republiškega zbora. Upravni odbori republiških skladov pa
so predložili Skupščini SR Slovenije na vpogled spremembe finančnih načrtov.
Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 28. seje zbora;
2. razprava o nekaterih osnovnih pojavih in problemih pri izvajanju gospodarske reforme;
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o gozdovih;
4. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o uporabi 2B/o prometnega
davka od prometa blaga na drobno za odpravo škod, povzročenih s poplavami;
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o cestnem skladu SR Slovenije;
6. obravnava o spremembah finančnih načrtov skladov za leto 1965: vodnega sklada SR Slovenije in sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva;
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7. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o dovoljenju za pripojitev in
spojitev železniških transportnih podjetij v SR Sloveniji;
8. poslanska vprašanja.
Ima morda kdo kak dopolnilni predlog k dnevnemu redu? (Ne javi se nihče.)
Ugotavljam, da je dnevni red sprejet.
Zapisnik 28. seje Gospodarskega zbora ste prejeli skupaj z vabilom. Ima
kdo kako pripombo k zapisniku? (Nihče.) Ce ne, ugotavljam, da je zapisnik
sprejet.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na razpravo o nekaterih osnovnih pojavih in problemih pri izvajanju gospodarske reforme.
Informacijo o tej problematiki, ki jo je pripravil odbor za proizvodnjo in
promet Republiškega zbora, ste prejeli skupaj s poročilom odbora za proučevanje
zakonskih in drugih predlogov našega zbora. Gradivo k tej točki dnevnega reda
je bilo poslano skupaj z vabilom na sejo tudi Izvršnemu svetu. Izvršni svet
je za svojega predstavnika na seji našega zbora določil Viktorja Kotnika, člana
Izvršnega sveta. Prav tako smo na sejo povabili tudi predsednika Gospodarske
zbornice Draga Dolinška in direktorja Jugobanke Toneta Koprivnikarja. Predlagam, da jima odobrimo, če bosta želela, razpravljati. Ima kdo kakšen drugačen
predlog? (Nihče.) S tem ugotavljam, da se zbor strinja s tem mojim predlogom
in vabim oba tovariša, da se razprave udeležita.
Predlagam, da izvajanja predstavnika Izvršnega sveta poslušamo skupaj z
Republiškim zborom. Razprava pa bo ločena v tej dvorani. Se strinjate s tem
predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Ugotavljam, da je predlog sprejet in prosim,
da takoj odidete v veliko dvorano.
(Seja je bila prekinjena ob 9.07 in se je nadaljevala ob 9.50.)
Predsednik Leopold Krese: Pričenjam razpravo o 2. točki dnevnega
reda. Besedo ima tovariš Bogo Tomše.
Bogo Tomše: Tovarišice in tovariši poslanci! Naložbe v strokovno
usposabljanje, specializacijo in izkušnje, ki jih je treba pridobiti na vsakem
delovnem mestu, so često dražje, kot so naložbe v zgradbe in stroje. Kljub temu
s temi naložbami običajno slabo gospodarimo. Tega kapitala ne znamo ceniti,
ne znamo ga izkoristiti in nas ne moti, če naši strokovnjaki odhajajo v tujino.
Velifa fluktuacija strokovnih kadrov je gospodarstvu zelo škodljiva. Kljub temu,
da je še veliko strokovnih mest zasedenih z neustreznim kadrom, imamo vedno
več brezposelnih diplomantov.
Ob gospodarski reformi so gospodarske organizacije pričele intenzivneje
iskati notranje rezerve, da bi zmanjšale svoje stroške poslovanja. Rezerve
so iskale predvsem v zmanjševanju števila zaposlenih v režijskih službah. Prav
je, da se skrči administracija, ki zavira hitro in uspešno poslovanje, prav
je tudi, da prekinemo z nameščanjem ljudi zaradi socialnih in drugih kriterijev,
saj taka politika samo zavira in podražuje delo. Potrebno bi bilo, da se poveča
odgovornost in storilnost kadra, ki dela v režijskih službah, da se ta kader približa proizvodnji in njenim problemom, delovna mesta pa morajo biti zasedena
s strokovno sposobnimi močmi. Nikakor pa ni prav, da krčimo tiste tako imenovane režijske službe, od katerih je posredno ali neposredno odvisna pro~
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izvodnja. Mislim na zmanjševanje zaposlenih v razvojnih oddelkih, pri raziskovalnem delu in podobno. Do redukcij v teh službah je prišlo iz različnih vzrokov.
Eden od njih je obramba nestrokovnih kadrov, ki imajo v rokah položaje, ah si
jih želijo pridobiti in njihov vpliv v organih upravljanja in političnih organizacijah. Nepoznavanje dela in problemov, primitivizem in neodgovornost posameznikov, botrujejo takim odločitvam. Poiskati bo treba bolj učinkovite ukrepe
proti tistim posameznikom, ki pod takšnim ali pod drugim imenom zavirajo
napredek in uveljavljajo svoje interese.
Drug vzrok pa tiči v strokovnjakih samih. Mnogo diplomantov se ne izobražuje v praktičnem delu, temveč se zaposli v posameznih birojih, ki so ločeni od
proizvodnje. S teoretskim razglabljanjem skušajo zakriti svojo nesposobnost
za reševanje konkretnih nalog. Ta nesposobnost je razlog, 'da imamo tako malo
svojstvenih zamisli, lastnih patentov in tehničnih izboljšav. Smatram, da je
modernizaciji študijskega programa in izobraževanju v delovnih organizacijah
potrebno posvetiti vso skrb. Te naloge morajo postati del naše reforme. To pa bo
možno le, če bodo tudi delovni kolektivi to razumeli in vključili strokovne kadre
v svoje delo, jih zainteresirah in jim pomagali. Način dela pa bo treba spremeniti tudi v šolah, kajti razumeti moramo, da se ti kadri za potrebe proizvodnje
lahko dokončno usposobijo le v proizvodnji, ne pa v šolah, zavodih in inštitutih.
Dalje se moramo vprašati, zakaj je v proizvodnih delovnih organizacijah
tako malo strokovnjakov z višjo in visoko izobrazbo', čeprav ravno te organizacije dajejo mnogo štipendij? Zakaj te organizacije v zadnjem času zmanjšujejo
število štipendij ? Zakaj se toliko študentov, ko diplomirajo, ne zaposli v organizaciji, ki jim je dala štipendijo? Mnenja sem, da sedanji sistem štipendiranja
ni stimulativen za gospodarske organizacije. Upoštevati moramo namreč, da se
diplomant v prvih letih še vedno uči in s tem obremenjuje delovno organizacijo,
Zato se bolj zavzema za sistem posojil, s katerim bi bilo treba zajeti tudi nadaljnjo specializacijo v podjetu samem, zlasti tedaj, ko1 podjetje diplomanta
nadalje intenzivno izobražuje, včasih celo v inozemstvu.
Ob reformi so marsikaterega vodilnega uslužbenca in direktorja klicali na
odgovornost za storjene napake, pozabilo pa se je na njihove uspehe in trud,
ki so ga vložili v delo. Veliko jih je bilo klicanih na odgovornost, kaznovanih in
zamenjanih. Mnogi vodilni uslužbenci v gospodarstvu so zahtevali razrešnico in
si poiskali mirnejšo zaposlitev. Tudi dnevno časopisje je sprožilo proti vodilnemu
kadru pravo kampanjo. Res je, da se je ob reformi pokazala nesposobnost nekaterih vodilnih ljudi, pomanjkanje morale, iskanje izhodov in rešitev mimo
predpisov, toda vseh teh pojavov ne gre posploševati. Priznati si moramo, da
je veliko činiteljev, ki delujejo proti pravicam direktorjev in jih postavljajo
v skoro brezpraven položaj.
Razčistiti bo treba tudi odnose med upravljanjem in vodenjem. Na vodilne
položaje je treba postaviti sposobne strokovne in odgovorne kadre, jim zaupati
in jim omogočiti uspešno operativno delo. Ce pa kdo zaupanje izrabi, ga je
treba poklicati na odgovornost in najstrožje kaznovati. Čeprav rezultatov reforme danes še nismo sposobni ugotavljati, pa moramo vsekakor odpravljati
tiste negativne pojave zlasti glede kadrov, ki.imajo lahko daljnosežne posledice.
Brez dvoma razpolagamo s številnim strokovnim kadrom, ki je sposoben, da
dobro dela in se uveljavi v naši proizvodnji. Toda precej teh strokovnjakov še
nismo aktivirali; nasprotno, veliko jih je odšlo iz neposredne proizvodnje. Prav
ti ljudje pa predstavljajo močan vir neizkoriščenih rezerv, ki jih mora reforma
odkriti in izkoristiti.
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Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovarišica Nada Beltram.
Nada Beltram: Tovarišice in tovariši poslanci! Čas od uveljavitve
reforme do danes je prekratek, da bi lahko v celoti ocenili gibanja v gospo^darstvu. Kljub temu pa lahko smelo trdimo, da so nekateri pozitivni premiki
v našem gospodarstvu že vidni. Osnovni cilj reforme je stabilnejše gospodarstvo,
ki naj se kaže predvsem v enakih pogojih gospodarjenja za vse panoge. To pa
žal ne velja za finalno lesno industrijo. Položaj finalne lesne industrije se je
zaradi spremembe v odnosih cen poslabšal tako, da je ogrožen perspektivni
razvoj te veje lesne industrije. To pa bo lahko velika škoda tudi za našo plačilno
bilanco, ki jo želimo uravnovesiti, ker bo izvoz finalnih izdelkov lesne industrije
v novih pogojih onemogočen. To trditev potrjuje velik porast cen hlodovine
in žaganega lesa, ki bo vplival na povečanje izvoza primarnih izdelkov, destimulativno pa na izvoz finalnih izdelkov.
Zaradi različne stopnje produktivnosti dela v odnosu na svetovno tržišče in
njegove cene, ki je edini mednarodno priznani regulator medsebojne blagovne
menjave, ter zaradi specifičnega zajemanja in delitve akumulacije v posameznih
državah, pospešujejo države izvoz svojih izdelkov na različne načine. Ce posvečajo izvozu vso pozornost industrijsko razvite države, je to za našo državo spričo
velikega deviznega deficita še posebej važno vprašanje. Vse do sprejema novih
gospodarskih ukrepov se je pri nas bolj stimuliral izvoz finalnih izdelkov, kot
izvoz surovin in polizdelkov. Izvoz primarnih izdelkov lesne industrije je bil
premdran z 10!%, izvoz finalnih izdelkov pa z 32 '°/o. Premije za zahodna tržišča
pa so bile povečane še za 32'%. Po uveljavitvi gospodarske reforme je za izvoz
primarnih izdelkov predvidena premija 6%, finalnih izdelkov pa 12'%. Spričo
dejstva, da so porasle cene surovinam, to je primarnim izdelkom lesne industrije,
za 43®/o ter ob upoštevanju svetovne cene, je finalna lesna industrija nezainteresirana za izvoz. To pa je velika škoda, ker so izdelki naše lesne industrije
osvojili za nas zelo zanimiva zahodna tržišča.
Na zmanjšanje izvoza lesne industrije pa vplivajo tudi uvozne carine držav
uvoznic. Te carine znašajo za žagan les in ostale izdelke primarne industrije
3 %, za finalne izdelke pa v posameznih državah od 15 do 23'%. Veljavne premije pokrivajo pri izvozu primarnih izdelkov dvakratno višino' povprečne
uvozne carine, premije za izvoz finalnih izdelkov pa predstavljajo le 66,6'%
uvoznih carin za evropska področja, oziroma le 60'% za ameriško področje. Pred
gospodarsko reformo je prejela primarna lesna industrija za vsak z izvozom
realiziran dolar 825 dinarjev, finalna pa ,1062 dinarjev. Po reformi pa prejme
primarna lesna industrija za isti dolar 1325 dinarjev, finalna pa 1400 dinarjev.
Ce pa upoštevamo uvozne carine držav uvoznic, prejme finalna lesna industrija
za svoj izvoz v Zahodno Nemčijo 1324 dinarjev za dolar in 1112 dinarjev za
izvoz na ameriško tržišče, torej manj kot za izvoz žaganega lesa. Iz prikazanega
torej sledi, da so v današnjih pogojih gospodarjenja primarni proizvajalci stimuHrani na direkten izvoz surovin. Zapletenost teh pojavov ponazorujejo tele
ugotovitve: naši finalni izvozniki se srečujejo na ameriškem in na drugih svetovnih tržiščih pohištva in specialnih izdelkov z izredno močnimi konkurenti,
zlasti z Italijani in zahodnimi Nemci. Ti namreč lahko* nabavijo surovino relativno poceni iz Jugoslavije in konkurirajo jugoslovanskim proizvajalcem na
svetovnem trgu z izdelki iz jugoslovanske surovine. Torej, stimulacija izvoza
primarne lesne industrije negativno vpliva na izvoz izdelkov finalne industrije,
praktično onemogoča njen nadaljnji razvoj. Ob taki politiki si ne moremo obe-
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tati večjih uspehov pri izvozu proizvodov naše lesne industrije, pa če izkoristimo
vse notranje rezerve. Naše tovarne pohištva so s svojo specializacijo in s priznano kvaliteto že vpeljale intenzivni način proizvodnje, saj dosegajo kljub
relativno slabši opremljenosti že 80,0/o svetovne produktivnosti. Specializirana
podjetja lesne industrije kot na primer tovarna pohištva »Brežice«, »Rimske
Toplice«, »Elan«, pa izvažajo tudi do 80 °/o svoje proizvodnje na konvertibilna
področja. Njihov položaj je kljub vsem prizadevanjem za specializacijo in delitev
dela naravnost paradoksen. Ne verjamem, da ima prav tisti, ki pravi, da nam
z izvozom surovin devize kar dežujejo, temveč menim, da je treba upoštevati
izračun tistega, ki je ugotovil, da dobi naša skupnost za izvoz m3 žaganega lesa
40—50 dolarjev, za izvoz istega bruto m8 žaganega lesa, predelanega v finalne
izdelke, pa od 102 do 125 dolarjev, torej 2,5-krat več. Ali ni torej bolje, da
izvažamo surovino oplojeno z delom? Ce že imamo kake presežke v surovinah,
prav, naj se izvažajo! Menim pa, da ni prav, da je ta izvoz posebej stimuliran,
zlasti ker je tak način stimuliranja dvignil ceno tudi na domačem tržišču. Rravilnejša orientacija bi bila podpora izvozu končnih izdelkov, kar delajo tudi
vse razvitejše zahodne 'države, s tem, da s premijami skušajo premostiti zaščitne
carine držav — uvoznic. Trdim, da se izvoz te panoge ne bi zmanjšal, če bi
ukinili premije za izvoz surovin, nasprotno, devizni učinek bi bil še večji.
Ob zaključku želim seznaniti zbor še z zahtevo članov naših delovnih kolektivov, da je treba podjetjem odstopiti del ustvarjenih deviz, s katerimi bodo ta
svobodno razpolagala, pa čeprav bi bil ta znesek minimalen.
S predlaganimi ukrepi bi finalni lesni industriji končno le zagotovili enakopravne pogoje poslovanja in izvoza ter vsaj minimalno rentabilnost; kolektivom
teh podjetij pa (bi vlili še večji delovni polet in voljo do dela.
Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Drago Dolinšek,
predsednik Gospodarske zbornice.
Drago Dolinšek: Tovariši poslanci in tovarišioe poslanke! Će prisluhnemo gospodarskim organizacijam, ko prikazujejo svoje težave, hitro ugotovimo, da je najbolj pereče vprašanje, ki zavira njihovo pot v intenzivno
gospodarjenje, pomanjkanje ustreznih reprodukcijskih materialov. Dejansko je
prav ta okolnost tista, ki v največji men in najbolj neposredno- zavira, da bi
mogla podjetja v večji meri izkoristiti svojo produkcijsko zmogljivost, doseči
znatno večji fizični obseg proizvodnje, realizirati 42-urni delovnik, racionalizirati
svojo produkcijsko potrošnjo materialov, bolj smotrno urediti sistem delitve
osebnih dohodkov in na celotni fronti svojega delovanja dosegati bistveno boljše
ekonomske rezultate. Redno oskrbovanje z ustreznimi reprodukcijskimi materiali pomeni podjetju zagotoviti boljšo organizacijo dela in poslovanje, zmanjšati
odstotek odpadkov in določiti interne in eksterne standarde, ki so osnova za
specializacijo in industrijsko kooperacijo. Dobra oskrba z materiali bistveno
olajšuje delo razvojno-študijskih oddelkov v tovarni, ki se morajo v nasprotnem
primeru iz dneva v dan ukvarjati s skoraj nerešljivimi problemi zamenjavanja
surovin in nadomestnih materialov, pa čeprav gre često za materiale, ki predstavljajo le neznatno vrednost v končnem proizvodu. Ob takšnih pogojih podjetje seveda ne more obdržati ustrezne kvalitete svojih proizvodov, dobavnih
rokov in prodajnih cen. Posledice tega so neizpolnjene pogodbe in splošna gospodarsko-pravna negotovost. V takšnih okoliščinah zalog surovin in materialov
ni mogoče normalizirati, kaj šele bistveno znižati normative zalog materialov,
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poživiti krogotok obratnih sredstev in s tem zmanjšati pritisk na sklade podjetij
in na skromne kreditne potenciale bank. V sili podjetja nabavljajo materiale,
ki ne ustrezajo povsem svojemu namenu. Kvarijo s tem standarde kvalitete in
takšen material ob prvi priliki izločajo iz proizvodnje. Takšen material ostaja
v materialnih zalogah kot nekoristno blago. To je tudi eden od razlogov, zakaj
so kljub višjemu indeksu zalog surovin reprodukcijski material še vedno
glavni činitelj, ki zavira hitrejšo in intenzivnejšo proizvodnjo.
V septembru je znašal celotni indeks zalog surovin v primerjavi s povprečjem zalog v letu 1964 108, uvoženih surovin pa 109, kar je ugodno, če
jpoštevamo, da se je industrijska potrošnja povečala za 6 fl/o. Kljub temu se
oskrba z materialom še ni izboljšala. Vzrokov je več. Zaradi neurejenih možnosti nabave surovin si podjetja ustvarjajo pretirane zaloge domačih ali uvoženih surovin, da si zagotovijo za daljši čas nemoteno proizvodnjo. Vse to pa
povzroča znane težave z obratnimi sredstvi. Dalje, pri skupnih nabavah surovin,
oreko direkcije za materialne rezerve, se ne upošteva zahtev predelovalcev po
kvalitetnem asortimentu. Navidez ugodni centralni nakupi so često posameznim
gospodarskim organizacijam v veliko ekonomsko breme. Taki nakupi otežujejo
zlasti podjetjem tekstilne, usnjarske, obutvene in gumarske stroke vključevanje
v nove gospodarske razmere.
Na ekonomičnost proizvodnje bistveno vpliva uporaba ustreznega reprodukcijskega materiala. Vsak proizvod zahteva določeno vrsto in kakovost surovin
ter pomožnih materialov. Ker so možnosti za nabavo omejene, se pogosto dogaja,
da za končni proizvod uporabljamo material boljše kvalitete, kot ga določajo
interni standardi. S tem ne izboljšujemo funkcionalnosti ah estetske oblike
proizvodov, temveč le znižujemo ekonomičnost proizvodnje. Cesto se dogaja,
da so proizvajalci prisiljeni uporabljati zavoljo pomanjkanja tudi slabši material
in s tem kvarijo uporabno vrednost proizvodov ali pa morajo proizvodnjo
ustavljati. Zaradi devizne situacije naši izvozniki kupujejo surovine takrat, ko
razpolagajo s tujimi plačilnimi sredstvi, ne pa takrat, ko so na svetovnem trgu
ugodni pogoji. Uvoz surovin je odvisen tudi od vrste razpoložljivih deviznih
sredstev. Enkrat uvažajo surovine iz vzhoda, drugič iz zahoda, ne glede na to,
kje je cena bolj ugodna. Zato morajo naši proizvajalci neprestano menjati svoje
proizvodne programe, organizacijo in način proizvodnje pa prilagajati razpoložljivim materialom.
Težko je našteti težave, s katerimi se rešujejo gospodarske organizacije pri
oskrbi z reprodukcijskim materialom. Posledice so hude in močno zavirajo pot
v intenzivno proizvodnjo. Menim, da je to eden od razlogov, zakaj naš delavec
dom,a ne dosega tistih učinkov, kot v tujini. To je tudi vzrok, 'da naši strokovnjaki ne morejo organizirati takšnega proizvodnega procesa, da bi neposredni
proizvajalec dosegel take učinke, kot jih zahteva sodobna proizvodnja. Kje so
vzroki za tako neugodno oskrbo z reprodukcijskimi materiali? Kako te probleme
rešiti? Tako se sprašujemo že precej let? Zlasti pa postajajo ta vprašanja pereča
ob uvajanju gospodarske reforme. Vzroki za takšno stanje so več ah manj
znani. Hiter razvoj našega gospodarstva po vojni, ki je težil za hitro' industrializacijo in je bil spričo našega družbenega razvoja nujen in ni dopuščal takšne
skladnosti, da bi z lastnimi silami lahko uskladili na milijone produkcijskih
faz in vsaki proizvodni fazi zagotovili ustrezno kvaliteto, količino1 in ekonomičnost.
Hkrati smo sicer povečali udeležbo v svetovni menjavi, vendar znatno prepočasi, da bi lahko z ustreznim uvozom reševali deficitarnost materiala. Stalno
9
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pomanjkanje tujih plačilnih sredstev je zahtevalo administrativno delitev teh
sredstev po ključih, ki so se ravnali bolj po potrebah, kot pa po zaslugah pri
ustvarjanju deviz.
Po letih hitre industrializacije se moramo zadovoljiti za določeno dobo z
znatno nižjo stopnjo njene rasti. To ipa še ne pomeni stagnacije proizvodnje,
saj je 6,89 <Vo stopnja industrializacijske rasti še vedno precej visoka. Naše gospodarske težave bomo veliko prej rešili in dosegli cilje gospodarske reforme, če
bomo upoštevali prednost posameznih gospodarskih organizacij, ki se ne kažejo
samo v njihovi poslovni sposobnosti, temveč tudi v upoštevanju naravnih pogojev, ki omogočajo, da je njihova proizvodnja konkurenčna na svetovnem trgu.
Pri izlboru podjetij, ki jih je treba razvijati, je torej treba upoštevati njihovo
poslovno sposobnost, prirodne pogoje in konkurenčnost v mednarodni menjavi.
Tistim proizvajalcem, ki izpolnjujejo te pogoje je treba zagotoviti razvoj, jim
pomagati s krediti za nadaljnjo racionalizacijo, za izkoriščanje zmogljivosti, s
krediti za obratna sredstva, s krediti za izvoz itd. Drugi proizvajalci, ki takšnih
pogojev nimajo, se bodo morali za določeno dobo zadovoljiti le z lastnimi sredstvi, ki jih bodo ustvarjali često ob bolj ostrih pogojih, kot so veljali doslej.
Nekatere gospodarske organizacije bodo morale iskati stabilizacijo svojega ekonomskega položaja tudi v nekoliko nižji proizvodnji, ki pa se bo morala iz
lastnih notranjih sil približati optimalni ekonomiki, ki je možna ob danih razmerah. Rezultat takšnega razvoja bo znatno večja stopnja družbene specializacije proizvodnje, ki je najboljša osnova za uresničitev programa specializacije
proizvodnje po posameznih podjetjih in na njej zasnovanem poslovnem sodelovanju med proizvajalci. Boljši pogoji oskrbe z reprodukcijskimi materiali bodo
omogočili intenziviranje proizvodnje, znanstvenoraziskovalno delo, ustreznejšo
politiko izobraževanja kadrov, uveljavljanje poslovne vestnosti in morale ter
večjo ekonomičnost in rentabilnost.
Menim, da je takšna strategija našega gospodarskega razvoja v razmerah
reforme objektivna, nujna in tudi najboljša orientacija za reševanje osnovnih
problemov naše produktivnosti. To strategijo pa morajo začrtati srednjeročni
oziroma dolgoročni idružbeni plani, konkretizirati pa poslovne banke s svojim
poslovanjem. Seveda je potrebno to osnovno zamisel izpopolniti s poslovnimi
odnosi med, bankami in gospodarskimi organizacijami ter postopoma uveljaviti
tržišče kot regulator proizvodnje in potrošnje.
Če želimo rešiti problem oskrbe z reprodukcijskimi materiali v našem nadaljnjem gospodarskem razvoju, je predvsem potrebno urediti naš devizni
režim. Ta temelji danes na enotnem deviznem tečaju, vezanju izvoza na uvoz
ter na deviznih računih podjetij. Čeprav že ves mesec tečejo razprave med
podjetji in Jugobanko o vezavi sredstev za prihodnje leto, je le malo podjetij
sklenilo ustrezne pogodbe. Vzroki so v glavnem tile: odnosi med filialami
Jugobanke in centralo niso razčiščeni. To se kaže predvsem v tem, ker filiale
še danes ne vedo, kolikšna sredstva bodo morale odvajati centrali, ali bodo ta
sredstva določena v absolutnem znesku ali v odstotnem razmerju med uvozom
in izvozom. Od teh odločitev pa je odvisen kreditni potencial filiale in sposobnost
filiale za sklepanje pogodb s svojimi komitenti.
Gospodarske organizacije se še niso odločile, ali bodo sklepale pogodbe z
Jugobanko skupinsko ah posamično. Skupinske pogodbe združujejo proizvajalce bodisi po vertikalni ali pa po horizontalni liniji. Skupinske pogodbe po
vertikalni liniji se sklepajo s filialo v Ljubljani, po horizontalni pa s centralo
v Beogradu. Rezultati pogodb po horizontalnih skupinah v zveznem merilu po
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mojem mišljenju ne morejo biti uspešne. To nam potrjuje tudi članek v včerajšnjem »Delu«, kjer se ugotavlja, da take pogodbe pomenijo delitev deviznih
sredstev za nakup surovin po enakih delih na vse pogodbene partnerje v okviru
ene proizvodne panoge. To pa pomeni delitev deviz po nekakšnih normativih,
brez ekonomske spodbude za izvoz. Sodimo, da bi bilo za gospodarstvo ugodnejše, če bi filiale čimprej sklenile pogodbe s posameznimi gospodarskimi organizacijami. Take pogodbe naj bi se kasneje dopolnjevale in na željo gospodarskih
organizacij spremenile v skupinske pogodbe, ki bi združevale finaliste in njihove kooperante. Doslej se je v Sloveniji formirala le ena taka skupina in sicer
TAM Maribor, ki združuje tovarno »Emajlirka« v Celju, Avtomontažo, Karoserijo iz Novega Sada itd. V pripravi so tudi razgovori z nekaterimi podjetji
tekstilne, lesne, papirne, kemične in kovinske industrije.
Nerazčiščeno je tudi vprašanje, kaj se šteje za izpolnitev pogojev vezave
uvoza z izvozom, ali se gospodarskim organizacijam priznava dejanski izvoz ali
samo realizira devizni priliv. Popolnoma nejasna je tehnika deviznih računov,
evidenčnih računov in konverzije deviznih sredstev.
Stališče gospodarske zbornice je znano. Gospodarskim organizacijam mora
biti omogočeno, da iz sredstev deviznih računov uvažajo vse potrebne materiale
za svojo proizvodnjo, ne glede na uvozni režim, Nadalje, imeti morajo možnost
zamenjave deviznih sredstev na svojih računih in možnost vezanja teh sredstev
pri banki, s čimer si lahko pridobe ustrezne dinarske kredite ipd. Banka mora.
zagotoviti likvidnost deviznih sredstev, v nasprotnem primeru pa odgovarjati za
škodo. Ta odgovornost banke mora biti precizirana s pogodbo.
Drugo skupino problemov v zvezi z oskrbovanjem reprodukcijskih materialov predstavlja politika naših cen, ki vsebuje še vedno mnogo administrativnih
elementov in subjektivnih ocen. Reforma je sicer uveljavila večjo skladnost med
domačimi cenami in cenami na svetovnem trgu. Subjektivne cene pa vnašajo
še vedno določene neskladnosti med cenami nekaterih surovin in končnih izdelkov ah pa med cenami enakih in sličnih izdelkov različnih proizvajalcev. Lahko
bi našteli več ali manj znane primere takšnih neskladnosti.
Predpisane cene so resna ovira trdnejših poslovnih odnosov in zavirajo
procese integracij. Podjetja na osnovi določenih oen ne morejo presoditi položaja, v katerem se bodo znašla ob sprostitvi, ker se še niso dejansko spoprijela
s problemi trga. Upajo, da se jim bo materialni položaj izboljšal z ukinitvijo
kontrole cen in zato ne sklepajo trajnejših pogodb. Sedanja politika cen zavira
uresničevanje specializacije in poslovnega sodelovanja med gospodarskimi organizacijami. Pogosto slišimo, da se podjetja ne odločajo za delitev produkcijskega
programa v smeri specializacije zaradi disparitete cen. Npr. za specializirano
proizvodnjo podplatnega usnja ni zanimanja, ker je velika dispariteta med cenami kož in med cenami podplatnega usnja. Isto velja za otroško konfekcijo,
čeprav proizvajalci ugotavljajo, da je specializacija v proizvodnji nujna in koristna. Do tega pa ne pride, ker se boje disparitete v cenah.
Obstoječi režim cen večkrat povzroča ekonomske težave specializiranim
podjetjem kot pa tistim, ki imajo širok asortiment proizvodnje. Zato specializirana podjetja ponovno uvajajo v svoj proizvodni program takšne artikle, ki
niso v skladu z njihovo specializacijo, pač pa jim omogočajo boljše dohodke.
V politiki cen bi moralo priti predvsem do izraza tisto ekonomsko načelo,
ki trdi, da paritete cen niso absolutne in se spreminjajo' z razvojem-gospodarstva
in spremembami odnosov na domačem in zunanjem trgu. Zaradi tega je treba
kriterije politike cen definirati in razmerja med cenami stalno proučevati, ter
9*
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jim prilagajati tržnim zakonitostim. To pa je praktično skoraj nemogoče, če se
odločimo za splošno kontrolo cen. Kontrolo cen bi 'bilo treba omejiti le na določene najosnovnejše in najvažnejše proizvode. Računati je s tem, da je sedanji
režim cen le začasen. V sistemu oblikovanja politike cen je treba zagotoviti
vplivu tržišča osnovno vlogo; kontrola cen naj bo le dopolnilni instrument intervencije družbe. Cene bi se morale v vedno večji meri oblikovati svobodno.
Kontrola cen pa naj bi veljala le za manjše število izdelkov in storitev, ki so
posebnega pomena za splošno stabilnost gospodarstva. Pri tem nastaja vprašanje
časovnega razdobja, v katerem se bodo ekonomski zakoni lahko polno uveljavljali. Da bi tržni mehanizem lahko v večji meri prišel do izraza, je potrebno še
bolj uveljavljati ravnotežje ter stabilizacijo materialnih tokov in seveda bolj
natančno določiti načela dolgoročne in kratkoročne kreditne politike.
Menim, da je z ustrezno politiko cen in s poslovnimi odnosi med gospodarskimi organizacijami in bankami predvsem pa z ureditvijo> deviznega sistema
mogoče zadovoljivo rešiti oskrbo z reprodukcijskimi materiali, s tem intenzivirati
proizvodnjo in uresničiti cilje, ki jih zastavlja gospodarska reforma.
Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Drago Pere.
Drago Pere: Razpravljal bom o valorizaciji osebnih dohodkov.
Iz doslej zbranega gradiva izhaja, da je samo 25 % gospodarskih organizacij
valoriziralo osebne dohodke v višini kot so se povečali življenjski stroški, druge
pa so povečale osebne dohodke v glavnem le do višine znižanih prispevkov od
osebnih dohodkov. S tako valoriziranim! osebnimi dohodki ne moremo1 biti zadovoljni. Ta proces je treba pospešiti, ker to ni vprašanje samo življenjskega standarda, temveč je tudi vprašanje kupne moči, od katere sta odvisna proizvodnja
in uvozni promet. Priporočila, naj bi se osebni dohodki večali skladno s povečano storilnostjo, so po mojem mnenju enostranska. Nemogoče se mi zdi dvigniti
storilnost za 10, 15 in več odstotkov, če želimo za ta odstotek dvigniti osebne
dohodke. Znatno' bolj realno za revalorizacijo osebnih dohodkov je znižanje
lastne cene, na katero bolj vplivajo ekonomičnost in rentabilnost, kot produktivnost. V znižanju lastne cene in v odkrivanju rezerv bi morali iskati sredstva
za revalorizacijo osebnih dohodkov.
V letih 1964 in 1965, do uveljavitve gospodarske reforme, so osebni dohodki
hitreje naraščali, kot storilnost in rentabilnost, to je kot čisti dohodek gospodarskih organizacij. Gibanje gospodarstva in vzporedno s tem tudi gibanje
osebnih dohodkov je treba, proučevati, da se ugotove realni pokazatelji v novih
pogojih gospodarjenja. Šele taki pokazatelji nam bodo omogočili realno primerjavo delitve dohodka na sklade in osebne dohodke. Gospodarska reforma je
povzročila velike spremembe v formiranju dohodka v posameznih panogah.
Enotnih meril, ki bi nam omogočala primerjavo, nimamo. Merila se morajo šele
izdelati. Ti pokazatelji pa morajo biti takšni, da bo mogoče ugotoviti, ah so
spremembe v dohodku gospodarske organizacije rezultat ukrepov reforme ah
produktivnosti dela. V letošnjem in prihodnjem letu bi morali poiskati osnove
za take pokazatelje, tem prilagoditi statistično obdelavo podatkov, ker na podlagi
sedanjih podatkov ni mogoče realno ugotavljati sprememb in gibanje v našem
gospodarstvu. Prav tako bi bilo potrebno uskladiti vsa poročila, ki jih gospodarstvo dostavlja statistiki.
Realizacija osebnih dohodkov bi morala biti odvisna od ustvarjenega dohodka, ki je rezultat dela. Izključiti pa je treba tisti del dohodka, ki so si ga
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gospodarske organizacje pridobile na podlagi predpisov in drugih administrativnih ukrepov reforme.
Po mojem mnenju bi bilo dobro, da se ponovno ožive komisije za delitev
dohodka, ki so bile ustanovljene pred nekaj leti pri občinah in republiki. Te komisije naj ne bi samo pomagale organom upravljanja pri ugotavljanju uspeha
delovne organizacije, temveč naj bi sodelovale tudi pri osvajanju stališč, kako
naj se dohodek deli.
Dovolite mi še nekaj ibesed o gradnji stanovanj. Ukrepi za stabilizacijo'
gospodarstva so stanovanjsko graditev močno prizadeli. Po podatkih v prvem
polletju je izpolnjen plan gradnje stanovanj s 16*Vo, če upoštevamo, da je predvideval plan v letošnjem letu dograditev 12 500 stanovanj. V prvi polovici letošnjega leta je bilo dograjenih le 2015 stanovanj. Čeprav bo večina stanovanj
dograjenih šele v razdobju september—december, lahko trdimo, da predviden
količinski obseg gradnje ne bo dosežen. Letošnji zastoj v gradnji stanovanj in
nerešena vprašanja financiranja stanovanjske gradnje v letu 1966 ne dajo optimističnih prognoz. Glavni vir sredstev stanovanjske gradnje je bil 4'°/» stanovanjski prispevek. Po novih predpisih bodo ta prispevek zbirale delovne organizacije in s tem postale glavni nosilec stanovanjske graditve. Bojazen je, da
bodo večji del teh sredstev organizacije porabile za regrese za povečano stanarino. Ce k temu prištejemo še podražitve gradbenega materiala, vidimo, kakšna
sredstva bodo ostala. Banke, ki bodo prevzele obveznosti stanovanjskih skladov,
bodo razpolagale le s sredstvi od vrnjenih anuitet. Anuitete pa bodo zadoščale
komaj za pokritje že prevzetih obveznosti. Varčevanje za stanovanje je pri nas
šele v povojih. Še pred uveljavitvijo novega sistema financiranja stanovanjske
graditve bi morali v večem obsegu organizirati varčevalno službo, bodisi v okviru delovnih organizacij ali pa pri banki. Banke bi morale sprožiti akcijo, da delovne organizacije združujejo pri njih vsaj tisti del stanovanjskega prispevka,
ki preostane po plačilu obveznosti za povišane stanarine. Na drugi strani pa bi
morale banke zagotoviti tudi lastna kreditna sredstva za te namene.
Zmanjšan obseg stanovanjske graditve ne bo imel samo kvarnih posledic
za življenjski standard naših ljudi, temveč bo močno prizadeta tudi naša gradbena operativa. Z družbenimi plani bi morali zagotoviti sredstva za gradnjo
stanovanj. S tem bo dana gradbeni operativi vsa možnost, da se pripravi na.
novo gradbeno sezono 1966. Pri zagotovitvi sredstev za gradnjo stanovanj pa ne
moremo tudi mimo stanovanjskih problemov članov Zveze borcev, za katere je
ta sredstva na vsak način treba zagotoviti.
Predsednik Leopold Krese: Predlagam 30 minut odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 10.35 in se je nadaljevala ob 11.15.)
Predsednik Leopold Krese: Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima tovariš Tone Koprivnikar.
Tone Koprivnikar: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi
se želim omejiti le na nekatera vprašanja v zvezi z deviznim režimom. Pri tem
podpiram ugotovitev v »poročilu o nekaterih problemih in pojavih pri izvajanju
gospodarske reforme«, da sedanji sistem ne more ostati temelj deviznega režima,
oziroma, da je obstoječi režim le prehodnega pomena. Vendar pa menim, da je
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treba o slabostih d-ose-danjega režima razpravljati ne samo z vidika odnosov
banka—podjetje, ker banka sistema ne more menjati, temveč predvsem z gledišča kompleksne analize tega sistema in ugotoviti, katere od teh slabosti je
mogoče odpraviti in s katerimi se je treba sprijazniti, ker je še vedno v veljavi
administrativna delitev deviz.
Znano je, da je bil devizni režim v tekočem letu v praksi nekoliko prilagojen zahtevam našega gospodarskega razvoja z namenom, da se rešita predvsem dve vprašanji: nemotena oskrba proizvodnje z uvoznimi surovinami in
z drugim reprodukcijskim materialom, in stimulacija proizvodnje za izvoz, ker
bomo le z izvozom lahko zmanjšali primanjkljaj v zunanjetrgovinski menjavi.
V zvezi s prvo nalogo je treba omeniti, da je bilo v tekočem letu oskrbovanje
z uvoznim reprodukcijskim materialom bolje urejeno, čeprav vseh motenj še
Hi bilo mogoče odpraviti. Za stabilizacijo poslovanja je izredno pomembno
dejstvo, da režim sicer omejuje uvoz po vrednosti glede na predviden rezultat
izvoza, vendar z namenom, da se prepreči nepredvideno, nekontrolirano in škodljivo nihanje uvoza in zadolževanje v tujini. Uvoznih poslov brez zagotovljenega kritja za plačilo, kakršnega je bilo v preteklem letu precej, letos ni več
in so tudi ostala plačila iz preteklega leta, ki so konec lanskega leta znašala
okoli 10 milijonov dolarjev, v Sloveniji skoraj v celoti poravnana.
Glede izpolnitve druge naloge smo lahko sicer zadovoljni, vendar pa so tudi
tu še neizkoriščene možnosti, oziroma delno nezadovoljivi rezultati. Znano je,
da se je v devetih mesecih tekočega leta izvoz blaga iz naše republike povečal
2a 24'°/o. Številna podjetja so pri tem ne samo izpolnila, temveč celo presegla
vrednosti izvoza, za katero1 so se zavzela po pogodbi z banko. Se naprej pa ostajajo odprta vprašanja, kot npr. kje so vzroki zaostajanja pri podjetjih, ki svojih
obveznosti niso izpolnila; ali naša industrija v celoti in posamezna podjetja
posebej že prodajo tolikšen del svoje proizvodnje v tujino, kot sorodna industrija v sosednjih državah, itd.
Jugobanka je pooblaščena banka za prodajo deviz industrijski proizvodnji.
S tem je prevzela nalogo, da zagotovi uvoz reprodukcijskega materiala in ga
uskladi z obstoječo proizvodnjo.
Se v preteklem letu so bila gospodarskim organizacijam zagotovljena tuja
plačilna sredstva v obliki kvot, ki niso bile odvisne cd tega, ali se bo blago,
nabavljeno iz uvoza, uporabilo izključno v proizvodnji za potrebe domačega trga
ali tudi za potrebe izvoza. Ker odnosi v preteklem letu glede na močan
uvoz brez sočasnega sorazmernega izvoza niso foili sprejemljivi, je Jugobanka pri
določitvi odnosov med uvozom in izvozom upoštevala rezultate iz leta 1963. Pri
tem pa je nujno prišlo in prihaja še sedaj do prelivanja sredstev od izvozno
aktivnih na izvozno pasivna podjetja.
Takšno prelivanje sredstev na račun uspešnih izvoznikov bo logično vedno
izpostavljeno kritiki tistih po-djetij, ki največ prispevajo k aktivnosti plačilne
bilance;
S poslovnostjo banke ni združljiva njena vloga dirigenta v administrativnem
prelivanju deviznih sredstev. Zato bi morali težiti za tem, da to prelivanje
odpravi tržišče, da se ustvarjena devizna sredstva v čim večjem delu prepustijo na voljo in neomejeno uporabo tistim-, ki jih ustvarjajo, da jih tudi ti,
če jih sami ne porabijo za plačilo v tujini, zamenjujejo za drugo tujo ali domačo
valuto. Odraz teh teženj so vsekakor nekateri ukrepi v okviru gospodarske reforme, predvsem prilagoditev paritete domače valute njeni kupni moči. Dokler

29. seja

135

niso ustvarjeni pogoji za konvertibilnost dinarja in s tem za prosto devizno
trgovino, so nujni prehodni režimi z večjo ali manjšo primesjo administrirani a
pri gospodarjenju z devizami. Menim tudi, da bi precej negodovanja zaradi
togosti pri povezovanju uvoza z izvozom odpadlo, če bi sedanji sistem izpopolnili s kombinacijo povezovanja v sedanji obliki z dodatnim režimom stimulacije. Povezovanje uvoza z izvozom v sedanjih razmerah, ali dodelitev deviz
v razmerju z doseženim izvozom bi dopolnili z uveljavitvijo načela, naj se podjetjem prepuste devizna sredstva, ki presegajo z banko pogodbeno vezane
zneske. Takšna stimulacija bi zlasti povečala interes za izvoz, krila bi mnoge
upravičene potrebe, ki jih je treba sedaj financirati s sistemom prelivanja
sredstev in bi ustvarila z institucijo deviznih računov prvo obliko deviznega
tržišča. Takšna stimulacija bi bila še posebno atraktivna za boljšo regionalno
usmerjanje izvoza. Nedvomno bi v marsikaterem primeru kompenzirala razlike
v ceni, zaradi katerih se sedaj izvoz pogosto usmerja v področja tistih valut, ki
jih ne primanjkuje ah pa ga s silo veže na področje konvertibilnih valut. S tem
bi se tudi znatno olajšal problem konverzije vzhodnih in klirinških valut v konvertibilne. Očitek banki, da sili podjetja v izvoz na konvertibilna področja,
namesto, da bi s konverzijo valut preskrbovala konvertibilne valute, je delno
opravičljiv, kajti nesporna vloga banke je, da posreduje tudi takšne transakcije
kot sta arbitraža in konverzija valut. Vendar pa je treba pri tem upoštevati
okvire, ki so banki postavljeni mimo njene volje in omejeno možnost, da se ti
posli opravljajo po realni pariteti v zahtevani količini.
Ko razpravljamo o deviznem režimu, se problem likvidnosti obravnava
kot posledica in ne kot vzrok. V praksi često zasledimo zahteve, da je banka
dolžna preskrbeti sredstva tudi ko gre za 'devizno deficitarne partnerje. Za nekatere je banka še vedno le izvor sredstev, ki ni odvisen od priliva. Sistem povezovanja uvoza z izvozom pa omogoča banki, da prevzame fiksne obveznosti
le od suficitarnih podjetij. Zato tudi slone pogodbe z izvoznimi podjetji na tako
imenovanih kompleksnih pogodbah, dočim so pogodbe sklenjene z izvozno-deficitamimi podjetji tako imenovani sporazumi. Uvoz deficitarnih podjetij je
odvisen od presežka sredstev aktivnih podjetij.
Podružnica Jugobanke je izpolnila v 9 mesecih svoje pogodbene obveznosti
do podjetij takole (navajam samo podatke za konvertibilna sredstva): Zagotovil,
ki jih je banka dala podjetjem, da bo uvoženo blago dejansko plačano, je bilo
84 % v odnosu na letno pogodbo. Izplačil je bilo 63 °/o, od letne pogodbene vsote.
Obveznosti industrije so bile izvršene v višini 72 '°/o vseh pogodbenih obveznosti. Banka usmerja razpoložljiva sredstva tako, da je v prvi vrsti zadovoljevala zahteve izvozno^-pozitivnih podjetij.
V zvezi z zaključevanjem pogodb za prihodnje leto bi želel seznaniti zbor, da
je naša banka v preteklem mesecu poslala vsem gospodarskim organiacijam, ki
so že letos sklepale pogodbe z banko, posebna pojasnila o deviznem režimu, ki
bo veljal prihodnje leto. V želji, da se ne bi ponovil primer iz letošnjega, leta,
ko smo sorazmerno pozno sklepali pogodbe, smo gospodarske organizacije opozorili na nujnost in jih prosili, da nam čimprej pošljejo potrebne podatke. Na
žalost pa moramo ugotoviti, da nam do danes skoraj polovica podjetij sploh
še ni odgovorila. Takšno zavlačevanje s strani podjetij onemogoča banki pravočasno izpolnitev zaupane naloge. Mimogrede še to — v svojih podatkih podjetja
zahtevajo znatno večja sredstva za uvoz, in to za okoli 25 °/o ob sorazmerno
manjšem porastu izvoza. Iz podatkov izhaja, da se bo izvoz povečal le za približno 9 '"/o.
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V deviznem režimu za prihodnje leto bo po doslej znanih predpisih še nadalje ostal v veljavi omenjeni princip povezovanja izvoza z uvozom, ki se
kaže v obliki medsebojnih pogodb med banko in podjetji. Najpomembnejše dopolnitve v režimu pa so naslednje:
Gospodarskim organizacijam, ki bi to želele, bo omogočeno namesto individualnih pogodb z banko sklepati skupne pogodbe za grupo organizacij. Predvsem je ta možnost zanimiva za podjetja, med katerimi že obstojajo pogodbe
o kooperaciji. Skupno financiranje uvoza za vse kooperante naj bi preprečilo
motnje, ki so se pojavile tu in tam že v tem letu.
Skupinske pogodbe naj bi omogočile podjetjem skupen izvoz, nadalje uvoz
potrebnega reprodukcijskega materiala in osvajanje tujih tržišč, hkrati pa bi
pospeševale izvoz finalnih proizvodov, preprečevale pa izvoz surovin in polizdelkov.
Takšno povezovanje organizacij bi ugodno vplivalo na usklajevanje proizvodnje in pospeševalo delitev dela. Žal ugotavljamo', da razen nekaterih osamljenih primerov, o katerih je govoril že tovariš predsednik zbornice, pri gospodarskih organizacijah ni bilo večjega zanimanja za tako obliko sklepanja pogodb.
V tekočem letu je podjetje izpolnilo svoje obveznosti po -pogodbi z banko, ko je
izvozilo blago v tujino. V prihodnjem letu pa se bo priznal izvoz šele, ko bo
vnovčen. Podjetje bo torej lahko kupovalo devize v predvideni dinamiki le,
če bodo le-te tudi odtekale skladno s prevzeto obveznostjo od zunanjih partnerjev.
Močneje bo naglašena povezanost uvoza in izvoza glede na valutno področje
tako, da bodo načeloma na voljo tiste vrste .deviz, ki jih bo podjetje ali grupa
podjetij sama dosegala. Zamenjava ene vrste deviz za drugo bo odvisna od
stanja likvidnih sredstev posameznih kategorij deviz.
Nadaljnja oblika, ki naj stimulira izvoz, je tudi v tem, da gospodarske
organizacije zadržijo del ustvarjenih deviz. Ta sredstva se bodo zbirala na posebnih deviznih računih. Sredstva na teh računih bi bila vedno likvidna in na
voljo lastnikom računov za vse potrebe enostavne reprodukcije. Na žalost podrobnejših poročil za tako poslovanje še ni.
Omenil bi samo še novost v našem deviznem sistemu, ki je v tem, da se
tudi druge poslovne banke vključujejo v oskrbo proizvodnje z devizami. Vloga
poslovnih bank, gospodarske in komunalnih, je še omejena, saj njihovo poslovanje ne predvideva prodaje deviz. Moje mnenje je, da bi poslovnim odnosom
med bankami in njenimi partnerji bilo samo v prid, če se bodo tudi druge
pooblaščene banke vključile čimprej v sistem oskrbovanja gospodarstva z devizami. Hvala lepa.
Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Rino Simoneti.
Rino Simoneti: Ker je predsednik Gospodarske zbornice Slovenije
načelno že zavzel stališče do nekaterih vprašanj, o katerih sem želel govoriti,
se bom omejil le na vprašanje, kako se v naših razmerah odraža kontrola cen
po gospodarski reformi.
Prepričani smo bili, da bo gospodarska reforma v najkrajšem času prinesla
spremembe v pogledu kontrole cen v tem smislu, da se tržišču zagotovi večji
vpliv. Od tega načrta pa do realizacije se ni zgodilo pravzaprav nič posebnega.
Danes je sistem kontrole cen približno taJk kot je bil v preteklosti. V maju mesecu smo za našo panogo dosegli sporazum med zvezno in republiško zbornico,
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inšpektoratom in zavodom za cene. Po tem sporazumu sodobnih proizvodov ne
bi bilo potrebno- več predlagati zavodu za cene v potrditev. Mi smo podobnost
raziumeli tako, da gre za uporabno vrednost, skratka za potrošno vrednost
proizvoda in smo bili prepričani, da je prišel čas, ki je odprl pot racionalizaciji
v tehnologiji in uvajanju raznih nadomestkov v posamezne dele in v posamezne
klasične materiale, seveda tako, da kvaliteta finalnega proizvoda ne bi trpela.
V septembru je Zvezna gospodarska zbornica, ki načelu je temu žalostnemu gibanju, izdala novo navodilo, po katerem je treba predlagati v kontrolo zopet
vsak proizvod, če je spremenjena tehnologija. To se pravi, da se vsako izboljšanje proizvodnje, modernizacija tehnologije in enostavnejši postopek pri izdelavi
odražajo le kot družbena pocenitev. Pri znižanju tovarniške cene v takih primerih podjetje ne participira, ampak je to participacija družbe. Uvajanje novih
materialov, uvajanje raznih substitutov za klasične materiale pomeni nov proizvod, za katerega je treba predložiti v potrditev nove cene. Celoten sistem je
torej postavljen tako, da mora vsaka tehnološka izboljšava in vsaka racionalizacija praktično iti v korist skupnosti, kolektiv, ki v izboljšavo vlaga svoja
sredstva, ki razmišlja in se napreza, pa od tega nima ničesar. Od takega sistema
si seveda ne obetam večjih prizadevanj za tehnološke izboljšave, za racionalizacijo, za uvajanje novih materialov, cenejših sintetičnih materialov, namesto
dragih klasičnih materialov, ki so praviloma tudi dolarsko borzno blago. Pri
nas so sicer podjetja, ki težijo- za neustreznim dviganjem cen. Takih teženj ne
bi smeli podpirati. Kdor pa vidi v sprostitvi cen samo njihovo dviganje, nima
prav. Ko bo prišlo do primerne oskrbe tržišča tudi z deficitarnim blagom, bo
konkurenca tisti činitelj, ki bo preprečevala brezglavo dviganje cen. Te pojave
lahko že ugotavljamo pri prodaji proizvodov nekaterih panog. Mnoga podjetja
po uveljavitvi reforme niso podražila svojih proizvodov do tiste mere, kot so
predvidevale uradne kalkulacije. Za panogo, v kateri delam, lahko trdim, da
ni zvišala svojih cen za 7fl/», kolikor je bilo dovoljeno. Tega nam sicer nočejo
priznati, ker so se nesorazmerno dvignile maloprodajne cene. Vedeti pa moramo,
da je v tej maloprodajni ceni zajet prometni davek v višini 20 %>, medtem ko je
v preteklosti znašal le 6
Podobne ugotovitve lahko opazimo v pohištveni industriji, pri avtobusnih
podjetjih itd. Povsod tam, kjer je dovolj blaga, kjer je ustrezna založenost in
ustrezna konkurenca, ni razloga za kontrolo cen.
Pri uradu za cene in pri zvezni gospodarski zbornici se glede kontrole cen
pojavljata dve mnenji. Nekateri zagovarjajo stališče, da mora biti tovarniška
cena kateregakoli proizvajalca vedno enaka. To se pravi, da se iznajdljivost,
vpliv mode, skratka vpliv tržišča negira.
Zagovorniki teh idej trdijo, da bi bil oškodovan tisti proizvajalec, ki mu je
bila priznana nižja cena za podoben proizvod. Mnenje drugih, kateremu se pridružujem, pa je ravno nasprotno.
Razmišljam tudi o našem deviznem režimu in kako se ta kaže v panogi 125.
Ta panoga je devizno aktivna. Izvoz na Vzhod je večji kot izvoz na Zahod.
Izvoz se vsako leto poveča za 40 °/o. V letošnjem letu izvoz v Sloveniji sicer še
raste, stagnira pa v jugoslovanskem merilu. Prav tako so slovenski izvozniki
izvozili več na področja konvertibilnih valut, medtem ko odnosi med izvozom
na konvertibilna in nekonvertibilna področja ostajajo v celotnem jugoslovanskem izvozu isti. Ta odnos se celo slabša. Če smo v preteklih letih 60 ®/o
svojih proizvodov izvažali na področja nekonvertibilnih valut in 40 "/o na Zahod,
je danes ta odnos 80 : 20 v korist izvoza na Vzhod. Ze ta podatek pove, da de-
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vizno vezanje uvoza z izvozom v naši panogi ne daje posebnih rezultatov. Na
izvoz pa vpliva tudi stanje zalog. V naši panogi je stanje zalog zelo nezadovovoljivo, saj jih ocenjujemo z indeksom 40. Ta indeks bi bil morda nekoliko
večji, če bi vrednost zalog korigirali s spremenjeno pariteto dinarja. V naših
skladiščih je prav gotovo še precej uvoženega reprodukcijskega materiala, ki
je obračunan po starih deviznih tečajih.
Vsa naša prizadevanja gredo za tem, da bi izvažali predvsem na konvertibilna področja. Podatki pa kažejo, da izvoz na nekonvertibilna področja raste.
Vzrok za to je predvsem v tečaju in pariteti dinarja po devizni reformi. Po reformi je porastla pariteta dolarju na Vzhodu za 33 °/o, na Zahodu pa le za 14'%.
Sistem ustvarjanja dohodka deluje v tem primeru proti našim željam in materialnim potrebam naše plačilne bilance. Zavedati se moramo namreč, da je
dohodek edina gonilna sila našega gospodarstva in če že imamo dve pariteti,
bodo gospodarske organizacije izbrale tisto-, ki je zanje ugodnejša. Če pa pri vsem
tem upoštevamo še devizni učinek, so nam ti pojavi še bolj razumljivi. Za 1 $
uvoza z Vzhoda dosežemo 2 $ izvoza; na Zahodu pa za 1.24 $ uvoza samo 1 dolar
izvoza.
Za panogo 125 bi bilo treba konvertirati približno 10'% vzhodnih deviz v
zahodne. S tako konverzijo bi bila panoga oskrbljena z deviznimi sredstvi. Ta
konverzija bi se morala izvršiti neodvisno od likvidnosti ene banke, zlasti ker
odločujoči organi zatrjujejo, da se sistem ne bo bistveno -menjal in da o konvertiranju zaradi konvertiranja ne more biti govora. Če konverzije tako malega dela
deviznih sredstev ne morejo izvršiti najvišji organi (Jugobanka, CDF itd.), je
nujno, da se tisti del deviz, ki jih ne rabimo za splošno potrošnjo, prenese na
gospodarske organizacije. Te bodo prav gotovo sposobne s svojimi poslovnimi
zvezami konvertirati tisti del deviz, ki je za njihovo nemoteno poslovanje
nujen. Moja teza je utemeljena tudi s tem, ker ni mogoče zagovarjati pred
našimi kolektivi, da z določenim reprodukcijskim materialom ne morejo biti
založeni zato, ker ne izvažajo na Zahod.
Togost v našem deviznem sistemu, ki ne omogoča zamenjave klirinških in
nekonvertibilnih valut za konvertibilne, je utrdila miselnost v našem gospodarstvu, da je samo zahodna valuta merilo za delo- posameznih panog. Prav zaradi takega mišljenja je postalo naše domače tržišče, kakor tudi izvoz na Vzhod
odvisno od naših izvoznih uspehov na Zahodu. Vse to pa nas lahko spravi
v kritičen položaj, v katerem se je znašla gumarska industrija. Taka stališča
se nam zdijo še bolj nerazumljiva, ker vemo, da si vse države v svetu prizadevajo razširiti trgovske stike z Vzhodom, posebno, če gre za proizvode tretje
stopinje obdelave, ker ti proizvodi dosegajo na vzhodnih tržiščih zelo visoke cene
in prenesejo skoraj vsak disaggio.
Če sem prav razumel predstavnika Jugobanke, Ibomo tudi na deviznem
področju uvedli načelo plačane realizacije. Do sedaj je naše gospodarstvo v
glavnem izpolnjevalo pogodbene obveznosti do Jugobanke, ta pa je bila vedno
v zaostanku s svojimi obveznostmi. Danes, ko se obveznosti Jugobanke in gospodarskih organizacij v glavnem pokrivajo — da je temu tako, je vzrok predvsem
v pomanjkanju reprodukcijskega materiala in zaradi tega v slabši dinamiki
izvoza — pa Jugobanka že grozi z ostrejšimi ukrepi in zagovarja stališče, da ne
bo likvidirala plačilnih nalogov niti za najmanjše potrebe, če ne bodo izpolnjene
pogodbene obveznosti. Tako stališče ne moremo imenovati poslovnost, zaupanje
med partnerji, dolgoročno sodelovanje. Ocenimo ga lahko samo kot sankcije.
Izpolnitev obveznosti gospodarskih organizacij je odvisna predvsem od mate-
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rialnih možnosti, v katerih se naša podjetja danes nahajajo. Ce bi naša podjetja
razpolagala z večjimi deviznimi sredstvi sama, bi lahko tudi sama rešavala vrsto
tekočih problemov. Trditi si upam, vsaj za našo panogo, da bi potrebovali za
kritje tekočih potreb dve tretjini deviznih sredstev manj, če bi sami razpolagali
in gospodarili z njimi.
Dvomim, da bomo mogli dolgo vztrajati na takem deviznem sistemu, ko
predstavniki banke odklanjajo zastopnike podjetij s stalno frazo »to pa žal ni
mogoče«.
Še nekaj besed o financiranju infrastrukture, predvsem energetike. Doslej
smo zbirali sredstva za financiranje teh investicij v družbeno investicijskih skladih. V novem sistemu financiranja pa uvajamo za financiranje skupnih potreb
davek na investicije.
Po mojem mnenju bi bil najenostavnejši način zbiranja sredstev za izgradnjo novih elektrarn ta, da bi se v prodajno ceno. električne energije vključil
tudi strošek za razširjeno reprodukcijo. Sredstva za razširjeno reprodukcijo bi
morala ,postati namenska sredstva. Iz leta v leto dvigujemo ceno elektriki, prevozom itd., ne vemo pa, če se sredstva za razširjeno reprodukcijo v resnici uporabijo za ta namen. Menim, da samoupravnost v naših organizacijah s takim
načinom ne bi bila prizadeta. Tak način zbiranja in namenske uporabe sredstev
za razširjeno reprodukcijo se je dobro obnesel pri prevozniških podjetjih. V relativno kratkem času treh let smo vzpostavili v Sloveniji zadovoljiv avtobusni
in kamionski promet. Zbrana sredstva za razširjeno reprodukcijo bi se morala
ločiti in z njimi pokrivati potrebe, ki so skupne in usklajene z interesi gospodarstva kot celote. Prepričan sem namreč, da se skupni interesi večkrat
križajo z interesi kolektiva v elektrarnah. Ob pogojih deficitarnosti električne
energije ni namreč elektrarni nič lažjega, kot po telefonu sporočiti: »Predvideno
redukcijo električne energije za 12'% povečujemo na 15!%m< To se je v našem
podjetju zgodilo predvčerajšnjim. Hvala lepa.
Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovarišica Tatjana Menna.
Tatjana Menna: Sprejeti ukrepi na področju kreditne politike s-o vsekakor ugodno vplivali na omejitev pretirane ekspanzije kratkoročnih kreditov.
Zato naj bi kreditna politika, tako kot je bila zasnovana na koncu prejšnjega
leta in v začetku tega leta, ostala že v naprej najvažnejša komponenta za dosego
gospodarske in monetarne stabilnosti. V principu naj bi torej obveljala vsa dosedanja načela, s tem da se še bolj uveljavijo elementi elastičnosti in načelo
selektivnosti. To naj bi veljalo predvsem pri odobravanju kreditov za proizvodnjo, namenjeno izvozu. Kot je znano, se taki krediti lahko odobravajo po
sedaj veljavnih predpisih le, če proizvodni proces traja več kot 6 mesecev, oziroma več kot 3 mesece, če je izvoz usmerjen na konvertibilno področje. Ta sredstva, ki so jih najemala podjetja pri bankah, so se zaradi splošnega pomanjkanja
obratnih sredstev največkrat uporabljala pri posameznih gospodarskih organizacijah kot njihov stalni obratni kapital. Dosledno uveljavljanje navedenih
omejitev je torej v praksi pripeljalo do nesmislov, ki so v nasprotju z načeli gospodarske reforme. To z drugimi besedami pomeni, da bo togo in neelastično
izvajanje sedaj veljavnih omejitev na tem področju imelo negativen učinek na
celotni obseg izvoza. Da bi podjetja prišla do potrebnih kreditov, na vse mogoče
načine utemeljujejo, da je proces njihove proizvodnje daljši od treh oziroma
6 mesecev. Če bi na osnovi teh utemeljitev ugotavljali produktivnost v slovenski
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industriji, bi bila storilnost te industrije prav gotovo na najnižji ravni. Zato
mislim, da je vprašanje stalnih obratnih sredstev pri gospodarskih organizacijah
aktualen problem. Na drugi strani pa bi morala Narodna banka čimprej izdati
dodatna navodila, ki bi omogočala poslovnim bankam bolj prožno kreditirati
tista podjetja, ki z uvozom ustvarjajo priliv v čvrstih devizah.
V nadaljevanju bi hotela opozoriti še na težave pri podaji opreme in pri
izvajanju investicijskih del na kredit v inozemstvu. Če bomo zanemarjali ta
vprašanja danes, nam foo to povzročilo težke preglavice in po vsej verjetnosti
nepopravljivo škodo jutri. Kot je znano, predvideva perspektivni plan naše zunanjetrgovinske menjave predvsem izvoz industrijskih proizvodov, zlasti strojev, razne industrijske opreme in ladij. Glede na razmere, ki vladajo že nekaj
let na tujih tržiščih, lahko pričakujemo realizacijo večjega dela takega izvoza
le s pomočjo kreditnih olajšav. Tako posaja izvoz kapitalnih dobrin na kredit
iz leta v leto značilnejši činitelj v naši zunanjetrgovinski menjavi z državami
v razvoju, v zadnjem času pa tudi z vzhodnoevropskimi državami, s katerimi
so sklenjeni recipročni kreditni sporazumi o medsebojnih dobavah opreme na
kredit. Tudi v zahodnih deželah narašča število kupcev, ki so zlasti pri nakupu
ladij zainteresirani za kreditno odplačevanje. Zmanjševanje domačih investicij
bo vedno bolj sililo proizvajalce opreme in gradbenih storitev, da si poiščejo
delo na zunanjih tržiščih, kjer se prodaja v glavnem le na osnovi kreditnih
aranžmajev. Pomanjkanje dinarskih sredstev za financira je takih dogovorov
pa bo bržkone zavrlo razvoj te proizvodnje in onemogočilo sklepanje dolgoročnih dogovorov. Predpostavka, da bi se primanjkljaji teh sredstev lahko krili
iz sredstev gospodarstva oziroma bank, je utvara. Strojna, elektrostrojna industrija in ladjedelništvo teh sredstev nimajo. Prav tako tudi banke, ki so zainteresirane za izvoz na kredit, ne bi mogle plasirati svojih sredstev na daljše
roke od dveh do treh let. Tako kratkih rokov pri izvozu opreme na kredit za
danes svet ne pozna. V letu 1966 bi Jugoibanka, ki je edina v državi kreditirala
izvoz, potrebovala približno 123,75 milijarde dinarjev. Če od tega zneska odštejemo odplačila, ki dospevajo v prihodnjem letu in minimalno udeležbo gospodarskih organizacij pri kreditiranju, ostane nezagotovljenih sredstev v letu
1966 za okrog 82 milijard. Iz tega je razvidno, da ne bo kritja niti za že zaključene 'posle, kaj šele za nove. Kaj to pomeni za proizvajalce, ni potrebno posebej
komentirati.
Na kraju naj spregovorim še nekaj besed o kompliciranem administrativnem poslovanju v zunanji trgovini. Mislim, da je v okviru razprav o gospodarski reformi .aktualna tudi ta tema. O tem smo že večkrat razpravljali, toda
na žalost ponovno lahko ugotavljamo, da se stanje ni izboljšalo. Nasprotno,
večkrat smo uspeli prav mojstrsko zamotati že tako zapletene postopke. Tako
na primer zahtevamo za nek zunanjetrgovinski posel potrebna in nepotrebna
soglasja. Uvoznik mora pri uvozu dobiti od pristojne banke, ki mu prodaja devizna sredstva, dve soiglasji: soglasje za regionalno plačanje uvoza in soglasje za
prijavo o zaključnem poslu. Smatram, da bi zadostovalo samo prvo soglasje,
s katerim bi uvoznik dokazal upravičenost prijave o zaključenem poslu. Zanimiva je tudi pot plačilnega naloga za tujino, ki mora skozi več rok in traja
skoraj petnajst dni, preden pride do njegove likvidacije. Če bi bil plačilni promet
s tujino manj kompliciran, bi normalen čas te transakcje trajal največ tri do
štiri dni in blago, na katerega naročnik običajno težko čaka, bi prispelo v državo
najmanj deset dni prej. Takih in podobnih primerov je še in še. S tem ne mislim
reči, da je vsaka administracija odveč. Toda taka kot je, je pretirana in ni v
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interesu našega gospodarstva. Nesmotrno je tako delo, ki zahteva na tisoče delovnih ur in ogromne količine papirja, od njega pa ni nobenega haska. Dostikrat
slišimo, da gospodarske organizacije pričakujejo rešitve od zunaj. Res je, da je
tako pričakovanje marsikdaj neutemeljeno. Toda, če so v podjetjih kdaj upravičeni kazati s prstom na notranje rezerve, ki obstojajo izven njihovega delokroga, je to prav v tem primeru. Tu pa ni videti še nobenih sprememb.
Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Milan Ritonja.
Milan Ritonja: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko je predsednik Gospodarske zbornice govoril o tem, kakšni problemi tarejo našo industrijo, zlasti
predelovalno, je že nakazal osnovno težavo, to je pomanjkanje reprodukcijskega
materiala. Želel bi ga dopolniti v tistem delu njegovih izvajanj, ki se dotika
kooperacijskih odnosov delovnih organizacij, zlasti v industriji.
Ko govorimo o delitvi dela, specializaciji proizvodnje in kooperaciji, upravičeno ugotavljamo, da so to oblike proizvodnje, ki utrjujejo naše gospodarstvo.
Te moderne oblike proizvodnje pa prinašajo tudi neprijetne posledice. Rad bi
povedal, da sem obiskal nekaj podjetij, ki so tipični kooperanti in se pozanimal,
kateri so osnbvni vzroki, da ne izpolnjujejo svojih obveznosti do finalistov.
Ta podjetja lahko razdelimo v dve skupini. Prva so tista,- ki so ostro specializirala svojo proizvodnjo' in je potrošnja edini regulator njihove proizvodnje.
Domači trg torej regulira količinski obseg njihove proizvodnje. V drugo skupino pa spadajo tisti proizvajalci — kooperati, ki delajo izključno po naročilu
finalista. Ce bi to povezal s tistim delom poročila, ki govori o tem, da so nekatera podjetja odpustila določeno število delavcev, bi lahko ugotovili naslednje:
V nezavidnem položaju so se znašla predvsem tista podjetja, ki delajo po
naročilu finalista. Finalisti so v zadnjem času porabili zaloge svojih surovin,
novih niso mogli nabaviti in zaradi tega so zmanjšali naročila pri svojih kooperantih. Ce bi kooperantska podjetja delala v nezmanjšanem obsegu naprej, bi
si ustvarila prekomerne zaloge, kar pa ni v skladu z obstoječo kreditno politiko,
zlasti s politiko kreditiranja obratnih sredstev. Prav iz tega razloga so hotela
obdržati dosedanjo produktivnost dela s tem, da svoje naloge opravijo z manjšim številom delavcev. Danes kritiziramo taka podjetja in govorimo, da so
ukrepi za zmanjšanje zaposlenosti linija najmanjšega odpora. Toda v teh primerih so vzroki za zmanjšanje zaposlenosti dejansko v zmanjšanem obsegu
naročil in s tem v zvezi v zmanjšanjem obsegu proizvodnje. Pri teh podjetjih
se torej zastavlja resno vprašanje, kako je z izvozom in kako uskladiti količinski
obseg proizvodnje z zaželeno rastjo produktivnosti dela.
Ob tem vprašanju pa se pojavljajo še druga vprašanja. Standardizacija elementov, ki so sestavni del finančnih proizvodov, ni urejena. Tako imata npr.
»Hidromontaža« in »Gorenje« - celo vrsto kooperantov, njihova zmogljivost ni
velika, vsak do njih pa še kooperira z drugimi podjetji. Ob takih pogojih in
načinu dela je nujno, da se standardizacija zanemarja. Standardizacija bi brez
dvoma odpravila vrsto neprijetnosti, ki danes tarejo ravno tiste, ki so' se odločili
ža čisto kooperacijo.
Težave povzročajo tudi neurejeni odnosi med kooperanti in finalisti, zlasti
v pogledu preskrbe z deviznimi sredstvi. Tovarna avtomobilov Maribor, ki so^
deluje s preko 100 kooperanti, je dobro razvila sistem kooperacije. Cesto pa
slišimo pritožbe, da finalizacija proizvodov zaostaja, ker kooperanti ne izpolnjujejo svojih obveznosti. Pri tem pa večkrat pozabljamo, da imajo tudi koo-
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peranti svoje lastne težave. Te težave se kažejo predvsem v oskrbi s surovinami, ki jih morajo vračati, deviznih sredstev za njihov nakup pa nimajo. Danes
sem sicer dobil odgovor, kako bomo ta problem reševali v prihodnje (skupinske
pogodbe), vendar so zahteve kooperantov, da je tudi njim treba zagotoviti del
deviznih sredstev, doslej naletele povsod na gluha ušesa. Finalisti se vse premalo zavedajo, da brez dela svojih kooperantov tudi oni ne morejo realizirati
svojih proizvodov.
Naslednja težava, ki tare sistem kooperacije, so obratna sredstva. Kooperantska podjetja so pri nas predvsem majhna podjetja, ki težko nastopajo sama
z zahtevami po obratnih sredstvih. Zato predlagam, da bi se tako problemi
deviznega sofinanciranja, kakor tudi vprašanja obratnih sredstev reševala obenem na enak način, kot se ta vprašanja rešujejo za veliko podjetje — finalista.
S takim reševanjem bi odstranili nepravilno in neekonomsko mišljenje, da je
treba predvsem pomagati velikim podjetjem, zanemarjamo pa lahko težave
majhnih podjetij, saj ta v strukturi našega gospodarstva niso pomembna. Da je
moj predlog utemeljen, potrjujejo tudi izkušnje glede kooperacije v inozemstvu.
Proizvodnje Fiatovih ali Deutzovih avtomobilov si ne moremo zamisliti brez
sodelovanja tisočev kooperantov, ki vsak za sebe pomaga k uspešnemu poslovanju finalista. Toda problemi teh naštetih kooperantov so obenem tudi problemi matičnega podjetja.
Ob zaključku še nekaj besed o medsebojnem poslovnem zaupanju. Tovarišice in tovariši poslanci! Vzroki, da naša proizvodnja ne teče tako kot si želimo,
niso samo v pomanjkanju surovin in neurejenem financiranju, temveč tudi v
pomanjkanju poslovnega zaupanja med finalisti in kooperanti. To zaupanje je
iz dneva v dan manjše. Vzroki za to so predvsem v nelikvidnosti finalistov, ki
ne izpolnjujejo svojih obveznosti do kooperantov in v šibkosti pravnih sredstev,
ki urejajo odnose med kooperanti in finalisti. Danes sicer poznamo najrazličnejše kupoprodajne pogodbe, obligacije itd., ki urejajo poslovne odnose, vendar
vemo, da finalisti in kooperanti vsak po svoje krojijo poslovne odnose, seveda
običajno v korist finalista, ki je gospodarsko močnejši.
V svoji razpravi sem želel podati le nekaj misli o naši kooperaciji, tej najmlajši obliki našega gospodarjenja in proizvodnih odnosov. Nisem izčrpal vseh
problemov, vendar menim, da bo že teh nekaj misli povzročilo, da se 'bomo še
povrnili na ta vprašanja. Hvala za pozornost!
Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Ivan Arzenšek.
Ivan Arzenšek: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi s perspektivno nalogo, kako zagotoviti energetske vire za potrebe industrije in široke
potrošnje na področju SR Slovenije, obstoja projekt, ki predvideva gradnjo
plinovoda od luke Koper preko Slovenije, Avstrije do Češkoslovaške. Uporabljal
bi se alžirski metan.
Glavna odjemalca tega plina bi bila Češkoslovaška in Avstrija. Ta projekt je
za nas zelo interesanten, ker je naš delež investicijskih stroškov v primerjavi
z vlaganji ostalih partnerjev relativno nizek. Razen tega pa bi anuitete lahko
odplačevali za zgraditev objekta z uslugami transportnega plina preko našega
ozemlja. Računi celo- kažejo-, da bi s to investicijo ustvarili določen devizni priliv.
Pri tem je treba omeniti, da ta projekt ne izključuje EKK Velenje, temveč
se celo povezuje z njim, ker z visokokaloričnim zemeljskim plinom lahko obo-
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gatimo manj kalorične plinske substance. Izgradnja plinovoda pa bi dala tudi
luki Koper perspektivo razvoja in vlogo, ki ji pripada v naši republiki.
Pri odločitvah za gradnjo energetskih objektov gre predvsem za to, da se
oskrba z energetskimi viri rešuje kompleksno ter da se z vloženimi sredstvi
doseže najboljši ekonomski učinek. Za industrijo in potrošnike je pravočasna
rešitev oskrbe z energijo važna tudi zato, da se lahko odločijo za nabavo naprav
za koriščenje določene vrste goriva.
Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da že danes, če je mogoče pojasni,
kakšne možnosti obstojajo za uresničitev projekta, o katerem sem prej govoril,
in gradnja katerih energetskih objektov je predvidena.
Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Viktor Kotnik.
Viktor Kotnik: Tovarišice in tovariši! Želel bi se na kratko vključiti
v današnjo razpravo, ki ima namen osvetliti trenutno stanje v našem gospodarstvu. 2e prej je bilo povedano, da> bi bilo težko dati nek širši obračun v zvezi
z reformo, ker je od njene uveljavitve pa do danes preteklo premalo časa. Na
današnja dogajanja v našem gospodarstvu vplivajo predvsem tisti ukrepi, ki
smo jih podvzeli v lanskem in letošnjem letu in ki so imeli namen stabilizirati
naše gospodarstvo in pripraviti teren za reformo.
Napačen pa bi bil seveda zaključek, da je šla reforma mimo nas in da ni
razburkala našega gospodarstva. Ugotovitve skupščinskih komisij in drugi podatki kažejo, da so se načeli v gospodarskih organizacijah resni procesi in priprave za vključevanje v nove pogoje gospodarjenja, ki jih zahteva reforma.
Veliko gospodarskih organizacij je že izdelalo dobre programe, na osnovi katerih bodo odkrile notranje rezerve, racionalizirale proizvodnjo, spremenile kon,cepte proizvodnje in se na tej osnovi vključile v nove razmere. Teh ugotovitev
si ne bi upal posplošiti, zdi pa se mi, da so vse gospodarske organizacije v večji
ali manjši meri le pričele razmišljati o novih pogojih gospodarjenja. Reforma bo
v našem gospodarstvu odkrila vrsto prctolemov, za katere bo treba poiskati
ustrezne rešitve. O nekaterih so> danes poslanci že razpravljali.
Napačna in škodljiva so stališča, ki govore, da to in ono z reformo ni bilo
predvideno, da smo na nekaj pozabili, da so rezultati drugačni, kot smo računali,
skratka, da reforma ni bila dobro pripravljena. Težave, ki jih danes na tem
mestu ugotavljamo, imajo svoj koren v preteklosti, reforma pa je te slabosti
odkrila. Vse težave, s katerimi se srečujemo danes, imajo svoj izvor v protekcionizmu, v neekonomskih cenah, v pretirani stimulaciji izvoza, v napačni investicijski politiki, v nizki produktivnosti dela itd. Želel bi poudariti, da je nujno
potrebno pri vseh teh pojavih analizirat osnovne vzroke, ker bo šele taka analiza
ustvarila pogoje, da odstranimo te slabosti.
Težav, o katerih razpravljamo danes, pa ne bo mogoče rešiti na star način.
Pri tem mislim na staro miselnost, ki zahteva za reševanje problemov v gospodarskih organizacijah sredstva in devize, za izvoz večjo devizno stimulacijo iz
centralne blagajne, dodatne kredite iz emisije in druge podobne administrativne
intervencije. Probleme, ki jih je odkrila reforma, hočemo še vedno reševati
na način kot smo jih reševali pred reformo. Pravilno je stališče, da moramo
težave in probleme reševati predvsem v proizvodnji sami. Danes ugotavljamo,
da naši proizvoidnji primanjkuje obratnih sredstev. Vprašati se moramo, kje
dobiti sredstva. Po mojem mnenju ni druge možnosti, kaor da se obratna
sredstva ustvarijo v proizvodnji. To pa pomeni, da so na razpolago za povečanje
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obratnih sredstev le tista sredstva, ki se ustvarjajo v sami gospodarski organizaciji, ali pa, ki se formirajo v bankah na osnovi vloženih sredstev gospodarskih
organizacij. Zahteva po povečanju obratnih sredstev iz emisije pomeni povečanje
potrošnje nad zmogljivostjo proizvodnje. Take želje oziroma zahteve pa so
seveda v popolnem nasprotju s stabilizacijo gospodarstva.
Drugi problem je vprašanje devizne stimulacije. Ko govorimo o devizni
stimulaciji, ne smemo pozabiti, da je paritetni tečaj dinarja določen višje kot
je bil dejanski tečaj dinair-dolar pred reformo. Razen tega priznavamo 6 oziroma 12 °/o premije za izvoz na zahodna tržišča. Vsaka nova, dodatna zahteva
bi pomenila rušenje sedanje paritete dinarja in s tem njegovo nadaljnje razvrednotenje, ter bi povzročila novo inflacijo.
Še nekaj besed o izvoznih premijah v lesno-predelovalni industriji in primarni lesni industriji. Po mojem mišljenju bi bil zaključek, da je priznavanje
izvozne premije primarni lesni industriji neupravičeno, pravilen. Naši proizvajalci bi morali predlagati odgovornim činiteljem zmanjšanje oziroma ukinitev
te premije. Tak ukrep bi namreč povzročil realnejšo diferenciacijo v cenah, med
primarno in finalno proizvodnjo. Kljub temu, da se posamezniki v naši republiki
strinjajo s tem predlogom — verjetno bi bilo prvič, da se predlaga znižanje
prima — do konkretnega predloga ne pride, ker se o tem ne morejo zediniti v
zbornici vsi proizvajalci. Zato so podoben predlog izdelali naši upravni organi,
vendar pa to ne more imeti enakega učinka, kot če bi ga pripravila proizvodnja sama,
S tem primerom sem želel pokazati, da moramo reformirati tudi naša
mišljenja in jih uskladiti in prilagoditi težnjam, ki jih zasleduje reforma.
O cenah in politiki cen smo danes že precej govorili. Namen reforme je
uveljaviti vlogo tržišča s tem, da ukinemo predpisane cene, maksimirane cene
ipd. Da pa bomo lahko dosegli ta cilj, smo se morali začasno poslužiti nasprotnih
prijemov. Najprej smo zamrznili vse cene pred reformo, nato pa še enkrat
po reformi. Takšno zamrznjenje cen pomeni izrazito administrativen ukrep, ki
ga bo potrebno čimprej ukiniti. Postavlja pa se vprašanje, kako1 vodijo politiko
cen. Slabost našega sistema cen je, da do sedaj še nismo uspeli uveljaviti take
kontrole cen, ki bi ustrezala novim pogojem gospodarjenja. O tem še razpravljajo, izdelane so teze, vendar zvezni organi še niso zavzeli določenega stališča.
Ne glede na te ugotovitve pa je treba poudariti, da vse dotlej, 'dokler ni
dosežena večja stabilnost v našem gospodarstvu in dokler ni usklajeno povpraševanje s proizvodinjo, ni mogoče sprostiti vseh cen. V proizvodnji pa, ki ima
monopolističen značaj — proizvodnja elektrike, komunalne usluge itd., pa sploh
ne moremo računati s popolno sprostitvijo cen. Pri proučevanju politike cen
moramo predvsem ugotoviti, ali je možno že danes začeti s postopnim sproščanjem cen ali pa današnja situacija tega še ne dovoljuje.
Pri nekaterih proizvodih bi sicer lahko postopoma sprostili cene, vendar
se mi zdi, da mora biti proces sproščanja cen počasen in previden. Cene naj se
sproste le tam, kjer lahko z gotovostjo trdimo, da tržišče to dovoljuje. Vsaka
prenagljenost lahko povzroči nestabilnost našega tržišča.
Zanimivo je, da je zvezni zavod za cene po reformi prejel preko 6000 zahtevkov za povečanje cen. V nobenem od teh zahtevkov ni predloga za sprostitev,
ampak le za administrativno priznanje višjih cen. Ta podatek kaže, da situacija še ni zrela, da bi lahko sprostili vse cene in da mnoge gospodarske organizacije še vedno pričakujejo, da bodo na podlagi administrativnih ukrepov
rešile težave, ki jih imajo pri ustvarjanju svojega dohodka.
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Zvezni zavod za cene je priznal spremembe cen le v tistih primerih, ko je
šlo za očitne disparitete v cenah med surovino in finalnim proizvodom. Pri
nekaterih cenah je prišlo po reformi do očitnih nasprotij. Imeli smo primere,
ko so bile surovine dražje kakor izdelki.
V zvezi s problemom cen želim še enkrat poudariti, da ni dovolj, da se
načelno z reformo strinjamo, v praksi pa ubiramo staro pot in se poslužujemo
metod, ki so v popolnem nasprotju s težnjami reforme.
Strinjam ise z izvajanjem tovariša Tomšeta, ki ugotavlja, da tiste gospodarske organizacije, ki iščejo notranje rezerve v zmanjševanju strokovnega
kadra in omejevanju raziskovalnega dela, vodijo zelo kratkovidno politiko.
Bližnja bodočnost bo prav gotovo pokazala, da brez strokovnega kadra in brez
raziskovalnega dela delovne organizacije ne bodo mogle reševati svojih težav,
ter modernizirati in racionalizirati proizvodnje. Potrebno je vključiti strokovnjake v proizvodnjo in razvijati raziskovalno delo, kajti to sta dva činitelja,
ki zagotavljata napredek v proizvodnji in omogočata odkrivanje notranjih
rezerv.
Prav tako ni mogoče podpreti kampanje, ki .se je takoj po reformi sprožila
proti vodstvenemu kadru. Prav je, da so kaznovali tiste direktorje, ki so kršili
predpise ob izidu reforme, toda teh primerov ne smemo posploševati, ker se
moramo zavedati, da je od vodilnih kadrov v veliki meri odvisno, kako' bomo
rešili notranje probleme v proizvodnji. Zavedati se moramo, da je od organizatorjev proizvodnje, od njihove poslovne aktivnosti, od njihove ustvarjalnosti
in podjetnosti odvisno, kako se bodo usmerile gospodarske organizacije in kako
se bo usmeril delovni kolektiv pri reševanju problemov in se vključil v izpolnjevanje nalog, ki jih nalaga reforma.
Ugotovitve z raznih bazenskih, sestankov, kjer smo razpravljali o mednarodni delitvi dela in o vključevanju naših proizvajalcev v izvoz, niso- najbolj
spodbudne. Gospodarske organizacije navajajo vrsto težav, ki jih ovirajo, da
bi v večjem obsegu izvažale svoje proizvode. Ne glede na to, da ima naš devizni
sistem vrsto slabosti, bomo morali načelo vezave uvoza z izvozom še obdržati.
Spremeniti in odpraviti pa bo treba nekatere predpise, ki so v letošnjem letu
zavirali zunanjetrgovinsko menjavo in se pokazali kot neustrezni. Nujno bi bilo
potrebno čimprej omogočiti gospodarskim organizacijam, da odprejo samostojne devizne račune in da vključimo v devizno poslovanje tudi komunalne
banke.
Izvoz še vedno1 ostaja osnovni pogoj rasti proizvodnje in reševanja težav,
ki se v proizvodnji pojavljajo'. Menim, da bi morali izvoz predvsem na Zahod
v prihodnjem letu povečati. Ker gospodarstvo' v naši republiki zahteva reprodukcijski material predvsem z Zahoda, je seveda nujno, da povečuje izvoz na
področja konvertibilnih valut. Napačno je mišljenje, da lahko uvažamo reprodukcijski material za dolarje z Zahoda, svoje proizvode pa izvažamo na Vzhod.
Del problemov seveda lahko rešujemo' s konverzijo valut, vendar pa takšna
politika ne more biti osnova naše zunanje trgovine.. Primerjava uvoza in izvoza
sicer kaže, da se naša plačilna bilanca v globalu izboljšuje. Toda če podrobneje
analiziramo našo plačilno bilanco, vidimo1, da smo zlasti na konvertibilnem področju še vedno deficitni. Ce tega ne bomo uspeli rešiti, bo naša proizvodnja
prišla v težave, upam si celo trditi, da bodo zaradi tega ogroženi cilji reforme.
Prav iz teh razlogov je usmeritev našega izvoza na Zahod še posebej važna,
tako v interesu vsake posamezne gospodarske organizacije, kakor tudi v interesu
celotnega gospodarstva.
10
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Tovariši poslanci .so razpravljali tudi o kreditiranju izvoza. Pravilna so
stališča glede selektivne politike in ugotovitve, da mora kreditna politika podpirati predvsem tiste proizvajalce, ki proizvajajo zai izvoz, ne glede na to, ali čas
proizvodnje traja tri ali šest mesecev.
Glede kreditiranja izvoza opreme bi želel opozoriti, da kreditiranje izvoza
ne more .biti zasnovano na emisiji, ker bi to pomenilo1 vnašanje novega elementa
nestabilnosti v naše gospodarstvo'. Prav iz tega razloga se ne morem strinjati
s predlogi, da bi banke dodelile iz emisije 100 milijard dinarjev, s pomočjo
katerih bi lahko kreditirala izvoz; opreme. Manjkajoča sredstva za kreditiranje
izvoza opreme bomo morali poiskati na drug način, kot smo bili vajeni pred
reformo; računati moramo na sodelovanje gospodarstva in bank z lastnimi
sredstvi.
Ena izmed pomanjkljivosti, ki jih ugotavljamo ob izvajanju reforme, se kaže
v tem, da naše gospodarske organizacije še ne skušajo reševati svojih težav v
sodelovanju z drugimi organizacijami. V mislih imam poslovno sodelovanje
in integracijo, ki je v naši republiki šele v povojih. Čeprav nam. je ta pot jasna,
smo vse premalo aktivni za uresničitev te naloge,, saj do sedaj še nismo znali
dokazati ekonomskega učinka kooperacije. Vsaka kooperacija, ki je zasnovana
na ekonomski zainteresiranosti posameznih partnerjev, mora biti uspešna. Razen
nekaterih razprav pa na tem področju doslej še nismo naredili niti koraka
naprej.
V razpravi so se nekateri poslanci dotaknili tudi vprašanja energetike.
Zvezni izvršni svet pripravlja nove predpise o financiranju izgradnje energetskih objektov. Sprejet je zakon, ki določa, da morajo vsi proizvajalci električne
energije svoja prosta sredstva ■ vlagati v gradnjo novih objektov. Sredstva se
gospodarskim organizacijam ne bi odtujila, temveč le kot posojilo obvezno vlagala v banko. Ta predpis je po mojem mnenju v skladu s predlogom, ki smo
ga danes slišali, da moramo za gradnjo energetskih objektov mobilizirati predvsem sredstva gospodarskih organizacij s področja energetike. Opozoriti pa
moram, da smo' s povečanjem cen električne energije, omogočili tem podjetjem,
da ustvarjajo večjo akumulacijo. To akumulacijo1 moramo usmeriti v izgradnjo
energetskih objektov in preprečiti, da bi se ta sredstva porabila za druge namene. Poseben zvezni zakon pooblašča republiške skupščine, da določijo del
sredstev, ki ga morajo elektro-gospodarska podjetja odvajati za izgradnjo
energetske osnove. Verjetno bomo morali še letos v naši skupščini razpravljati
o višini odstotka, na osnovi katerega bodo podjetja vezala svoja sredstva pri
banki. Ob razpravi o tem zakonu bomo- morali podrobneje analizirati celotno
energetsko situacijo v naši republiki in predvideti možnosti za nadaljnjo1 gradnjonaše energetske osnove.
Menim, da sem na vprašanje tovariša Arzenška odgovoril. Današnja razprava je odprla vrsto zanimivih vprašanj in nakazala nove rešitve. V imenu
Izvršnega sveta lahko izjavljam, da bo Izvršni svet sugestije upošteval in jih
posredoval zveznim organom.
Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo prosim? (K besedi
se prijavi tovarišica Tatjana Menna.)
Tatjana Menna: V razpravi, ko sem govorila o kreditni politiki,
nisem imela v mislih, da moramo sedanje težave reševati z emisijo. Ce ste me
tako razumeli, potem ste me napak razumeli. Morda v svojih izvajanjih nisem
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bila dovolj jasna. 2e v uvodu sem poudarila, da mora kreditna politika ostati
taka kot je, zavzela pa sem se za večjo selektivnost pri izvajanju restrikcij v
kreditni politiki. To stališče ponovno poudarjam. Morda sem naredila napako,
da svojih izvajanj nisem ilustrirala s konkretnimi primeri, ker sem bila prepričana, da jih iz vsakdanjega življenja vsi poznamo.
Na problematiki izvoza opreme in kreditiranja investicijskih del v tujini
sem se zadržala dalj časa zato, ker imam občutek, da ta vprašanja, zaradi njihovega značaja, nanemarjamo. Če danes ugotavljamo, da je izvoz eden od
glavnih činiteljev, bi morali tudi tem vprašanjem posvetiti več pozornosti, saj
je kreditiranje izvoza moderna oblika zunanje trgovinske menjave.
Del potrebnih manjkajočih sredstev bi si lahko zagotovili, če bi ukinili
nepotrebno administracijo, nekoristno potrošnjo papirja in zmanjšali število
nepotrebnih delovnih ur. Ko je tov. Kiro Gligorov pred časom govoril, da stane
bančni aparat državo približno 100 milijard dinarjev, me ta štveilka ni prav nič
začudila, saj sama delam v banki. Namesto, da bi napovedali tej birokraciji boj,
je ta iz dneva v dan večja. Ce bi naši strokovnjaki proučili samo postopek s plačilnimi nalogami — danes potuje nalog za plačila v inozemstvo preko 5 do
6 obračunskih mest —1 bi se stroški bančnega poslovanja znatno- zmanjšali.
Tudi v takih prihrankih vidim možnosti, da se zagotove sredstva za kreditiranje
izvoza. To sem hotela odgovoriti tovarišu Kotniku.
Predsednik Leopold Krese: Ali želi še kdo besedo? (Ne javi se
nihče.) Uvodni materiali, ekspoze in razprava so pokazali, da se naše delovne
organizacije v celoti strinjajo z ukrepi in cilji reforme. Še več, da so se naši
delovni kolektivi praktično že vključili v nov način gospodarjenja.
Ni bil namen današnje razprave, da bi ugotavljali konkretne rezultate, da
bi generalizirali določene slabosti in težave, ki smo jih opazili na začetku uvajanja gospodarske reforme, namen je bil predvsem, da opozorimo na tiste
pojave, ki zavirajo proces proizvodnje in da podpremo tiste težnje, ki pospešujejo naš razvoj.
Strinjam, se s tistimi govorniki, ki ugotavljajo, da ne delajo prav tiste
gospodarske organizacije, ki pričakujejo rešitve svojih lastnih težav v administrativnih odločitvah, v priznavanju visokih primov, koeficientov, carinskih privilegijev itd. Ze ob pričetku izvajanja reforme moramo vsem tem jasno povedati, da so cilji, ki jih zasleduje gospodarska reforma, povsem drugačni.
Ustvariti in utrditi moramo tak ekonomski sistem, kjer bodo tržne zakonitosti
osnovna gonilna sila in temu sistemu prilagoditi veliko in moderno- proizvodnjo,
ki se bo lahko uveljavila na domačem in na zunanjih tržiščih.
Iz razgovorov, ki jih imamo in iz dnevnega časopisja večkrat izzveni, da
je reforma v glavnem stvar samo delovnih organizacij. Toda reforma je mnogo
več. Zavedati se moramo, da cilji gospodarske reforme niso samo stabilizacijski
ukrepi v gospodarstvu, ampak v ekonomskem življenju vse Jugoslavije, kamor
uključujem tudi zakonodajo s področja gospodarstva, državno in drugo administracijo.
Zdi se, da se načela reforme le prepočasi uresničujejo. Res je, da ni mogoče
napraviti vsega hkrati, da je za vsako delo potreben čas, toda tudi v tej postopnosti mora biti neka dinamika, da bo gospodarstvo lahko spremenilo
dosedanji način svojega dela. V mislih imam predvsem počasno sproščanje
administrativnih predpisov, ki duše delovanje ekonomskih zakonitosti in ki
ustvarjajo mnenje, da je reforma stvar administracije in kampanjska naloga.
10»
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Prepočasno uveljavljanje ekonomskih zakonitosti ima za posledico, da se reforma uresničuje na neekonomski, neučinkovit in kratkoviden način. Za vsako
ceno hočemo* v imenu reforme nekaj napraviti, ne sprejmemo pa ukrepov,
ki bi dvignili produktivnost, povečali proizvodnjo in stabilizirali naše gospodarstvo. Zato ni slučaj, da mnoge gospodarske organizacije odpuščajo delovno
silo, za težave obtožujejo vodilni kader, da nagrajevanje strokovne delovne sile
ni stimulativno, da strokovnjaki niso zainteresirani za dvig produktivnosti,
boljšo organizacijo dela, za modernizacijo itd.
Prav gotovo ni bil cilj reforme, da ustvarimo armado brezposelnih. Nasprotno, njen namen je, da se do največje možne mere izkoristi delovna sposobnost našega delavca. To pa bo mogoče le tedaj, če se bodo na vseh področjih
uveljavila načela ekonomske in tržne zakonitosti ter resnične delitve dohodka
po delu.
V sklop teh problemov vsekakor spada tudi politika cen. Na žalost moramo
ugotoviti, da imamo pri določanju cen danes več administrativnih vplivov,
kot jih je bilo pred reformo. Enako je tudi pri razdeljevanju deviz. Vsi ti administrativni in distribucijski elementi, ki so močnejši kot kdajkoli, onemogočajo
samostojnost, zavirajo iniciativo in povzročajo, da rešujemo težave ozko, le
v okviru lastne organizacije in pozabljamo pri tem na sodelovanje, kooperacijo
in druge moderne oblike gospodarjenja.
Brez večje, ekonomske svobode in samostojnosti v razpolaganju z ustvarjenimi sredstvi ne moremo pričakovati ugodnih rezultatov. Pri tem pa se mora
bistveno menjati tudi miselnost naših vodilnih tovarišev v delovnih organizacijah.
V našem deviznem sistemu bo treba marsikaj spremeniti. Dokler se bodo
devize delile, toliko časa jih bodo ljudje zahtevali ne glede na to, ali so jih
ustvarili, ali ne. Menim, da danes že obstaja možnost, da se gospodarskim organizacijam, ki ustvarjajo devize, odstopi del sredstev in se jim prepusti skrb,
da si'same nabavljajo reprodukcij siki material. Prepričan seai, da bo to velika
olajšava za naše delovne organizacije in da borno v mnogočem izboljšali ne
samo devizno1 situacijo, ampak tudi pospešili izvoz.
Prav je, da damo spodbudo našim delovnim organizacijam pri odkrivanju
notranjih rezerv. Toda učinkovito izkoriščanje notranjih rezerv je možno le ob
istočasnem sproščanju deviznega, bančnega in kreditnega sistema. Neutemeljena
in ekonomsko nevzdržna bi bila zahteva za novo emisijo, toda v okviru danih
možnosti in sredstev bi bilo potrebno voditi tako selektivno kreditno politiko,
da se zagotove razpoložljiva kreditna sredstva predvsem tistim, ki dosegajo
boljše ekonomske uspehe.
Uspehi pri izvozu bodo brez dvoma večji, če bodo gospodarske organizacije
lahko same odločale o izvozu in jih bo ekonomski interes silil na izvoz. Predpogoj za to pa je seveda, da bodo organizacije same razpolagale z ustvarjenimi
deviznimi sredstvi, o čemer sem že govoril.
V vsem tem vidim naloge in cilje gospodarske reforme. Skratka, gre za
odpravljanje starih in preživelih metod gospodarjenja, za katere pa na žalost
ugotavljamo, da so še vedno zelo čvrsrto zakoreninjene tako v načinu poslovanja,
kot v naši miselnosti.
Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Če ne, zaključujem razpravo in prehajamo na
3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih.

t

29. seja

149

Predlog zakona skupaj z obrazložitvijo je Skupščini predložil Izvršni svet,
ki je za svojega predstavnika določil tovariša Sveta Kobala, republiškega sekretarja za gospodarstvo. Želi morda tovariš Sveto Kobal besedo? (Da.) Prosim.
Sveto Kobal: Tovarišice in tovariši poslanci! Predloženi zakon 01 spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih predstavlja dopolnitev in prilagoditev norm temeljnega zakona o gozdovih specifičnim pogojem in stopnji razvoja
v gospodarjenju z gozdovi na področju -Slovenije. Po svoji vsebini predlog zakona ne prinaša nekih bistveno novih elementov v metodi in družbenih odnosih
pri gospodarjenju z gozdovi; utrditi hoče le načela, ki jih je že sama praksa
potrdila kot edino pravilno pot za nadaljnji ekonomski postopek v gozdnem
gospodarstvu. V mislih imam predvsem elemente v metodah gospodarjenja, kot
so1: gozdno gospodarski načrti, utrjevanje zaokroženih gospodarskih območij,
kooperacijski odnosi med gozdno gospodarskimi in zasebnimi lastniki gozdov,
razne oblike vključevanja zasebnih, zlasti kmečkih lastnikov gozdov v samoupravljanje v okviru gozdnih gospodarstev itd, V tem smislu je zakon samo
logično nadaljevanje sedanjih naporov, da se uzakoni tisti sistem in taki pogoji
gospodarjenja z gozdovi, ki bodo spodbujali naprednejše odločitve in vodili
k naprednejšim ekonomskim rezultatom. Temeljni in tudi predloženi republiški
zakon uvajata nekatere značilne družbene norme. To je odraz dejstva, da gre za
posebnosti, ki jih harekuje gozdna proizvodnja, njen dolgoročni značaj, nujnost
dolgoročnega načrtovanja in dejstvo, da morajo biti gozdovi zaradi splošnih
neposrednih in posrednih koristi deležni posebne družbene zaščite in pozornosti.
Čeprav so vsem znani podatki, ki karakteriziraj© pomen gozdov za naše
gospodarstvo, ne bo odveč, če iih na kratko ponovim. Za Slovenijo je značilno,
da ima precej gozdne površine in kvalitetne gozdove, ki so skoraj edina lastna
surovinska osnova za predelovalno in kemično industrijo. Gozdarstvo je udeleženo s 15'% v bruto produktu vsega gospodarstva, lesna industrija s 7,7'%, kemična industrija pa s 7 '%. Pomemben je tudi delež lesnopredelovalne in kemične
industrije v skupnem izvozu, ki znaša okrog 25 % celotnega izvoza s področja
naše republike, zlasti ker je ta izvoz v celoti usmerjen na področja konvertibilnih valut.
Po vojni se je gozdarstvo v Sloveniji uspešno razvijalo. Napredovalo tako
po produktivnosti kot po tehnični opremljenosti. Danes se za 70 % vse sečnje
opravi z motornimi žagami, v družbenih gozdovih skoraj 100 %. Izboljšala
sta se tudi spravilo in transport lesa. Povečala se je gostota gozdnih cest, saj se
v zadnjih letih gradi približno 150 km novih gozdnih cest, s čimer se približujemo gostoti cest v razvitejših državah Srednje Evrope. Cene, ki so se iz leta
v leto popravljale, so izboljšale ekonomski položaj gozdnih gospodarstev. S tem
v zvezi se je izboljšal tudi položaj neposrednih proizvajalcev, olajšali so se delovni pogoji v gozdu. Gozdarstvo se je tudi kadrovsko močno obogatilo, saj
se je število inženirjev in tehnikov v zadnjih 4 letih podvojilo'.
Pomemben napredek je bil dosežen pri vključevanju zasebnih gozdov v organizirano in strokovno vodeno gozdno proizvodnjo. Razdrobljena zasebna posest
je bila po večini že vključena v gozdnogospodarske načrte. Gozdnogospodarske
organizacije že izvajajo nadzor nad vsemi gozdnimi površinami. Sečnje se uravnavajo po gozdnogospodarskih načrtih in pod strokovnim vodstvom gozdarjev.'
Gospodarjenje z gozdovi je zasnovano na gozdnogospodarskih načrtih, če pa teh
ni, na začasnih letnih načrtih. Odkup lesa so doslej organizirale v glavnem
gozdnogospodarske organizacije in kmetijske zadruge. 60 % gozdne proizvodnje1
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zasebnega sektorja je bilo vključene v kooperacijo z družbenim sektorjem na
podlagi pogodbenih odnosov. V zadnjem obdobju pa so se pojavile v prometu
z lesom motnje kot posledica neurejenega tržišča cen in sporov med proizvajalci
zaradi odkupa lesa.
V preteklem obdobju so nekatere gozdnogospodarske organizacije že vključile v samoupravne organe, delavske svete in svet kooperantov zastopnike
kmetijskih proizvajalcev, ki so enakopravno odločali o cenah gozdnih sortimenrtov iz zasebnih gozdov, oziroma o sredstvih, ki izhajajo iz proizvodnje v zasebnih
gozdovih.
Značilno za naša dosedanja vlaganja v gozdarstvo je, da so imela ta vlaganja
predvsem tehnični značaj. Nabavljala se je mehanizcija, gradile so se ceste itd.
Te naložbe kažejo, da je bil naš cilj predvsem eksploatacija gozdov, manj pa
gospodarjenje z gozdovi. Rastoče potrebe po lesni surovini in lesu na eni strani,
na drugi pa veliko neizkoriščenih gozdnih površin narekujejo predvsem drugo
usmeritev, ki se kaže v tem, da moramo usposobiti naše gozdove za povečano
proizvodnjo gozdnih asortimentov in odpirati doslej še neizkoriščene gozdne površine. Če so bile dosedanje investicije usmerjene predvsem v tehniko in komunikacije, potem bo v bodoče nujno, da se težišče investicij prenese na biološka
vlaganja v gozdove z namenom, da se ustvarijo pogoji za racionalnejše koriščanje razpoložljivih površin. Zato je razumljivo, da je odkrivanje in izkoriščanje rezerv v gozdarstvu izredno pomembno. Te rezerve so v poslovanju
gozdnih gospodarstev, v nadaljnji povečani produktivnosti, v zmanjšanju nepotrebnih stroškov, v neizdelani organizaciji in v neizkoriščenih in degradiranih
gozdnih površinah.
V naši republiki imamo okoli 270 tisoč ha degradiranih in slabih gozdov,
zlasti v južnih predelih naše republike. Skoraj 200 tisoč ha teh gozdov je v zasebni lastnini. Čeprav so, bila vlaganja za regeneracijo gozdov v družbenem
sektorju izredno nizka — okoli 6 °/o vrednosti od realizacije — so bila ta vlaganja
v primerjavi z vlaganji v zasebne gozdove še enkrat večja — le okoli 3% od
realizacije. Vzrokov, da se je v zasebne gozdove vlagalo tako malo sredstev,
ne moremo iskati samo v slabši kvaliteti zasebnih gozdov, temveč tudi v nenamenski uporabi občinskih gozdnih skladov. Sredstva teh skladov so se večkrat
trosila za kritje komunalnih potreb in ne za dolgoročne potrebe gozdne proizvodnje. Tak način gospodarjenja je povzročil, da znaša današnji republiški
povprečni prirastek lesa na ha 3,7 m3 ali skupaj okoli 3 milijone m3. Pri intenzivnem gospodarjenju pa bi prirastek lahko znašal 5 m3 na ha oziroma 5 in več
milijonov m3 lesa na vsej gozdni površini.
Gospodarska reforma je z novimi cenami gozdarski proizvodnji izboljšala
položaj in ustvarila pogoje za intenziven način gospodarjenja. Povečana sredstva
morajo predvsem služiti za povečana vlaganja v gozdove, zlasti za regeneracijo
gozdov. Le taka usmeritev sredstev ima svojo realno ekonomsko osnovo. Razumljivo je, da se izboljšan položaj gozdarstva ne kaže enako na vseh področjih,
to je odvisno od kvalitete gozdov. Predloženi zakon ni mogel rešiti posebej vprašanja financiranja in razširjene reprodukcije gozdov v neakumulativnih gozdovih, ker to ni bila njegova naloga. Tudi tu prihaja do izraza dejstvo, da
s predpisom ni mogoče rešiti vseh problemov, ki se porajajo v našem gospodarstvu. Ti problemi se bodo reševali predvsem s stabilizacijo gospodarskih
gibanj, kot jih nakazuje reforma in s pomočjo bančnega mehanizma, ki ustvarja
pogoje za združevanje in obračanje razpoložljivih sredstev. Tu ne gre samo za
obvezne predpise, gre tudi za potrebno medsebojno razumevanje gospodarskih
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organizacij, za razumevanje, da gospodarski razvoj ni možen, če je naš cilj le
zadovoljevati lastne potrebe.
Iz teh splošnih okvirov izhajajo konkretna določila predloženega zakona.
1. Zakon naj bi služil kot podlaga za ustvarjanje pogojev za uvajanje intenzivnejših načinov gospodarjenja z gozdovi. Osnovo za trajnejše prijeme in dolgoročnejšo politiko predstavljajo zaokrožena gozdnogospodarska območja, na katerih se gospodari na podlagi sprejetih gozdnogospodarskih načrtov.
2. V okviru gozdnogospodarskih območij in na podlagi načrtov zagotavlja
zakon enotno gospodarjenje, tako v družbenih kot v privatnih gozdovih. Tako
enotno gospodarjenje mora voditi k stalnemu izboljševanju stanja gozdov in
preko regeneracije gozdov povečati izkoriščenost razpoložljivih površin.
Gospodarjenje z gozdovi v celoti se poveri gozdnogospodarskim organizacijam.
3. Zakon podpira proces vse tesnejših kooperativnih odnosov med gozdnogospodarskimi organizacijami, in lastniki gozdov, zlasti s kmečkimi proizvajalci.
Kooperacija naj spodbudi zasebnega kmetijskega proizvajalca, da se bo kar
najbolj aktiviral in na podlagi materialnega interesa vključil v skupne programe gospodarjenja z gozdovi. Izgrajevanje takšnih medsebojnih odnosov
zahteva, da se zasebni lastnik gozdov vključi v organe samoupravljanja gozdnogospodarskih organizacij in se mu zagotovi, da se bodo njegove zahteve pri
ekonomskih odločitvah upoštevale. To je nujnost, da se ohrani gospodarsko in
prirodno ravnotežje zlasti v hribovitih predelih naše republike.
4. Zaradi nenehnega gospodarskega razvoja, vedno večje industrializacije,
urbanizacije in razvoja prometa, postaja posredna funkcija gozdov vse bolj
potrebna. Zakon to upošteva in poleg trajnosti donosov gozdov zagotavlja tudi
njihovo trajno posredno, funkcij o pri ohranitvi harmoničnega in zdravega ravnotežja v prostoru, pri razvoju turizma, ustvarjanju pogojev za rekreacijo in
podobno.
Predlog zakona o gozdovih predvideva na osnovi pooblastil, ki mu jih daje
temeljni zakon, za vso republiko enotno gospodarjenje v okviru gozdnogospodarskih območij. Načela, po katerih naj se oblikujejo gozdnogospodarska območja, vsebuje že temeljni zakon. Predvsem naj bi bile to zaključene celote, kjer
je možno ustvarjati pogoje za naprednejše gospodarjenje in zadostna sredstva za
enostavno in razširjeno reprodukcijo.
Iz gozdnogospodarskih območij SO' bili v iSloveniji izvzeti samo gozdovi s
posebnim: namenom, in tisti gozdovi v družbeni lasti, s katerimi že gospodarijo
gospodarske organizacije. To so povečini kmetijska posestva in zadruge, kar je
oboje predvideno že v temeljnem zakonu o gozdovih. Kljub temu pa se mora
tudi v teh gozdovih gospodariti po gozdnogospodarskih načrtih in določilih
temeljnega in republiškega zakona o gozdovih.
Uvajanje gozdnogospodarskih območij v Sloveniji ni novo, saj so bila določena približno v sedanji obliki že leta 1949. V okviru teh območij so se organizirale sodolbne gozdnogospodarske organizacije, vendar pa je bilo tedaj z zakonom določeno načelo enega gospodarja le za družbene gozdove. Pri oblikovanju območij ne gre za ustvarjanje posebnih zaprtih organizmom, ki bi stremeli za tem, da se lesna surovina predeluje samo na notranjih bazenskih obratih,
čeprav odločajo tudi pri lociranju žagarskih kapacitet določeni, prirodni pogoji.
Gre za oblikovanje takšnih samostojnih gospodarskih enot, ki v specifičnih
pogojih dolgoročne in zelo heterogene proizvodnje lahko ustvarjajo osnovne pogoje za obstoj in napredek gozdarstva.
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Oblikovanje in napredek gozdnogospodarskih območij je ob upoštevanju
mnenja prizadetih občin in goznogospodarskih organizacij po predloženem, zakonu pridržano Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije. Večja sredstva in možnosti za njihov? prelivanje znotraj območja nedvomno zahtevajo, da te površine
niso premajhne, zlasti pa, da so prilagojene specifičnim pogojem posameznih
predelov v Sloveniji, ki je po strukturi in kvaliteti gozdov zelo pestra.
Kljub temu pa s predloženim zakonom in sedaj obstoječimi območji ne
bomo mogli v celoti rešiti osnovnega vprašanja večje družbene intervencije v
področjih z relativno degradiranimi gozdovi. Pri tem ne gre za izravnavanje
neenakih prirodnih pogojev, ampak za namenska, najbolj racionalna vlaganja
z najhitrejšim učinkom. Niti temeljni zakon o gozdovih, niti drugi zakonski
predpisi te možnosti ne dajejo. Zato je treba iskati rešitev drugje, v bolj ekonomskih integracijskih procesih in tudi v sodelovanju lesnopredelovalne industrije. Predloženi zakon obvezuje vse gozdnogospodarske organizacije, da posvečajo posebno sknb degradiranim gozdovom in jih usposabljajo za redno in večjo
proizvodnjo.
Ob upoštevanju omenjenih dejstev in pa zaradi značaja posameznih gozdnogospodarskih območij, menim, da je določilo zakona pozitivno, saj obvezuje
gozdnogospodarske organizacije, da v okviru gozdnogospodarskega območja obravnavajo vse gozdne površine enako in da imajo do njih enake obveznosti.
Ta določila onemogočajo enostransko obravnavanje gozdne proizvodnje v ekonomsko najbolj donosnih in kvalitetnih gozdovih.
Zakon posebej obravnava kraško območje, ki je izločeno iz drugih gozdnogospodarskih območij. Z njim gospodari zavod za pogozdovanje Krasa. Spričo
velikih potreb po vlaganjih se bodo temu zavodu tudi naprej dodeljevala sredstva iz republiškega proračuna. V prejšnjih letih je financiral zavod republiški
gozdni sklad z dokajšnjimi sredstvi. Ta sredstva pa so se po ukinitvi' sklada
zmanjšala skoraj na petino. Pri financiranju pogozdovanja Krasa je treba poudariti, da me gre več toliko za pogozdovanje Krasa v klasičnem ,pomenu, am,pak
za vzdrževanje že obstoječih nasadov, za njihovo obnovo in za nego močno
zaraščenih opuščenih kmetijskih površin.
Zakon določa, da se z vsemi gozdovi, ne glede na njihovo lastništvo, gospodari po gozdnogospodarskih načrtih. Ti so obvezni za vse organizacije, ki gospodarijo z gozdovi, tudi za tiste izven območij. Takšni načrti so- izdelani v Sloveniji
že za vse družbene gozdove in za 80 Vo zasebnih gozdov, za ostale površine pa so
načrti v izdelavi. Vendar je težišče sedanjih načrtov v gozdnogospodarskih
enotah bolj proizvodno-tehnološkega, manj pa ekonomskega značaja. Predlog
zakona pa zahteva gozdnogospodarske načrte za celotna območja, kot podlago za
smotrno in perspektivno gospodarjenje, ki mora biti zasnovano na širših ekonomskih kazalcih znotraj območja ob upoštevanju splošnega gospodarskega
stanja razvoja industrije, predvsem lesnopredelovalne, razvoja kmetijstva in
drugih dejavnosti, ki so povezane z gozdno proizvodnjo.
Posebno je pri tem upoštevati posredne funkcije gozdov. Pri sestavljanju
takšnih, v bistvu že regionalnih načrtov, naj bi poleg gozdarskih strokovnjakov
in ekonomistov sodelovali tudi strokovnjaki drugih interesnih področij, predvsem tistih, ki se bavijo z regionalnim planiranjem.
Glede formiranja sredstev za vlaganje v družbene gozdove veljajo zvezni
predpisi o amortizaciji za regeneracijo gozdov, ki obvezujejo gozdarske organizacije, da odvajajo minimalni znesek 500 din od vsakega m3 posekanega in
prodanega lesa. Vendar so naša gozdna gospodarstva določila višino te amor-
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tizacije skladno s svojimi potrebami in pogoji v dokaj višjem znesku. Glede
formiranja sredstev za vlaganje v zasebne gozdove je veljal do sedaj odlok
o občinskih gozdnih skladih. Po predloženem zakonu se ti ukinejo, namesto
njih pa se ustanovijo pri gozdarskih organizacijah skladi biološke amortizacije
iz zasebnih gozdov, katerih uporaba je strogo namenska, način uporabe pa bo
isti, kot iz sredstev amortizacije za regeneracijo družbenih gozdov.
Formiranje teh sredstev pri samih gozdnogospodarskih organizacijah je
namreč eden izmed osnovnih pogojev za hitrejše pospeševanje gozdov v zasebni
lasti. O minimalnih merilih za formiranje biološke amortizacije iz zasebnih
gozdov bo odločal s svojim odlokom Izvršni svet po sprejertju zakona. Višina
skladov biološke amortizacije naj bi bila odvisna od specifičnosti posameznih
gozdnogospodarskih območij, od višine dosedanjih občinskih gozdnih skladov in
od višine cene lesa.
Ko poudarjam pomembnost predloženega zakona za boljše gospodarjenje
v zasebnih gozdovih, ki po svojem deležu tvorijo v gospodarstvu naše republike
najmočnejšo kategorijo, menim, da so v zakonu zlasti pomembna tista določila,
ki urejajo razmerja med gozdnogospodarsko organizacijo in zasebnimi, predvsem s kmečkimi lastniki gozdov. V naših pogojih je namreč gozd pri režimu
posestev nerazdružljiv del individualnega kmečkega gospodarstva, ker dohodek
od gozda dopolnjuje dohodke od kmetijske proizvodnje. Obenem pa je vsako^
kmečko gospodarstvo navezano na domačo porabo lesa in na druge koristi iz
gozda: kot so stelja, paša in drugo. Republiški zakon o gozdovih zato nalaga
gospodarskim organizacijam enako odgovornost in dolžnost pri gospodarjenju
z družbenimi in zasebnimi gozdovi. Ta odgovornost se seveda ne nanaša
samo na neposredno gospodarjenje z gozdovi ali celo samo na izkoriščanje
gozdov. Upoštevajoč specifičnosti kmečkih gospodarstev, kar še posebej velja
za hribovite predele, kjer ko kmečki lastniki glede svojega obstoja neposredno
navezani na dohodke iz gozdov, nalaga zakon gozdnogospodarskim organizacijam dolžnost, da vodijo takšno gospodarsko politiko, ki bo- vzbujala interes
kmečkega prebivalstva za sodelovanje v gozdni in kmetijski proizvodnji ter
drugih dejavnostih in tako ohranjevala naravno in gospodarsko ravnovesje
na teh območjih. To pa je v neposrednem interesu same gozdne proizvodnje.
Zakon zato natančneje določa tudi pravice, ki izvirajo iz lastništva gozdov.
Lastniki gozdov imajo ob enakih pogojih, kot jih sicer more nuditi gozdnogospodarska organizacija, prednost pri opravljanju gozdnogospodarskih del
v svojem gozdu in drugih storitvah v zvezi s temi deli. To pomeni, da je
lastniku gozda kot doslej zagotovljen dohodek iz njegovega gozda, ki izvira iz
dela, obenem pa, da je gospodarska organizacija dolžna plačevati delo in storitve
gozdnega lastnika v realni višini, upoštevajoč stroške, ki bi jih sicer sama imela
pri delih, če bi jih izvajala v svoji režiji.
Lastnikom gozdov pripada znesek cene lesa na panju, ki izhaja iz lastništva
nad gozdom, ugotavlja pa se tako, da se od prodajne cene lesa odštejejo vsi
proizvodni stroški proizvodnje, katerih višino bi glede na vrednost raznih gozdov
predpisal Izvršni svet. Ceno lesa na panju ob upoštevanju minimalnih zneskov,
ki jih bo predpisal Izvršni svet, določata gozdnogospodarska organizacija, potrjevala pa naj bi jo skupščina pristojne občine.
Nadalje imajo lastniki gozdov pravico do določene količine lesa za lastno
uporabo v svojem kmečkem gospodarstvu in gospodinjstvu ter za potrebe domače obrti v okviru določenih možnosti svojih gozdov, kar določa že temeljni
zakon o gozdovih. Za to količino naj bi bili glede na odlok o biološki amortizaciji
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oproščeni tudi plačevanja v sklad za biološko amortizacijo. Količine za lastno
uporabo naj bi okvirno določale posamezne občine na predlog gozdnogospodarske organizacije. Zasebni lastnik ima nadalje pravico, da s svojimi pripombami in nasveti sodeluje pri odkazovanju drevja za posek in pri vseh drugih
gozdnogojitvenih ukrepih v svojem gozdu. Prav tako mu je še pred sprejetjem
gozdnogospodarskih načrtov zagotovljen vpogled vanje in možnost, da izrazi
svoje pripombe. Kmečkim lastnikom ostajajo tudi dosedanje pravice do paše, do
grabljenja stelje in izkoriščanja drugih gozdnih proizvodov, kolikor ni to z zakonom drugače urejeno oziroma omejeno.
Predloženi zakon posebej obvezuje vse gozdnogospodarske organizacije, da
vključujejo v svoje samoupravne organe tudi zastopnike kmečkih gozdnih prcvizvajalcev, pri čemer je poudarek na proizvajalcih in ne na lastnikih gozdov.
Vsi medsebojni odnosi med gospodarskimi organizacijami in posebnimi lastniki,
zlasti glede uveljavljanja pravic, ki jih zagotavlja republiški zakon o gozdovih,
naj bi se urejevali na podlagi določil statuta gozdnogospodarskih organizacij.
Statute pa morajo v tistih določilih, ki se tičejo zasebnih lastnikov, posebej
potrditi skupščine pristojnih občin. Z zakonom se daje široka možnost dogovarjanja med gospodarsko organizacijo in lastniki gozdbv glede dinamike ter izvajanja gozdnogospodarskih del in sečenj zaradi zagotovitve medsebojnih koristi.
Gospodarska organizacija lahko plača akontacijo za les v gozdu, ne glede na to,
kdaj bo ta posekan. Skratka, zakon obvezuje gospodarske organizacije na tesno
sodelovanje s svojimi kooperanti, njim pa daje vso pravico, da to, kar jim zakon
zagotavlja, preko samoupravnih organov podjetja ali na kak drug način uveljavljajo. Ko presojamo ekonomske smotre, ki jih predloženi zakon uveljavlja
na področju gospodarjenja z gozdovi tako v družbenem kot v zasebnem sektorju, se jasno kaže, da je njegova osnovna intenca v povečanju gozdarske proizvodnje, ki je tudi v dolgoročnem interesu neposrednih proizvajalcev. Sodelovanje kmečkih gozdnih kooperantov v organih upravljanja bo imelo pozitivne
posledice tudi pri samem gospodarjenju v gozdarskih organizacijah. Nedvomno
so ponekod docela upravičeni očitki, da gozdnogospodarske organizacije nenamensko uporabljajo sredstva iz zasebnih gozdov, kakor tudi, da gozdnogospodarske organizacije skoraj ves čas v povojnem obdobju niso bile v položaju,
da bi morale resneje premišljevati v redukciji svojega zelo obsežnega režijskega
in uslužbenskega aparata in o zniževanju drugih stroškov. Veliko število uslužbencev na upravah podjetij in obratov, veliko število bolj ali manj zaposlenih
logarjev, zlasti v zasebnih gozdovih, izredno podražuje gospodarsko poslovanje
gozdnogospodarskih organizacij. Dejstvo je, da se iz leta v leto več sredstev iz
gozdne proizvodnje namesto neposredno v gozdove preliva v osebne dohodke.
Osnutek v nasprotju z dosedanjim zakonom ne vsebuje nobenih omejitev
za primarno predelavo lesa pri gospodarskih organizacijah. Na racionalizacijo in
modernizacijo lesnopredelovalne industrije morajo vplivati drugi, bolj ekonomski činitelji, ki se v sedanjih spremembah v našem gospodarstvu že nakazujejo. Dosedanje omejevanje obratovanja lesno-predelovalnih obratov s tehničnimi predpisi se je v preteklem razdobju pokazalo kot neučinkovito in z omejitvami nismo dosegli pozitivnejših rezultatov. Zato predlog zakona omejuje do
določene mere le storitveno žaganje lesa na zasebnih žagah, vendar pa je tudi
urejanje tega vprašanja prepuščeno občinskim skupščinam. Pri tem gre namreč
le za manjši del lesa, ki se žaga v Sloveniji in ki nima večjega priliva na celotno
bilanco lesa. To pa seveda ne pomeni, da na področju primarne predelave lesa
ne obstajajo aktualni problemi, ki zahtevajo določenih rešitev in ukrepov.

29. seja

155

Vendar pa bi bilo možno pooblastilo, ki ga. zvezni zakon daje republikam, da
namreč opravijo revizijo dovoljenj za primarno predelavo, realizirati le na
osnovi temeljite analize, ki naj bi pokaziala, kaj bi s tem dosegli in s kakšnimi
prijemi je mogoče to uresničiti. V, tem smslu in v skladu s sklepi odborov Skupščine bo Republiški sekretariat z:a gospodarstvo pripravil ustrezno gradivo, ki
naj bi služilo za podrobnejšo obravnavo tako delikatnega vprašanja.
Gozdovi pa seveda ne predstavljajo samo ovir za pridobivanje lesa in torej
samo surovinsko osnovo za obstoj lesnopredelovalne industrije ter pokrivanje
drugih potreb po lesu. Zlasti za našo republiko, ki je po svoji gozdnatosti na
prvem mestu v Jugoslaviji in med prvimi deželami v Evropi, so posredne funkcije gozdov še toliko 'bolj pomembne. Gozdovi kot najvažnejši sestavni element
našega prostora predstavljajo osnovo vsemu prirodnemu in gospodarskemu ravnovesju. S svojimi mnogoterimi zaščitnimi funkcijami predstavljajo osnovni
pogoj za razvoj številnih gospodarskih dejavnosti, obenem pa pogoj za zdrav
razvoj naših naselij, industrijskih centrov in mest. Iz dneva v dan narašča
ob splošnem dvigu življenjskih pogojev delovnih ljudi njihov pomen za rekreacijo in za razvoj turizma. Predlog zakona v mnogih določilih posveča skrb
ohranjevanju vseh navedenih funkcij, ki jih ima gozd, bodisi, da pri obravnavanju gozdnogospodarskih načrtov priteguje k sodelovanju tudi urbaniste, nadalje s poostrenimi kriteriji glede krčitev in morebitnih drugih posegov v
gozdove. Povsod, kjer so ob spremembah v gozdu drugi interesi, je obvezno
sodelovanje in upoštevanje mnenj strokovnjakov z drugih področij, tako turizma, zaščite narave, spomeniškega varstva in drugih.
Gozdnogospodarskim organizacijam ise v zakonskem predlogu nalagajo
posebno skrb za izvajanje vseh ukrepov v zvezi z varstvom gozdov pred škodljivci, zlasti pa požari. Nevarnost požarov s porastom tako imenovanega motoriziranega turizma iz dneva v dan narašča, zlasti v ogroženih predelih, kot je
to na Krasu, pa nalaga osnutek zakona občinskim upravnim organom in gozdnogospodarskim organizacijam še posebne dolžnosti.
Ob upoštevanju vsega navedenega pomeni predloženi tekst zakona o gozdovih osnovo za nadaljnji razvoj gozdne proizvodnje tako v družbenoekonomskem kot družbeno-političnem pogledu, postavlja trdnejše temelje samoupravljanja v gozdnogospodarskih organizacijah, upoštevajoč specifične pogoje gozdne
proizvodnje, zlasti pa daje večji poudarek samoupravljanja v zasebnih, predvsem
kmečkih gozdovih. S sprejetjem zakona o gozdovih, njegova načela sama po sebi
še ne bodo uveljavljena, temveč bo treba temeljito začeti s praktičnim izvajanjem njegovih določil, tako s sprejetjem predpisov, ki jih nakazuje že sam zakon,
kakor tudi z neposrednim aktivnim delom na terenu ob skupnem sodelovanju
vseh prizadetih: gospodarskih organizacij, občinskih skupščin in družbenopolitičnih činiteljev.
Na osnovi navedenega predlaga Izvršni svet Skupščini, da predloženi zakon
sprejme.
Predsednik Leopold Krese: Predlog zakona sta obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija Skupščine in odbor za proučevanje zakonskih in
drugih predlogov našega zbora. Oba sta predložila pismeni poročili. Vprašam
predstavnika obeh organov, ali želi kdo od njiju dati še ustno obrazložitev?
(Ne želi.) Ce ne, pričenjam razpravo o predloženem zakonu. Besedo ima poslanec
Jože Stanonik.
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Jože Stanonik: K predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o gozdovih dajem k drugemu odstavku 5. točke 37. člena zakonskega
predloga naslednji amandma:
»Statuti in splošni akti gospodarskih organizacij se lahko veljavno sprejmejo le, če je zanje glasovala tudi večina kmečkih proizvajalcev, lastnikov
gozdov, ki sodelujejo v organu upravljanja, kot je to določeno s prvim odstavkom tega člena.«
Predloženi amandma utemeljujem z naslednjim:
Pravice proizvajalcev, ki so navedene v tem členu, so pri konkretnem uresničevanju zelo odvisne od statutov in drugih splošnih aktov gospodarskih organizacij, tako da bi bilo treba preprečiti možnost urejanja teh odnosov z enostavnim preglasovanjem. Gre zlasti za realizacijo pravice do lesa za neposredno
uporabo, ki je posebno v hribovitih področjih za lastnika gozda —- kmeta, bistvenega pomena in bi morebitno neživljenjsko reševanje teh pravic pri enostranskem zavarovanju interesov gospodarske organizacije pomenilo zanj bistveno
poslabšanje pogojev gospodarjenja in poslabšanje njegovega že tako nezavidljivega položaja. Zato je potrebno zavarovati tudi njegove pravice, ki mu jih
daje zakon, tako da bi bile gospodarske organizacije dolžne poiskati rešitev,
ki bi bila sprejemljiva za obe strani. Kolikor ne bi bil sprejet predlagani
popravek, menim, da bi bila grobo kršena pravica aktivnega soodločanja lastnikov gozdov O' smotrnem izkoriščanju in upravljanju z gozdovi ter bi s tem
podprli možnost obstoja raznih anahronizmov.
Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? Besedo ima poslanec
Edo Komočar.
Edo Komočar: Tovarišice in tovariši poslanci! Nedvomno, da zakon
o gozdovih prinaša številne nove pozitivne stvari, predvsem v zagotovitvi večje
strokovnosti pri gospodarjenju z gozdovi, kakor tudi boljše in trajnejše oskrbe
lesno-predelovalne, kemične in papirne industrije z lesom. Vendar, če drži podatek, da je od skupnih gozdnih površin do 60 ®/o še v privatni lastnini, se mi zdi,
da je predlog zakona o gozdovih bil premalo obravnavan v razpravah na nivoju
občine, predvsem pa na nivoju občanov. Zaradi tega menim, da bi pred sprejetjem zakonskega predloga morali organizirati veliko širšo razpravo z občani,
kot je bila organizirana — vsaj podatki iz moje volivne enote kažejo tako' in
verjetno je podoben položaj tudi drugod. Zato zaradi takega načina pristopa
k obravnavi zakonskega predloga ne bom glasoval za predlog zakona.
Predsednik Leopold Krese: Zaradi odsotnosti je svojo diskusijo poslal
pismeno tovariš Ivan Zivič. Prečital jo bo sekretar našega zlbora tovariš Gene
Iskra.
Ivan Zivič: Tovarišice in tovariši poslanci! Ob razpravi o predlogu
zakona o gozdovih bi želel opozoriti na nekatera aktualna vprašanja, ki so v
zvezi š sprejetjem navedenega zakona.
Četrti odstavek 3. člena zakonskega predloga predvideva tudi v bodoče
gozdove s posebnim namenom, s katerimi upravljajo delovne organizacije. To so
kmetijska posestva, kmetijske zadruge in drugi. Mnenja sem, da bi bilo potrebno
v zakonu točno opredeliti, kdo so ti drugi, ki imajo razen naštetih še pravico
upravljati z gozdovi. Ze sedanjih 13 gozdnogospodarskih območij predstavlja
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veliko zaskrbljenost naših gozdov. Omenjeno določilo pa omogoča'tudi v bodoče
tako razdrobljenost gozdnih površin. Četrti člen zakonskega predloga predvideva
spreminjanje gozdnogospodarskih območij. Vendar bi ob tem bilo potrebno
vztrajati pri tem, da v enem gozdnogospodarskem območju gospodari ena delovna organizacija. Mnenja sem, da dokler se meje gozdnogospodarskih območij
ne proučijo s širšega ekonomskega aspekta, ostanejo v sedanjem stanju.
Izvršni svet bi imel po novem zakonu pristojnost, da spreminja meje gozdnogospodarskih območij na osnovi mnenja zainteresiranih občin. Pri tem bi hotel
opozoriti na to, da naj Izvršni svet resnično in iz širših družbenih interesov
prouči posamezni primer ter svojo odločitev utemelji na korist širše družbene
skupnosti, ne pa na ozkih občinskih interesih.
Nadalje sem mnenja, da je nujno potrebno pristopiti k izdelavi dolgoročnih
investicijskih programov obnove gozdov v primerih, ki jih navaja 27. člen predloga zakona o gozdovih. S tem v zvezi je treba učvrstiti sistem financiranja
obnove degradiranih gozdov, ki so nastali v letih planskega gospodarstva.
Posebni problem predstavlja vključevanje občanov-lastnikov gozdov v
upravljanje. Zagotoviti bi bilo potrebno enotno načelo vključevanja zasebnih
lastnikov v organe samoupravljanja gozdnogospodarskih organizacij. Določiti
bi bilo potrebno normative in ključ, na podlagi katerih bi volili organe upravljanja.
Da bi zagotovili potrebna sredstva za obnovo gozdov, glede česar je pri nas
problem še posebej pereč, bi bilo potrebno omogočiti kredite za obnovo gozdov,
gradnjo gozdnih komunikacij in za potrebno mehanizacijo.
Predsednik Leopold Krese:

Besedo ima tovariš Stane Zupančič.

Stane Zupančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Intencije predloženega zakona o gozdovih so gotovo v skladu z nadaljnjim razvojem tega področja našega gospodarstva. Zakon bo v veliki meri prispeval k odpravi nereda
in različnih špekulacij v gozdni proizvodnji in v prometu z lesom. Odprto pa
ostane vprašanje, ali ne bo ta zakon omogočal in pospeševal monopolistične
tendence, ki so na področju izkoriščanja gozdov in prometa z lesom že sedaj
očitne. Glede na to, da zakon regulira in določa okvire za dejavnost proizvodnega področja, ki je po trditvah gozdarjev zelo deficitarno, v nekaterih proizvodih pogrešam ukrepe, ki bi onemogočali uveljavitev monopolističnih tendenc.
Da bi to svojo trditev utemeljil, bi opozoril na anomalije na trgu lesa. Teh je
namreč več in nekatere so bile že danes tu obravnavane. Omenil bom le problem
pomanjkanja jamskega in celuloznega lesa.
Težave, s katerimi se na tem področju srečujemo, so podobne tistim, ki jih
ima lesno-predelovalna industrija ob alternativi ali naj izvažamo produkte primarne predelave, torej žagan les, ali pa naj izvažamo finalne izdelke lesne industrije.
Rudniki in celulozne tovarne so trenutno pred želo akutnim pomanjkanjem
lesa. Pred nekaj dnevi so namreč nekateri rudniki v naši republiki imeli zalogo
jamskega lesa, ki zadostuje le za 2—8-dnevno normalno obratovanje. To pomanjkanje je posebno kritično sedaj, ko se pričenja zima in bo dotok lesa zmanjšan že zaradi manj ugodnih vremenskih razmer, potrebe po premogu pa bodo
iz istih razlogov porasle.
Ta problem izvira predvsem iz neusklajenosti med plani sečnje gozdnih
gospodarstev in predvidevanji po družbenem planu. Plan poseka jamskega lesa
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za leto 1965 predvideva posek okoli 140 tisoč kubikov lesa, kolikor znašajo tudi
dejanske .potrebe. Zal pa so gozdna gospodarstva že v osnovnih planih predvidela za približno 20 tisoč kubikov manjši posek. Zato rudniki že vse leto
opozarjajo pristojne republiške organe, da bo zaradi premajhne proizvodnje
jamskega lesa resno ovirana proizvodnja premoga proti koncu leta. Seveda
morajo kolektivi gozdnih gospodarstev in kmetijsko-gozdnih posestev pri svojem
planu sečnje upoštevati stanje gozdov, vendar se mi ne zdi prav, da so nekatera
gozdna gospodarstva, kakor tudi kmetijsko-Jgozdna posestva v duhu svojih samoupravnih pravic že tako in tako premajhne količine jamskega in celuloznega
lesa usmerjala mimo planiranih tokov na druga po'dročja. V tej praksi se zlasti
odlikuje podjetje »Pomurka« v Murski Soboti. Poudariti moram, da se mi zdi,
da te s formalno pravnega vidika nesporne samoupravne pravice gozdnih gospodarstev niso usklajene z interesi panog gospodarstva. Zato postavljam vprašanje:
kaj se bo zgodilo, če gozna gospodarstva in kmetijsko-gozdna posestva ne bodo
prilagodila plan posekov potrebam industrije papirja in celuloze ter rudnikov,
oziroma lesne industrije? Kaj bomo uvažali: les, celulozo ali premog?
Ko sprejemamo zakon o gozdovih, pa ta čisto konkretna vprašanja dobijo
globlji in načelni pomen. Preprosto povedano, če do sedaj nismo bili v stanju
uskladiti proizvodnih konceptov posameznih gozdnih gospodarstev v enoten
republiški proizvodni koncept gozdarstva, je ob novem zakonu najvažnejše
vprašanje ali zakon povečuje možnosti tega usklajevanja, ali pa to možnost celo
zmanjšuje. Ko razpravljam o predlogu zakona, moram poudariti, da se z osnovnimi intencijami zakona, predvsem kar zadeva čisto proizvodno-tehnične vidike,
strinjam, zato bom glasoval zanj. Izkoriščam pa to priložnost, da opozorim na
gornje probleme in na nesorazmerje na trgu lesa, čeprav mi je jasno, da zakon
ne more razrešiti probleme s področja prometa, vsaj ne v celoti. Zato menim,
da je nujno treba izdelati predpise, ki bodo odpravili anomalije v prometu
z lesom. Se nujnejše pa je, da se končno izdela republiški koncept za nadaljnji
razvoj lesne proizvodnje in prometa z lesom, ki bo obvezen za gozdna gospodarstva in trgovino z lesom. Da nimamo nobenega preciznega tovrstnega programa, so dokaz tudi triletne razprave o tem, ali naj izvažamo rezan les ah pa
finalne izdelke, ali imamo lesne mase zadosti ali premalo, ali naj gradimo celulozno tovarno na Otiškem vrhu ali ne, in še vrsta podobnih razprav. Menim, da
so to ključna, principialna vprašanja nadaljnjega razvoja proizvodnje in predelave lesa ter trgovine z lesom, zato bi te razprave končno morali že zaključiti
z izdelavo1 enotnega republiškega koncepta nadaljnjega gospodarjenja z lesom,
ki bi moral upoštevati specifične pogoje proizvodnje in predelave lesa v naši
republiki ter specifičen pomen lesa v naši menjavi z inozemstvom.
Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo razpravljati? V dosedanji
razpravi je bil predložen amandma k 5. točki 37. člena zakonskega predloga,
prav tako pa je tudi zadnji govornik postavil nekaj vprašanj, na katere bi mogoče tov. sekretar Sveto Kobal želel odgovoriti?
Sveto Kobal: Vprašanje, ki ga načenja amandma k 37. členu zakonskega predloga, je bilo obravnavano že v diskusijah ob pripravi zakona, kakor
tudi v razpravi v posameznih skupščinskih odborih. Številne diskusije, ki so se
pri pripravi zakona nanašale na proceduro in metode notranjega mehanizma
upravljanja prvotnih kmečkih lastnikov v okviru gozdnogospodarskih organizacij, so poudarile prepričanje, da je položaj gozdnogospodarskih organizacij in
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njihov odnos do zasebnega sektorja v različnih področjih Slovenije zelo različen,
kar pomeni, da ne bi bilo koristno predpisati neko notranjo uniformiranost
in obvezno proceduro za sprejetje posameznih sklepov, ker to določajo že nekateri drugi predjpisi. Občinske skupščine imajo na podlagi tega zakona možnost,
da vplivajo na mehanizem upravljanja v okviru gozdno-gospodarskih organizacij. 37. člen zakonskega predloga na podlagi amandmajev, ki so jih sprejeli
Izvršni svet in skupščinski odbori, daje namreč občinskim skupščinam pravico
in obveznost, da potrjujejo statute in splošne akte gozdno-gospodarskih organizacij. To določilo omogoča, da zahtevajo od gozdno-gospodarskih organizacij,
da v njihove statute pridejo konkretnejša in podrobnejša določila o postopku
pri sprejemanju posameznih aktov. To velja seveda isto za pristojnosti, ki jih
imajo občine v zvezi z določevanjem količine lesa za lastno uporabo in kar je
prav tako urejeno v 37. členu zakonskega predloga. Zaradi tega menim, da ne
bi upoštevali sprememb, ki jih predlaga amandma, ker so vprašanja, ki jih ta
načenja, v bistvu že upoštevana v določilih zakona, razen tega pa bi se s tem
spustili v take podrobnosti, da bi morali analogno iti v podrobnosti tudi pri
ostalih členih predloženega zakona. Poudariti tudi moram, da smo hoteli pri
določilih zadržati neko določeno ravnotežje med problemi, ki naj jih rešuje
zakon in problemi, ki naj se rešujejo z drugimi akti v okviru gozdno-gospodarskih organizacij in občinskih skupščin. V tem smislu v skladu z razpravo
na seji Izvršnega sveta menim,, da ne bi bilo potrebno upoštevati sprememb k
37. členu zakonskega predloga.
Druga vprašanja, ki so bila postavljena v diskusiji, so bila prav tako sprožena v poprejšnji obravnavi zakonskega predloga. Glede pripombe, da osnutek
zakona ni bil zadosti obravnavan na nivoju občanov in občine, bi se strinjal,
da nekatera novejša določila, ki so v zadnjih obravnavah prišla v tekst zakona,
niso bila obravnavana na terenu. Vendar so od začetka priprave zakona bile
občinske skupščine v stalni zvezi s pripravljavci zakona, prav tako pa so tudi
po prvi obravnavi predloga zakona o Izvršnem svetu občinske skupščine ponovno dobile možnost, da dajo svoje pripombe in je tako bila usklajena vrsta
stališč z občinskimi skupščinami. Seveda pa so bile določene slabosti v tem,
da je bila celotna procedura sprejemanja predloga zakona od Izvršnega sveta do
Skupščine precej dolga, tako da je bila tista prvotna informiranost na terenu
že odmaknjena. Na terenu je celo prepričanje, da je zakon že sprejet, ker je bil
sprejet v Republiškem zboru. V času tega precej dolgega postopka upravni
organi in Izvršni svet niso mogli za izvajanje zakona storiti ničesar drugega,
kot da so bila opravljena določena pripravljalna dela, ki se nanašajo na vzporedne izvršilne predpise, k zakonu, ki jih mora sprejeti Izvršni svet. Pripravljajo pa se konference z občinskimi skupščinami, ki bodo takoj po definitivnem
sprejetju zakona.
Težko bi dal natančen odgovor na vprašanje, ki je razumljivo zelo delikatno,
ali lahko z uveljavitvijo tega zakona avtomatično pričakujemo večji red v preskrbi z lesom. Bilo bi pretirano optimistično, če bi računali, da se lahko zgolj
na podlagi zakonskih predpisov reši zelo obsežna problematika tega področja,
čeprav sicer zakon obsega nekatera proceduralna določila, ki dajejo družbi v
odnosu do gospodarskih organizacij možnosti, da v večji meri kakor doslej vplivajo na gospodarjenje v gozdarstvu. Zlasti bi hotel opozoriti na gozdno-gospodarske načrte, ki jih morajo po tem zakonu sprejeti vse gozdno-gospodarske
organizacije. Načrte mora odobriti republiški sekretariat za gospodarstvo, po
odobritvi pa ti načrti postanejo obvezna smernica pri eksploataciji gozdov, ki
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je samo sestaven del gozdno-gospodarskih načrtov in obsega celotno proizvodnjo
od gojitve do poseka. V tem smislu predlog zakona predvideva, na načrt poleg
tega, da je v njem zapopaden ekonomski interes gozdno-gospodarske organizacije po sprejetju s strani republiškega sekretariata za gospodarstvo, postane
javni družbeni akt, ki se ga gozdno-gospodarsika organizacija pri svojem gospodarjenju z gozdom mora držati.
V tem smislu bi lahko zakon vplival na rednejšo preskrbo s posameznimi
gozdnimi sortimenti, v določeni meri, kolikor je to objektivno možno, pa bi lahko
povečal tudi maso proizvodnje lesa. Ostajajo pa razumljivo odprta vprašanja,
ki sem se jih že dotaknil v današnji razpravi. Gre namreč za precej delikatno
vprašanje, ali lahko z administrativnimi ukrepi uskladimo gozdno proizvodnjo
s kapacitetami lesno-predelovalne industrije in zlasti naraščajoče kemične industrije. Ta" možnost je republikam fakultativno prepuščena na osnovi zveznega
temeljnega zakona in je lahko republiški upravni organi uporabijo na ta način,
da opravijo ponovno revizijo vseh obstoječih kapacitet žagarske industrije.
To bi v bistvu pomenilo, da bi obstoječa dovoljenja prenehala veljati in da bi
pravnim osebam, ki se ukvarjajo z določeno dejavnostjo, že pridobljene pravice
vzeli. Menim, da že samo to kaže na izredno težko in delikatno opravilo, ki bi ga
taka revizija zahtevala. Ta način pa je, širše gledano, nevzdržen v našem celotnem gospodarskem sistemu, ker bi lahko bil očiten presedan za določene prijeme v odnosu do gospodarskih organizacij nasploh. Ce pa bi uporabili možnost,
ki jo daje zvezni predpis, je Izvršni svet mnenja, da bi poprej skupščinski
odbori in Skupščina morali biti seznanjeni z ustreznim, dokumentiranim materialom, na podlagi katerega bi lahko objektivno presodili, ali je v danem primeru na področju lesne industrije prikladno sprejeti nekatere administrativne
ukrepe in ali bi morebitna korist od takih ukrepov odtehtala samo metodo takega postopka. Izvršni svet tudi ni hotel predlagati Skupščini prenagljen predlog,
ki ne bi bil spremljan s takšno dokumentacijo1, ki bi omogočila razpravo- na
ustreznem nivoju in temu primerno odločitev. Zato v tekstu zakonskega predloga tega pooblastila ni, čeprav sicer obstoja možnost, da Skupščina na podlagi
materialov, ki jih bo izdelal republiški sekretariat za gospodarstvo kot fotografijo dejanskega stanja in problematike, dodatno sprejme dopolnitev zakona
v tem smislu, glede na to, da je omenjeno zvezno pooblastilo permanentno.
Priznati moram, da ni popolnoma odveč določena bojazen, da bo sistem,
kakršnega predlaga zakon, v neki meri okrepil monopolizem gozdnogospodarskih
organizacij. Poudaril bi tudi, da sestavljalo, zakona in Izvršni svet niso spregledali tega vprašanja in da je bila o tem problemu obširna razprava na seji
odbora. V bistvu je pri tem šlo za to, kaj lahko v dani situaciji storimo. Močna
deficitarnost v lesu je narekovala, da nujno storimo določene ukrepe v prometu
z lesom, zlasiti z zasebnega sektorja, da bomo vsaj kolikor toliko normalno
oskrbovali lesno-predelovalno in kemično industrijo z lesno surovino. Ko smo
se odločili za enotna podjetja, pa nisem brez razloga že v uvodni razpravi
omenil, da je treba uveljavljanje zakona in procese, ki jih bo to uveljavljanje
prineslo s seboj, pozorno spremljati in analizirati tako z ekonomike kot z
družbene strani.
Republiški upravni organi nameravajo v naslednjih dneh po sprejetju
zakona na podlagi sklepa Izvršnega sveta imeti s predstavniki občinskih skupščin konferenco, kjer naj bi praktično obdelali izvajanje zakonskih določil. Pri
tem mislimo poudariti —• in to se iz duha zakona čuti — da ima družba večji
interes samo pri dveh vprašanjih: da dobi večje ingerence za smotrnejše in
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kompleksnejše gospodarjenje z gozdovi, kar pomeni, da bi v bodoče prek gozdnogospodarskih načrtov v večji meri kot doslej pri zasebni lastnini gozdov bilo
mogoče ustvariti, da bi postopoma prišli do večje gozdarske proizvodnje. Nadalje
je družba zainteresirana, da v končni konsekvenci dobi večjo ingerenoo v
prometu z lesom, zlasti ker je ta. surovina zelo deficitarna. Nikakor pa družba
ni niti ekonomsko niti politično zainteresirana, da bi se v kakršnem koli smislu
okrnjeval interes zasebnega kmečkega lastnika za sodelovanje pri pogozdovanju
in pri eksploataciji gozda. Nasprotno menimo, da bi gozdno-gospodarske organizacije morale izkoristiti vse možnosti za to, da maksimalno mobilizirajo interes
zasebnega lastnika v gozdni proizvodnji in da bi tudi njegovi dohodki bili
odraz teh njegovih naporov. V tej osrednji točki so vse dosedanje diskusije
pokazale, da družbeni interes ni v eliminiranju zasebnega gozdnega posestnika
iz proizvodnje, ampak da je nasprotno prav tu njegova funkcija izredno pomembna; iz tega pa tudi sledi pomembnost njegove udeležbe pri samoupravljanju.
Predsednik Leopold Krese : Zeli še kdo besedo, prosim? (Ne javi se
nihče.) Tovariš Stanonik, ali vztrajaš po tej obrazložitvi še pri predlogu svojega
amandmaja?
Jože Stanonik: Pri svojem amandmaju še vedno vztrajam, ker sem
prepričan, da korektura ne spreminja bistva zakona, opozoril pa bi gozdna gospodarstva in občinske skupščine, da na to, kar sem predlagal, tudi mislijo.
Dosedanja praksa pri izdelavi statutov vas opozarja, da je marsikaj, kar bi
pravzaprav sodilo v statute, odpadlo in to danes na terenu v precejšnji meri
občutimo.
Predsednik Leopold Krese: Prosim predstavnika zakonodajncKpravne
komisije, da se izvaji v zvezi s predlaganim amandmajem.
Savo Šifrer: Zakonodajno-pravna komisija Skupščine je pri obravnavi
37. člena zakonskega predloga razpravljala o raznih možnih oblikah sodelovanja
kmetov - lastnikov gozdov v organih samoupravljanja gozdnih gospodarstev.
Na podlagi teh razprav je tudi predlagala, da se 37. člen zakonskega predloga
dopolni z dostavkom, ki se glasi takole:
»Določbe statuta oziroma splošnega akta iz prejšnjega odstavka veljajo,
ko jih potrdi pristojna občinska skupščina«. Komisija je bila namreč mnenja,
da so pravice in varnost kmetijskih proizvajalcev - lastnikov gozdov popolnoma
zadostno zagotovljene, če njihovi predstavniki sodelujejo v organu delavskega
samoupravljanja v podjetju. Glede konkretnega amandmaja pa menim, da
amandma ne bi bil popolnoma v skladu z našim sistemom, kajti pri nas ne
poznamo še neposredne demokracije in dajemo pravico odločanja delavskemu
svetu, ne pa zboru delovnih skupnosti. V okviru delavskega sveta pa bodo pri
vprašanjih, ki se tičejo gospodarjenja z gozdovi kmetov - zasebnikov, sodelovali
njihovi izvoljeni predstavniki in ti predstavniki bodo lahko uspešno zastopali
njihove interese. Glede na to je komisija mnenja, da se amandma zavrne.
Predsednik Leopold Krese: Prosim predstavnika odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora, da se izreče glede predlaganega amandmaja,
u
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Savo V o v k : Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov
Gospodarskega zbora je enakega mnenja kot sta zakonodajno-pravna komisija
Skupščine in Izvršni svet, to je da se amandma zavrne, ker meni, da je s tem,
da ima občinska skupščina ingerenco nad statuti delovnih organizacij, dano
zadostno jamstvo kmečkim lastnikom gozdov. Osebno pa sem mnenja, ker
delam v gozdno-gospodarski organizaciji, da je premalo zaupanja v družbene
sile, ki delujejo v teh organizacijah; verjetno, ker ne poznamo problematike
še iz druge plati. Tudi gozdno-gospođarske organizacije in ostale organizacije,
ki se ukvarjajo s prometom z lesom, nimajo svobodnih rok in jim, sicer v
družbenem interesu, še vedno družba določa plan sečnje. Kolikor nekatere
gozdno-gospodarske organizacije nimajo posluha za potrebe družbe, so potrebne
javne kritike, kar je bilo danes v manjši meri tudi slišati. Menim pa, da je
ta zakon toliko pomemben za slovensko lesno industrijo, da bo Skupščina, ko
bo občasno obravnavala gospodarsko problematiko, zajemala tudi tovrstne
probleme in ravno pri izvajanju tega zakona bo gozdarska služba dobila pravilnejšo orientacijo.
Predsednik Leopold Krese: Po 72. členu začasnega poslovnika našega zbora moramo najprej glasovati o predlaganem popravku. Dajem amandma,
ki ga je predložil tov. Stanonik, na glasovanje.
Kdor je za predloženi amandma, naj prosim dvigne roko. (7 poslancev
dvigne roko.) Kdo je proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal?
(5 poslancev dvigne roko.) Ugotavljam, da je predloženi amandma odklonjen.
Potem dajem na glasovanje predlog zakona v obliki, kot je bil tu predložen
in ga je obrazložil predstavnik Izvršnega sveta.
Kdor je za, naj prosim dvigne roko? (Večina poslancev dvigne roko.) Kdo
je proti? (6 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (3 vzdržani glasovi.)
Ugotavljam, da je bil predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o gozdovih soglasno sprejet.
Predlagam, da prekinemo z delom in da sejo nadaljujemo ob 16. uri.
(Seja je bila prekinjena ob 14.25 in se je nadaljevala ob 16.07.)
Predsednik Leopold Krese: Nadaljujem s 4. točko dnevnega
reda, to je z obravnavo in sklepanjem o predlogu odloka o uporabi 2 %
prometnega davka od prometa blaga na drobno za odpravo škod povzročenih
s poplavami, ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine SRS.
Dodatno je Izvršni svet predložil Skupščini amandma in predlog sklepa,
s katerim naj bi Skupščina pooblastila Izvršni svet, da začasno dodeljuje akontacije iz sredstev 2l0/o prometnega davka na maloprodajo za odpravo škod
povzročenih s poplavami. Predlog odloka, amandma in predlog sklepa sta
obravnavala odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora
in zakonodajno-pravna komisija Skupščine in sta o tem dala zboru pismeni
poročili, ki ste jih prejeli. Odbor je v razpravi zavrnil amandma in predlog
sklepa Izvršnega sveta ter dal svoj amandma k predlogu O'dloka. Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda
določil republiškega sekretarja za gospodarstvo Sveta Kobala. Odbor našega
zbora pa je določil za poročevalca Miloša Kobeta, predsednika tega odbora.
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Želi, prosim, kdo od predstavnikov dati k temu svojo ustno obrazložitev?
Besedo ima tovariš Sveto Kobal.
Sveto Kobal: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da v uvodu
navedem samo nekaj podatkov o obsegu škode po poplavah, ki naj bi jo reševali
s sredstvi 2 '%> prometnega davka od prodaje na drobno. Zaradi dolgotrajnega
deževja in hudih nalivov so v preteklem in letošnjem letu zelo narasle številne
reke in potoki ter poplavili obširna področja v mnogih krajih Slovenije. V
večji meri so poplave prizadele 40 občin. Prizadeti so bili zlasti kraji v Pomurju,
ob Dravi, Savi, Vipavi in ob kraških vodah. Posamezni kraji so bili poplavljeni
v različnih, v glavnem v 3 obdobjih. Prve poplave so bile v jeseni leta 1964,
druge v maju in juniju 1965, tretje pa avgusta in septembra letos. Nekateri,
kraji so bili tudi dvakrat poplavljeni. Po nepopolnih in ne dovolj preverjenih
poročilih so poplave povzročile ogromno škodo, za katero se ceni, da znaša
okoli 30 milijard dinarjev. Na poplave v lanskem letu odpade od tega zneska
17 milijard, 13 milijard pa znaša škoda letošnjega leta. Poplave so prizadele
vse panoge gospodarstva na poplavljenih področjih, predvsem pa industrijo,
kmetijstvo, promet, vodno gospodarstvo in ostale dejavnosti. Med industrijskimi objekti sta bili zlasti prizadeti Cinkarna v Celju in tovarna MTT v
Mariboru. Posebno so poplave prizadele kmetijstvo1 in to tako družbeni kot
zasebni sektor. Poplavljene so bile velike površine njiv in travnikov; ker je
voda stala dalj časa na poplavljenih površinah, je povsem uničila posevke in
krmo. Čeprav je na nekaterih področjih bilo možno s poznejšo setvijo ustreznih
rastlin delno nadomestiti izgubo, so vendar nastali dodatni stroški, ki bodo
vplivali tudi na letno bilanco kmetijstva. Od skupnega zneska škode odpade
skoraj tretjina na škodo, ki je nastala na cestah, mostovih in drugih cestnih
objektih. Po podatkih cestnega sklada in občinskih skupščin znaša škoda na
cestah I. in II. reda 5 milijard 49 milijonov dinarjev, na cestah III. in IV. reda
pa 4 milijarde 832 milijonov dinarjev. Po podatkih vodnega sklada znaša škoda
na reguliranih vodotokih 3 milijarde 81 milijonov dinarjev, na nereguliranih
vodotokih pa 1 milijardo 603 milijone dinarjev.
Nastala škoda je le delno krita z zavarovalnino. To pa predvsem zaradi
tega, ker večina poškodovanih objektov ni bila zavarovana, čeprav bi jih
delovne organizacije po predpisih morale zavarovati. To velja predvsem za
vse vodogradbene objekte. Iz obveznega zavarovanja pa so izvzete ceste in
cestni objekti, ki jih po dosedanjih predpisih ni treba obvezno zavarovati. Za
kritje nastale škode zaradi poplav v letu 1964 so zavarovalnice že izplačale
oziroma rezervirale 2 milijarde 14 milijonov dinarjev, za kritje škode po poplavah v letu 1965 pa 939 milijonov dinarjev. V zadnjem znesku pa ni zajeta
zavarovalnina za škodo, ki je nastala ob poplavi v noči med 2. in 3. avgustom
letos na področju Pomurja, Ptuja, Murske Sobote in Maribora. Ocenjuje se,
da 'bo za to poplavo izplačano okoli 580 milijonov dinarjev. Zavarovalnica bo
torej skupno izplačala približno 3,5 milijarde dinarjev in bo s tem krila le
dobrih 11 l0/o nastale škode. Skoda, ki so jo poplave povzročile gospodarskim
organizacijam in zasebnemu sektorju, je delno krita z zavarovalnino, delno pa
so jo gospodarske organizacije v svojem okviru krile s svojimi sredstvi. Hkrati
so h kritju škode prispevale tudi občine z uporabo rezervnih skladov, ki so
bili s posebnimi predpisi sproščeni.
Predloženi odlok v bistvu ne vnaša nekih novih principov v uporabo
sredstev 2'% prometnega davka od maloprodaje, ki ne bi bili znani in veljavni
li*
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že ob sprejemanju tako zveznega kakor republiškega predpisa o uvedbi posebnega začasnega prometnega davka na maloprodajo za odpravo škode po
poplavah. Treba je posebej poudariti, da gre za sredstva, s katerimi naj se
prispeva k odpravi neposredne škode, ki so jo povzročile poplave, torej za
tipičen enkratni ukrep, iz katerega izhaja način koriščanja sredstev, ki je enak
proračunskim izdatkom. Sredstva iz tega odloka bi se torej dajala brez obveznosti povračila. Že to dejstvo omejuje porabo sredstev za odpravo škode,
ki je bila povzročena s poplavami, predvsem na področju negospodarstva, ki
v največji meri ni bodisi prostovoljno' ali obvezno zavarovano, oziroma niso
bile izkoriščene vse možnosti za zavarovanje po sedanjem sistemu zavarovanja.
Iz tega izhaja, da se škoda, povzročena s poplavami v gospodarstvu, mora kriti
iz zavarovanja in morebiti skozi druge kreditno-finančne aranžmaje gospodarstva z ustreznimi bankami.
Že v dosednjih naporih so bila aktivirana za odpravo posledic poplav tudi
sredstva v okviru občinskih skupščin, zlasti pri tistih skupščinah, ki so s temi
sredstvi delno reševale neposredne in nujne primere privatnih proizvajalcev
in socialno-ogroženih občanov. Predloženi odlok zate* zaradi naštetih dejstev
omejuje uporabo sredstev iz 2'%» prometnega davka na popravilo cest, hidromelioracijskih in vodno obrambnih objektov ter drugih negospodarskih objektov javnega značaja. Prav na teh objektih namreč ni mogoče odpravo škode
reševati preko drugih virov financiranja in je zato potrebna izdatnejša pomoč
širše skupnosti.
Odlok predvideva, da sprejme globalno delitev sredstev za naštete tri kategorije objektov Skupščina SR Slovenije, detajlno razdelitev pa Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije. Tak postopek narekujejo nekatere okolnosti. Že sedanje ocene škode namreč kažejo, da bodo sredstva 2 %> prometnega davka
od maloprodaje občutno prenizka, zaradi česar bo potrebno reševati le najaktualnejše probleme ob ustrezni dinamiki koriščenja. Ne gre torej za odpravo
vseh škod, temveč predvsem za določitev kriterijev selektivnega reševanja
navedene problematike. Način uporabe sredstev ustreza metodi in postopku,
ki je običajen za proračune, zaradi česar je nujno in umestno, da Skupščina
razpravlja in sprejme vsaj globalno rešitev.
Uporaba in razdelitev sredstev bo spričo njihovega skromnega obsega razumljivo sprožila številne diskusije in nasprotujoča si stališča na terenu. Pri
teh razpravah bodo morali sodelovati republiški poslanci/zato bi bilo koristno,
če bi se s problemi detajlneje seznanili cb sklepanju o globalni delitvi sredstev,
ne glede na obveznost Izvršnega sveta, da kasneje predloži Skupščini podrobno
poročilo o koriščenju sredstev. V predlogu odloka je postavljen tudi rok za
dostavo posameznih predlogov republiškemu sekretariatu za gospodarstvo, ki
je zadolžen za izdelavo predloga razdelitve teh sredstev, naj omenim, da sekretariat že sedaj intenzivno zbira potrebne materiale in sodeluje pri pripravi
predloga razdelitve z občinskimi skupščinami, cestnim in vodnim skladom.
Ob koncu kratke obrazložitve bi želel poudariti, da je v razpravah o
predloženem odloku v številnih forumih prišla ponovno do izraza zahteva, da
se saniranje škode po raznih katastrofah uredi s trajnejšim mehanizmom,
zlasti preko zavarovalnega odnosa, kar bi omogočilo obsežnejšo akcijo in vzbudilo interes predvsem na področju preventive, kar je razumljivo najracionalnejši
način reševanja navedene problematike.
V zvezi s predloženim dodatnim sklepom glede izdaje pooblastila Izvršnemu
svetu, da lahko daje določene akontacije iz teh sredstev, bi moral predložiti
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, določeno spremembo iz dveh razlogov: pravne službe Izvršnega sveta so ugotovile, da lahko Izvršni svet daje določene akontacije tudi brez tega sklepa,
prav tako pa tudi iz čisto praktičnih razlogov, ker predlog sklepa ni prišel
na dnevni red zasedanja Republiškega zbora, tako da predlog dodatnega sklepa'
v imenu Izvršnega sveta Skupščine SRS umikam.
Predsednik Leopold Krese: Ali želi še besedo predstavnik stalnega
odbora? (K besedi se prijavi poslanec Miloš Kobe.)
Miloš Kobe: Tovarišice in tovariši poslanci! Kot je navedeno v poročilu
odbora, ki ste ga med drugim gradivom prejeli za današnjo sejo, je odbor na
svoji seji zavrnil amandma in predlog sklepa Izvršnega sveta. Slednji je namreč
izhajal iz predloženega amandmaja.
Ko je odbor zavrnil oba akta, je imel pred očmi naslednje: ali je resnično
treba, da Skupščina predpiše globalno razdelitev teh sredstev, ali pa se lahko
razdelitev teh sredstev prepusti Izvršnemu svetu.
Odlbor se je v razpravi soglasno postavil na stališče, da dejstvo, da bo
sredstev znatno manj kot pa znaša škoda, še ne more biti razlog za prenos
odločitve o razdelitvi sredstev na Skupščino. Po mnenju odbora je namreč
stvarna in objektivna ocenitev škode, ki jo lahko* izvede, le strokovni republiški
organ, v tem primeru Republiški sekretariat za gospodarstvo, edini kriterij za
določanje globalne razdelitve in da zato načelno* ne bi smelo priti do drugačnega
usmerjanja teh sredstev. Odbor meni, da je zlasti pomembno, da je ocenitev
škode opravljena objektivno in strokovno, za kar so predvsem poklicane strokovne službe Izvršnega sveta in Republiškega sekretariata za gospodarstvo,
nikakor pa ne Skupščina. Menim, da Skupščina lahko v celoti zaupa objektivnosti Izvršnega sveta in strokovnosti njegovih služb, zlasti, ker je, kot smo
obveščeni, Izvršni svet pooblaščen za dodelitev nujnih akontacij v okviru
sredstev in zato ni tehtnega razloga, da ne bi Izvršni svet v celoti opravil
delitev teh sredstev.
Prav tako je po našem mnenju nevzdržen argument, ki ga je v zvezi s
predloženim amandmajem navedel na seji odbora predstavnik Izvršnega sveta,
da namreč obstajajo močni pritiski raznih lokalnih faktorjev za dodelitev
sredstev. Ponovno poudarjam, da v primeru, če strokovna služba objektivno
ugotovi škodo, ni razloga, da Izvršni svet ne sprejme to ocenitev in zato na
osnovi vsega tega odbor predloženi amandma Izvršnega sveta zavrača in predlaga amandma kot ste ga dobili v gradivu za sejo.
Predsednik Leopold Krese: Kdo še želi, prosim, besedo? Ce nihče,
prehajam na glasovanje. Iz izvajanja predstavnika Izvršnega sveta izhaja, da
Izvršni svet umika predlog sklepa, ne pa tudi amandmaja.
Sveto Kobal: Izvršni svet umika predlog sklepa, amandma pa je
sestavni del predloga odloka o uporabi 2'% prometnega davka od prometa blaga
na drobno za odpravo škod povzročenih s poplavami.
Predsednik Leopold Krese: Potem dajem na glasovanje amandma
odbora. Kdor je za amandma, ki ga predlaga odbor za proučevanje zakonskih
in 'drugih predlogov našega zbora in ga je obrazložil tovariš Miloš Kobe, naj
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prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se
je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je amandma sprejet.
Dajem na glasovanje predlog odloka v celoti. Kdor je za predlog odloka,
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je obravanavo in sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o cestnem skladu SR Slovenije.
Predlog zakona je Skupščini predložil odbor za družbeni plan, finance in
proračun Republiškega zbora, ki je določil za svojega predstavnika Matijo
Maležiča, podpredsednika odbora. Zeli dati k temu pismenemu predlogu še
morda ustno obrazložitev predstavnik odbora za proučevanje zakonskih in
drugih predlogov našega zbora ali pa predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želita.)
Tovariš Matija Maležič, ki je na seji Republiškega zibora, me je obvestil, da ne
želi posebej obrazlagati predloženi zakonski predlog, kolikor ne bo za to
posebne zahteve.
Pričenjam razpravo o zakonskem predlogu. Kdo želi, prosim, razpravljati?
(Nihče.)
Ce se nihče ne javlja k razpravi, dajem, predlog zakona 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 predlog zakona soglasno sprejet.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo o
spremembah finančnih načrtov republiških skladov za leto 1965, ki so jih
upravni odbori skladov dali Skupščini SR Slovenije na vpogled.
Gre za spremembo finančnih načrtov vodnega sklada SRS in sklada SRS
za pospeševanje kmetijstva.
O predloženih spremembah finančnih načrtov je razpravljal odbor za
proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega ^bora in izdelal poročilo,
ki ste ga prejeli. Upravni odbori obeh skladov, ki so bili vabljeni, da sodelujejo
pri razpravi o tej točki dnevnega reda, so določili za svoje predstavnike: upravni
odbor vodnega sklada SRS tovariša Ivana Rosa, predsednika upravnega odbora in upravni odbor • sklada SRS za pospeševanje kmetijstva tovariša inž.
Veljka Križnika, predsednika upravnega odbora tega sklada. Izvršni svet je
k tej točki dnevnega reda določil za svojega predstavnika republiškega sekretarja za gospodarstvo Sveta Kobala.
Zaradi preglednosti in raznovrstnosti problematike posameznega sklada
predlagam, da ločeno razpravljamo o vsakem skladu. Na osnovi tega predlagam,
da najprej razpravljamo o spremembi finančnega načrta vodnega sklada SRS.
Zeli predstavnik sklada dati še ustno poročilo? (Ne javi se nihče.) Ker kaže,
da ga trenutno ni tu, oziroma kot poročevalec razpravlja v Republiškem zboru,
predlagam, da zamenjamo vrstni red obravnave obeh skladov. Besedo ima
poslanec Miloš Kobe.
Miloš Kolbe: Tovariši in tovarišice poslanci! Želel bi ponovno izraziti
svoje nezadovoljstvo, da v predloženih materialih za današnjo sejo pogrešam
obrazložitev predstavnika sklada za pospeševanje kmetijstva. Tudi na seji od-
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bora smo to že igraj ali in menim, da je potrebno tudi na našem zboru ponovno
grajati tako slabo pripravljeni material, ki je brez vsake podrobne obrazložitve.
Predsednik Leopold Krese: Predlagam, da ne glede na to, da ni
predstavnikov upravnih odborov obeh skladov, pričnemo z razpravo. Če bo tek
razprave zahteval, da bomo poklicali določene predstavnike, da dajo obrazložitev
oziroma odgovor.
Lojze Blenkuš: Tovarišice in tovariši poslanci! K predloženemu rebalansu finančnega načrta vodnega sklada SRS želim dati kratko dodatno
obrazložitev.
Uvodoma bi rad poudaril, da predloženi rebalans finančnega načrta sklada
ne prinaša nobenih bistvenih kvalitetnih ali kvantitetnih sprememb. Temelji
namreč na zmanjšanju dotacije iz republiškega proračuna od prvotno odobrenih
150 milijonov dinarjev na sedanjih 49,5 milijona dinarjev, kar pomeni zmanjšanje za približno 100 milijonov dinarjev. Hkrati pa so skladu dodatno dodeljena sredstva iz 5'°/o republiške rezerve za odpravo škode po poplavah v
višini 160 milijonov dinarjev. .Nadaljnjo spremembo finančnega načrta sklada
so narekovale tudi naslednje postavke: na temelju sporazuma med Socialistično
republiko Slovenijo in republiko Avstrijo smo prevzeli določene obveznosti pri
regulaciji mejnega potoka Kučnice, hkrati pa je bil uveljavljen 10'% garancijski polog na investicije pri regulacijskih in drugih delih.
Te spremembe niso prinesle, kot sem že v uvodu povedal nobenih kvantitetnih niti kvalitetnih sprememb. To pa zato, ker je v dosedanji politiki
financiranja prek vodnega sklada težko govoriti o neki načrtni politiki, saj
so sredstva, ki so bila po sedanjem temeljnem zakonu dodeljena vodnemu
skladu glede na celotna sredstva vodnih skupnosti minimalna in so predstavljala približno 15'%. Tako so spremembe, ki so bile opravljene ob rebalansu
finančnega načrta sklada predvsem v 10-odstotnem garancijskem pologu pri
osnovnih investicijah razen pri hidromelioraciji Pesnice, kjer je osnovni polog
vezan na zvezni kredit in je bilo treba zagotoviti dodatna sredstva za 10 %
garancijski polog. Omenim naj, da je odpadlo nekaj del, tako npr. melioracija
osuševalnega polja Cornovec, ker lokalni faktorji niso uspeli zagotoviti lokalnih
sredstev in ker so dodatni izračuni pokazali, da investicija znatno presega
prvotne predračune; nadalje je odpadla tudi hidromelioracija Vipavske doline,
ker niso bili pravočasno izdelani projekti in ker niso bila zagotovljena lokalna
sredstva.
Opozoril (bi, da rebalans ne upošteva, razen omenjenih 160 milijonov
dinarjev nobenih del za odpravo škode po poplavah, ker bo šele glede na
odobritev, ki jo bo dal Izvršni svet, možno razporediti določena sredstva za
odpravo škode po poplavah.
Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Ce nihče,
zaključujem razpravo in ker je bil predlog spremembe finančnega načrta
vodnega sklada SRS dan samo na vpogled in v razpravo, ugotavljam, da je
predlog sprememb finančnega načrta vodnega sklada SRS v našem zboru sprejet.
Prehajamo na razpravo o spremembi finančnega načrta sklada SRS za pospeševanje 'kmetijstva.
Zeli morda kdb od predstavnikov našega odbora, ali predstavnik Izvršnega
sveta besedo? (Ne javi se nihče.) Zeli kdo drug razpravljati? (Ne javi se nihče.)
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Če nihče, ugotavljam, da smo tudi spremembo finančnega načrta sklada SRS
za pospeševanje kmetijstva prav tako sprejeli na znanje.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo' in
sklepanje o predlogu sklepa o dovoljenju za pripojitev in spojitev železniških
transportnih podjetij v SR Sloveniji.
Predlog sklepa je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za
svojega predstavnika določil republiškega sekretarja za gospodarstvo Sveta
Kobala. Ali želi tovariš Kobal dati še ustno poročilo? (Ne.) Predlog je prav tako
obravnaval odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora
in zakonodajno-pravna komisija Skupščine, ki sta predložila pismeno poročilo.
Zeli mogoče kdo od njunih predstavnikov dati še ustno obrazložitev? (Ne.)
Pričenjam razpravo o predlogu. Kdo želi besedo, prosim? (Nihče.)
Dajem predlog sklepa o dovoljenju za pripojitev in spojitev železniških
transportnih podjetij v SR Sloveniji na glasovanje. Kdor je za, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je sklep, s katerim se dovoljuje pripojitev in spojitev železniških transportnih podjetij v SR Sloveniji, sprejet.
Obveščam zbor, da je ta sklep prav tako na dnevnem redu Republiškega
zbora in da bo začel veljati, kolikor ga bo tudi Republiški zbor sprejel v enakem
besedilu.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja.
Na 28. seji našega zbora je poslanec Ivan Zivič postavil poslansko vprašanje
glede postopka za povračilo škode, ki je nastala na krompirju zaradi neučinkovitih škropiv. To poslansko vprašanje ste dobili razmnoženo za današnjo sejo.
Ker pa je poslanec zahteval pismeni odgovor, mu je republiški sekretariat za
gospodarstvo tudi pismeno odgovoril. Poslanec Ivan Zivič se z odgovorom ne
zadovoljuje, zato je zaradi svoje odsotnosti stavil pismeno dodatno vprašanje,
ki ga bomo poslali Izvršnemu svetu. Izvršni svet pa bo na to dodatno vprašanje
odgovori na prihodnji seji.
Prav tako sta na 28. seji našega zbora poslanca Elka Grilc in Edo Komočar
postavila vprašanje, zakaj splošna gospodarska banka SR Slovenije ne dobi
iz proračuna odobrenih sredstev za financiranje osnovnega šolstva. Na vprašanje je odgovoril član Izvršnega sveta Rudi Cačinovič, v imenu Splošne gospodarske banke SRS pa je dal pojasnilo generalni direktor, poslanec našega
zbora Riko Jerman. Poslanka Elka Grilc je prosila, da ji Izvršni svet pošlje
pismeni odgovor. Ker je Izvršni svet ta odgovor poslal, vprašam tovarišico
Elko Grilc, če se z odgovorom zadovoljuje. Ker kaže, da ni navzoča, jo bomo
vprašali na prihodnji seji, da se izreče glede odgovora.
Prav tako prosim, da tovariš Edo Komočar pove, če se zadovoljuje z
odgovorom.
Edo Komočar: Da.
Predsednik Leopold Krese: Nadalje vprašam tovarišice in tovariše
poslance, če ima kdo kako novo vprašanje? Tovariš Riko Rižnar.
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Riko Rižnar: Tovarišice in tovariši poslanci! Naša skupščina je v
zadnjih letih že večkrat razpravljala o problematiki razvoja trgovine, obrti,
gostinstva in turizma. Pri tem je pravilno nakazala potrebo po pospešenem
razvoju teh panog, zlasti glede na njihovo zapostavljanje v preteklih letih,
ko smo skozi ustrezno gospodarsko politiko forsirali razvoj industrije in kmetijstva. Načela gospodarske reforme določajo med drugim tudi to, da se izenačijo pogoji gospodarjenja med različnimi panogami gospodarstva, gospodarske
organizacije pa naj bi skozi spremenjeno, za delovne skupnosti ugodnejšo1 delitev, dobile možnost za hitrejšo modernizacijo in s tem uspešnejše vključevanje
v mednarodno menjavo. Videti pa je, da je v naglici ob pripravah za gospodarsko reformo bila prezrta pomembnost nadaljnjega razvoja omenjenih panog,
oziroma niso bile proučene negativne posledice, ki jih bo za te panoge povzročil
na novo uvedeni 12 ®/o prometni davek za specifično opremo v trgovini, obrti,
gostinstvu in turizmu. V drugem odstavku 2. člena zakona o zveznem prometnem davku je namreč določeno, da se za specifično' opremo, ki zajema 75.,
76., 77. in 79. skupino osnovnih sredstev, plača 12-odstotni zvezni prometni
davek. To določilo je povsem nelogično, saj predstavlja ta specifična oprema
v omenjenih panogah osnovna sredstva, s katerimi gospodarske organizacije
opravljajo svojo poslovno dejavnost. To pomeni hudo diskriminacijo teh dejavnosti in oviro za nadaljnji razvoj trgovine, obrti, gostinstva in turizma.
Omenjeno zakonsko določilo prizadene namreč še posebej te dejavnosti, ker
pri njih oprema predstavlja večji del od skupnih osnovnih sredstev. Od te
opreme pa je odvisen napredek teh panog, njihova modernizacija, pa tudi
uspešnost inozemskega turizma pri nas.
Prosim za odgovor, ali je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije že proučil
te probleme, kaj je ukrenil in kako kaže z rešitvijo' teh problemov. Kolikor
na vprašanje ni možno že danes odgovoriti, prosim za hiter pismeni odgovor.
Predsednik Leopold Krese: Besedo ima inž. Franc Tesovnik.
Inž. Franc Tesovnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Na podlagi
177. člena in 178. člena republiške ustave ter 102. in 104. člena začasnega
poslovnika našega zbora postavljam v imenu skupine poslancev Gospodarskega
zbora, ki jo tvorijo Miloš Kobe, Ivan Arzenšek, Jelka Kajzersberger, Jožica
Farčnik-Mrvar, Ema Kruhar, Drago Pere, Silvo Rozman, Bogo Tomše in v
svojem imenu poslansko vprašanje, ki se nanaša na nadaljevanje del v zvezi
z izgradnjo energokemičnega kombinata v Velenju. Uvodoma bi rad kratko
informiral naš zbor o stanju del pri izgradnji EKK Velenje.
Podjetja, ki opravljajo projektantska dela, so ta ustavila, ker se jim ne
izplačujejo mesečne situacije. Tako sta npr. SMELT in Inštitut za metalne
konstrukcije -ustavila projektiranje generatorske postaje in naprav za transport
premoga. Projektivni biro Velenje pa odklanja nadaljevanje projektantskih
del, ker je zaradi dosedanjih neplačanih situacij s strani EKK Velenje prišel
v položaj, da verjetno ne bo mogel izplačati osebnih dohodkov. Ker niso sklenjene pogodbe, Metalna Maribor ne more začeti s proizvodnjo domače opreme,
čigar dobavni rok znaša od 18 do 24 mesecev, tako da tudi v primeru, če bi se
sedaj sklenile te pogodbe, dobava opreme ne bi mogla slediti pred letom 1968.
Pri tem je treba poudariti, da bi del te opreme potrebovali že pri redni montaži
prihodnje leto. EKK Velenje nadaljnje pogodbe o dobavi opreme ne more
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sklepati, ker banka ne zagotavlja potrebnih sredstev, oziroma ni sredstev za
pokritje že sklenjenih pogodb.
Skratka, če naj EKK Velenje gre v pogon konec leta 1967, se mora še
letos omogočiti naročilo domače opreme, intenzivno se morajo nadaljevati že
zamujena gradbena dela, nadaljujejo naj se projektantska dela in zagotovi
nemoten dotok potrebnih sredstev. Za izgradnjo EKK Velenje je bilo letos
predvidenih okoli 6 milijard dinarjev, o čemer je na začetku leta tekla tudi
razprava v naši Skupščini. Do sedaj je bilo v tem letu porabljeno samo 1084 milijonov dinarjev, za pokrivanje vseh stroškov in trans pa bi bilo potrebno
do konca leta še okoli 2260 milijonov dinarjev, ker večja sredstva glede na
zamujeni čas letos ne bi mogli smotrno porabiti.
Problematika izgradnje EKK Velenje je bila v začetku leta obravnavana
na seji našega zbora, ki je menil, da je to vprašanje potrebno obravnavati in
reševati v sklopu celotne energetske problematike v Sloveniji. Takrat bi znašali
stroški ob ustanovitvi izgradnje Velenja približno 11 milijard dinarjev, danes
pa se ti stroški ocenjujejo na približno 20 milijard dinarjev. Oprema iz inozemstva prihaja po prvotno sprejetem načrtu. Poskusi, da bi podaljšali dobavni
rok te opreme, niso uspeli, ker so inozemski dobavitelji že naročili izdelavo
opreme pri izvajalcih del. Oprema iz Češkoslovaške že redno prihaja in je te
opreme že na prostoru ob Termoelektrarni Šoštanj približno 1500 ton, oziroma
po najnovejših podatkih okoli 2000 ton. Do konca leta bo količina te opreme
narasla na približno 4000 ton, v naslednjem letu pa so predvidene dobave
30 000 ton opreme. Prispela oprema se iztovarja daleč stran od lokacije, kjer
bo montirana, uskladišči pa se kar na prostem. Nujno potrebno bi bilo, da se
ta oprema tehnično zavaruje. Tako poslovanje povzroča dodatne stroške, ki se
že sedaj ocenjujejo na približno 180 do 200 milijonov dinarjev. Razkladanje
opreme opravljata podjetje Elektromontaža iz Maribora in delovna skupina
Rudnika lignita Velenje. Zaradi pomanjkanja sredstev ne more EKK Velenje
plačati tekoče stroške razkladanja opreme, zato obstoji nevarnost, da se preneha
z delom. V ilustracijo slike, v kateri se nahaja EKK Velenje, naj navedem,
da si mora podjetje za plačilo dostave vagonov na industrijski tir izposojati
denar iz blagajne vzajemne pomoči delavcev EKK Velenje. Ta fond je znašal
približno 200 000 dinarjev, vendar je že izčrpan. Denar za manjše pošiljke, ki
jih prejema podjetje to je od 460 do 1500 dinarjev in so vezane na odkup,
zalagajo uslužbenci sami. Prav tako je problematično izplačilo osebnih dohodkov, za katere se do včeraj ni še vedelo, ali jih bodo zaposleni prejeli ali
ne. Trenutno ima EKK Velenje 63 zaposlenih s srednjo in visoko šolsko izobrazbo, njihovi bruto osebni dohodki pa znašajo mesečno približno 13 milijonov dinarjev.
Še posebej pa moram opozoriti na naslednje: v primeru, da se bo izgradnja
znatno zakasnila, lahko pride do velike škode zaradi zapadlosti garancijskih
rokov za inozemsko opremo. Tudi če se bo rok izgradnje podaljšal, bo potrebno
od leta ,1967 dalje plačevati letno približno 4 do 5 milijard dinarjev anuitet,
ne glede na to, ali bo kombinat obratoval ali ne. Prav tako lahko tudi zakasnitev pričetka obratovanja povzroči, da sicer danes moderna oprema, toliko
zastara, da njena vgraditev ni več aktualna. Zaradi pomanjkanja sredstev je
zaščita in uskladiščen je opreme neustrezno, kar bo gotovo pustilo vidne posledice na opremi.
V zvezi z novimi gospodarskimi ukrepi je prav gotovo otežena tudi nadaljnja zagotovitev potrebnih sredstev. Vendar zaradi tega rešitev problema
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izgradnje EKK Velenje ni mogoče zavlačevati, ker to povečuje stroške našega
gospodarstva. Zato v imenu skupine poslancev menim, da je vprašanje izgradnje EKK Velenje zelo aktualno ter na osnovi spredaj navedenih dejstev
zastavljamo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednja vprašanja, na
katere želimo dobiti pismeni odgovor:
1. Kakšno je sedanje stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do
izgradnje EKK Velenje. Ali stoji še na istem stališču kot ob izdaji poroštva
splošni gospodarski banki SRS za najetje kredita za izgradnjo EKK Velenje,
katero je ponovno potrdil v pismu Splošni gospodarski banki SRS v začetku
tega leta?
2. Kakšno je stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do bodočega
načina financiranja in kakšna dinamika izgradnje EKK Velenje se predvideva
v bodoče?
3. Kaj namerava Izvršni svet ukreniti, da bi se preprečila škoda, ki bo
nastala, če se podaljša rok izgradnje in zaradi tega zapadejo garancije s strani
inozemskih dobaviteljev opreme, hkrati pa se bodo zvišali stroški izgradnje in bo
zaradi tega proizvodna cena plina višja?
4. Kdo bo odplačeval anuitete, ki bodo dospele že leta 1967, EKK Velenje
pa v tem času še ne bo obratoval?
5. Če našteta vprašanja ne bodo rešena, kdo bo nosil odgovornost za nastalo
škodo?
Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Sveto Kobal.
Sveto K obal: Poskusil bom takoj odgovoriti na prvo vprašanje, ki
ga je stavil poslanec Riko Rižnar, kolikor se tovariš poslanec s tem strinja.
Seveda pa nas to ne odveže dolžnosti, da damo tovarišu Rižnarju tudi pismen
odgovor. Vprašanje, ki ga je postavil tovariš Rižnar, načenja problem, kakšne
posledice ima novi sistem pobiranja prometnega davka za nekatere gospodarske dejavnosti. Menim, da je bila celotna sprememba pobiranja prometnega davka, to je prenos iz proizvodnje v potrošnjo v načelu izredno napredna. Zato se je za tako spremembo posebej zavzemala naša republika.
Ta sprememba pomeni namreč očiščenje proizvodnje notranjih davkov, kar
omogoča realnejšo komparacijo z inozemskimi firmami, ker je doslej notranja relativno visoka stopnja akumulacije izvirala dejansko tudi iz obdavčevanja
notranje potrošnje. Naši organi so aktivno sodelovali že v pripravi tega zakona,
pri čemer so stali na stališču, da bi prometni davek v smislu obremenjevanja
potrošnje moral temeljiti na obremenitvi končne, neproduktivne potrošnje, to
se pravi tiste potrošnje, ki dejansko definitivno izstopa iz ciklusa proizvodnje.
To pomeni z drugimi besedami, da ne more biti s prometnim davkom obremenjena produktivna potrošnja oziroma nakup osnovnih sredstev, delovnih sredstev in objektov. To načelo pa v zakonu ni bilo v celoti sprejeto, ampak so bile
pri definiranju teh pojmov zadržane nekatere stvari, ki so se v praksi že pokazale kot nevzdržne in ki so potrdile naše načelno stališče. Pri tem ne gre samo
za vprašanje opreme v gostinstvu, trgovini in obrti, temveč tudi za stališče do
materiala, ki se uporablja za režijske stroške in materiala, ki se direktno uporablja za proizvodnjo.
Ob tej priložnosti moram omeniti, da je bila takoj ob uveljavitvi tega zakona
ustanovljena pri Izvršnem svetu delovna skupina, ki je posebej zadolžena, da
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stalno spremlja delovanje prometnega davka in njegov vpliv na proizvodnjo in
potrošnjo. Te probleme smo tekoče spremljali in izdelali tudi analizo vpliva
prometnega davka ne samo pri že zgoraj omenjenih področjih, ampak tudi
vpliv prometnega davka na potrošnjo gradbenega -materiala na gradbena podjetja, še posebej pa vpliv na zasebno stanovanjsko izgradnjo in gradbeno obrt,
kakor tudi vpliv na močnejšo realizacijo stanovanjske izgradnje v okviru gradbenih podjetij. Vso to problematiko smo že nakazali Zveznemu izvršnemu svetu
ter imeli v tej zvezi nekoliko sestankov z zveznimi organi, zlasti s predstavniki
zveznega sekretariata za industrijo in trgovino in zveznega sekretariata za
finance. Povedati moram, da je v teh razgovorih prišlo do precejšnje soglasnosti,
da so v zakonu nekatere nelogičnosti, ki sicer niso bile popolnoma neznane že
ob izdelavi zakonskega predloga, praksa pa je potrdila, da so nekatere stvari
dejansko nevzdržne. Tako računamo, da bo v doglednem času prišlo do spremembe zakona, predvsem na področjih, o katerih sem sedaj govoril in pri
nekaterih vprašanjih, ki se tičejo administracije, ki jo povzroča novi zakon.
Slednje velja zlasti za trgovino, pri čemer naj bi se poenostavila celotna problematika obračuna davka.
Glede na sedanjo situacijo,'menim, da lahko v doglednem času pričakujemo
ustrezne rešitve.
Na drugo vprašanje pa bo pismeni odgovor dan do prihodnje seje.
Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? Besedo ima Jožica
Farčnik-Mrvar. Pred tem pa še vprašam poslanca Rika Rižnarja, če se z odgovorom zadovoljuje.
Riko Rižnar: Z odgovorom se zadovoljujem s pripombo, da želim dobiti še pismeni odgovor.
Inž.. Jožica F a rčn i k : Tovarišice in tovariši poslanci! Moje vprašanje
se nanaša na področje, ki je bilo danes že obravnavano v razpravi, in sicer
preskrba z energijo v Sloveniji. Vendar glede na to. da odgovora na postavljeno
vprašanje nismo dobili, bi imela še eino vprašanje k tej problematiki, in sicer
se nanaša na preskrbo s plinom,. To vprašanje je izredno pomembno1 za naše
večje industrijske centre, ker že za sedanjo, še zlasti pa za povečano proizvodnjo
rabimo zanesljive vire za preskrbo s tovrstno energijo. V zadnjem času se
precej govori o uvozu plina iz Alžira in s tem v zvezi o plinovodu iz: Kopra preko
Slovenije v Avstrijo ter na Češkoslovaško. S tem v zvezi bi prosila za čimbolj
konkreten odgovor, kako daleč so načrti za gradnjo takega plinovoda in kakšni
so izgledi za njegovo realizacijo ter ali je za projekt usklajen s sedanjim
programom Einergokemičnega kombinata Velenje.
Predsednik Leopold Krese: Predlagam, da tudi na to vprašanje da
Izvršni svet odgovor na prihodnji seji. Zeli še kdo besedo k tej točki dnevnega
reda? (Ne javi se nihče.)
Ce ne želi nihče več razpravljati, ugotavljam, da je dnevni red seje izčrpan.
Ker Republiški zbor še ni sprejel vseh sklepov, odlokov in zakonskih predlogov,
ki jih sprejema hkrati z našim zborom, moramo počakati, da jih tudi on
sprejme. V primeru, da jih ne bi sprejel v enakem besedilu, moramo potem
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o njih ponovno razpravljati oziroma jih usklajevati. Zaradi tega odrejam odmor
za nedoločen čas.
(Seja je bila prekinjena ob 16.40 in se je nadaljevala ob 16.50.)
Predsednik Leopold Krese: Obveščen sem od predsednika Republiškega zbora, da so zakonski predlogi in sklepi, o katerih sta analogno razpravljala in sklepala oba zbora, tudi v Republiškem zboru sprejeti v enakem besedilu kot v našem zboru. S tem ugotavljam in obveščam zbor, da so ti sklepi in
zakoni veljavni. Zaključujem današnjo sejo.
(Seja je bila zaključena ob 16.55.)
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24. seja
(.15. septembra 1965)
Predsedoval: Ivo Tavčar, predsednik
Prosvetno-kulturnega zbora
Začetek seje ob 9.05.
Predsednik Ivo Tavčar: Začenjam 24. sejo Prosvetno-kulturnega zbora
Skupščine SR Slovenije.
Svojo odsotnost je opravičil tovariš Veljko Troha.
Ugotavljam, da je zibor sklepčen in predlagam za današnjo sejo naslednji
dnevni red:
1. odobritev zapisnika 23. seje Prosvetno-kulturnega zbora;
2. poslanska vprašanja;
3. razprava o vprašanjih prosvete, kulture in znanosti v zvezi s spremembami v gospodarstvu;
4. razprava o proračunskih spremembah;
5. razprava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o skladu
SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov;
6. razprava in sklepanje o predlogu zakona o nagrajevanju vajencev.
Ali ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšno pripombo oziroma
spreminjevalni ali dopolnilni predlog? (Ne javi se nihče.) Ce ne, menim, da je
predlagani dnevni red sprej et in prehaj amo nal. točko dnevnega reda,
to je na odobritev zapisnika 23. seje Prosvetno-kulturnega zbora.
Ima kdo kako pripombo k osnutku zapisnika? (Ne javi se nihče.) Ce ne,
menim, da je zapisnik odobren.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslansko
vprašanje.
Poslanec France Stiglic je pismeno zastavil vprašanje v zvezi s filmskimi
novicami. Izvršni svet je sporočil, da bo na vprašanje odgovoril tov. Tomo Martelanc, republiški sekretar za prosveto in kulturo.
Tomo Martelanc: Tovarišice in tovariši poslanci, tovariš predsednik!
Poslanec tovariš France Stiglic je stavil naslednje vprašanje: »Slovenski kinematografi ne predvajajo več filmskih novic, čeprav zakon o varstvu domačega
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filma in dopolnilna uredba varujeta prikazovanje filmskih novic celo s kazenskimi sankcijami. Po dolgotrajnih bojih za komentiranje filmskih novic v slovenskem jeziku je zdaj v ospredju vprašanje plačevanja filmskih novic; ker niso
bile plačane, jih je proizvajalec nehal pošiljati. Vsekakor je spornih vprašanj
okoli filmskih novic več. Vendar, kakšno je ob nastali situaciji mnenje Izvršnega
sveta in kaj je podvzel za razrešitev neljubega in celo protizakonitega položaja.«
Odgovor na vprašanje: Najprej kratko pojasnilo o pravnem statusu filmskih
novic. Filmske novice so, tako jih označuje 85. člen zakona o tisku in drugih
oblikah informacij, filmi, ki sproti obveščajo javnost o dogodkih in pojavih v
državi in tujini. Zanje skrbi v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji
zavod Filmske novosti v Beogradu. Filmske novosti so samostojen zavod, ki
ima po 14. členu citirane uredbe dohodke od prodaje ali prometa filmskih novic
in drugih informativnih filmov ter posnetega gradiva, od plačil za storitve s
svojega področja in iz drugih virov. Filmske novice pa so posebej zaščitene in
to z zakonom o varstvu domačega filma iz leta 1962 in z uredbo, ki je sledila
temu zakonu. S temi predpisi so kinematografi zavezani po določenem ključu
predvajati filmske novice. Če jih ne predvajajo, morajo plačati globo.
In kako je s financiranjem zavoda Filmske novosti? Do meseca julija .1962.
leta je Filmske novosti delno financiral centralni filmski fond, stroške osnovne
dejavnosti, to se pravi snemanje filmskih novic, pa je pokrival zvezni proračun.
Z decentralizacijo zveznega filmskega fonda in z ustanovitvijo republiških skladov so ostale Filmske novosti brez sredstev za razmnoževanje kopij filmskih
novic. Zavod je poskušal skleniti pogodbe neposredno s kinematografi. Ker pa
je bila zakupnina skoraj za vse kinematografe nesprejemljiv dodatni strošek, se
večji del kinematografov sploh ni naročil na filmske novice. Tako naj bi breme
plačevanja filmskih novic padlo na republiške filmske sklade. Republiški filmski
skladi so spočetka odločno odklanjali financiranje filmskih novic, ker po njihovem mnenju to ni njihova naloga, niti po zakonu niti po njihovem statutu. Filmski sklad v Sloveniji je poleg tega zavračal dotiranje filmskih novic tudi iz naslednjih razlogov:
Prvič, dolgo časa je bilo odprto načelno vprašanje sinhronizacije filmskih
novic. Stroške za sinhronizacijo v slovenskem jeziku je vodstvo Filmskih novosti hotelo naprtiti v celoti skladu SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje
in predvajanja filmov.
Drugič, odprto je bilo v celoti tudi vprašanje financiranja. Zvezni zakonodajalec je predpisal samo obvezno predvajanje filmskih novic, ni pa nikjer zagotovil načina za njihovo financiranje.
Tretjič, zakonski predpis, ki varuje monopolistični položaj zavoda Filmske
novosti z zakonskimi sankcijami, je v nasprotju z vsemi načeli rentabilnosti
ekonomskega poslovanja; zavezuje potrošnika, to je kinematograf, na obvezno
predvajanje, hkrati pa mu ne daje nikakršnih možnosti, da bi vplival bodisi na
ceno, bodisi na kvaliteto filmskega tednika.
In četrtič, sklad dvomi v funkcionalnost sedanj e oblike filmskih novic, zlasti
kar zadeva njihov zastarel, konvencionalen filmski izraz. Hkrati pa je sklad imel
resne pripombe v zvezi z razmeroma izredno skromnim odstotkom vesti iz
Slovenije. Kljub vsem tem pomislekom pa je republiški sklad za prvo polletje
letošnjega leta vendar prispeval za filmske novice skoraj 8 milijonov, točneje
7 milijonov 800 tisoč dinarjev. To je 2/3 vsote, ki jo je zahteval zavod Filmske
novosti za pošiljanje kopij v Slovenijo. Ostalo zakupnino pa so plačali v glavnem
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večji 'kinematografi, tisti, ki so si s tem želeli zagotoviti prioriteto pri predvajanju filmskih novic.
Problem pa se je v celoti znova zaostril ob prehodu v drugo polovico leta.
Upravni odbor filmskega sklada je namreč na seji 10. junija, ko bi se moral odločiti za sofinanciranje še v drugem polletju, odklonil nadaljnjo pomoč Filmskim
novostim. Zato Filmske novosti od 1. julija ne pošiljajo več filmskih tednikov v
Slovenijo. Kljub mnogim opravičenim pripombah v zvezi na strukturo in kvaliteto filmskih novic je z izpadom teh novic v naših kinematografih le nastala
določena vrzel; glede na prej omenjene zakonske predpise, ki ščitijo filmske
novice, pa tudi nezakonit položaj. Prvotni, zgolj finančni problem in problem
sinhronizacije zdaj nehote preraščata v širše kulturno politično vprašanje.
Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je o tem vprašanju zavzel naslednje stališče:
Povsem nesporno je, da so filmski tedniki kot sredstvo informiranja širše
javnosti potrebni in zaželeni v kinematografskih dvoranah. Prav je tudi, da se
filmske novice tako kot vsak domač film zavaruje s posebnimi predpisi. Vprašanje pa je, če sedanji način varovanja in financiranja zavoda Filmske novosti
resnično ustreza normalnim pogodbenim odnosom v naši družbi, saj zdaj
potrošniki in sofinancerji nimajo nikakršne možnosti, da bi vplivali na programsko politiko, na strukturo in na kvaliteto filmskih novosti, niti ne morejo sodelovati pri oblikovanju njihove cene. Takšen monopolno zaščiten položaj proizvajalca in docela brezpraven odnos potrošnika oziroma sofinancerja vsekakor ni
v skladu z normami poslovanja pri nas, še bolj pa je v razkoraku z osnovnimi
nameni in cilji gospodarske reforme. Zato Republiški sekretariat za prosveto
in kulturo meni, da bi bilo neogibno potrebno razčistiti pravni status, način
financiranja in vsebinsko plat filmskih novic. Kolikor je to potrebno, bi naj
v smislu reguliranja spornih vprašanj menjali tudi zvezne predpise. Vsekakor
pa bi morali vzpostaviti enakopravnejši odnos med Filmskimi novostmi in kinematografi oziroma filmskimi skladi, hkrati pa bi naj omogočili potrošnikom
in sofinancerjem določen vpliv na upravljanje in programsko politiko Filmskih
novosti. Ker pa vseh teh vprašanj ne bo mogoče rešiti v krajšem času, Republiški sekretariat priporoča upravnemu odboru filmskega sklada, da znova razmotri svoj sklep in da vsaj do konca letošnjega leta ostane pri dosedanjem načinu financiranja.
. Revizija sklepa upravnega odbora filmskega sklada seveda ne bi smela
prejudicirati končne rešitve, pač pa bi samo omogočila, da bi sporna vprašanja
razčistili v mirnejšem vzdušju, brez prikrajševanja obiskovalcev kinematografov, predvsem pa ob spoštovanju zakonitih predpisov.
Ob koncu ponovno poudarjam, da je to stališče Republiškega sekretariata
za prosveto in kulturo, medtem ko bo republiški Izvršni svet o tem vprašanju
razpravljal na eni svojih prihodnjih sej. Hvala lepa.
Predsednik Ivo Tavčar: Ali se poslanec tovariš Stiglic zadovoljuje
z odgovorom?
France Stiglic: Tovariš sekretar je pojasnil položaj filmskih novic
tako v preteklosti kot v sedanjosti in pojasnil stališče Republiškega sekretariata
za prosveto in kulturo o tem problemu. Priporočilo, ki ga daje upravnemu odboru sklada, ostaja seveda samo priporočilo. Kot vemo, je bivši upravni odbor
sklada odklonil financiranje filmskih novic. Sedaj me zanima samo to, ali bo
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priporočilo upravni odbor sklada sprejel. Ce ga ne sprejme, ostane zadeva
nerešena.
Predsednik Ivo Tavčar: Mislim, da odgovor ni popoln že zaradi tega,
ker bo Izvršni svet o tem problemu še razpravljal in zavzel svoje stališče.
Na osnovi tega stališča bo potem seveda tudi upravni odbor sklada razpravljal.
Morda bi bilo prav, da se dogovorimo, da nam na naslednji seji republiški sekretar ponovno pojasni, kakšen je položaj. Zlasti pa menim, da je republiški
sekretariat dolžan posredovati vsa ta vprašanja pristojnim zveznim organom in
jim predlagati spremembo predpisov, ki urejajo položaj filmskih novic.
Želi kdo v zvezi s tem kaj vprašati? (Ne javi se nihče.)
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na razpravo o vprašanjih prosvete, kulture in znanosti v zvezi s spremembami v gospodarstvu.
Prosim tovariša Bena Zupančiča, podpredsednika Izvršnega sveta, da da
uvod v razpravo.
Beno Zupančič: Tovarišice in tovariši poslanci! S tovarišem predsednikom tega zbora sva se domenila za tak uvod v delovno sezono zato, da se
pojasnijo nekateri nameni in učinki gospodarske reforme na področju izobraževanja, kulture, znanosti in umetnosti ter zato, da se v medsebojni izmenjavi
misli v grobem izoblikuje praktični delovni program ne samo pričujočega zbora
in republiške uprave, ampak tudi vseh delovnih skupnosti in vseh delavcev na
teh področjih. Popolnoma nemogoče je seveda, da bi v takem uvodu obravnavali
vse probleme teh dejavnosti, posebno ker ne gre samo za probleme reforme in
njene prve posledice. V mnogočem gre za probleme, glede katerih nas reforma
samo znova opozarja ali celo prisiljuje, da se jih odločneje lotimo, da jih globlje
raziščemo, se jasneje opredelimo in jih tudi rešimo. Obenem moramo upoštevati
dejstvo, da imamo letos opraviti z varčevanjem, to se pravi s proračunskimi
omejitvami, ki so bile uveljavljene sredi leta in pozneje. Ob proračunskem varčevanju ne smemo izgubiti iz vida enega izmed smotrov gospodarske reforme,
da se uveljavi varčevanje na področju splošne potrošnje kot oster stalni ukrep,
in sicer predvsem tam, kjer gre za resnično neproduktivno potrošnjo. Ta štednja
nam mimo drugega na primer odkriva velikanske rezerve, ki jih imamo v Jugoslaviji v administraciji, saj ta troši letno približno 15% bruto družbenega
proizvoda.
Upam, da ni treba ob tej priložnosti ponavljati nekaterih izhodišč in smotrov
gospodarske reforme. O tem je bilo že dosti napisanega in rečenega. Najpnjmembnejše je to, da ne gre za nekakšne začasne premike v gospodarskem in
proračunskem instrumentariju, ampak za daljši proces, ki bo globoko posegel
v vse naše življenje, za proces, ki se mu ne bo mogoče izogniti, ga izigrati ali
se izmuzniti iz njegovih večkrat precej neusmiljenih, zato pa zdravilnih prijemov.
In ker gre za tak proces, je razumljivo, da ne more biti v tem kakšna primitivna zamisel, kakšno vsesplošno siromašenje 'družbenih dejavnosti, omejevanje
ah siromašenje tistih dejavnosti, brez katerih reforma v bistvu sploh uspeti ne
more. V mislih imam šolstvo-, znanost, moderno tehniko in tehnologijo, splošno
kulturo in umetnost, mednarodno tekmo v delovni storilnosti in ne navsezadnje
tudi pomembne elemente družbenih odnosov.
Delež vseh teh odnosov se mora v vsem našem gospodarskem in družbenem
življenju povečevati. S tem pa ni rečeno, da se mora povečevati samo formalno,
12
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nominalno ali ekstenzivno, če naj si sposodimo nekaj izrazov iz današnjega gospodarskega besednjaka. S tem pa ravno tako ni rečeno, da bi se morala sredstva, dana na primer za šolstvo, v strukturi narodnega dohodka zmanjšati. V
bistvu se bodo morala ravno tako povečevati, zato pa se bomo morali zaradi tega
odpovedati nekaterim drugim, marsikdaj celo popolnoma nepotrebnim rečem.
V zadnji številki revije »Socializem-« sem bral razpravo tovariša Rista
Đunova, kjer mimogrede nekoliko polemizira s pesimisti glede razvoja šolstva
v Jugoslaviji. Ugotavlja, da smo že leta 1963 dali 40/0 bruto narodnega dohodka
za šolstvo, kar je celo menda več, kot dajejo mnoge razvite evropske dežele.
Pri tem moram pripomniti, da je mimogrede pozabil omeniti, da dajejo nekatere
razvite dežele že desetletja visoke odstotke narodnega dohodka za šolstvo, mi pa
se temu komajda približujemo. Podatki namreč kažejo, da smo imeli leta 1961
v Jugoslaviji še 2 milijona 881 000 nepismenih prebivalcev, starih nad 10 let, pod
rubriko »brez šolske izobrazbe« pa jih najdemo celo 4 milijone 864 000 po istem
popisu iz leta 1961. Med zaposlenimi imamo danes v Jugoslaviji 10'%» delavcev
brez šolske izobrazbe, oziroma z enim do tremi razredi ljudske šole.
Skratka, ob vsem tem, kar sem rekel, se zastavlja vprašanje, kako povečevati
delež vseh teh dejavnosti, brez katerih je reforma kot globlja preobrazba našega
gospodarstva in vsega družbenega življenja nemogoča, hkrati pa dejansko- varčevati, kar nam nalaga že letošnje proračunsko varčevanje. Sicer si pa bomo morali
neprestano prizadevati za normalno varčevanje, ampak ne zato, da bi bili bolj
revni, temveč zato, da bi bili bolj bogati. Ob tem pa se zastavlja vprašanje, kako
dosledneje usklajevati vsakršno potrošnjo s proizvodnjo, kako doseči, da bi
smoter ne bil sam v sebi že vnaprej onemogočen?
Odgovor se nam utegne zdeti vsakdanji, saj ga ponavljamo že dolgo, medtem ko nas zdajšnji reformni ukrepi resno silijo-, da ga poskušamo uresničevati.
Dejavnosti, o katerih govorimo, je treba narediti bolj učinkovite, odkrivati je
treba notranje rezerve, kar pa ne pomeni, da gre samo za štednjo, ampak za vse
notranje in zunanje možnosti, ki smo jih zanemarjali. Ponekod bo treba izbrati
in vsestransko okrepiti predvsem tisto, kar je najbolj življenjsko potrebno in
sposobno, ostalo pa odložiti ali pa celo zanemariti. V celoti pa bomo morali najti
več neposrednih vezi, ki povezujejo- gospodarske in negospodarske dejavnosti,
kar pomeni, da si bomo morali prizadevati za čimbolj ekonomske odnose na
vseh področjih družbenega dela, za mnogo globlje uveljavljanje nagrajevanja
po delu, za večjo medsebojno- odvisnost, hkrati pa za večjo enakopravnost.
Tak odgovor je seveda kaj lahak in preprost. Nekoliko bolj zamotane postanejo stvari, ko se jim približamo, ko zagledamo njihovo strukturo in vidimo pojave v vsej globini in razsežnosti. Konec koncev moramo zlasti v teh dejavnostih
upoštevati tudi dejstvo, da se pri majhnem narodu ekonomičnost mnogih stvari
kaže drugače kot pri večjih. Mnoge njegove ustanove ne morejo biti drugačne
kot sorazmerno miniaturne, zato pa so lahko, kot kažejo nekatere, kljub vsemu
dovolj učinkovite. Da ne omenjam pri tem dejstva, da so nekatere med njimi
pomembnejše za eksistenco naroda kot marsikatere druge ustanove. Vsa taka
dejstva in okoliščine moramo upoštevati, ne da bi pri tem pozabili še na dejstvo,
da so družbene dejavnosti, o katerih govorimo, po posameznih elementih ali problemih precej podobne gospodarskim dejavnostim in da končno precej natanko
odražajo splošno gospodarsko ali družbeno stanje, tako napredovanje kakor tudi
zaostajanje. To pripovedujem zato, da bi opozoril na včasih pozabljeno dejstvo
o povezanosti in medsebojni odvisnosti vseh družbenih dejavnosti, obenem pa
na dejstvo, da imamo opraviti z živimi organizmi, ki jih ni mogoče spreobračati
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cez noč, ki jih ni mogoče zdraviti z moraliziranjem o njihovih pomanjkljivostih,
najmanj pa jim moremo ukazovati ali po pisarniško planirati njihovo usodo.
Elementi vsega tistega, kar vlaga človek v vse svoje delo, so k sreči takšni,
da .se ne dajo izračunavati na miligrame ali na milimetre, posebno pa ne v naši
deželi, kjer smo med drugim naravnost bogati v različnostih. Hočem reči vsepovsod nam je potrebna smotrna, studiozna in dolgoročna akcija, zasnovana na
samoupravnih pravicah, nič manj pa na dolžnostih.
Tovarišice in tovariši poslanci! Vsega tega ne omenjam samo zaradi resničnih problemov, ki bi jih postavila reforma na dnevni red naših razpravljanj
in odločitev, tudi ko bi ne bilo nikakršnih problemov poprej, ampak tudi zato,
ker se vendarle srečujemo s prepričanjem, da gre za začasne ukrepe, da je mogoče s proračunskim vijakom rešiti vse, kar je rešiti treba, da je danes moderno
živeti na upanje, da je že res, da je treba preganjati družbeno nedotakljivost,
gospodarsko ali kulturno mrtvilo, potrošniško romantiko, gospodarsko lahkomiselnost ali objestnost, vendar ipa ne tako, ampak kako drugače, da gre za preračunan napad na kulturo sploh, za osiromaševanje vsega tistega, kar ni neposredno denarno izračunljivo, kratkoročno, rentabilno in podobno. Dosedanje
praktične izkušnje so po reformnih ukrepih zvezne skupščine pokazale velika
prizadevanja za racionalizacijo', štednjo, za temeljito preobrazbo posameznih
dejavnosti ali posameznih materialnih odnosov. Ljudje v večini delovnih kolektivov so vzeli stvari zares in ne bi bilo mogoče reči, da jih niso tako vzele
tudi mnoge delovne skupnosti naših zavodov ali dejavnosti. Morda gre sicer
ponekod za lahkomiselno ali. vsaj prenagljeno vnemo ali pa drugod za potrpežljivo čakanje, kaj se bo še zgodilo; v obeh primerih si moramo prizadevati
predvsem zoper ozko proračunsko pojmovanje reforme, njenih vzrokov ukrepov
in posledic.
Seveda je v sleherni praksi tako kot s tem uvodom: dobro načelo je najteže prevesti v smotrne praktične ukrepe, posebno- če upoštevamo' reformo kot
globok dolgoročni proces, v katerem naj se uveljavijo bolj smotrna, družbena
m gospodarska razmerja po načelu delitve po delu. Poskusimo v kratkem pregledati nekatere probleme v dejavnostih, o katerih govorimo.
Naj omenim najprej finančni vpliv poglavitnih reformnih ukrepov na kulturne in prosvetne dejavnosti. Kot za vse delovne organizacije mora tudi tu olajšujoče vplivati zmanjševanje nekaterih prispevkov, na primer manjši prispevek
iz osebnega dohodka in nižja stopnja prispevka za socialno zavarovanje. Ta rezerva, če jo smemo tako imenovati, nam tudi omogoča takojšnjo valorizacijo
osebnih dohodkov, pod pogojem seveda, da se niso. spremenile vsote bruto povračil. Proračunska štednja je naše dejavnosti prizadela različno, različno po
občinah in različno po posameznih delovnih organizacijah. Vse pa kaže, da se je
vsepovsod najizraziteje izoblikovala skrb, da posamezni ukrepi ne bi prizadeli
osnovnega šolstva. Ponekod se bodo sredstva zanj celo povečala, ponekod pa
nekoliko zmanjšala. Nekatere občine so priskočile na pomoč šolam na ta
način, da so jih uvrstile v nižje kategorije glede plačevanja komunalnih uslug
ali pa so jih plačevanja teh uslug celo oprostile.
Zelo koristno bi bilo, ko bi se tovariši poslanci podrobneje seznanili s proračuni svojih občin, če se namreč doslej niso. Se vedno je nejasen mat.pr-iial.ni
položaj tistih šol druge stopnje, ki se financirajo iz medobčinskih skladov. Te
dni imamo o tem odločilne razgovore. Vendar je eno že jasno, namreč to, da
je treba letošnje obveznosti izpolniti in ne dovoliti, da postanejo te šole žrtev
sicer resnično nedodelanih delitvenih razmerij med občinami in republiko po
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eni in med občinami posameznih pokrajin po drugi strani. Poleg tega je v celotni vsoti sredstev za šolstvo druge stopnje primanjkljaj sredstev sorazmerno
majhen. Pri tem pa je treba opozoriti, da je delež nekaterih organizacij sorazmerno velik.
Sredstva za višje in visoke šole, to se pravi sredstva republiškega solskega
sklada so se zmanjšala za milijardo dinarjev, deloma na račun investicij, deloma na račun osnovne dejavnosti. Težko je že zdaj dati podrobno oceno materialnega stanja v kulturnih institucijah v ožjem smislu besede, med drugim tudi
zato, ker so bila v njih že doslej tako kot v nekaterih šolah razmerja med osebnimi in materialnimi izdatki zelo šibka. Poleg tega je bilo to področje razen
nekaj izjem brez investicijskih sredstev. Usoda posameznih dejavnosti pa je seveda odvisna od mnogih elementov, tako od delovnih organizacij samih kot od
širših družbenih skupnosti, predvsem pa od tega, kako so rasli osebni dohodki
lani in letos do reforme, kako se varčuje, ali se izvajajo ukrepi vsevprek linearno,
ali je mogoče urediti skupno administracijo ali skupni računovodski servis in
ali se upoštevajo posebni elementi, ki terjajo različne pristope. Nikakor ne bi
smeli kot že večkrat doslej dovoliti, da bi se znašel v težjih razmerah tisti, ki
je že doslej skrbno gospodaril in zaradi tega nima več pomembnejših notranjih
rezerv. V celoti vzeto pa moramo pospešiti prizadevanja za valorizacijo osebnih
dohodkov, saj je docela jasno, koliko so se zvišali življenjski stroški, ne da bi se
pri tem izogibali individualne obravnave in predvsem načela plačevanja po delu.
Osnovno šolstvo. Se dolgo nam ostanejo v osnovnem šolstvu tri poglavitne
naloge: povečati učinkovitost šol, to je dejansko zvišati odstotek učencev, ki
so osemletko končali uspešno; zgraditi potrebni šolski prostor, pri čemer bo
pomagala občinam z dopolnilnimi sredstvi republika kakor smo zapisali v letošnjem družbenem planu, in končno zvišati splošno in strokovno raven učiteljskega kadra.
.
Te tri izmed mnogih nalog omenjam kot poglavitne zato, ker so taksne
narave, da jih ne smotri in ne posledice gospodarske reforme in varčevanja ne
morejo in ne smejo zamegliti, zakaj samo ob soočenju s temi smotri je moc
meriti možnosti za varčevanje. Kot kakšna druga dejavnost, tako je tudi to
šolstvo drago predvsem takrat, kadar je neučinkovito. Ce lahko govorimo o
kakšnih notranjih rezervah v osnovnem šolstvu, potem je gotovo največja v njegovih že minimalno danih možnostih, da izboljša svojo učinkovitost, da se v večji
meri obrne navznoter posebno tam, kjer so najbolj pereči materialni problemi
že rešeni. Tudi takih šol ni tako malo, kar je treba včasih vendarle tudi povedati.
Naj gre pri tem. za smotrnejšo šolsko mrežo, za višja strokovna prizadevanja,
za boljšo izrabo učnih pripomočkov, za zmanjšanje administracije m pomožnih
služb, kolikor so nepotrebne, za manjšo in boljšo mrežo zavodov prosvetnopedagoške službe, za združitev obeh republiških zavodov za šolstvo oziroma
za strokovno šolstvo, v vsakem primeru lahko govorimo o nalogah, ki po eni
plati zadevajo slehernega našega delavca v osnovnem šolstvu, po drugi plati
pa vse družbene skupnosti, vštevši republiko, da uredijo vse tisto, kar so dolžne
urediti Nikakor pa ni mogoče samo zaradi trenutne stiske priznati za rezervo
sredstva ki so namenjena za prevoze otrok, za minimalno šolsko prehrano, za
postopno uvajanje brezplačnih učbenikov, za celodnevno varstvo m podobno,
posebej če so pri tem že doslej sodelovali tudi prizadeti občani. Problem, ki
mu bo treba posvetiti vsestransko pozornost, je tudi ta, da so osebni dohodki
v osnovnem šolstvu kljub temu, da so se v zadnjem letu precej izboljšali, preveč
izravnani in so še zmeraj preveč odvisni od količine opravljenega dela in pre -
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malo od kakovosti tega dela. To velja sicer za vse naše šolstvo in od tod deloma
tudi pretirano število nadur. Ni še dolgo, kar smo videli, da imajo na nekaterih
šolah druge stopnje tudi po 50 ur predavanj tedensko. Bojim se, da so taki pojavi
posledica tudi pretiranega nadurstva, honorarstva in podobnih stvari. Posebna
informacija, ki jo je pripravil Republiški sekretariat za prosveto in kulturo, pripoveduje o tem, da daje vsaka naša šola letno več kot 70 vrst različnih poročil,
od tedenskih do letnih. Od tistih, ki jih bremenijo s takimi dolžnostmi, so na
prvem mestu služba družbenega knjigovodstva, statistična služba, zavodi za zaposlovanje, občine in podobno. .Naša skupna dolžnost je, da presodimo tisto, kar
je nujno, in izločimo vse tisto, kar si nekdo izmišljuje po nepotrebnem. Vendar
bi napak mislili, da so tu rezerve največje, da je tu štednja usodna. Bistveno je
za naše osnovno šolstvo, kot že rečeno, doseči večji učinek in šolati več otrok in
boljše, pospešiti kakavostno rast vsega osnovnega šolstva v skladu s splošno
družbeno rastjo, hkrati pa varčevati z investicijami in se upirati spomeniškemu
pojmovanju šolstva, predvsem pa prepričanju, da je pravica do imenitne šole
dana sama od sebe, ne glede na delo. Treba je jasno in glasno povedati, da je
nesmiselna velika, bahata in draga šola v okolju, v katerem je narodni dohodek
nizek, v katerem so potem nasprotja med šolo in njenimi zahtevami na eni in
gospodarskim stanjem okolja na drugi strani ne samo neutemeljena, ampak tudi
nerazumljiva. To pa ne pomeni, da govorim zoper moderno šolo. Toda moderna
.šola je dejansko moderna samo, če je predvsem funkcionalna. To pa pomeni,
da je med drugim prilagojena okolju, tako njegovim potrebam, kot dejanskim
zmogljivostim. To pa lahko pomeni tudi postopno reševanje prostorskih problemov z etapno in montažno gradnjo ter podobno.
Šolstvo druge stopnje. To šolstvo nam že nekaj časa zadaja največ skrbi,
med drugim tudi zaradi tega, ker je neprimerno, bolj zamotano od osnovnega
šolstva, bolj pisano in strokovno neenotno ipd., da ne omenjam drugega poglavitnega vzroka, ki velja predvsem za strokovno šolstvo, da je njegovo financiranje s pomočjo medobčinskih skladov neurejeno in zato tudi omajana materialna in vsebinska skrb zanj. Ta skrb se namreč prenaša sem ter tja, pri čemer
se vsi več ali manj zanašamo na sklade, skladi so pa samo posredniki in koordinatorji financiranja. Tu tudi prihaja do posrednih razpravljanj med občinami
in republiko glede delitve proračunskih sredstev, ker so medobčinski skladi
oblika regionalnega, to je dodatnega prelivanja sredstev iz bolj razvitih v manj
razvite občine. Kljub znanemu stanju in kljub temu, da moramo letos, kar zadeva financiranje teh šol, ostati pri starem, hkrati pa pripraviti predpise o financiranju za prihodnje leto in po možnosti izločiti financiranje šolstva iz proračunov, je mogoče reči, da so v teh šolah rezerve večje kot v osnovnih šolah.
V mislih imam predvsem nesmotrno mrežo posameznih vrst šol, pretirano' število posameznih vrst šol, ki so hkrati večinoma šibke, dalje premajhno pretehtanost dejanskih potreb po posameznih šolah, nenehno ekstenzivno širjenje šol
brez tistega, ki naj tako širjenje plačuje, nerazjašnjene pojme o tem, katere
teh šol bi bilo treba nujno integrirati z gospodarskimi organizacijami, ali pa
jih prepustiti v izključno financiranje tem organizacijam oziroma jih celo
odpraviti. To seveda niso rezerve, ki bi jih bilo mogoče sprostiti s kakšnim
čarobnim finančnim ključkom ali čez noč, pomenijo pa precejšnjo možnost za
štednjo. Ta štednja pa bi morala biti v korist večjega učinka najboljših in
najpotrebnejših šol te vrste. Pri tem se ne morem spuščati v strokovna vprašanja profilov, preusmeritev in modernizacije, ki jih je treba rešiti v interesu
šol in gospodarskih organizacij. Hočem reči, da nas je gospodarska reforma
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glede tega šolstva prisilila k pospešenim proučevanjem in odločitvam, ne zato,
da bi to šolstvo osiromašili, ampak da bi zinali v nacionalnih okvirih najsmotrneje razporediti in mnogo krepkeje materialno in kadrovsko podpreti najbolj potrebne in učinkovite šole, hkrati pa jih moramo ponekod tudi krepko
razširiti, zakaj potrebe po kadrih s strokovno šolo druge stopnje bodo še precej
■časa pereče.
Razmisliti mora o- šolah, ki bi jih bilo treba prepustiti gospodarskim organizacijam, ne samo zaradi financiranja, temveč predvsem zaradi smotrnejšega
zadovoljevanja njihovih kadrovskih potreb. V večji meri moramo tudi poskrbeti
Za dijaške domove in za vse tisto, kar nam lahko pripomore, da bo naša politika
na vsem tem področju bolj smotrna in učinkovitejša.
Višje in visoko šolstvo. Ekspanzija tega šolstva zadnjih 20 let terja od nas
vseh, to se pravi od vseh družbenih činitelj ev, predvsem pa od republike, da
se iskupno z delovnimi skupnostmi teh šol lotimo vrste vprašanj. Predvsem je
potrebna stabilizacija in konsolidacija tega šolstva, kajti samo tako bo mogoče,
da se poleg zunanjih uspešno lotimo tudi notranjih problemov, poleg materialnih
tudi vsebinskih, poleg pedagoških tudi znanstvenih in tako dalje. Bržkone je
tvegano tako mimogrede vsaj približno označiti vse probleme in naloge, vendar
bi si ob tej priložnosti morali priklicati v spomin vsaj nekaj poglavitvnih.
Zasebna in javna razpravljanja postavljajo na dnevni red nekatera vprašanja ljubljanske univerze, njene funkcije v nacionalni kulturi, potem mrežo
visokošolskih zavodov, dupliranje programov, nepotrebnih ali z navideznimi
potrebami ustvarjenih smeri ali usmeritev, s čimer se je ponekod izmaličilo
načelo specializacije in diverzifikacije študija, in končno ponekod na umetnih
željah zasnovane, drugod pa dejansko izkazane potrebe gospodarstva in družbenih služb. V ta krog vprašanj sodijo tudi bodoče investicijske usmeritve in še
posebej praktična obravnava tako imenovane tretje stopnje visokošolskega
študija, katere namen ni bil in ne sme postati splošno podaljševanje študijske
dobe.
V naslednji problemski krog sodijo vsa tista vprašanja, ki jih lahko' označimo s pojmom »intenzifikacija študija« in so prisotna na vsaki šoli. Gre za
modernejše metode poučevanja, za boljše študijske pripomočke, za prizadevanja
zcper formalno izpolnjevanje dolžnosti, zoper pretirani verbalizem, zoper merjenje dela izključno po količini predavanj in podobno', skratka za vse tisto,
kar lahko prispevajo k boljšemu, hitrejšemu in učinkovitejšemu študiju in že
s tem tudi k cenejšemu študiju predvsem visokošolske delovne skupnosti in
seveda študentje.
V imenu intenzifikacije študija moramo uveljaviti pogodbo med šolskim
skladom in šolo z obojestranskimi pravicami in dolžnostmi, predvsem pa naj
šola na osnovi danih sredstev ugotovi in objavi, kolikšne so njene dejanske
zmogljivosti. Ni mogoče na primer z omejenimi sredstvi delovati v neomejenem
obsegu. Ob tem bi se seveda morali varovati kakšnih teženj po zapiranju šol,
po kakšni pretirani selekciji, skratka teženj, ki bi šle v drugo skrajnost od
sedanje prakse.
V tretjo vrsto problemov sodijo materialni problemi študentov. Gre za
družbeno pomoč študentom v obliki štipendij, domov, menz in kreditov; dalje
študijski režim, družbena odgovornost tako staršev kot študentov, družbenih
skupnosti ter organizacij. Tu smo zadnje čase nekaj storili, vendar ne dovolj
sistematično in ne dovolj dosledno. Delovne organizacije, občine in njihove
štipendijske komisije si morajo prizadevati, da bi se štipendiranje hitreje pri-
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lagajalo razmeram in potrebam, tako po številu štipendij kot po štipendijskih
vsotah. Republika bo dala v te namene dodatna sredstva, in sicer za štipendije,
kredite, domove in za menze. Kljub temu, da so lanske akcije zvišale število
štipendistov visokih šol za okoli 25 '°/o in višino povprečnih štipendij celo za 45 %,
pa bo treba ne samo zaradi financiranja, ampak predvsem zaradi tega, da bi
ljudje uspešneje in hitreje študirali, posvetiti pozornost tudi staršem in njihovi
odgovornosti. Nikakor ne bomo mogli gojiti navade, ki se je že precej razpasla
tudi v ^družinah z visokimi dohodki, da študenta, ko vstopi na višjo ali visoko
šolo, nekako oddajo družbi v celoti v breme. Po drugi plati pa bo treba doseči, da
bo vsestranske družbene pomoči deležen samo tisti, ki dejansko dela, ki študira
hitro in uspešno, ki tako rekoč varčuje z družbenimi sredstvi in seveda narobe,
da ne bomo dajali družbene pomoči tistemu, ki ne dela resno, se preseljuje
iz šole na šolo, izigrava predpise o otroškem dodatku ali o služenju vojaščine,
ki je poleg tega še sila glasen glede pravic, ne da bi pri tem svoje študijske
dolžnosti kaj prida opravljal.
Med probleme posebnega značaja sodijo problemi raziskovalnega dela na
visokošolskih zavodih, predvsem na univerzi. Gre za probleme, ki jih ni moč
obravnavati ločeno od drugega znanstvenega in raziskovalnega dela in še manj
ločeno od izkazanih potreb gospodarske in družbene prakse. Širše sodelovanje,
programska usklajevanja, skupni projekti ali celo združitve, javna kritika opravljenih nalog in podobno bi lahko pripomogli k temu, da se celotno področje
znanstvenega in raziskovalnega dela pregleda glede smotrnosti in neučinkovitosti, da se odločneje pospeši tam, kjer so potrebe največje, hkrati pa
poceni v tistih stvareh, kjer je predrago predvsem zaradi razcepljenosti, administrativnih popadkov, zaradi nesporazumov ali nesoglasij s prakso in podobno.
Osnovno, kar bomo morali storiti v bližnji prihodnosti, je temeljita obravnava problemov vseh visokošolskih zavodov, naj gre za materialne ali vsebinske
probleme. Na račun nekaterih od teh šol imamo tudi veliko število upravičenih
pripomb naših občin ravno zdaj, ko si prizadevajo rešiti najhujše probleme
šolstva II. stopnje. Taka obravnava pa bo seveda možna in uspešna samo, če
bodo to storili predvsem njihovi delovni kolektivi in samoupravni organi, in če
jim bo skupni smoter prizadevanje za kakovost in večji učinek, ne da bi ju
vezali zmeraj in vsepovsod na materialno in kadrovsko širjenje.
Naslednja naša naloga je, pripraviti potrebne predpise, predvsem pa visokošolski zakon, da bi se lahko v njihovih okvirih uspešneje in bolj smotrno uveljavljalo tudi samoupravljanje, da bi se samoupravljanje ne sprevračalo v samovoljo, da bi ne utrjevali prepričanja, da je samoupravljanje vezano na pravice,
ne pa tudi na dolžnosti. Za obe omenjeni nalogi pa je potrebna izdelana zamisel
nadaljnjega razvoja visokošolskega študija v Sloveniji. Brez take jasne, s skupnimi močmi priborjene in osvojene zamisli bodo vsi posamezni napori samo
polovični, če ne celo jalovi. Spričo številnih različnih, celo nasprotujočih si
mnenj, spričo tako pozitivnih kot negativnih izkušenj v posameznih elementih
dosedanje visokošolske reforme, spričo materialnih nesorazmerij med šolami in
podobno bo seveda to ena najtežjih, hkrati pa ena najhvaležnejših nalog, ki nas
čaka, pri čemer imam v mislih vse tiste družbene, politične in strokovne sile,
predvsem pa delovne skupnosti šol samih, ki nam lahko pomagajo, da se do
take zamisli dokopljemo čimprej.
Znanstveno-raziskovalno delo. V znanstvenih in raziskovalnih inštitutih
imamo trenutno težave, ki so nastale tako zaradi občutnega zmanjšanja sredstev
v skladu Borisa Kidriča, kakor tudi zaradi previdnega pogodbenega finan-
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ciranja nekaterih gospodarskih organizacij. To pomeni, da se je financiranje
znanstveno-raziskovalnih nalog zataknilo tako pri tistih vedah* in inštitutih, pri
katerih je s pomočjo sklada neposredni interesent ali naročnik republika, kot
tudi pri tistih, za katere pretežna večina sredstev prihaja iz gospodarskih
organizacij.
Letošnje težave bomo skušali prebroditi z nekaterimi omejitvami, potem z
enoletnim kreditom zveznega sklada za znanstveno delo, ki ga je dal na razpolago Splošni gospodarski banki za raziskovalne organizacije, in konec koncev
z nekaterimi odloki v prihodnje leto. Tako seseveda nekateri izmed perečih
problemov samo odložijo1, ne da bi jih mogli rešiti. Reformni ukrepi bodo prej
ko slej tudi na tem področju vplivali na gospodarske organizacije, da še odločneje prevzamejo financiranje raziskovalnega, razvojnega in znanstvenega dela,
in sicer ne zaradi usmiljenja, temveč zaradi potreb. Hkrati pa bo to tuidi omogočilo, da skrbneje izberemo raziskovalne naloge, katerih naročnik je lahko edinole
republika. To pomeni nadaljevati že začeto politiko sklada, da spremeni notranjo
strukturo delitve sredstev, hkrati pa seveda pogledati, ali ne raziskujemo
nekaterih stvari dvakrat, ali ne odkrivamo kdaj pa kdaj Amerike, ali niso
nesoglasja med univerzitetnimi oziroma fakultetnimi inštituti in samostojnimi
inštituti na drugi strani včasih posledica samo posameznih ozko ali sebično
pojmovanih pravic in dolžnosti in podobno. Kot že rečeno, sodelovanje, skupni
projekti, združitve, delovni in življenjski prostor, ki mora preseči nacionalne
ali republiške meje, sodelovanje pri vzgoji kadra, predvsem tistega na III.
stopnji visokošolskega študija, vse to nam lahko< pripomore, da bomo jutri
mogli dati za znanstveno-raziskovalno delo veliko več; da pa bo zato tudi učinek
vsestransko večji. Poseben poudarek moramo dati vzgoji znanstvenih raziskovalcev, obenem pa posvetiti posebno pozornost izboru raziskovalcev. Zavedati se
moramo1, da so nekateri samostojni inštituti verjetno predragi, da bi mogli izpolnjevati samo te vrste naloge in dolžnosti. Moralne pridige gospodarstva nam ne
bodo kaj prida pomagale. Upajmo, da jih bo že danes in še bolj jutri reforma
postavila pred neusmiljena vprašanja: morali bedo dajati več za znanost, za
raziskovalno in razvojno delo, za nove tehnologije, za mednarodno tekmo v proizvodnosti, kakovosti, cenah in podobno. Hkrati pa se bo< nekaj podobnega
zgodilo tudi z inštituti, ki delajo zanje. Morali bodo delati bolje, hitreje, ceneje.
Danes daje naše gospodarstvo že precejšnja sredstva za razvojno in raziskovalno
delo in nikakršnega razloga ni, da bi jih v tej trenutni, stiski umikak>, je pa res,
da je precejšen del teh sredstev še zmeraj bolj plod zavesti kot ekonomske
nuje. Naj ob tem omenim, da pripravlja sklad Borisa Kidriča posebno študijo
o učinkih raziskav, ki jih je financiral.
Kulturno-umetniške dejavnosti. Te dejavnosti se med seboj bolj razlikujejo
kot posamezne vrste šolstva, zaradi različne narave kulturnih ustanov, zaradi
sistema financiranja, ki je manj obvezne narave kot pri šolstvu in zaradi
močno različnih možnosti, da si preskrbijo lastne dohodke. Še prav posebej
je treba pri tem omeniti tiste kulturne dejavnosti, ki so deloma ali v pretežni meri tudi gospodarskega značaja. V mislih imam vse vrste založništva,
filmsko proizvodnjo', dnevni tisk, radio in televizijo. Mislim, da ni nikakršne
potrebe, da bi kulturne dobrine pred komerkoli branili, zakaj tisti, ki jih boli
sleherni dinar, ki ga da družba za izobraževanje, za znanost, za kulturo ali
umetnost, so vendarle samo redki posamezniki. To pa ne pomeni in ne more
pomeniti, da bi ne storili vsega, kar moremo, da bi vnesli tudi v to sfero družbenih dejavnosti čimveč naravnega in neadministrativnega reda. Razprave o tem
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zboru, ko še ni bilo niti sledu o kakšni reformi, so nas opozarjale na nekatera
nesorazmerja, na probleme ekstenzivnega širjenja nekaterih dejavnosti, na probleme neučinkovitosti, zaostajanja in podobno. Spomnimo^ se na razprave o
knjižnicah, galerijah, muzejih in podobno, predvsem pa seveda neredkega prepričanja, ki ga je bilo seveda tudi kdaj slišati, da je vse mogoče urediti samo
z materialnimi sredstvi, in sicer po možnosti z nekakšnimi čudežnimi sredstvi
republike; s sredstvi, ki niso istovetna s tistimi, ki si jih po navadi delimo1 med
republiko in občinami. Hočem reči, poglavitni problemi so kljub vsemu podobni
tistim, ki sem jih omenjal ob šolstvu, četudi jih je treba obravnavati še bolj
individualno. Pri tem pa moramo kot o šolah postaviti na dnevni red dejansko
izkazane potrebe, učinkovitost in smotrnost kulturnih ustanov ter podobno.
Tako lahko dosežemo, da se bodo posamezne ustanove celo okrepile in razširile
svojo dejavnost. Z bolj smotrno razporeditvijo sredstev 'dosežemo večji učinek,
hkrati pa s tem tudi večji splošni napredek.
Marsikdo bo vprašal, ali je to sploh možno1. Mislim, da je, če tudi ne čez
noč, ker je smotrnost, o kateri govorim, lahko samo skupni družbeni dogovor
vseh prizadetih skupnosti, delovnih in družbenih organizacij in samo posledica
načrtnih in dolgoročnih prizadevanj. V intervjuju po televiziji sem omenjal
številne muzeje in muzejske zbirke. Prav gotovo je, da so muzeji doslej predvsem glede zbiranja muzejskega gradiva opravljali dragoceno delo. Premisliti pa
je treba, ali je smotrno, da muzeji nadaljujejo s tem delom. Prepričan sem,
da bi bila ureditev celovitejšega narodnega muzeja dražja od vseh sedanjih
muzejev; zato bi bil seveda tudi učinek drugačen. S tem primerom samo opozarjam na ne lahke probleme in na potrebo po dogovarjanju in planiranju,
hkrati pa po drugi plati tudi na pogosto in pretirano težnjo po institucionalizaciji sleherne kulturne ali umetniške dejavnosti.
V celoti stojimo pred dvema poglavitnima nalogama. Čim hitreje se moramo
opredeliti za funkcije republike tudi v kulturnih dejavnostih. Dogovoriti se moramo in določiti, katere dejavnosti, s kakšnimi smotri, š kakšnimi sredstvi in na
kakšen način naj bi jih podpirala republika. S tem v zvezi pa je treba tudi
povedati, katerim kulturnim dejavnostim bomo posvečali posebno družbeno
pozornost. To pa pomeni približno isto, kar sem rekel za visoko šolstvo nacionalni, toda ne etatistični program razvoja in financiranja.
Se nekaj besed o skladih. Pomembne naloge v zvezi z vsem tem, o čemer
govorimo, čakajo naše sklade. V mislih imam šolski, kulturni, založniški, filmski
sklad in sklad Borisa Kidriča. Njihova osnovna dolžnost je poslovati hitreje
in gibčneje. Prilagoditi se morajo novim razmeram in poskusiti vsaj v najnujnejši meri spremeniti strukturo delitve sredstev. Gotovo bo res, da terja spremenjena vsota dohodkov drugačne prijeme, predvsem pa ponovno oceno vsega
tistega, kar je nujno, kair je treba financirati ali sofinancirati v večji meri in
nič manj tistega, kar je mogoče odložiti, predložiti ali celo odpraviti. V šolskem
skladu bodo težave kljub vsemu najmanjše, njegova sredstva bodo' omogočila
celo precejšnjo valorizacijo osebnih dohodkov. Vendar je treba vedeti, da popolnega zunanjega kritja valorizacije ni nikjer. Tu je kot v gospodarskih organizacijah pritisk na štednjo, na strukturalne spremembe, izboljšave in podobno.
Ob tem bi bilo dobro, da bi skladi sedaj, ko gre za težave zaradi pospešene
štednje, kot sem jo< imenoval, začasno izpustili iz razprav nekatera manj pomembna vprašanja, hkrati pa se temeljito pripravili za delo in akcijo v naslednjem letu. Upravni odbori skladov so bili v veliki večini pomemben faktor v
naši materialni politiki, hkirati pa močni zavezniki v prizadevanjih za. raciona-
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lizacijo, za obojestranske pravice in dolžnosti tistih, ki »terjajo«, in tistih, ki
»dajejo«. Zato smo lahko prepričani, da bodo s tem delom nadaljevali. Pravica
in dolžnost vseh tistih, katerih delo je odvisno tudi od sredstev skladov, pa je,
da skladom pomagajo, da jim priskočijo na pomoč predvsem s treznimi zahtevki, hkrati pa z idejami in predlogi, kako nasploh izboljšati njihovo delo,
upoštevajoč seveda njihovo osnovno dolžnost, ki je izražena v predpisih ah celo
v naslovih, to je pospeševanje.
Tovarišice in tovariši poslanci! Ta bežni sprehod skozi goščavo problemov ni
treba, da bi nas spravljal v malodušje, posebno če bomo znali delati sistematično,
trezno in če bomo zvišali delovno storilnost tudi v lastnih vrstah. Kot že rečeno,
ni nakrkšne potrebe, da bi pred kom branili šole, kulturne, znanstvene ali umetniške ustanove ali dejavnosti. Seveda se je treba vsak dan otepati ne samo
zaradi reforme, tudi s kakšnimi radikalnimi gesli, poenostavljienimi recepturami,
proračunskimi svetovnimi nazori, ah celo s kakšnim prepričanjem, da je vse, kar
je zunaj gospodarstva samega, čisto zajedalstvo. Vendar se mi zdi pomembnejše,
da se navadimo potrošnjo* družbenih sredstev argumentirati in opravičiti, da
se ubranimo predvsem lastnih slabosti, slabega dela, zaniknnosti, skrite za kakšnim zvenečim naslovom, šarlatanstva, zunanje pretirane repirezentančnosti, etatistične miselnosti, ki meni, da sta alfa in ornega vsega država in njen proračun in strah božji; pred prepričanjem, da morajo biti številne dejavnosti, po
možnosti vse, popolnoma zavarovane pred različnimi družbenimi premiki, gibanji, težavami in da moramo nemoteno dobivati sredstva ne glede na opravljeno delo.
Ne vzemite teh besed kot kritiko vseh in vsakogar. Mislim pa, da bi tiščali
glavo v pesek, ko bi trdili, da je taka kritika krivična vsepovsod. Naši ljudje
vse dobro vedo. Najbolj pa čutijo, kadar morajo delati za dva, da ibi lahko
tisti drugi manj delal. Hočeš, nočeš, za sedaj je še v precejšnji meri tako, da
tisti, ki gara, gara tudi za tistega, ki se ne pretegne ali pa ukvarja z jalovimi
Posli. Tu so naše precejšnje notranje rezerve, tu so možnosti za valorizacijo po
delu, za boljšo spodbudo najbolj delovnim, sposobnim in ustvarjalnim delavcem. Naš zbor, republiško upravo, Izvršni svet, upravne odbore skladov, predvsem pa delovne skupnosti naših ustanov čakajo to jesen in to zimo precejšnje
naloge. Gre za težave varčevanja, gre za novi smotrnejši proračun od letošnjega,
gre za mnogo več, za nove analize, preusmeritve ah usmeritve, za nove načine
dela in delovanja.
Ob tem se moramo varovati vsakršnih prenagljenih ukrepov, preračunanih
na trenuten finančni učinek ali na navidezno štednjo, ker je lahko škoda po
takih ukrepih večja od prihrankov. Reforma pa nas seveda sama po sebi sili,
da damo pod povečevalno steklo domala vse po vrsti, da1 znova pregledamo vse
možnosti, vse zamisli, načrte in hotenja, da skušamo kratko in malo doseči to,
kar beseda reforma tudi pomeni. Preoblikovati bomo morah marsikakšno misel.
Brez takšnega deleža dejavnosti, o katerih govorimo, tudi gospodarska reforma
ne more storiti koraka naprej, ne more pripeljati našo družbo k naravnejšim
odnosom in seveda tudi k višjemu življenjskemu in kulturnemu standardu.
Predsednik Ivo Tavčar: Na današnjo sejo sem povabil tudi več gostov
in mislim, da jim z vašim soglasje lahko dam besedo v tej razpravi. Tiste tovariše, ki žele razpravljati, prosim, da se pismeno prijavijo. Odrejam deset minut
odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 10. uri in se je nadaljevala ob 10.15.)

24. seja

187

Predsednik Ivo Tavčar: Nadaljujemo1 sejo. Besedo ima tovariš Milenko
Vodopivec, če sem prijavnico prav prebral. Prosim.
Milenko Vodopivec: Tovarišice in tovariši poslanci! Želim omeniti
nekaj težav v zvezi s financiranjem šolstva, zlasti osnovnih šol.
V preteklem obdobju so se v naši občini osebni dohodki prosvetnih delavcev
nekoliko izboljšali. Sedaj pa, ko govorimo o revalorizaciji osebnih dohodkov
v zvezi z gospodarsko reformo, pa v naši komuni ne bo mogoče doseči nič večje
povečanje, kot približno za 10 in pol odstotka in to na račun znižanja prispevkov.
Pri urejanju osebnih dohodkov nam je delala izredne težave služba družbenega knjigovodstva1. Zelo me moti odnos te službe do šol. Da smo dosegli vsaj
delno izboljšanje osebnih dohodkov, sem se moral obrniti celo na namestnika
generalnega direktorja službe družbenega knjigovodstva, ki je nato pojasnil
naši lokalni službi, da nam lahko izplača. Stalno zahtevajo dokumente, pravilnike, sklepe in podobne papirje. Menim, če ta sužba zasumi, da je šola napačno
poslovala, naj potem pošlje finančno inšpekcijo, ki naj ugotovi, ali je bilo
finančno poslovanje pravilno. Prav tako se ta služba često sklicuje na neka
interna navodila. Če so navodila potrebna, potem naj bodo objavljena v uradnem listu, tako da bo tudi šola vedela, kaj mora predložiti in kaj je dolžna
storiti.
Že ob sprejemanju proračuna spomladi letos je bilo šolstvu obljubljeno,
da mu bodo ob rebalansu povečali sredstva. Vendar v sedanji situaciji ne moremo računati na kakšna dodatna sredstva. Vprašanje je, če bodo obljubljena
sredstva sploh realizirana. Občina namreč nakazuje le sredstva za osebne dohodke in bo zato marsikje prizadeta osnovna dejavnost šol. Zanima me, ali
bi bilo možno urediti zadevo tako, da bi šole lahko računale vsaj na odobrena
sredstva, da bi z njimi pametno in skromno ter skrbno gospodarile.
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Dušan Šinigoj.
Dušan Sinigoj: Tovarišice in tovariši poslanci! Reformna prizadevanja prav gotovo zadevajo tako gospodarstvo kot družbene službe. Mislim pa,
da bi morali dati šolstvu v tej situaciji poseben poudarek, morda ne toliko v
iskanju rezerv in v varčevanju, ker mislim, da bi bilo tu varčevanje lahko slabo
zastavljeno-. Gre za iskanje rezerv dolgoročnega značaja, ki so v tem, da intenzificiramo vso dejavnost šolstva, da postane učinkovitejša in kvalitetnejša. Za
območje, ki ga zastopam, moram trditi, da so se v zadnjih letih na vseh forumih
zavzemali za čim uspešnejše reševanje vseh problemov, tako šolstva kot kulture,
in sicer v iskanju racionalnejših rešitev v obliki združenja določenih vrst šol,
pocenitve administracije in tako dalje. Za razširitev šolskega prostora, tako za
osnovno šolstvo, kot za šolstvo druge stopnje, smo dali velika sredstva. Ob vseh
teh prizadevanjih pa vseeno čutimo, da v šolstvu vse zadeve še niso rešene.
Morda ne gre zai probleme, ki so nastali sedaj ob refomi, ampak mislim, da je
sedaj najbolj primeren čas, ko jih je treba brez odlašanja rešiti.
S prosvetnimi delavci in z nekaterimi organi, ki odgovarjajo v občini za
šolstvo, smo skušali ob tej situaciji obdelati nekatere probleme. Konkretno nas
moti to, zakaj dopuščamo na šolah najrazličnejše predmetnike. Menimo-, da so
v predmetnikih na šolah dokajšnje rezerve in se vprašujemo ali ni mogoče v
naši republiki te zadeve poenotiti. Samoupravnim organom šol je treba povedati,
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do kam. sega demokracija. Ko je predmetnik sprejet, ga je treba izvajati in v
celoti spoštovati. To poudarjam tudi zato, ker smo na seji našega odbora za
drugostopenjsko šolstvo ugotovili, da imajo na primer istovrstne zdravstvene
šole neverjetno različne predmetnike.
Mislim, da tudi, ni rešeno vprašanje učne obveznosti učiteljev. Sicer imamo
neke predpise iz leta ,1956, vendar smo bili v lanskem letu prav iz »Prosvetnega
delavca« obveščeni o nekih novih učnih obveznostih in je danes stanje takšno,
da imamo različne učne obveznosti celo na območju ene občine.
Mislim, da so republiški organi pristojni, da enotno urede učne načrte,
da se ne bo več delilo posameznih predmetov na manjše skupine, na primer
gospodinjski pouk, telesno vzgojo in tako dalje. To povzroča v kolektivih šol
probleme, ko hočejo namreč deliti tudi pouk matematike in slovenskega jezika.
Verjetno so tudi tu določene materialne rezerve.
Na, našem obmobju v Novi Gorici, kjer imamo precej šol druge stopnje,
nas bolj prizadene neurejeno financiranje tega šolstva, zlasti strokovnega šolstva.
S temi problemi se srečujemo že vrsto let in se sprašujem, čemu teh problemov
ne resimo, če jih poznamo. Mi danes spoznavamo, da jih bo verjetno treba rešiti
že v letošnjem letu, ker drugega izhoda ni več. Sliši se tudi, da zveznega zakona
o financiranju šolstva letos še ne bo. Predlagam, da ne glede na to, ah bo ah ne
bo sprejet zvezni zakon,, da pri nas sami uredimo te probleme, da imamo vsaj
začasen pravni status financiranja šol druge stopnje. Sicer se nam bo še naprej
dogajalo to, da, bodo občine predvsem vlagale velike napore za zbiranje sredstev,
veliko manj pa bodo posvečale pozornosti delitvi sredstev med šolskimi kolektivi
in družbo.
Zaustavimo se pri šolski administraciji. Res je, da morajo šole dajati poročila najrazličnejšim organom. Vendar mislim, da bi bilo potrebno administracijo in računovodstvo analizirati tudi z druge plati, koliko sta učinkoviti. V
preteklem obdobju nam administracija in računovodstvo -na šolah nista delali
posebnih preglavic. Toda nenadoma se spomnimo, da je potrebno dvojno knjigo^
vodstvo; usposobljenih kadrov za dvojno knjigovodstvo pa nimamo. Zato je
potrebno sedaj obstoječe kadre usposobiti tudi za to delo in sem prepričan, da
bo potem možno v vsaki šoli opravljati te zadeve z manjšim številom osebja.
Ce pristopimo k določenim spremembam, potem si moramo biti na jasnem, da
moramo za to prej pripraviti kadre, ki bodo sposobni te spremembe opravljati.
Ker tega. nismo storili, se nam je nagomililo v računovodstvih in v administraciji
samo večje število ljudi, katerih delo je prav tako neučinkovito, pri tem pa je
verjetno tudi veliko- nepotrebnega dela.
Posebno pereče je tudi vprašanje izobraževanja učiteljskega kadra in sploh
skrbi za povečanje učiteljskega kadra. Mi smo v zadnjih letih močno- razširili
šolstvo. Od osnovnega šolstva smo zahtevali, da konča večina otrok osnovno
šolo, in da gre vsaj 80'%> teh otriok v šole druge stopnje itd. Ob teh planskih
zahtevah pa nismo ustrezno povečali število šol, zlasti pa nismo povečali števila
učiteljskega kadra. Zaradi tega je tudi prišlo do tega, da imajo učitelji preveliko
število nadur. Ce rešimo kadrovske probleme na eni šoli, bodimo- prepričani,
da smo hkrati ustvarili probleme na drugi šoli. Ce z razpisom pridobivamo prosvetnega delavca iz neke druge šole ali občine, smo ga dobili zato, ker mu nudimo boljše pogoje. S tem pa smo kadrovsko- oslabili drugo šolo in drugo občino.
Mi v absolutnem številu teh kadrov ne povečujemo toliko, kolikor se povečujejo
zahteve. Ce hočemo intenzificirati pouk in doseči boljše uspehe, potem je brez
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dvoma ena od prvih nalog, da rešimo vprašanje izobraževanja učiteljskega
kadra in da povečamo število učiteljev vseh profilov.
Moti nas tudi neustreznost šolske mreže, zlasti pa to, da velikokrat ne vemo,
katere šole so nam potrebne in katere ne; katerih šol imamo preveč in katerih
imamo premalo. Prihajamo do neskladja in že občutimo posledice, da imamo
nekaterih profilov preveč, da imamo hiperprodukcijo nekaterih strokovnih kadrov, da pa nekaterih veliko primanjkuje. Prav gotovo ne smemo< iskati vzrokov
samo v poklicih in pa v vsebini poklica, ampak tudi šolski mreži in pa v usmerjanju učencev v posamezne šole.
Te misli so moj skromen prispevek k današnji razpravi in mislim, da je
potrebno, da vsi republiški organi in pa tudi naše občinske skupščine posvetijo
tem problemom več pozornosti in jih tudi hitreje rešijo.
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovarišica Vanda Škodnik.
Van d a Škodnik : Tovariši poslanci! Ob obiskih v svojih dveh volilnih
enotah, v Cerknici in Ribnici in v razgovorih na občinskih skupščinah o spremembah v gospodarstvu, ki narekujejo racionalnejše trošenje sredstev in zahtevajo rebalanse proračunov, so mi v občinah zagotovili, da bodo ostala sredstva
za šolstvo neokrnjena, se pravi, v isti višini, kot so bila planirana.
Zaradi povečanih stroškov, ki bodo močno bremenili materialno poslovanje
šol, prav gotovo ne bodo zadostvala sredstva, ki so bila za šolstvo planirana v
začetku leta. V tej novi situaciji so morala šolska vodstva natanko pretehtati
svoje izdatke in poiskati vse možne notranje rezerve. Na nekaterih šolah so
zmanjšali število oddelkov, ukinili so ali pa še naftieravajo ukiniti nekatere
enooddelčne šole ter hkrati zagotoviti za te učence prevoz na druge šole itd.
Seveda je vprašanje, če so ti ukrepi smotrni in če ne gredo na škodo pouka.
Kljub temu pa se bodo šole že čez nekaj mesecev znašle v materialnih težavah.
Se težji pa bo položaj 'glede osebnih dohodkov prosvetnega kadra, ker nobena izmed teh občin, upoštevajoč višje življenjske stroške, trenutno ne more
zagotoviti niti minimalnega povečanja osebnih dohodkov, kot je to ze urejeno
v večini delovnih organizacij. Tako se bodo znašli, prosvetni delavci v neenakopravnem položaju z drugimi zaposlenimi, kar prav gotovo ne bo spodbudno
vplivalo na kvaliteto njihovih vzgojnih prizadevanj.
^
Ce se ta vprašanja pojavljajo na področju osnovnega šolstva ter jih oocme
skušajo bolj ali manj uspešno reševati — prav gotovo jih nikjer niso pustili
vnemar ter jih rešujejo v realnem okviru svojih gmotnih zmogljivosti
sem
resno zaskrbljena, ko zasledujem razprave o tem, kako zagotoviti normalno
delovanje srednjega šolstva oziroma nujno potrebna sredstva.
Za primer naj vzamem razprava o nerednem dotoku sredstev v medobčinski
sklad za financiranje srednjega šolstva v bivšem ljubljanskem okraju, kamor
spadata tudi omenjeni dve občini. Pred dnevi smo lahko brali, da dolguje temu
skladu, ki financira 79 šol druge stopnje in dijaških domov, 26 obcm soustanoviteljic nič manj kot 739 milijonov dinarjev od sredstev planiranih do konca
avgusta. Brali smo lahko tudi podrobne podatke, koliko dolguje vsaka posamezna občina. Večina med njimi je takih, ki dolgujejo več kot polovico, nekatere
pa celo več kot tri četrtine svojega prispevka, kolikor so se ga zavezale plačati
po pogodbi. Zadnje poročilo, ki smo ga lahko o tem prebrali, pa je govorilo,
da so predstavniki posameznih občinskih skupščin, ko so na skupnem sestanku
12. septembra obravnavali svoje dolgove, končno le obljubili, da bodo skuša i
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poravnati svoje obveznosti. In tudi to, da se bodo občinski predsedniki čez kaikih
10 dni ponovno sestali, citiram: »da se bodo natančneje dogovorili o izpolnjevanju dane obljube, ker bi bilo nemara le malo čudno, če že ne nerodno, da bi
moral sklad uresničiti sklep svoje zadnje seje, da bo neporavnane obveznosti
sodno izterjal«. Ob preverjanju takih poročil spreletavajo nemara vsakogar
resnično čudni občutki in razmišljanja, na kakšnih majavih temeljih se vendar
ziblje naše srednje šolstvo in kakšne bodo posledice tega sistema.
Navsezadnje postavljamo na ta način na pranger naše občine in njihovo
politiko, čeprav je vprašanje, če so res občinske skupščine edini krivec, da se je
naše srednje šolstvo znašlo tako daleč glede gmotnega položaja.
Posebno močno dvomim, da bodo ti dolgovi medobčinskemu skladu res
poravnani. Zlasti še, ker poznam trenutni finančni položaj v omenjenih dveh
občinah, ki sta tudi dolžnici, in ker sem v eni izmed njih slišala zelo resno
napoved, da svojega 'prispevka ne bo plačala, ker sredstev nima kje vzeti. In
če se ta sredstva, ki nemara še ne bodo zadostovala za povečane potrebe, ne
bodo pravočasno nakapljala, od kod naj potlej šole zajemajo za svoje normalno
delo? In kaj bo z izobrazbo otrok, če jim bomo potemtakem lahko zagotovili
do neke mere le osnovno šolanje? Ali ne gre pri vsem tem za kratkovidno
pojmovanje reforme, ki vendarle narekuje našemu gospodarstvu potrebo po večji
produktivnosti, ki pa jo bo dosegel samo izobraženi proizvajalec? Nemogoče
je prepustiti stihiji in naključju financiranje tako nujnega in važnega področja
naših izobraževalnih dejavnosti, se pravi večjemu ah manjšemu razumevanju
ter tudi boljšim in slabšim realnim možnostim posameznih občin, ker se nam
utegne taka praksa hudo maščevati. Ze tako1 poznam primer, da so gimnazijcem,
doma iz ene izmed sosednjih občin, pedagogi v šoli očitali, da njihova občina
ni poravnala svojih obveznosti, kar se mi zdi od sile »pedagoško in vzgojno«.
Prepričana sem, da so to težave predhodnega značaja, ki so predvsem posledica težavne situacije na začetku reforme. Vendar smo dolžni o tem spregovoriti
kot poslanci, proizvajalci, in ne nazadnje tudi kot starši in skupno poiskati izhod
iz tega nevzdržnega stanja. Predvsem pa bo moral novi zakon o financiranju
šolstva, ki ga pripravljajo in na katerega že vsepovsod težko čakajo, zagotoviti
stabilnost sredstev za celotno šolsko dejavnost.
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima Ivan Bertoncel j.
Ivan Berton,celj: Tovarišioe in tovariši poslanci! Ob ukrepih v zvezi
z gospodarsko reformo se veliko .pogovarjamo' o notranjih rezervah, zvišanju
produktivnosti, vključitvi v mednarodno delitev dela ipd.
Povsod živo razpravljajo, kako to doseči. Pri iskanju notranjih rezerv so se
mnogi usmerili le na trenutne probleme, pozabili so pa, da nam samo trenutni
prihranek lahko prinese jutri velikansko škodo. Nekateri od teh, ki se ogrevajo
za odkrivanje notranjih rezerv, so zadovoljni, če prihranijo danes milijon ali
dva; desetine oziroma stotine milijonov bomo jutri izgubili, pa ne vidijo. Gospodarska reforma ima na voljo eno največjih in najmočnejših rezerv, to so kadri.
In če bi se za te bolj zavzeli, Ibi videli, da so prav v smotrni izrabi kadrov
najpomembnejši pogoji za realizacijo te rezerve.
Izvršni odbor Glavnega odbora SZDL Slovenije je prejšnji teden o tem
problemu razpravljal in nanj opozoril. S tem v zvezi smo v soboto brali v »Delu«
zelo pomembno ugotovitev, ki pravi: »Naše gospodarstvo bosta dvignili na višjo
raven predvsem strokovnost in znanje.« To je trditev, ki jo moramo najresneje
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upoštevati. Menim tudi, da k temu ni potreben prav noben komentar. Ob gospodarski reformi se moramo tega zavedati in ne zavrzimo tega, ker se nam tako
rekoč samo ponuja. Nizek nivo strokovnega znanja nekaterih strokovnih delavcev ter zaostal šolski sistem gospodarsko reformo samo ovira, namesto da bi
jo pospeševal.
Oglejmo si to zadevo nekoliko poibliže. Skupina strokovnjakov Ekonomske
fakultete iz Zagreba je objavila leta 1964 podatke, iz katerih je razvidno, da smo
v letih od 1945 do 196,1 napravili tolikšen preobrat v ekonomski strukturi prebivalstva, da so druge države potrebovale za tak proces neprimerno več let.
In to v taki meri, da Skoraj ni primera v zgodovini drugih držav. Žal pa takega
razvoja nismo naredili v sistemu izobraževanja strokovnih kadrov, ki je doživel
sicer veliko ekspanzijo1, vendar se je ponekod kljub temu oddaljeval od resničnih
potreb gospodarskih organizacij. Nekatera področja izobraževanja kadrov pa
smo močno zanemarili. To velja posebno za splošno izobrazbo našega delavca,
ki je osnova za strokovno izobraževanje in za razvijanje upravljalskih funkcij.
Ta posledica se jasno odraža v tem, da se danes po1 ugotovitvah ustreznih institucij nepismenost nad 10 let starih državljanov v Jugoslaviji giblje povprečno
okoli 20 fl/o. Če bi hoteli likvidirati nepismenost, kot smo to delali doslej, ibi za to
po nekaterih ocenah potrebovali okoli 20 let. Ob gospodarski refomi pa nam ne
more biti vseeno, če je izobraževanje zaposlenih zaostalo in če je razen tega tudi
materialno zelo slabo podprto. Zelo bi nas moralo skrbeti, da je v naših delovnih
organizacijah okoli 20 odstotkov delavcev z manj kot osnovno izbrazbo in da za
izobraževanje za posamezno delovno mesto uporabimo preveč časa. Razen tega
pa se pri tem izbraževanju ponekod poslužujejo metod, ki so blizu tistim iz
prejšnjega stoletja. To stanje se sicer močno popravlja z organiziranjem ustreznih strokovnih služb, raznih zavodov, delavskih univerz in s podobnim. Vendar
pa še ni povsod prodrlo mišljenje, da so take službe res potrebne; da je to
resnično, nam potrjuje dejstvo, da na eni strani primanjkuje denarja za šolstvo,
na drugi pa ostajajo v delovnih organizacijah znatna sredstva za izobraževanje.
Tako imamo na eni strani težko materialno stanje, na drugi pa neizkoriščena
sredstva, ki jih ponekod trošijo morda celo za druge namene. Pri sedanjih prizadevanjih za uresničenje gospodarske reforme se je potrebno resno vprašati,
kako bo s kadri jutri, in je iskanje izključno samo trenutnih rezerv izredno
kratkovidno. Strokovnjaki zveznega zavoda za planiranje so v posebni študiji,
ki nosi naslov »Razvoj gospodarstva in izobraževanje strokovnih kadrov«, izračunali, da je bito razmerje višjih nasproti srednjim kadrom že v letu 1960 1 proti
2 v korist srednjim kadrom. Pravilno razmerje pa bi moralo biti ,1 proti 3, v
posameznih dejavnostih celo 1 proti 4 v korist srednjim kadrom, če nadaljujemo
planiranje tako, kakor smo ga zastavili zadnja leta, bomo na osnovi istih virov
v letu 1975 imeli 130 tisoč visoko izobraženih kadrov preveč in 120 tisoč srednjih
kadrov premalo. Tu verjetno ni vračunano osipanje, ki je prav tako razumljivo.
To pa hkrati, opirajoč se na iste vire, pomeni v 12 letih okoli 200 milijard
izgube. Kaj to pomeni za gospodarstvo in za zaposlitev mladih kadrov, si lahko
predstavljamo. Tudi letošnji vpis v nekatere vrste šol ni prav nič ohrabrujoč za
perspektivno uravnovešen je potreb gospodarstva po kadrih. To velja tako za šole
II. stopnje, kakor tudi za fakultete. Neprestano slišimo očitke, da šolstvo zaostaja
za razvojem. To je res, toda približevanje šolstva gospodarstvu terja več posegov, kakor sama korektura učnih načrtov. Če bo gospodarstvo to akcijo podprlo tudi z dejanji, se tako približevanje lahko ustvari. Prepričan sem, da bo to
tudi uspelo. To nam dokazujejo tudi dosedanji rezultati. Gospodarstvo, kot tudi
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šolstvo se dobro zavedata, da so vlaganja v izobraževanje strokovnih kadrov še
preskromna. Ker ponekod sredstva zaostajajo, izgleda, da nekaj ni v redu z njihovo razporeditvijo. Toda samo vlaganje v šolstvo prav tako ne bo rešilo kvalitete strokovnih kadrov, če se hkrati me odpravijo še druge hibe. Te pa naj
rešuje prilagojen sistem šolstva od II. stopnje do fakultet. Dotlej pa kakršnakoli
nova vlaganja ne bodo rodila ustreznih sadov. Sodobnega strokovnega šolstva
ni mogoče graditi brez analiz poklicev in kadrovskih potreb, brez poznavanja
sodobne pedagoške znanosti. To velja za vsa delovna mesta, od priučenega
delavca do fakultetno izobraženega človeka. Dokler si o tem nismo na jasnem,
tako dolgo kakršnakoli stopnja izobraževanja ne bo prilagojena sodobnim izsledkom naših delovnih organizacij. Zelo veliko podjetij je za šolstvo pokazalo
veliko razumevanja povezanost s šolstvom in v praksi uresničujejo priporočila
in stališča našega zbora iz lanskega leta. Toda samo razvijanje strokovnega
šolstva brez vzporednega razvijanja sistema izobraževanja, v delovnih organizacijah ne more popolnoma uspeti. Šolstvo 'druge stopnje mora biti najtesneje
povezano z izobraževanjem v delovnih organizacijah. Zato si moramo prizadevati, da se izobraževalni centri v delovnih organizacijah dvignejo na ustrezni
nivo. Prav ti lahko piri sedanji stopnji gospodarske reforme hitro in učinkovito
pripomorejo k večji produktivnosti. V tem so namreč velikanske rezerve, ki se
jih ponekod še premalo zavedamo.
Sistem izobraževanja strokovnih kadrov je potrebno gledati kot celoto, od
visokošolskih ustanov do izobraževanja na delovnem mestu. Posamezne stopnje
šolstva morajo biti med seboj bolj usklajene. Politika planiranja kadrov pa mora
sloneti na točnih izračunih in ne na slučajnih ali često osebnih gledanjih. Zapostavljanje enega dela šolstva povzroča veliko škodo že danes, v bodoče pa bo ta
škoda lahko neocenljiva.
Se na kratko o dveh neizkoriščenih možnostih: o sistematičnem dopolnilnem
izobraževanju vodilnega kadra in intenziviranju pouka s sodobnimi pedagoškimi
prijemi. Tega ni mogoče izraziti s številkami, čeprav drugod te stvari, desetletja
skrbno proučujejo.
V Jugoslaviji smo se že večkrat lotili izdelave sistema izobraževanja vodilnih kadrov. Ne mislim na postdiplomski študij, ki ga nekatere fakultete že izvajajo, temveč na tiste vodilne kadre, ki menijo, da so s šolsko diplomo osvojili
potrebno znanje, in da jim ni treba vedno znova obnavljati strokovno, družbeno
in drugo znanje, ki ga potrebujejo pri svojem delu. Pri nas spio'h ne moremo
govoriti o nekem celovitem sistemu izobraževanja vodilnih kadrov, ki bi bilo
na približno tako zavidljivi ravni, kot je to na Vzhodu in na Zahodu, prilagojeno
seveda njihovim razmeram. Zato je skrajni čas, da najdemo ustrezne ukrepe,
toda ne administrativne, pač pa stimulativne, s katerimi bi -dosegli tudi na tem
področju korenito spremembo. To bi pri izvajanju gospodarske reforme prav
t&ko moralo predstavljati del pomembnih nalog. Ne zanikam prizadevanj posameznih zavodov, ki v tej smeri že delajo, toda to še ni celovit sistem.
Druga, izredno velika rezerva, ki bi morala prav tako zanimati gospodarstvo, pa je intenziviranje pouka na šolah vseh stopenj. Ponekod se v šolstvu
neprestano pojavljajo glasovi, da bi bilo treba študij podaljšati. Manj pa je
slišati o prizadevanjih za sodobnejše metode pouka. Zakaj druge države v enakem času kot mi dosežejo kvalitetnejše znanje? Res je, da imajoi boljše pogoje,
kot jih imamo mi, todia izredno veliko pripomorejo k uspehu učne metode,
sodobnejša didaktika, novejši izsledki o učenju in podobno*. Medtem pa naši
statistični podatki nasprotno kažejo, da pedagoško znanje nekaterih učiteljskih
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kadrov ni niti zadovoljivo1. Poskusi so pokazali, da ponekod potrebujemo 20—40
odstotkov več časa za izobraževanje samo zato, ker uporabljamo zastarele pedagoške prijeme. Ne gre samo za prihranek na času, glavni sta seveda kvaliteta
znanja in varno delo. Odveč je dokazovati, da je pri delavcih, ki svoj posel
popolnoma obvladajo, tudi manj poškodb. Škode, ki zaradi tega nastajajo, znašajo v Jugoslaviji letno za okoli 100 milijard dinarjev. Res je, da. vsem nesrečam
ni krivo samo neznanje, toda velikemu odstotku nesreč prav gotovo' botruje.
V tekstilni industriji so na primer nesreče zaradi sistem,atičnega izobraževanja
padle od 25 na 5 %. Tega seveda ni mogoče posplošiti, da bi veljalo za vse
gospodarske dejavnosti. Toda trdimo lahko, da je pomanjkljiva usposobljenost
hitreje vzrok za nesrečo in da je prva preventiva za varno delo brezhibno obvladanje delovnega procesa. Tako se je torej tudi zgolj z ekonomskega vidika,
čeprav so tu še tudi drugi vidiki, vredno boriti za urejen sistem izobraževanja
na vseh stopnjah. Danes nihče ne more reči, kakšne izgube ima družba zaradi
pomanjkljivega načina izobraževanja. Tu so med drugim skrite pomembne rezerve, za katere gospodarstvo ne bi smelo biti $uho.
Ko se borimo za ustrezno materialno osnovo šolstva, je torej prav, da ne
vidimo samo trenutnih, včasih malenkostnih rezerv, prezremo pa tiste, ki so
danes sioer manj vidne, ki pa nam bodo zato jutri dajale znatno večje rezultate.
Zastareli sistem izobraževanja strokovnih kadrov lahko rodi samo nizko produktivnost, zato ni prav, da ob gospodarski reformi tako malo razpravljamo
o izredno pomembnem členu, to je o strokovnem kadru. Ta bo moral uresničiti
to, kar smo si zastavili in popraviti to, kar smo zamudili, predvsem pa uresničiti
cilje gospodarske reforme. Če tega pri razporejanju sredstev ne bomo upoštevali,
bomo misleč, da varčujemo, v resnici povzročali škodo tam, kjer je kasneje ne
bo več mogoče popraviti.
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima namestnik republiškega sekretarja
tovariš Boris Lipužič.
Boris Lipužič: Tovarišice in tovariši poslanci! V razpravi želim obravnavati nekatere probleme, na katere je v svojem ekspozeju opozoril tovariš
podpredsednik Beno Zupančič.
Kot je bik» že poudarjeno, gospodarska reforma nima namena povzročiti
zastoja v izgradnji šolskega prostora ali celo povsem .preprečiti nadaljnje uresničevanje orientacijskega investicijskega programa v šolstvu, kakršnega je s svojimi stališči utemeljila republiška skupščina maja lani, ko je ugotovila stanje in
potrebe na tem področju ter določila politiko razvoja šolstva v prihodnjem
obdobju. Ena izmed bistvenih teženj, ki izhaja iz stališč Skupščine SR Slovenije,
je vsekakor čimprej ustvariti take pogoje šolanja, ki bodo omogočali večini
učencev, da uspešno končajo osnovno šolo. To pa terja neprestano izgradnjo
novega šolskega prostora.
Uresničevanje teh nalog bo, kot doslej, terjalo znatna družbena materialna
sredstva, ki jih bo treba zagotoviti v skladu z našimi splošnimi potrebami in
možnostmi. 2e lani je (bilo poleg drugih šolskih zgradb zgrajenih tudi 17 novih
osnovnošolskih -poslopij, več šol pa je bilo prenovljenih in z dozidavami razširjenih.
Lani je republika z dolgoročnimi krediti zagotovila pri teh gradnjah gospodarsko šibkejšim občinam 421 milijonov dinarjev intervencijskih sredstev. Letos
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je biilo zagotovljenih po rebalansu v republiškem proračunu 1800 milijonov
dinarjev za dolgoročno kreditiranje nadaljnje izgradnje osnovnih šol, 1300 milijonov dinarjev pa bo po sklepu Skupščine za te potrebe na razpolago tudi v
prihodnjem letu.
Vsa ta prizadevanja, ki bodo nedvomno imela trajnejši značaj, so za napredek našega šolstva zelo pomembna. Tako bo- mogoče v letošnjem in prihodnjem letu v mnogih občinah s pomočjo širše družbene Skupnosti usposobiti
za pouk okoli 30 novih oziroma moderniziranih osnovnih šol, v skupni vrednosti
6,5 milijarde dinarjev, pri čemer niso upoštevane še vse ostale šolske gradnje v
tistih občinah, ki gradijo šole brez republiških kreditnih sredstev.
Po podatkih splošne gospodarske banke, pri kateri so bila naložena republiška intervencijska sredstva, je bilo do 6. septembra letos sklenjenih z
investitorji 26 kreditnih pogodb, od tega 11 za dokončanje gradenj v znesku
682 milijonov dinarjev, 7 za dozidavo in adaptacijo šol v znesku 326 milijonov
dinarjev, 8 pa za novogradnje v znesku preko 450 milijonov idinarjev. Rezerviranih je še 340 milijonov dinarjev za preostale gradnje novih šol, za katere
se je kasneje prijavilo še 7 občin, ki pa banki še niso predložile celotne pogodbene dokumentacije in tudi niso> še uspele zagotoviti vseh potrebnih sredstev
za svojo udeležbo. Po> podatkih, s katerimi razpolagamo1, lahko pričakujemo,
da bodo v kratkem angažirana vsa razpoložljiva sredstva.
V letošnjem in prihodnjem letu bodo občine po predvidenem investicijskem
programu morale zbrati za svojo udeležbo 2133 milijonov dinarjev, za 10-odstotni obvezni garancijski polog, namenjen podražitvam, pa so zbrale oziroma
morajo zagotoviti skupaj 512 milijonov dinarjev. Gre torej za znatna sredstva,
ki so jih občine zbrale iz prispevkov gospodarskih organizacij in občanov ter
iz svojih proračunskih sredstev.
Kljub pozitivnim rezultatom, ki so se pri kreditiranju teh investicij v
zadnjem- letu že pokazale pri koordiniranem projektiranju devetih novih osnovnih šol, kljub racionalnejši in funkeionahiejši zasnovi šolskega prostora, standardizaciji normativov in tipizaciji določenih gradbenih elementov, še vedno pri
poenotenju šolskih gradenj in opreme nismo dosegli širšega sodelovanja.
Vendar smo že pri dosedanjem enoletnem koordiniranem projektiranju
uspeli znižati skupno predračunsko vrednost predvidenih investicij pri 15 projektih osnovnih šol v občinah, ki prejemajo dopolnilna sredstva in tudi v tistih
občinah, ki gradijo šole, pa ne dobivajo dopolnilnih proračunskih sredstev.
Tako je znašal ta prihranek pri redukciji investicijskih programov skoraj milijardo dinarjev. Kolikšna pocenitev bo mogoča šele tedaj, ko bo večino gradenj
mogoče zastaviti po takem konceptu. Vsekakor je to za sedaj še skromen rezultat, ki pa ga bo mogoče bistveno izboljšati, če bo doseženo v republiki
pravočasno' in še tesnejše sodelovanje pri projektiranju in pri posredovanju
izkušenj glede najbolj uspelih projektov in tipov šolskih zgradb, skromnih po
zasnovi in ceneni izvedbi, ki pa bodo hkrati za uspešno vzgojno izobraževalno
delo dovolj funkcionalne. Podobne naloge nas čakajo tudi pri graditvi potrebnega prostora za šolstvo druge stopnje, čemur bomo morali posvetiti v prihodnosti dosti večjo skrb kot doslej. V sedanjem dokaj neurejenem sistemu
financiranja šolstva je zlasti v letošnjem letu posebno kritično financiranje
srednjega šolstva, za katerega se zbirajo sredstva po večini v medobčinskih
skladih. Nekatere občine in gospodarske organizacije, ki so v začetku leta
sprejele finančne obveznosti do teh šol, ne spoštujejo sprejetih dogovorov, zelo
neredno plačujejo svoje prispevke ali pa še vedno dolgujejo celotno dogovorjeno
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vsoto. To pa je zelo resna ovira za normalno poslovanje medobčinskih skladov
ter za nemoteno delo mnogih strokovnih šol. Vsi tisti, ki so dolžni prispevati
finančna sredstva, se ne morejo izogniti svoji obveznosti in družbeni odgovornosti do teh šol. Do konca letošnjega koledarskega leta bo treba zato
vztrajati pri dogovorjenem medobčinskem financiranju strokovnih šol.
Na več sestankih s predsedniki občinskih skupščin pri Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije je bilo obravnavano stanje financiranja srednjega
šolstva, pri čemer se je Izvršni svet Skupščine zavzel za dosledno uresničevanje
medobčinskih dogovorov. V zadnjih štirinajstih dneh so bili znova sklicani
sestanki v Lendavi, Mariboru, Kopiru, Ljubljani, Celju in danes v Novi Gorici,
na katerih so bile ugotovljene neizpolnjene obveznosti posameznih občin in
gospodarskih organizacij do medobčinskih skladov ter sprejeti sklepi, ki naj
zagotovijo rednejši dotok potrebnih sredstev za delo teh srednjih šol. To so
vsekakor začasne rešitve, ki jih mora zamenjati stabilen sistem, financiranja
vsega šolstva. Zvezni sekretariat za izobraževanje in kulturo pripravlja osnutek
splošnega zakona o financiranju šolstva, ki naj zagotovi enotne osnove sistema
financiranja vzgojnega izobraževanja ter stabilne vire, neodvisne od proračunskega financiranja. Hkrati pripravljamo tudi v Republiškem sekretariatu
za prosveto in kulturo osnutek republiškega zakona, ki bo v prihodnjih dneh
dokončan. Na podlagi zveznih pooblastil bo predvidoma ta zakon podrobneje
urejal financiranje šolstva ter zagotovil ustrezno udeležbo republike in občin
pri financiranju srednjega šolstva1, ki mora biti v enakem finančnem položaju
kot osnovno in visoko šo-lstvo. 2e sedaj pa stanje na posameznih srednjih
šolah ni enako, kar med driigim dokazujejo tudi različni osebni dohodki na
posameznih zavodih. V prid stabilnejši ureditvi financiranja srednjih šol bo
nedvomno tudii neposredno sodelovanje posameznih gospodarskih organizacij in
strok pri financiranju vseh tistih strokovnih šol, ki po večini izobražujejo
zanje potreben kader. Tako bo mogoče ustvariti skladnejši razvoj strokovnih
šol in njihovo ustreznejšo razporeditev v prihodnosti, pri čemer bodo' morale
prizadete gospodarske organizacije in gospodarska združenja vplivati na razvoj
mreže in kapacitet ter učnih programov strokovnega šolstva, kar še zdaleč ne
more biti naloga in odgovornost zgolj samo Republiškega sekretariata za prosveto in kulturo.
Ob koncu svoje razprave bi rad pobliže osvetlil še nekatere vidike racionalizacije in večje učinkovitosti vzgojno izobraževalnega dela, na katere je med
drugimi opozoril v svojem .ekspozeju tovariš podpredsednik Zupančič.
Ob nujnem omejevanju proračunske potrošnje bržkone ne bo mogoče
doseči varčevanja nia račun učnih programov v osnovnih in srednjih šolah ter
take organizacije vzgojno izobraževalnega dela, ki bi Ibilo v nasprotju z dognanimi, v praksi preizkušenimi pedagoškimi normativi. Hkrati pa je treba
poudariti, da so v šolah nedvomno določene rezerve, ki omogočajo tudi pri
razpoložljivih materialnih sredstvih večjo učinkovitost pri vzgojno izobraževalnem delu. Predvsem je treba dosledno spoštovati že ustaljene obvezne pedagoške normative. Na marsikateri šoli v resnici ne uresničujejo 210 dni efektivnega pouka; posamezne dneve pouka porabijo v celoti za prireditve ali proslave, v začetku šolskega leta nimajo pravočasno izdelanega urnika, šolske
športne dneve izkoriščajo za obisk kinopredstav in v druge namene, šolski
dnevi v celoti odpadejo zaradi učiteljskih in drugih konferenc ter izletov, v
zaključnih razredih srednjih šol končajo s poukom že okoli 1. maja itd. Neredko
se tudi dogaja, da se šolska ura ne začne točno ob določenem času. Vzemimo
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samo en primer: na osnovni šoli s približno 700 učenci je po predmetniku v
šolskem letu okoli 20 000 učnih ur po 45 minut. Če bi bilo pri vsaki pedagoški
uri izgubljenih samo 5 minut, pomeni to nad 2200 pedagoških ur oziroma več
kot desetino razpoložljivega učnega časa v šolskem letu. Vsi navedeni in še
drugi razlogi, na primer pomanjkljive metodične priprave za pouk, vplivajo,
da v posameznih šolah ne utegnejo predelati in utrditi učne snovi ter dovolj
skrbno preveriti znanja učencev, organizirati dodatnega pouka za tiste učence,
ki zaostajajo itd.
Seveda je zaradi objektivnosti treba poudariti, da je marsikje težko uresničiti zahtevne učne načrte tudi zaradi izmenskega pouka, pomanjkanja predmetnih učiteljev, prostorov in učil. Smotrna organizacija predmetnega pouka
terja nedvomno precejšnja sredstva. Zaradi velikega števila osnovnih šol, ki so
posledica dokaj razdrobljene naseljenosti prebivalstva v naši republiki, je na
manjših osnovnih šolah, ki imajo od 6. do 8. razreda samo po dve paralelki, predmetni pouk neracionalen; specialne učilnice so premalo izkoriščene, učitelji z
dvopiredmetno usposobljenostjo pa ne morejo biti v svoji stroki ustrezno zaposleni. Zato bi bilo potrebno misliti na to, da bi na pedagoških akademijah
organizirali tropredmetne študijske skupine, ki usposabljajo učitelje za osnovne
šole. Takšne študijske smeri imajo* v mnogih državah na Vzhodu in na Zahodu.
To omogoča dosti bolj smotrno razporeditev učnega kadra.
Omenil sem le nekatere probleme, ki zadevajo organizacijo šolske mreže
in učnega dela ter racionalizacijo vzgojno izobraževalnega procesa v celoti. Pri
tem delu s šolami pa bo morala v večji meri pomagati tudi prosvetno pedagoška
služba, ki naj v prvi vrsti opravlja pedagoški nadzor nad vzgojnim izobraževalnim delom, svetuje in pomaga učiteljem pri njihovem delu v šoli ter skrbi
za njihovo strokovno izpopolnjevanje. Hkrati naj natančneje spremlja izvajanje
predpisov, ki urejajo življenje in delo v šolah. Po mnenju mnogih občin, s katerimi smo se posvetovali, na bi bila to temeljna naloga prosvetno pedagoške
službe, ki jo opravljajo medobčinski zavodi in tudi republiški zavod za šolstvo.
Ta naj bi razen specifičnih republiških nalog, kot so priprave in proučevanje
učnih načrtov in učbenikov, v prihodnje v večji meri opravljal tudi pedagoški
nadzor in svetovanje, zlasti na srednjih šolah.
Republiški zavod in medobčinski zavodi za prosvetno-pedagoško službo naj
bi imeli enotno metodologijo dela in skupen delovni program. S tem bi zavodi
ob številčno skromnejši, toda kvalitetnejši zasedbi delovnih mest dosegli večjo
enotnost, strokovnost in učinkovitost pri delu v teh zavodih.
Pedagoški inštitut kot raziskovalna organizacija pa naj v celoti prevzame
proučevanje in raziskovalno delo, pri čemer se bo vsekakor opiral na delo
prosvetno-pedagoške službe.
Racionalizacije in večje učinkovitosti vzgojno-izobraževalnega dela v šolah
ne bo mogoče doseči čez noč in samo s posamičnimi ukrepi, marveč v daljšem
obdobju, pri čemer bo potrebna vsestranska prizadevnoist delovnih skupnosti
šol, strokovnih in upravnih služb ter vseh drugih družbenih činiteljev, ki so
dolžni skrbeti za učinkovito vzgajanje in izobraževanje.
Ob zaključku bi želel dati še nekatera1 pojasnila na vprašanja, ki jih je v
svoji razpravi postavil poslanec tovariš Šinigoj.
Tovariš Sinigoj je omenil, da pravzaprav ni dokončno urejena učna obveznost učnega osebja, kar povzroča najrazličnejše interpretacije učne obveznosti v okviru delovne obveznosti. Na podlagi pooblastila, ki ga ima Republiški
sekretar za prosveto in kulturo, bodo izdani ustrezni izvršilni predpisi k zakonu
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o osnovni šoli, ki bodo lahko v celoti urejali notranjo organizacijo in delo
osnovnih šol.
Prav tako je predvideno, da pripravimo na osnovi zveznega temeljnega zakona republiški zakon o delovnih razmerjih prosvetnih delavcev. Zakon 'bo
jasno urejal učno obveznost in vse ostale delovne obveznosti učnega osebja..
V zvezi s predmetniki pa bi želel pripomniti, da je pedagoški svet kot republiški
strokovni organ pristojen potrjevati tudi osnove predmetnikov in učnih načrtov
za šole druge stopnje. Odpirajo se torej možnosti, da se tudi za posamezne vrste
strokovnih šol v najkrajšem času v sodelovanju s posameznimi skupnostmi šol
druge stopnje uredijo in potrdijo predmetniki in učni načrti.
Kar pa zadeva dvojno knjigovodstvo in poenostavljenje poslovanja, nameravamo predlagati konkretne ukrepe, ki so seveda v domeni zveznih ali pa
republiških predpisov.
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš dir. Roman Modic.
Dr. Roman Modic: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Materialne
okvire, v katerih se bo delo fakultet gibalo v naslednjih mesecih zaradi finančnih
restrikcij, ki jih bodo povzročili že znani in še predvideni ukrepi v zvezi z gospodarsko reformo, lahko danes šele približno opredelimo- in ocenimo.
Po predlogu rebalansa republiškega proračuna, ki je danes na dnevnem
redu, naj bi se nominalni dohodki univerze in fakultet znižali za 10 odstotkov.
Zaradi administrativnih ovir in zaradi slabega dotoka sredstev v republiški
proračun v začetku avgusta je bila ustavljena gradnja fakultetnih investicijskih
objektov, pri katerih se izvajajo samo še zavarovalna dela.
Nadalje so bile fakultete zaradi prvega odloka Izvršnega sveta, s katerim je
znižal dotacije za 5'°/o in zaradi tega, ker je v treh poletnih mesecih izplačeval
sklad za šolstvo le sredstva za osebne izdatke, prisiljene preiti na splošno varčevanje. In če slednjič računamo, da so univerza in fakultete prihranile še okoli
150 do 200 milijonov dinarjev zaradi znižanja stopnje prispevkov iz osebnih
dohodkov, lahko trdimo, da bomo z vsemi naštetimi prihranki le težko pokrili
znižanje, ki je bilo predvideno z: že omenjenim predlogom..
Vsako zviševanje osebnih dohodkov na fakultetah bo zato moralo nujno
znižati postavke za materialne izdatke. Pri tem pa je treba pomisliti, da bo' treba
z novim šolskim letom zagotoviti po bistveno' višjih cenah osnovne pogoje za
delo to so ogrevanje, razsvetljava in podobno, s čimer bo delež funkcionalnih
izdatkov fakultet v pomembni meri skrčen. Nedvomno bodo morale fakultete,
če se bodo odločile za zviševanje osebnih dohodkov, najprej poseči po zneskih,
ki so jih dobile za znanstveno-raziskovalno delo. Ker pa so bili zaradi restrikcij
prizadeti obenem tudi republiški in zvezni znanstveni skladi, ki bodo morali
obseg svojih prispevkov omejiti in zavlačevati izplačilo pogodbenih obveznosti,
bo to za en del pogodbene dejavnosti fakultet praktično pomenilo izpad vsakršnih dotacij skoraj za celo leto. Pri tem bo v večini primerov bolj ali manj prizadeta tudi pedagoška dejavnost. Sredstva, predvidena za funkcionalne izdatke, so
namreč namenjena laboratorijskim in terenskim vajam, ki so marsikje sestavni
del študija. Tudi če ostanejo ta sredstva nominalno ista, bo- njihova realna
vrednost zaradi podražitev manjša najmanj za eno tretjino. Dejansko pa bo delež,
ki odpade na študenta, še manjši, ker rezultati prijav kažejo, da bo vpis novincev — rednih slušateljev za 25 odstotkov višji kot lani.
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Poglejmo še osebne dohodke na fakultetah. Ce upoštevamo, da so izdatki
sklada za šolstvo za osebne dohodke porastli v letu 1965 za 40 "/o nasproti preteklemu letu, in odštejemo zneske za nove nastavitve, potem se bodo osebni
dohodki posameznega delavca na fakulteti zvišali v povprečju za 20 do 30 ~°/o.
Po podatkih zveznega zavoda za statistiko so se zvišali življenjski stroški
v avgustu v primerjavi s povprečjem lanskega leta za več kot 50 otstotkov. To
pomeni, da se bodo fakultetni delavci brez valorizacije osebnih dohodkov znašli
v absolutno in relativno manj ugodnem .materialnem položaju, kot so ga imeli
še pred poldrugim letom, ko so bili prejemki na fakultetah in v gospodarstvu
liajbolj vsak sebi.
Perspektive, ki jih odpira predlog rebalansa republiškega proračuna za fakultete, so torej vse prej kot ugodne in to tembolj, ker ne bo mogoče v kratkem
času aktivirati nakakršne pomebne rezerve, ki bi jo lahko izkoristili. Nedvomno
pa takšne rezerve so. Predvsem imam v mislih obilico raznih fakultet, višjih in
visokih šol, študijskih smeri in usmeritev, ki smo jih v zadnjih nekaj letih po
mojem mnenju, velikokrat precej nespametno in brez prave potrebe ustanavljali
ali spodbujali k ustanavljanju po vsej državi. Slišal sem na primer, da ima naša
država več metalurških fakultet kot vrsta severno evropskih držav skupaj, produkcija železa in jekla pa je tam več kot za velikostni red večja kot pri nas.
Podobno je tudi na številnih drugih področjih. Ze doslej se je pokazalo, da
siromašimo potrebno na račun tistega, kar je zraslo zaradi ozkih osebnih ambicij in koristi ali zaradi strokovnega ali pa regionalnega prestiža.
Lepo in zaslužno je bilo take šole ustanavljati, težje vzdrževati in dobro
organizirati, še težje in nepopularno pa jih bo ukinjati. Vendar pa mislim, da
bo treba v okviru gospodarske reforme najti postopek tudi za ugotovitev dejanske družbene potrebe po teh šolah in način, da jih ukinemo, če bo to potrebno. Odveč bi bilo pričakovati, da bodo 'prizadete šole in študijske smeri to same
naredile. Predvsem pa se mi zdi, da bi morali biti previdni v odnosu do vseh
novih predlogov, ki bi imeli namen širiti spektor šol, učnih smeri in predmetov
v posameznih učnih smereh.
Med rezervami lahko omenim nadalje dejstvo, da samo še pri nas ne omejujemo vpisa na fakultete, kar družbo in slušatelje mnogo stane. Res je sicer,
da se danes pri nas na univerzi večina ogreva za selekcijo v prvem letniku oziroma v prvem semestru brez omejitve vpisa, vendar bomo morali v slabših
materialnih okoliščinah svoje mnenje spremeniti. V tej zvezi postajamo pozorni
tudi na dejstvo, da se vedno več naših absolventov zaposluje v tujini. Zadnjič
sem slišal izjavo dekana medicinske fakultete, da je v Zahodni Nemčiji že
220 naših zdravnikov, kar navajam samo kot primer.
V tretjo skupino prištevam vrsto bolj ali manj drobnih rezerv, ki ostajajo
v slabi organizaciji dela, v neustrezni zaposlitvi, nezadostnem nadzoru, pretirani
administraciji in podobnem. Tu bo še najlažje kaj učinkovitega napraviti, vendar
bo tudi tukaj potrebna podpora od drugod, da se bo zajezila pretirana obremenitev z dajanji podatkov in poročil, da se bo zajezil tako imenovani beograjski
turizem in obiskovanje raznih posameznikov in delegacij, ki brez koristi za nas
potujejo po svetu ter zapravljajo po načelu recipročnosti tudi naš čas in denar.
Nedvomno je treba prištevati k rezervam še vse tisto, kar izboljšuje kvaliteto pouka: modernejši učni pripomočki in seminarski način dela, kar lahko
prispeva k zmanjšanju osipa in k skrajšanju študijske dobe. Bojim se samo, da
terja to več sredstev za šolo in za zagotovitev ustreznih življenjskih in delovnih
pogojev študentov. Nedvomno bi bilo mogoče urediti tudi to vprašanje, celo
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brez večjih dodatnih sredstev, če se nam bo posrečilo ugotoviti, katere šole in
smeri so za naš kulturni in gospodarski napredek temeljne in če bomo potem
tja ustrezno usmerjali razpoložljiva sredstva.
Prepričan sem, da se da narediti marsikaj, prav tako pa sem prepričan, da
ne moremo brez škode računati na skorajšnji večji finančni učinek, četudi se
nam posreči v kratkem času rešiti probleme, ki sem jih naštel, in ki nujno terjajo ureditve. Zato in zaradi razlogov, ki sem jih omenil v začetku, se ne morem
strinjati s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o republiškem proračunu, kolikor zadeva dodatno znižanje sredstev za šolstvo, v znesku
510 milijonov dinarjev.
Prav tako pa moram izraziti zaskrbljenost, ker ne vidim, kako bo mogoče
v naslednjem letu s sedanjimi instrumenti pravilno in pravično rešiti finančna
vprašanja visokega in višjega šolstva, čeprav je potrebno tudi za to področje
sčasoma računati z učinki, ki naj jih reformni ukrepi spodbudijo.
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Vlado Golob.
Vlado Golob : Tovariš predsednik, tovarišiee in tovariši poslanci! Namen mojega kratkega izvajanja ni v tem, da bi 'ponovil, kar so tu tovariši
predgovorniki, zlasti pa tovariš podpredsednik Zupančič, že rekli. Rad bi z našega, to je mariborskega gledišča, omenil nekatere stvari, ki se mi zdijo važne
v zvezi z gospodarsko reformo in kulturo, prosveto ter šolstvom.
Zavest, da je gospodarska reforma širok pojem, ki obsega tudi šolstvo,
prosveto in kulturo, razmeroma počasi prodira v širše kroge. Vemo, da so tu
notranje rezerve, prepričani pa smo lahko, da se bo ta reforma finančno odrazila samo na gospodarskem področju. Kar bomo prihranili na prosvetnem in
kulturnem področju bo v celotni vsoti prav gotovo malo, čeprav ne nepomembno,
pa ne toliko v finančnem pogledu kot v pogledu boljšega delovanja. Tu mislim,
o čemer je bilo že govora, na prehod iz naše priznane ekstenzivnosti v intenzivnost, v izboljšavo kvalitete dela, v učinkovitost itd. Pri tem pa moramo, zlasti
pri kulturi, prosveti in šolstvu upoštevati, da naša nova družbena struktura
postavlja tudi nove zahteve, da ob isti kvaliteti dosežemo večjo množičnost. Delovanje naših kulturnih in drugih ustanov je nujno vezano tudi na demokratično
širino. Tega momenta ne bomo smeli izpustiti izpred oči, ko borno govorili o učinkovitosti gospodarske reforme na področju kulture in prosvete.
Treba se je zavedati, da je potrebno sredstva racionalno in ekonomično uporabljati. Vendar se moramo izogibati komercializaciji, ki je dostikrat kriva, da
se lepa, doibra misel izmaliči in nastane nekaj povsem drugega. O tem smo razpravljali že pred gospodarsko reformo, saj vemo, da je pogoj za razvoj družbe
v široki kulturni in estetski vzgoji.
Razen tega pa je eden izmed zelo važnih pogojev tudi potrebna atmosfera,
ki bi jo morali ustvarjati. Ne verjamem, da bi mogel naš Prosvetno-kulturni zbor
dokončno reševati vsa vprašanja. T> niti ni v naši pristojnosti. Naša pristojnost
in naloga je, da bi na vseh področjih ustvarjali potrebno atmosfero za pravilno
usmeritev in za pravilno uveljavljanje nove intenzivnejše kulture. Zato se bomo
morali posluževati novih metod, dostikrat tudi novih prijemov in oblik in iti
ponekod, če bo treba, v integracijo ter sprejeti to, kar ustreza današnji družbi.
Skratka, morali bomo narediti to, o čemer srno že večkrat govorih, da nam bo
končno jasno, kaj hočemo ; narediti si moramo načrt, ki ne bo samo kratkoročen,
temveč dolgoročen, da bomo vedeli, kakšne so funkcije .posameznih kulturnih
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ustanov, kaj potrebujemo, kaj terja družba danes od kulturnih ustanov in kaj
one lahko nudijo. Te stvari danes niso povsem jasne. Deloma je to pripisati
inerciji, da so nekatere kulturne ustanove pri delu preveč vezane na tradicijo.
Res je, da tradicije ne smemo nikoli zanikati in da moramo na njej graditi, toda
graditi moramo načrtno, ne samo slučajno. Te načrtnosti nam pa manjka in je
zato nujno energično pristopiti k načrtnim ugotovitvam.
Naj omenim, da smo v Mariboru pred časom prav iz teh razlogov ustanovili
zvezo kulturnih delavcev in da je ravno gospodarska reforma poživila njeno delovanje. Menimo, da bi ta družbena organizacija lahko uskladila funkcionalnost
posameznih področij kulture in prosvete, ko nekatera v praksi delujejo preveč
izolirano in premalo povezano in zato dostikrat tudi neizenačeno. Mislim, da
bi takšno splošno težnjo bilo treiba pozdraviti, ker bi jo, kot pravijo, podprli
tudi pristjoni forumi, skladi itd.
Kompleksno reševanje kulture in kulturah vprašanj. Sistematično in znanstveno ter kompleksno bomo morali oceniti vrednote naše kulture. Morda je naša
druga hiba, da na stvari gledamo preveč parcialno, in ločimo kulturo od šolstva in prosvete. Danes je očitna tendenca, da šolstvu in socialnemu skrbstvu
puščajo sredstva, medtem ko poskušajo v komunah prištediti na račun kulture
vsote, ki sicer na oko nekaj pomenijo, posledice pa bodo nujno škodljive, čeprav
se v praksi to večkrat dogaja.
Tak primer je Slovensko narodno gledališče v Mariboru. Mislim, da je bil
nepravilen sklep republiških organov, da so namenili pomoč v tej najtežji situaciji samo Narodnemu gledališču v Ljubljani in Slovenski filharmoniji, medtem
ko je mariborsko prav tako slovensko narodno gledališče, ki se je za to funkcijo
borilo dvajset let, ostalo brez sredstev. Postalo je pravzaprav provincialno in je
vprašanje, če bo sploh lahko začelo z delom. Mislim, da je talko prejudiciranje,
dokler nam ni čisto jasno, kakšno funkcijo naj imajo posamezne kulturne institucije, napačno in škodljivo ter bi ga bilo treba nujno korigirati, če nočemo
škodljivih posledic.
Takih parcialnih gledanj pa ne zasledimo samo v odnosih med kulturo- in
šolstvom, ampak tudi v šolstvu samem. Mislim na različne odnose do treh različnih stopenj šolstva, do osnovnega šolstva, do šolstva druge stopnje in do
višjega oziroma visokega šolstva. Osnovno šolstvo je pravzaprav prepuščeno
samo občini, drugostopenjsko šolstvo medobčinskim skladom, za visoko in višje
šolstvo pa skrbi republika. Morali pa bi se zavedati, da so vse tri stopnje homogena enota, da marsikaj v šolstvu ravno zaradi tega ni v redu, ker šole niso
pravilno in ustrezno med seboj povezane. Te povezave pa ne bo, dokler ne bodo
usklajeni ne samo načrti, ampak tudi delovanje in dokler ne bodo približno
materialni pogoji in tudi osebni dohodki. Izvzemam vprašanje kvalifikacije posameznika in potrebe znanstvenega dela, vendar je v tej zvezi zelo značilen stalni
refren v »Prosvetnem delavcu«, kadar se razpisujejo mesta za učitelje, »stanovanja ni«, ko si hkrati visokošolski učitelji grade npr. veekende. To je sicer nekoliko grob primer, vendar po svoje karakterističen. S tem hočem reči, da bi
skrb za vse tri stopnje vendar morala biti enotnejša, ker bi sicer prehuda diferenciacija posameznih stopenj imela kaj slabe posledice. Že večkrat smo poudarili, da je kvaliteta prva in najvažnejša zahteva. Brez homogenega gledanja na
šolstvo pa kvalitete ne bomo dosegli.
O notranjih rezervah na posameznih stopnjah šolstva so govorih že pred
menoj. Zlasti dr. Modic je, mislim, zelo izčrpno in lepo povedal, koliko je teh
rezerv, ki bi jih resnično morali upoštevati, ne toliko zaradi finančnih učinkov,
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kolikor zato, da bi spodbudili kvaliteto. Rad pa bi se dotaknil še enega
področja, o katerem v javnem razpravljanju v zvezi z gospodarsko reformo kaj
malo zasledimo. To je naše amatersko delovanje. Menim, da kulturo nekega naroda ne moremo soditi samo po tem, koliko ima izvrstnih izvaj alskih ansamblov,
koliko ima solistov, koliko orkestrov itd. Kulturo nekega naroda ocenjujemo
predvsem po tem, kakšno je razmerje med profesionalnimi in amaterskimi kadri
in če je to razmerje usklajeno. Samo tako lahko govorimo o kulturi, ki bo' resnično koristna za razvoj nekega naroda. Danes se o tem drugem polu razmeroma
zelo malo govori. Nekako v senci je, in Zveza kulturno-prosvetnih organizacij,
o kateri smo nedavno tega razpravljali na tem forumu, bo kmalu stala pred
zelo težko in skoro nerešljivo nalogo spričo dejstva, da so občine izkoriščajoč
dano situacijo začele odrekati pomoč in subvencije posameznim kulturno-prosvetnim društvom. Slišijo se celo glasovi o prehodu, na samofinanciranje posameznih društev. Verujem, da je tako sarnovzdrževanje društev sicer možno,
ker se ljudje radi združujejo, zato da prepevajo, da igrajo1, da karkoli kulturnega
ustvarijo. Toda vprašujem se, kam in v kakšno smer se bo to naše društveno
življenje razvilo, če se bo samo finančno vzdrževalo. Subvencija je deloma
vendarle tudi usmerjala delovanje teh društev, česar ne bo prezreti, ko bomo
razpravljali o položaju našega amaterizma.
Končno še moje čisto osebno vprašanje v zvezi z glasbenimi šolami. Večkrat
beremo, da je pouk v glasbenih šolah dodatno izobraževanje in da ni obvezen.
Res je, da to izobraževanje ni obvezno, ni pa zopet samo dodatno izobraževanje.
Opozoril bi vas samo na dejstvo, da ima danes že vsak četrti Slovenec radijski
aparat, da je »konsumacija« glasbe tako silna in vpliv te mehanizacije glasbe
na našega človeka tako nenavadno velik in močan, da postavlja pred nas resne
družbene probleme. Tu se poraja cela vrsta vzgojnih problemov, zlasti v zvezi
z mladino, ki je najbolj občutljiva za tovrstno dejavnost, saj vemo, da je naša
mladina hkrati najbolj navdušen konsument te zvrsti. V tej zvezi ne bi niti
govoril o »beatlesih« in podobnem, saj so to stvari, ki so splošno znane. Vendar
pa bi rad resno podčrtal tesno vzročno povezanost te družbene problematike.
Glasbenih šol pri nas ni tako malo, kot sem že rekel, saj jih je skoro petdeset
po številu. Med drugim imajo naloge, da vzgajajo kadre, ki so potrebni in ,prepotrebni za osnovne in druge šole. Vemo tudi, da manjka pri nas skoro 700 do
800 glasbenih pedagogov, kar je izredno veliko število. Veliko vprašanje je, kdaj
jih bomo lahko zagotovili.
Zagotoviti pa jih moramo, saj končno glasbena vzgoja ni samo pomemben
del kulturne vzgoje, ampak je hkrati tudi tista zvrst, za katero je človek po
navadi najbolj dojemljiv. Ne trdim sicer, da so vse naše glasbene šole najboljše.
Sodim pa, da bi storili nepopravljivo napako, če bi začeli te šole kar od reda
in brez pravega premisleka ukinjati in če bi programe teh šol začeli samovoljno
predpisovati ljudje, ki nimajo niti pravega vpogleda in tudi ne pravega stika
s to vrsto šolanja. Hvala lepa!
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovarišica Bernarda Pere.
Bernarda Pere: Imela bi najprej nekaj pripomb k muzejski problematiki.
O problematiki samih muzejev ne bi govorila, saj ni dolgo tega, kar smo v
našem zboru o muzejih obširno razpravljali. Zadnje čase slišimo namreč, da
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imamo Slovenci 90 muzejev, da jih bo 45 za Slovenijo še vedno dovolj, če jih
nekaj ukinemo, ker da bomo s tem ogromno prihranili. Poglejmo, kaj vsebuje
ta številka: 90 muzejev.
V Ljubljani imamo 9 osrednjih muzejev in galerij; pokrajinskih je 13;
Maribor, Kranj, Nova Gorica, Metlika, Brežice; v večjih krajih je 8 krajevnih
muzejev, 10 je posebnih krajevnih muzejev. Številne pa so tudi posamezne
zbirke. Marsikdo misli, da bi z ukinitvijo takih zbirk nekaj prihranili, češ da
nas veliko stanejo. Samo poglejmo, kakšne zbirke so to. Recimo 5 zbirk NOB.
Osrednji večji muzeji so uredili na željo raznih krajevnih skupnosti majhne
zbirke s fotokopijami, kot npr. Bori, Pleterje in še 5 podobnih zlbirk, ki lahko
mirno ostanejo. Potem imamo na primer 24 spominskih hiš. Ali bomo ukinili
rojstno hišo Josipa Jurčiča, Antona Aškerca ali Zupančiča. Seveda bi nekaj
morali ukreniti, ker nekateri muzeji resnično slabo delajo. Poglejmo samo zakon
o muzejih, ki jasno predpisuje, da se lahko ustanovi muzej le, če so izpolnjeni
osnovni pogoji, če je zbrano dosti ustreznega muzejskega gradiva, če so zagotovljeni prostori, zagotovljeno strokovno osebje in zadostna finančna sredstva.
Imamo nekaj muzejev, pri tem mislim na Postojno, Ribnico, in še na nekatere
druge, ki bi jih lahko ukinili. Predlagala bi, 'da bi morda sekretariat za prosveto
in kulturo poskušal izvesti verifikacijo muzejev.
Nadalje bi želela omeniti, da so se znašli v težkem položaju nekateri večji
muzeji izven republiškega centra. Mislim na muzej v Ptuju. Do letos ga je
financiral okraj Maribor, po ukinitvi okraja pa je financiranje prešlo na občinsko skupščino Ptuj. V zadnjih letih, od leta 1962 dalje, so pri urejevanju
muzeja sodelovali še sklad SR Slovenije za1 pospeševanje kulturnih dejavnosti
in okraj, sofinancirala pa je tudi občinska skupščina Ptuj. V letošnjem letu
je muzej zaprosil občinsko skupščino za dotacijo, mislim da v višini 27 milijonov dinarjev, prejel pa jih je petnajst. V letošnjem letu je torej ostal muzej
samo na proračunu občinske skupščine. Sklad SR Slovenije za pospeševanje
kulturnih dejavnosti je črtal iz svojega programa skoraj vso dejavnost muzejev
in spomeniške službe. Občinska skupščina Ptuj je imela za muzej predvidenih 5
milijonov dinarjev, ker pa je odpadlo sofinanciranje sklada, je prešlo celotno
financiranje na občinsko skupščino. Muzej je prejel od sklada SR Slovenije za
pospeševanje kulturnih dejavnosti le 2 milijona dinarjev za neko posebno
delo, kar naj bi bila zamena za to, da sofinanciranje ni bilo predvideno. Ptujski
muzej spada med naše največje muzeje, saj je število obiskovalcev samo v
lanskem letu bilo čez 45 tisoč. Dohodkov od vstopnine pa je bilo okoli 3 milijone dinarjev. Po 7-letnem planu bi bila potrebna za ureditev muzeja še večja
sredstva in to do leta 1969, ko bo praznovalo mesto Ptuj 1900-letnico, odkar se
prvič omenja v zgodovini. Vprašanje je, kako bo torej občinska skupščina sama
lahko financirala take stvari.
Drugo vprašanje je financiranje spomeniške službe v Sloveniji. V ekspozeju
predsednika tovariša Zupančiča nismo o financiranju spomeniške službe slišali
ničesar. Doslej je to službo zelo uspešno financiral sklad SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti. V letošnjem letu so bila zaradi sprememb v republiškem proračunu temu skladu znižana sredstva. Zato je črtal skoraj vse
prošnje spomeniške službe in predlagal, da bi ta dela financiral sklad SR Slovenije za negospodarske investicije. Ta sklad je to odklonil in so tako bila
v Sloveniji ustavljena vsa velika dela na zaščiti spomenikov. Vprašanje je, kako
bo s tem prihodnje leto, če morda sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti
ne bo več. Letos so ta sredstva bila delno še zagotovljena.
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Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Janez Svajncer.
Janez Svajncer: Tovarišice in tovariši poslanci! Povsem soglašam z
ekspozejem podpredsednika tovariša Zupančiča, kljub temu pa mi dovolite, da
prispevam k razpravi nekaj misli.
Sedaj, ko izobraževalne ustanove poskušajo čimbolj uskladiti svoje delovanje z načeli gospodarske reforme, zadevajo zlasti na podeželju na nekatera
vprašanja, ki jih same ne morejo rešiti. Medtem ko je smisel reforme tudi
v boljšem izobraževanju človeka, je na podeželju severovzhodne Slovenije še
vse preveč takih popolnih šol, ki imajo le po enega predmetnega učitelja, ali
pa ga sploh nimajo. Na višji stopnji poučujejo posamezne predmete razredni
učitelji. Starejši učitelji z dolgoletnimi izkušnjami opravljajo to delo vsa v glavnem zadovoljivo, medtem ko mlajši učitelji tega ne zmorejo. Toda prav na podeželskih šolah je največ mlajših in celo mladih učiteljev. Kakovost predmetnega
pouka znatno zaostaja za kakovostjo pouka na višji stopnji v mestih in v večjih
krajih. Vzrok, da na podeželski šoli še vedno hudo primanjkuje predmetnih
učiteljev, je poleg skromnejših osebnih dohodkov in neurejenih stanovanjskih
razmer tudi število oddelkov na šoli; število oddelkov je namreč prenizko, da bi
predmetni učitelji, razen seveda učiteljev glavnih predmetov, lahko izpolnili
svojo delovno obveznost; kakor hitro pa predmetni učitelji na povprečno 1.1-oddelčnih šolah nimajo dovolj ur, so prisiljeni poučevati honorarno, kar pa tudi
za prosvetne delavce ni vabljiv položaj, saj so tako prikrajšani pri zdravstvenem
in pokojninskem zavarovanju. Čeprav te šole niso dovolj velike, da bi bile privlačne tudi za predmetne učitelje, pa so vendarle na takih mestih, da jih ni
mogoče ukinjati. Vsekakor je to vprašanje, ki bi mu bilo treba posvetiti določeno pozornost in najti ustrezno rešitev. Prav nič ne pomaga vedno znova ugotavljati, da je v srednjih, višjih in visokih šolah zmeraj manj delavske in
kmečke mladine, sočasno pa ne poskrbeti, da si bo ta mladina v osnovni šoli
pridobila enako znanje, kot ga pridobijo učenci osnovnih šol v večjih središčih.
Letos, ko so dijaški in drugi domovi močno dvignili ceno svojim uslugam
in gospodarske organizacije dajejo manj štipendij kot prejšnja leta, bi morali
vendarle najti možnost, da bi posebno nadarjeni mladini omogočili študij, ne
glede na gmotne možnosti staršev.
Ko se odločamo za ukrepe, ki so nujni za izvajanje gospodarske reforme,
se v nekaterih občinah dogaja, da poskušajo varčevati tam, kjer so možnosti za
prihranke najmanjše in bi bile posledice najbolj škodljive, to je v kulturi. Prav
gotovo ne bo mogoče izravnati nobenega občinskega proračuna z denarjem, ki
je bil na začetku leta namenjen za nakup novih knjig za ljudske knjižnice, za
delovanje nižjih glasbenih šol, za gostovanje poklicnih umetniških skupin in
za delovanje prosvetnih društev, saj so bila ta sredstva že tako dovolj skromno
odmerjena.
Vsekakor bi se bilo treba za varčevanje v kulturi, odločati po tehtnem premisleku in širših razpravah. Varčevanje na tem torišču bi morali razvijati v tem
smislu, da bi s sredstvi, ki so na voljo, opravile kulturne ustanove in organizacije še več kakovostnega dela, kot so ga opravile doslej. Ker je učinek človekovega dela odvisen od njegove sposobnosti in razgledanosti, bi morale imeti
večji delež pri njegovi kulturni in estetski vzgoji tudi gospodarske organizacije,
katerih vpliv v zadnjem času na tem pomembnem torišču skoraj ni več zaslediti.
Sindikalne podružnice gospodarskih organizacij bi morale opraviti več, zlasti
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organizacijskega dela, saj skoraj vse kulturne ustanove pogrešajo na svojih
prireditvah predvsem delavce in tehnično inteligenco.
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovarišica Zofka Kodrič.
Zofka Kodrič: Dovolite, da se tudi jaz oglasim pri tej razpravi. Na
področju naše občine se že sedaj srečujemo z različnimi težavami. Naj opozorim
samo na nekatere.
Ker se proračunska sredstva za prosvetno in kulturno dejavnost odmerjajo
v merilih gospodarske zmogljivosti občine in večjega ali manjšega razumevanja
občinskih organov za to dejavnost, imamo velike težave s strokovnim kadrom.
Zaradi neenakega položaja revnejših občin v primerjavi z ostalimi gospodarsko
razvitejšimi občinami ne moremo realno stimulirati kadra, kar ima za posledico,
da se vključujejo v pedagoške šole v glavnem slabši dijaki in da odhajajo
prosvetni delavci v druge, bolj stimulirane poklice ali v občine, ki jih lahko
bolje nagradijo1. Zelo boleče je pri nas tudi to, da lahko zagotovi naša občina za
vzgojo otroka le 60 000 letno — ne vem, če je to točna številka, sem jo pa nekje
prebrala — da pa ponekod lahko dajo za razvoj otroka že kar 150 000 dinarjev letno.
Srečujemo pa se tudi z naslednjim problemom. Učitelji, ki niso usposobljeni
za predmetni pouk, za vse ne bi mogla reči, da si tega niso hoteli pridobiti —
vztrajajo letos pri tem, da naj bi na predmetni stopnji učili predmetni učitelji
in profesorji, kar je edino prav in se s tem tudi strinjamo. Vendar, poglejmo,
kako je to v takih občinah, ki nimajo dovolj tega kadra. Tu 'bodo hočeš nočeš
morali ostati pri razrednem pouku, ker se na razpisana mesta za predmetni
pouk nihče ni prijavil. Smo pa na začetku šolskega leta in se sprašujem, kakšen
bo ta pouk. Takih problemov je torej še nešteto' in se z njimi verjetno srečujejo prav vse revnejše občine v naši republiki.
Dovolite mi, da ob koncu navržem samo še eno misel v zvezi s štipendiranjem strokovnega kadra, ki ga je v pogojih reforme treba še posebej zagotoviti. Največkrat spodbujamo s štipendijami mlajši kader, ga prosimo, mu
obljubljamo in ne vem kaj še vse, ko pa ti kadri šolanje dokončajo, se v ustanovi, ki jih je štipendirala, zadrže vsega leto ali dve, potem pa odidejo za
zaslužkom v druge kraje. Imamo pa starejše ljudi, ki bi bili voljni 2 leti intenzivno študirati, ki bi pa po končanem študiju ostali na delovnem mestu, kjer
učijo morda že 10 ali celo 15 let. Na take stvari pa morda premalo mislimo in
menim, da bi prav pedagoški zavodi morali glede tega storiti več kot so storili doslej.
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Avgust Vižintin.
Avgust Vižintin: Tovarišice in tovariši poslanci! Po prvem hrupu
v občinah in po negotovosti, ki je prisilila kulturne institucje in kulturne delavce v obrambo njihovih finančnih sredstev in rezerv, je v večini primerov
vsaj na videz, stvar izpadla manj strašno kot se je obetalo. K temu je prispevala drugačna delitev sredstev med republiko in občinami ter tudi intervencije
političnih in državnih organov. Položaj je v glavnem isti, v nekaterih občinah
pa mnogo slabši kot pred reformo.
Nekaterim institucijam so vzeli tudi do 20 '%• sredstev, drugim manj, tretjim
pa so ostala ista sredstva; le 'takih, ki bi dobili dodatna sredstva, nisem zasledil.
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Vrsta institucij se je odrekla še tistim redkim akcijam in dejavnostim, ki so
jih predvidele v začetku leta. Skoraj vse ljudske knjižnice so se najprej odrekle
nakupu knjig .ali pa so ga omejile, druge institucije za nekaterim predstavam in
razstavam.
Razumljivo je, da so pri dosedanjih pičlih materilanih osnovah tudi ista
sredstva, kot so bila predvidena, hud problem za kulturne institucije. Te so se
še veliko bolj kot doslej usmerile na zagotovitev osebnih dohodkov in čakajo,
da bo' vihar mimo ter da pridejo boljši časi. O tem smo že večkrat govorili, da
vrsta institucij životari in da ne opravlja svoje dejavnosti v obsegu kot bi jo
lahko, ker ima sredstva samo za osebne dohodke. Rekli smo že tudi, da imamo
take institucije, kjer so se že navadili na tako stanje in da ni niti več dovolj
iniciativ in teženj za funkcijo. V strahu za osebni dohodek delavci nekaterih
institucij niti ne dvigajo visoko svojega glasu. Ugotovili smo že tudi, da nima
smisla tako stanje v nedogled podaljševati. Ce institucije potrebujemo, potem
jim dajmo polno funkcijo, če pa ne, jih pa ukinimo, ali pa preusmerimo!
Razumljivo je, da reforma v tako kratkem času ni mogla dati rezultatov,
zlasti še, ker reformo nekateri napačno pojmujejo. Glavno in osnovno vprašanje,
ki se je postavljalo' v imenu reforme, je bilo: koliko lahko prihraniš sredstev že
letos, prvič, zato, ker jih boš prejel manj in drugič, da boš lahko izvedel zvišanje osebnih dohodkov v svojem kolektivu? Nihče se pa še ni vprašal, kot že
prej ne, kako bomo rešili vrsto problemov, ki so se nakopičili in kdo bo akter.
Kako reševati in usmeriti kulturno življenje, na primer, v mestu Ljubljani,
kako izboljšati kulturno dejavnost in bolj povezati kulturne institucije z občinstvom, kako izkoristiti kadre, ki jih imamo, kako utrditi zaupanje in dati bolj
trdne temelje dolgoročnejšemu načrtovanju?
Na vsako vprašanje dobimo splošen in načelen odgovor, da je kultura
odmaknjena, da se mora bolj povezati z družbo, da je sestavni del družbe in da
ni vedno takšna, da bi ustrezala današnjim zahtevam in podobno. Taka stališča so sicer točna, toda brez analiz, proučevanj in določene kulturne politike
si s samimi besedami ne moremo veliko pomagati, posebno še ne preko noči.
Tu in tam so se prav sedaj pojavile težnje, da naj bo smisel reforme v tem,
da postopoma urejamo ta vprašanja. Pri takem urejanju, dinarjev, seveda ne
bomo prihranili, vsaj zaenkrat ne, uspeh se bo lahko pokazal le v daljšem
obdobju in pri bistvenih zadevah: širša, ustrezajoča in boljša kulturna dejavnost.
Mislim, da so prav v tem notranje rezerve in ne v tem, da se ukinjajo delovna
mesta, ali pa dejavnosti, ki so že tako šibke. Morda je tudi to potrebno, vendar
je sekundarnega značaja.
Kulturne institucije in strokovna društva, vsaj nekatera, so dala določene
strokovne predloge o tem, kako naj bi se rešil položaj na določenem kulturnem
področju; tudi v Skupščini smo se že dogovorili o marsičem. Toda vse akcije čarkajo in se navajajo najrazličnejši vzroki za to: prostori, majhne materialne možnosti, delitev mesta na občine ter onemogočenost za skupno dogovarjanje. Nihče
pa noče konkretno začenjati, saj se večkrat začenjanje teh akcij smatra kot
napad na kulturo ter se že najde kdo, ki v težnji po ljubem miru akcijo ustavi.
Za to nosimo vsi del krivde, kolektivi, kot družbeno-politične skupnosti in
druge delovne organizacije.
Izkušnje nam kažejo, da nobeno administrativno poseganje v zavode in
ustanavljanje komisij v tem imenu, ki naj proučijo in predlagajo skrite rezerve
ter druge rešitve, ne morejo pripeljati do rešitev. Te čase smo preživeli. Lahko
gremo samo naprej, toda tu se ustavljamo. Vrsta negativnih posledic je le zato,
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ker se ustavljamo in umikamo. To se je pokazalo predvsem tam, kjer gre
za bistvene stvari, to je, v delitvi. Nekateri so ukinili sklade za kulturo, ki so
v svojem delu obetali razvoj, -drugi so začasno umaknili sistem delovnih sporazumov, tretji so zadržali samo obliko pogodb in sporazumov, in vsi vemo, da
je to v resnici le pokrito staro finaciranje, četrti .pa niti ne skrivajo administrativnega proračunskega financiranja.
Ce hočemo naprej, moramo hitro razviti resnično delitev po delu, po dejavnosti, utrditi dotok vsaj nekaterih osnovnih sredstev za kulturo in odpraviti
negotovost. Vsi vemo in razumemo-, da so sredstva majhna, vendar morajo biti
vsaj ta bolj zagotovljena in za daljše obdobje. Vprašajmo se konkretno, ali
gredo sredstva, ki jih kolektiv prihrani z raznimi ukrepi notranje organizacije,
v korist kolektiva? Ne. Ce pa gredo, velja to le eno leto. Ob vsakem novem
proračunu preverjamo število zaposlenih, precenimo višino osebnih dohodkov in
kdor je v prejšnjem letu prihranil, bo letos izgubil. Tako gre iz leta v leto in
navedem lahko vrsto primerov, ki to potrjujejo. Kolektivi pri že tako pičlo
odmerjenih sredstvih nočejo iskati rezerv kar na sploh. Dati jim moramo
možnost, da gospodarijo in da stimulirajo samega sebe.
Naj bom kratek! O tem smo že govorili; sistem delitve moramo razvijati
naprej. Ne smemo zadostiti novi delitvi samo s formalnimi pogodbami; za določene institucije moramo proučiti in predvideti okvir dela ter oceniti obseg dela,
koliko za dejavnost potrebujemo ljudi in kolikšni so drugi stroški. Nato je potrebno oceniti način dotoka sredstev iz družbene in osebne potrošnje, tako da
bodo stvari vsaj delno jasne in za daljši čas. Skupne akcije, opravljanje skupnih
poslov in združevanje institucij bo potem samo steklo, brez administrativnih
posegov. S tem bi zagotavljali tudi vedno več pogojev za kulturno politiko zavodov, organizacij in družbeno-političnih skupnosti v dolgoročnem smislu.
Reforma je v nekaterih krajih pokazala, da je mogoče prav sedaj začeti
z urejanjem nekaterih vprašanj, ki jih že dalj čas odlagamo. Priznati moramo,
da je prenekatera izobraževalna in kulturna institucija neučinkovita in da se
duši v raznih zakovanih odnosih. V občini, ki jo predstavljam, je prav pod vplivom reforme hitreje stekel proces spreminjanja glasbene šole v glasbeni center.
Opustilo se je poučevanje netalentiranih in slabih slušateljev, center se je še
bolj usmeril poleg individualne vzgoje na glasbeno pomoč osnovnim šolam, na.
formiranje ansamblov in podobno-. Proces, o katerem smo mnogokrat govorili,
je stekel preko noči. Hkrati pa seveda nismo dopustili, da bi kdorkoli institucijo
ukinil. In prav te spremembe so bile vzrok in pogoj, da je institucija ostala
neprizadeta.
Tako je tudi v nekaterih knjižnicah, ki so še vedno socialne ustanove. Sedaj
je možnost, da se ustanova notranje osveži in uredi. Po terenu imamo več
primerov, -da vzdržujemo po knjižnicah večje število ljudi, nimamo pa niti
dinarja za nakup knjig. Navajam primer neke štajerske občine, kjer občinska
skupščina daje knjižnici okoli 5 milijon-ov dinarjev, kar je za to občino in za tak
občinski center precej, vendar ta knjižnica kljub temu nima sredstev za nakup
knjig, zato ker s tem denarjem vzdržuje samo uslužbence.
Te primere navajam samo zato, da bi čutili, da je v škodo razvoja kulture,
če se slepo postavljamo v obrambo stanja, kakršno je, da ustavimo vsako začeto
akcijo in jo označimo kot napad na kulturo. -Sem pa proti vsaki akciji, ki ni
proučena in ki lahko privede do istih ali še hujših rezultatov.
Za zaključek razprave predlagam to, o čemer smo že večkrat govorili, namreč, da bi naš zbor obravnaval posamezna vprašanja konkretneje k-ot doslej,
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in to v sodelovanju z občinami, z zavodi in. njihovimi 'kolektivi, ter z drugimi
organizacijami, ter tako skušal vsaj začeti z realizacijo. S tem bi tudi spodbudili
občinske skupščine, mestne svete in druge organe, da bi dobro proučili te probleme in v praksi primemo ukrepali. .
Ob koncu bi zelo na kratko omenil še problematiko založništva in knjigotrštva. To smo v zboru že zelo podrobno obravnavali. Položaj v zvezi s knjigo
je bil že takrat težak, z novimi ukrepi pa se še poslabšuje. Z uvajanjem gospodarske reforme so založniška podjetja izenačena z vsemi ostalimi gospodarskimi
organizacijami in ne uživajo več nobenih olajšav, razen nekoliko nižje obrestne
stopnje pri najemanju kreditov za založniško dejavnost. V taki situaciji ni mogoče pričakovati, da bi dala založniška podjetja kakršnakoli sredstva za notranje
subvencioniranje knjige, torej za njeno pocenitev. Cena knjige se bo morala
oblikovati izključno le po ekonomskih izračunih. Na njeno pocenitev bo poleg
boljše organizacije in drugih vzrokov, ki smo jih navedli, lahko vplivala samo
namenska družbena intervencija, torej sklad za pospeševanje založništva.
Omenil sem že tudi, 'da so knjižnice omejile nakup knjig, ki je bil že tako
premajhen, nekatere pa so celo prenehale kupovati knjige. Tudi zasebniki kupujejo manj; podatki v založbah celo kažejo, da so se člani odrekli subskribcijskim naročilom. Tiskarske usluge pa so se podražile, PTT stroški pa močno
zvišali.
Za sklad za pospeševanje založništva smo ugotovili, da zaradi majhnih
sredstev že doslej ni mogel bistveno vplivati na ceno knjig. Letos je predvidel
v finančnem načrtu za podpore knjigam in revijam. 700 milijonov dinarjev,
za 'podpore založniški in časopisni dejavnosti italijanske in madžarske narodne
skupnosti pa 60 milijonov dinarjev. Za finančni načrt so bili predvideni dohodki iz proračuna 465 milijonov in iz prispevka iz dohodka grafične dejavnosti
približno 300 milijonov dinarjev. Dotok iz dohodka bo sicer višji za 100 milijonov, proračunska sredstva pa so se zmanjšala za 150 milijonov.
Smatram, da se s temi sredstvi ne bo dalo dovolj vplivati na izdajo tistih
del, za katere smo kot narod in družbena skupnost zainteresirani, ki pa jih
založbe ne bodo mogle izdajati zaradi njihove nerentabilnosti. Mislim, da bo
treba v bodoče predvideti večja sredstva za družbeno pomoč in intervencijo.
Problemi, ki sem jih omenil v zvezi z založništvom, za enkrat še ne kažejo
zelo kritične podobe, postavlja pa se vprašanje, kakšen naj bo odnos do založniške dejavnosti v bodoče, kajti problemi šele prihajajo. Isti problemi poslabšujejo že tako kritično stanje v knjigotrštvu in ne verjamem, da se bomo lahko
izvlekli brez večjih in daljnosežnejših ukrepov, ki se jih bomo morali v kratkem
lotiti.
Predsednik Ivo Tavčar: Odrejam kratek odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 11.55 in se je nadaljevala ob 12.25.)
Predsednik Ivo Tavčar : Besedo ima poslanec Viktor Turnšek.
Viktor Turnšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Govoril bi rad o
gospodarski reformi in o raziskovalnem delu.
Gospodarska reforma naj bi po mojem mnenju postavila osnove za intenziv- .
nejše povečevanje nacionalnega dohodka in za povečanje produktivnosti, in to
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na vseh področjih proizvodnje in družbenih služb. Če je tako, potem ne smemo
prezreti dejstva, da je v tehnično razvitih državah, na katerih tržiščih naj bi se
naša proizvodnja v čedalje večji meri začela uveljavljati, dosežena izredno hitra
povezava med proizvodnjo in raziskovalnim delom, to je, razvojnim delom in
znanostjo, tako da govorimo še o integraciji znanosti in proizvodnje.
Gotovo je prvi cilj v okviru gospodarske reforme ta, da se naša proizvodna
podjetja in s tem naša proizvodnja postavijo v tak ekonomski odnos do svetovne
proizvodnje, da bo ekonomski učinek, to so plače in fondi naših podjetij, odraz
njihove produktivnosti. S tem pa se bodo mnogokje šele odpirala vprašanja, kot
so: kvaliteta proizvodov, ki je danes v moderni proizvodnji karakterizirana tudi
z enakomernostjo proizvodnje, trajnostjo, obliko in ostalimi pokazatelji; nadalje
asortiment proizvodnje, ki v tehnično razvitih državah dosega mnogo večjo vrednost, kot pa v tehnično zaostalih, kar je predvsem pomembno pri nas, kjer imamo
manjše kapacitete, ki z ustrezno izbiro asortimenta dobe svoje mesto lahko tudi
v svetovni delitvi dela; nadalje racionalna poraba surovin in materialov ter
mnogokje tudi njihov pravilen asortiment; čimbolj je država zaostala, tem
dražje surovine uvaža, s čimer kompenzira pomanjkljivost in neobvladanje tehnologije. V tej zvezi se bodo nadalje odpirala vprašanja tehnoloških procesov,
mehanizacije in ne na kraju tudi avtomatizacije ter organizacije dela.
Vsa ta vprašanja so predmet raziskovalnega dela, oziroma predvsem enega
izmed teh del, to je, razvojnega dela. V tehnično razvitih državah raziskovalno
delo s čedalje večjo hitrostjo rešuje vse te probleme in sicer raziskovalno delo,
naslonjeno na bogato zakladnico znanosti, ki se tudi sama čedalje hitreje bogati.
Ko danes govorimo o notranjih rezervah, mislim, da imamo pred očmi racionalno izkoriščanje delovnega časa, pravilno razmeščeno delovno silo, smotrno
organizacijo podjetja in delovnega procesa, štednjo pri vseh vrstah materialnih
izdatkov, smotrnejšo izbiro asortimenta proizvodov, medsebojno povezovanje
podjetij zaradi delitve dela, skratka, vse tiste elemente produktivnosti, ki jih
z zaostrenim odnosom do dela že lahko aktiviziramo. Gotovo pa je tudi
res, da tehničnega nivoja industrijsko razvitih držav samo z iskanjem, takih
rezerv ne bomo mogli doseči. Cim bolj se bomo hoteli približati moderni proizvodnji, tem bolj bomo morali organizirati in vključevati lastne razvojne in raziskovalne dejavnosti.
Ce govorim o lastnem raziskovalnem delu, razvojnem ali znanstvenem,
potem prav gotovo ne mislim, da bi morali začeti znova sami, ne da bi posegli
po bogati zakladnici znanosti, tujih dosežkov in izkušenj. Gotovo je tudi res,
da bomo morali reproducirati znanstvene dosežke in tuje izkušnje predvsem
na vseh tistih področjih, kjer hočemo z našo proizvodnjo resno' stopiti v konkurenco na svetovnem tržišču, pa naj gre za na videz preprosto smučko ali za
aluminijaste legure in konstrukcije. Tudi vnaprej bomo še kupovali tuje izkušnje, vendar jih bo treba v večji meri in hitreje znati v celoti reproducirati,
nato pa kreniti v nadaljnji razvoj v koraku s svetom. Že kupovanje licenc
zahteva poprejšnjo reprodukcijo tistih izkušenj, ki so splošno dostopne.
Ko govorimo in razmišljamo o ukrepih, ki naj bi jih izvedli v okviru
reforme, mislim, da moramo govoriti tudi o organizaciji riziskovalnega dela in
tudi o raziskovalnih nalogah. Po mojem mnenju bi bilo treba začeti razpravljati
tudi v skupščinskih organih.
V zvezi z neposrednimi ukrepi, od katerih je zmanjšanje stroškov eden
izmed najbližjih dosegljivih virov povečanja dohodka in s tem produktivnosti,
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je vsekakor treba v splošni kampanji za izvedbo gospodarske reforme opozoriti
in opozarjati delovne kolektive, da v raziskovalnem delu, predvsem pa v razvojnem delu ne vidijo samo stroškov, temveč predvsem efekte, ki jih raziskovalno delo daje in ki jih seveda tudi mora dati. Pri gospodarskih organizacijah,
kjer je razvojno delo doseglo že konkretne rezultate, se verjetno ni treba bati
za ozka, primitivna gledanja. Tam pa, kjer razvojno delo doslej še ni sistematično organizirano, bo treba to delo začeti razvijati in organizirati.
Štednja ni v tem, da ne trošimo, štednja je v tem, da racionalno in smotmo
trošimo. To pa seveda zahteva drugačne poglede, ne proračunske, tako na strani
tistih, ki dajejo, kot na strani tistih, ki sprejemajo*. Stroški za razvojno in raziskovalno delo morajo seveda dati delovnim kolektivom tudi konkretne ekonomske učinke.
Zaostrena situacija v potrošnji se mora na raziskovalno delo odražati samo
v pozitivnem smislu. Od raziskovalnih kadrov in organizacij zahteva hitrejšo
in še ostrejšo orientacijo k reševanju konkretnih aktualnih problemov proizvodnje in družbenega življenja, čeprav morda v začetku na krajše termine. Nova
gospodarska situacija zahteva od razvojnega pa tudi znanstvenega dela, in ne
nazadnje tudi pri vzgoji kadrov, jasnejše poglede na potrebe našega bodočega
razvoja, v organizaciji in metodah dela pa uvedbo modernejših metod, za kar
so brez dvoma na razpolago izkušnje, pridobljene drugod.
Razvojni oddelki v podjetjih, razvojni inštituti v podjetjih, samostojne raziskovalne organizacije, kot tudi inštituti na fakultetah naj bi skupno z gospodarskimi organizacijami izdelali raziskovalne projekte, usmerjene v modernizacijo
v krajših in daljših rokih. To vsekakor ni kampanjsko delo in bo zahtevalo
sodelovanje med posameznimi raziskovalnimi kadri, kot tudi med kadri različnih
strok.
Primitivno zavračanje razvojnega in raziskovalnega dela s strani kadrov
v operativi, ki so bili doslej usmerjeni le v pridobivanje investicijskih sredstev,
dostikrat pa tudi negiranje tehničnih in ekonomskih problemov s strani raziskovalcev različnih strok, to so težave, s katerimi se bo treba spopasti, in to ne
v kabinetih 'in kuloar jih, temveč jasno in s soočenjem. Pri tem bodo lahko
Gospodarska zbornica, strokovna društva, predvsem pa sklad Borisa Kidriča,
ki je v zadnjih letih pridobil bogate izkušnje pri organizaciji raziskovalnih
projektov, odigrali svojo vlogo.
Sklad Borisa Kidriča bo gotovo moral zaradi spremenjene situacije v porazdelitvi sredstev med proračunom na eni strani spremeniti svoj način financiranja. Gotovo je, da bo moral vsaj z. minimalnimi sredstvi kot organizator
širših raziskovalnih projektov posegati tudi na področje proizvodnje. Letošnja
proračunska redukcija, ki je vsekakor bila kampanjska, je skladu reducirala
določena sredstva, vendar se je dalo problem rešiti s tem, da so se dobili premostitveni krediti s strani zveznega sklada za raziskovalno delo. Ti krediti so
tudi danes na razpolago skladu Borisa Kidriča. Zato< s tega mesta apeliram na
skupščinske organe, ki bodo v teh dneh razpravljali o odobritvi garancije, ki jo
zahteva splošna gospodarska banka, da to odobre. Gre za premostitveni kredit,
s katerim bi sklad Borisa Kidriča lahko izpolnil svoje obveznosti, kljub proračunski restrikciji. S tem bo tudi Skupščina dala svoj prispevek za afirmacijo
raziskovalnega dela.
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Jože Smole.
14
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Jože Smole: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko smo v odlboru za proučevanje zakonskih in drugih predlogov razpravljali o položaju prosvete, kulture
in znanosti v zvezi s spremembami v gospodarstvu, smo bili vsi soglasni s tem,
da gospodarska reforma oziroma njeno izvajanje odpirata širše možnosti za
razvoj znanosti, kulture in prosvete in da potemtakem trenutne težave, ki nastajajo ob rebalanskih proračunov, ne smejo zamegliti osnovnega smisla in cilja,
ki ga ima gospodarska refoma, ne samo glede na gospodarstvo, ampak tudi
glede na kulturo, prosveto in znanost oziroma na naše celotno življenje. Povsem
jasno je namreč, da gospodarska reforma ni usmerjena samo na gospodarstvo
v ožjem smislu, ampak da zajema naše celotno življenje. Zato se mi zdi, da pri
obravnavanju problematike večkrat delamo umetno ograjo med gospodarstvom
in tako imenovanimi negospodarskimi dejavnostmi. Včasih se stvari tako postavljajo, kot da je konflikt med gospodarstvom in negospodarskimi dejavnostmi. Sploh pa smatram, da je termin »negospodarske dejavnosti« povsem
napačen in da dejansko ne prikazuje na pravilen način vloge, ki jo prosveta,
kultura in znanost imajo v celotnem življenju, torej tudi v gospodarstvu.
Zdi se mi, da so prav zdaj, ko so vsesplošni napori za izvajanje gospodarske
reforme, dane tudi možnosti, da se na pravilen način tretira vloga znanosti,
prosvete in kulture in da pride do direktnejšega medsebojnega odnosa. Edino
z organsko povezanostjo lahko pridemo do uresničevanja vsega tistega, kar smo
si zastavili z gospodarsko reformo. Intenzivnost gospodarjenja, kar se postavlja
kot eden izmed osnovnih pogojev pri izvajanju gospodarske reforme, predpostavlja vsekakor višjo raven izobrazbe in še večjo vlogo znanstveno-raziskovalnega dela. Potemtakem je povsem jasno, da mora celotno področje znanosti,
kulture in šolstva dobiti dosti večji pomen v celotnem življenju.
Zdi se mi, da smo vsi soglasni tudi s tem, da zahteve, ki jih postavlja
gospodarska reforma, veljajo ne samo za gospodarstvo v ožjem smislu, ampak
za naše celotno življenje in za vsa področja naše dejavnosti. Če danes odločno
zahtevamo prehod od ekstenzivnega k intenzivnemu gospodarjenju, se mi zdi,
da to velja tudi za prosveto, kulturo in znanost, skratka za vsa področja delovanja. Ce danes upravičeno ugotavljamo, da nobena gospodarska delovna organizacija ne more trditi, da so že izkoriščene vse njene notranje rezerve in notranje možnosti, potem se mi zdi, da lahko upravičeno trdimo tudi, da nobena
šola, nobena prosvetna, umetniška ali znanstvena ustanova ne more trditi,
da so že izkoriščene vse njene notranje rezerve in da se tu ničesar ne da več
doseči.
Res je, da je glede na prejšnji sistem nagrajevanja na področju prosvete,
kulture in' znanosti vendarle v precejšnji meri vladala administrativno-proračunska logika in da- se danes posledice tega kažejo v številnih negativnih smereh.
Po mojem prepričanju je v interesu celotnega razvoja, da se na vseh področjih
spoprijemamo s to administrativno proračunsko logiko in da se odločno spoprijemamo tudi z mnenji in stališči, češ da je že vse storjeno in da se ničesar več
ne da napraviti na teh področjih.
Danes je bilo v razpravi nakazanih že veliko možnosti glede odkrivanja
notranjih rezerv in izpopolnjevanja dejavnosti na področju znanosti, kulture
in šolstva. Gotovo bi bilo izredno nevarno, če bi se stvari reševale na kampanjski
način, če bi prihajalo do zaletavanja in če bi dopuščali možnost, da pridejo do
izraza tudi zelo simplicistična stališča. Ta nevarnost zelo poenostavljenega tretiranja je vsekakor zelo velika in mislim, da bi se morali odločno upirati vsakemu poenostavljanju problemov na teh področjih. Na drugi strani pa se mi zdi,
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đa je vendarle nujno potrebno, da res z vso ostrino postavimo tudi vprašanje
boljšega delovanja na področjih znanosti, kulture in prosvete.
Ugotovljeno je biLo že večkrat, danes je o tem še posebej govoril tovariš
Beno Zupančič, da imamo preveč administracije na celotnem področju. Ista
ugotovitev velja seveda tudi za gospodarske organizacije in tudi za državne
upravne organe. Vendar mislim, da ne bi smeli čakati, da se zmanjša administracija v gospodarskih organizacijah in upravi in šele nato začeti z zmanjševanjem administracije tudi v šolstvu, v kulturnih in umetniških ustanovah.
Problem vsekakor ni enostaven, ker je številna administracija, ki danes obstaja,
v prosvetnih, kulturnih in znanstvenih ustanovah, v precejšnji meri posledica
številnih predpisov. Zaradi tega ne gre stvari reševati kampanjsko, samo z
namenom, da se zmanjša število administrativnega osebja; hkrati bi morali
zmanjševati tudi število predpisov in celotni sistem delovanja, ker je le to edina
resna možnost, da pridemo do enostavnejšega načina poslovanja in da s tem tudi
zmanjšamo stroške za administracijo. Ti so danes izredno veliki. Zdi se mi, da
je prejšnji administrativno-proračunski način financiranja in pa logika, ki se
je ob tem razvijala, tudi na nek način izsilil rast administrativnega aparata v
vseh kulturno-prosvetnih dejavnostih. Bilo bi zelo zanimivo izdelati analizo, ki
naj bi pokazala, koliko sredstev, ki so namenjena za znanost, kulturo in prosveto,
gre za čisto administrativno dejavnost oziroma v kakšnem odstotku so sredstva
namenjena za administrativno dejavnost, v primerjavi s sredstvi za osnovno
dejavnost v teh ustanovah.
Gotovo je najpomembnejše, da dosežemo večjo intenzivnost in kakovost
v delu vseh ustanov na področju znanosti, kulture in umetnosti. Zato. bi bilo
napačno, če bi se orientirali samo na neko skromno varčevanje s sredstvi,
ampak bi morali, kot je -bilo to v današnji razpravi že poudarjeno, težiti k temu,
da dosežemo večjo intenzivnost, večjo kakovost, da skratka, dosežemo večje
rezultate. Mislim, da lahko upravičeno trdimo, da v tem pogledu izredno zaostajamo za mnogimi državami.
Poleg tega se, vsaj po mojem mnenju, zelo resno postavlja v perspektivi tudi
vprašanje združevanja nekih zavodov in ustanov. Ekstenzivnost, s katero smo
delovali v gospodarstvu, je imela svoje posledice tudi na področju znanosti,
kulture in umetnosti. Po mojem globokem prepričanju je nekaterih zavodov in
ustanov preveč. Posledica je ta, da zaradi tega sredstva zelo razdrobimo. Zato
je, kot je že nekaj tovarišev in tovarišic omenilo, danes v Sloveniji dosti ustanov,
ki imajo sredstva samo za osebne dohodke. Te ustanove potemtakem samo životarijo, ker nimajo sredstev za svojo osnovno dejavnost. Pri tem ne gre za kampanjsko ukinjanje posameznih zavodov, ugotoviti je le treba, kaj v skladu z
realnimi možnostmi lahko imamo in kje je potrebno, da z združevanjem zagotovimo tudi večja sredstva za osnovno dejavnost takšnih zavodov.
Končno se mi zdi pomembno, da imamo stalno pred očmi dejstvo, da v
Jugoslaviji nimamo nacionalnega dohodka 2000 dolarjev na prebivalca. Zato
moramo računati le s temi realnimi materialnimi okviri, ne pa izhajati samo iz
želja in potreb. Potrebe in želje moramo usklajevati z našimi realnimi možnostmi. Doslej pa tega nismo vedno delali, ampak smo večkrat le poudarjali,
kaj je potrebno; kako pa bomo sredstva zagotovili, oziroma ali je naša materialna baza takšna, da lahko sredstva zagotovi, o tem pa nismo dovolj razpravljali. Tako je potem prihajalo do medsebojnih očitkov, češ 'da ni posluha za
kulturo, da ni posluha za umetnost, znanost in podobno. Takšne razprave so
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v svojem 'bistvu bile lahko samo demoralizatorske, ker niso računale z materialnimi možnostmi naše družbe.
Poleg tega so tudi drugi odkloni in druge slabosti. Danes že vidimo v nekaterih gospodarskih organizacijah, da napačno razumevajo iskanje notranjih
rezerv, ker se odločajo za zmanjševanje sredstev za znanstveno-razisko valno
delo, za šolstvo druge stopnje in za štipendije. Takšne tendence so vsekakor v
popolnem nasprotju z gospodarsko reformo, kajti tiste gospodarske organizacije,
ki si zamišljajo boljše gospodarjenje na ta način, da zmanjšujejo sredstva za
znanstveno-raziskovalno delo, za šolstvo, za štipendije, v bistvu niso razumele
gospodarske reforme. S takšnim delovanjem lahko pripeljejo do stagnacije v
proizvodnji, ta stagnacija pa ima lahko za posledico zelo težko deflacijo.
Zato mislim, da (bi bilo nujno potrebno, da se subjektivne sile znotraj delovnih organizacij dejansko borijo za širše pojmovanje potreb za znanstvenoraziskovalno delo, za šolstvo, za štipendije, kajti to je edina realna možnost,
da bodo delovne organizacije prišle do večje in boljše proizvodnje in da se bodo
lahko vključevale v mednarodno delitev dela. Ze dalj časa ugotavljamo, da je
jugoslovanski trg vsekakor premajhen za naše današnje proizvodne zmogljivosti;
gospodarska reforma bo vsekakor zaostrila potrebo izvoza, vključevanja v mednarodno delitev dela. To pa ne bo izvedljivo, če ne bodo delovne organizacije
imele izredno velik posluh za vzgojo, za znanstveno raziskovalno delo, za šolstvo
in tudi za razne oblike šolanja ter dopolnjevanja znanja že zaposlenih delavcev.
Samo po tej poti bodo lahko konkurenčno sposobne na mednarodnem trgu.
Na koncu želim omeniti še proračune, o katerih sedaj razpravljamo. Gotovo
je, da se pojavljajo težave glede na zmanjšanje proračunskih sredstev, vendar
se mi zdi, da ne bi smeli pozabiti, da bodo proračuni, ki so v pretežni meri
vezani na prispevke iz osebnih dohodkov, v perspektivi rasli ne pa padali. Ce se
zavedamo, da naj gospodarska reforma pripelje do večje proizvodnosti dela,
do boljšega gospodarjenja, potem to nujno pomeni, da bo prišlo tudi do dviga
osebnih dohodkov; in če pride do dviga osebnih dohodkov, je logično, da se bodo
povečali tudi proračuni, ki temeljijo prav na prispevkih iz osebnih dohodkov.
Zato se mi zdi, da je povsem jasno, da bi celotno področje znanosti, kulture in
presvete moralo imeti neposreden interes za dvig produktivnosti dela v gospodarstvu, za boljše gospodarjenje, za večje uspehe v gospodarjenju, ker se le po
tej poti pride tudi do večjih osebnih dohodkov v gospodarstvu. Ti večji osebni
dohodki v gospodarstvu pa vsekakor ustvarjajo tudi širšo materialno osnovo
za dejavnost šolstva, kulture, prosvete in sorodnih ustanov, ki s svoje plati igrajo
izredno pomembno vlogo glede nadaljnjega razvoja gospodarstva in pa bogatitve naše celotne družbe.
Pri proračunih se večkrat ustavljamo pri vprašanjih tako imenovane revalorizacije osebnih dohodkov in ugotavljamo1, da trenutno ni možnosti za povečanj e oziroma za revalorizacijo. Gotovo je, da se bodo morali s prilivom
večjih sredstev skozi proračune tudi na področju prosvete, znanosti in kulture
povečati osebni dohodki. Prepričan sem, da obstojajo, perspektivno gledano,
možnosti, da pridemo tudi na teh področjih do boljših osebnih dohodkov.
Vendar se mi zdi, da bi bilo zelo napačno, če bi tako imenovano revalorizacijo
osebnih dohodkov obravnavali kot nekakšno draginjsko doki ado, kajti zdi se mi,
da bi takšna draginj ska doklada bila povsem destimulativna. Ce v gospodarskih
organizacijah obsojamo sleherno tendenco k draginjskim dokladam in tendenco
uravnilovke, potem se mi zdi, da moramo tudi v prosvetnih, umetniških in
znanstvenih ustanovah zastopati ista stališča ter ne moremo povečevati osebnih
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dohodkov linearno, pavšalno, z motivacijo, da so se življenjski stroški povečali
in da je zato treba vsem dati uistrezno povečanje v obliki nekakšne draginj ske
doklade.
Po mojem mnenju bi moralo tudi za področje prosvete, kulture in znanosti
veljati isto načelo kot velja v gospodarstvu, namreč da osebne dohodke formiramo v skladu s proizvodnostjo dela. Potemtakem se moramo upirati vsaki
tendenci po -draginjskih dokladah.
Zaradi tega mislim, da bi morala vsaka delovna organizacija na področju
prosvete, kulture in znanosti zaostriti tudi ta vprašanja in ugotoviti, da ne
more danes nihče pričakovati, da se mu ibo zaradi dviga življenjskih stroškov
avtomatično povečal dohodek, neodvisno od tega, koliko bo sam individualno
prispeval k delu. Skratka, zdi se mi, da bi morali še bolj zaostriti načelo- individualnega nagrajevanja in bi ne smeli v javnosti ustvarjati vtisa, kot da se na
področju, denimo, šolstva zavzemamo za nekakšno linearno dviganje osebnih
dohodkov.
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo- ima poslanka Terezija Kukovec.
Terezija Kukovec: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da
navedem nekaj problemov pri razvijanju osnovnošolske dejavnosti v občini
Ilirska Bistrica, kot eni najbolj pasivnih občin.
Sodobno formiranje učenca naleti na težave, ki jih pogojuje gospodarska
zaostalost in ki jo nujno spremlja tudi kulturna zaostalost. Pomanjkanje delovnih moči na kmečkih področjih ustvarja negativen odnos staršev do šole.
Otroci predstavljajo delovno silo, starši pa teže za tem, da bi šolanje čimbolj
skrajšali.
Druga težava je v materialni bazi šolstva. Sicer je bil v dvajsetih letih po
osvoboditvi dosežen določen napredek, vendar velja to le za centralno šolo v
Ilirski Bistrici, kjer je bila zgrajena nova stavba in za šolo v Jelšanah. Ostale
šolske stavibe pa so še danes takšne, kot so bile v starih avstrijskih časih, le
v šoli v Podgradu je bila izvršena manjša notranja adaptacija.
V zadnjih letih je bila izvedena reorganizacija šolske mreže, tako da je
omogočeno vsem učencem, da lahko obiskujejo pouk v višjih razredih na eni
izmed razvitih šol. Dnevno se prevaža nad 400 otrok, kar je občini v veliko
breme. Lansko leto je porabila za prevoze nad 12 milijonov dinarjev. Ker je
relacij dosti, avtobusov pa malo, je težko uskladiti vozni red prevozov in je zato
del učencev odsoten od doma tudi po 7 do 8 ur. Sedanje finančne in prostorske
zmogljivosti pa ne dopuščajo varstva otrok in ne toplega obroka.
Poleg tega imajo posamezne šole tudi slab inventar učil.
Poseben problem je strokovni kader. Na 37 oddelkih višjih razredov bi potrebovali za polno strokovno- zasedbo- 46 razrednih učiteljev in profesorjev,
imamo pa jih 17. Vsa ostala delovna mesta so zasedena s kadrom za neustrezno
izobrazbo ali pa z nadurnimi zaposlitvami. Kljub temu, da skupščina občine
štipendira precej študentov na šolah za strokovne kadre, je zaradi močne fluktuacije problem trajen in pereč. Me-d učitelji s srednjo- izobrazbo obstoja želja
po nadaljnjem izobraževanju, vendar pa so študijski centri za izredni študij
v Kopru in Ljubljani predaleč. Poleg tega tudi ni denarne po-moči zanje in
m-orajo vse finančno breme no-siti slušatelji sami. Strokovni kadri se sicer ne
branijo mest tudi v odročnejših krajih, če imajo urejene pogoje za življenje,
toda tudi teh ni. V šolah izven centra so bila v vseh dvajsetih letih urejena
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komaj 3 stanovanja za učitelje. Zato je težko govoriti o kvalitetnih razmerah
v osnovnem šolstvu.
Kljuh takemu stanju imajo prosvetni delavci željo, da bi čimibolje in čimkvalitetneje delali. Čeprav s težavo, se vendar uvajajo nove oblike dela, kot npr.
Uspešnejše metode dodatne pomoči, sistem kabinetnega pouka v Ilirski Bistrici,
pa čeprav predstavlja vsaj za nekaj časa ta oblika precejšnjo dodatno obremenitev za učitelje.
V zadnjih letih so se bistveno izboljšali osebni dohodki prosvetnih delavcev
v občini in sedaj dosegajo povprečje 71 500 dinarjev na posameznika. To daje
dobro osnovo za bolj organizirano strokovno delo v osnovnem šolstvu v občini.
Zato smo ob nastopu gospodarske reforme pri svetu za šolstvo ustanovili delovno
skupino iz vrst prosvetnih delavcev, ki je vsestransko proučila obstoječe stanje
v osnovnem šolstvu in delu prosvetnih delavcev. Naj navedem nekaj ugotovitev :
Potrebna bi bila veliko večja povezava med kolektivi posameznih šol, tako
pri pedagoškem delu kot tudi. pri razvijanju samoupravljanja na podlagi medsebojnih izkušenj. Pomanjkljivo je sodelovanje med šolami in občinskimi organi,
čeprav je dosti skupnih odprtih vprašanj. Potrebna bi bila tudi večja strokovna
pomoč zavoda za napredek šolstva, predvsem na podeželskih področjih, kjer je
največ mlajših kadrov. Izboljšati je treba sistem delitve dohodka med posamezrnimi šolami in na posameznih šolah na podlagi enotnih kriterijev; ti naj dajo
tudi osnovo* za oblikovanje osebnih dohodkov po delu. Pri razvijanju nagrajevanja po delu niso' še razčiščena osnovna vprašanja in so vse doslej prevladovale
le težnje po uravnilovki. Značilna so mnenja prosvetnih delavcev, da v šolstvu
ni mogoče nagrajevati po delu, češ da ni objektivnih meril. Gibljivi del osebnega
dohodka je neznaten in predstavlja le formalno nagrajevanje po delu. Temu
vprašanju bo treba v naslednjem obdobju posvetiti posebno pozornost, saj je
prizadevnost in kvaliteta dela med posameznimi pedagogi dokaj različna, tako
na šoli kot izven nje. Ugotovljena je tudi pripravljenost prosvetnih delavcev
za sodelovanje pri razvijanju izobraževanja delavcev po podjetjih; pri tem bi
morala podjetja zagotoviti zadostno število slušateljev.
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec France Štiglic.
France 31 iglic: Tovarišice in tovariiš poslanci! Hotel sem obširneje
govoriti o medobčinskem financiranju, ker v moj poslanski domicil spada tudi
srednja tehnična šola v Ljubljani, ki je žalosten primer takega financiranja.
Vendar je o tej temi že dovolj povedala poslanka Škodnikova, tovariš Lapužič
pa nam je prikazal, kaj naj bi pomagalo medobčinskemu sodelovanju do boljših
uspehov. Vendar, kolikor se spominjam, smo v tem zboru o medobčinskem sodelovanju pri financiranju šolstva že od vsega začetka govorili, ne samo kot o
revnem, marveč tudi kot o trmastem in nemarnem otroku in upravičeno dvomim, da bodo akcije, o katerih je govoril tov. Lipužič, pripeljale do pomembnejših rezultatov, kot pa jih poznamo že doslej. Smatram pa, ker je problem,
obširen in ker šole ne morejo čakati novega zakona, da bi morala republika
vendarle intenzivneje razmisliti, kaj je mogoče ukreniti, da se situacija pri financiranju našega šolstva občutno in takoj odpravi, oziroma spremeni.
Občine delajo rebalanse svojih proračunov in skušajo priti vsaj nominalno
do istih sredstev, kot so jih predvidevale na začetku leta. Morda bode* nekatere
občinske skupščine do tega prišle, čeprav vrednost denarja ne bo več ista; mar-
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sikatere pa ibodo prisiljene znižati proračun za nekaj odstotkov. S tem nastaja
vprašanje razmejitve bogatih in revnih občin. Mene pri tem zanima predvsem
pomoč pri izgradnji novih šol. Nekatere občine imajo namreč pravico računati
na sredstva v banki, druge pa ne. Mislim, da je to nekoliko zastarelo in pravzaprav tudi nepravično; res je, da je revna občina že a priori potrebna sredstev
za izgradnjo šol, prav tako pa je tudi res-, da lahko v drugi občini, ki je nekoliko
manj revna, postane problem izgradnje šole mnogo akutnejši kot pa v občini,
ki ima po predpisu zagotovljeno možnost, da dobi bančna sredstva. Pri tem
mislim —■ konkretno na gradnjo šol v viški občini in smatram, da bi morali
te kriterije spremeniti.
Končno bi rad spregovoril še nekaj besed o položaju naše kinematografije
v zvezi z novimi gospodarskimi spremembami, pri čemeir bi dodal, da vse tisto,
kar smo o naši kinematografiji v tem zboru že govorili in zapisali v poročilu
in stališčih, še zmerom in prav tako velja, čeprav je bilo napisano že pred gospodarsko reformo. Zato bom poudaril in ponovno zaostril samo nekaj stvari, predvsem pa položaj filmskega proizvajalca domačega filma v konstelaciji sistema,
v katerem živi in funkcionira.
Pred desetimi leti je stala produkcija domačega filma 50 milijonov dinarjev;
takrat je plačal distributer za tak film 10, 12 ali celo 15 milijonov dinarjev.
Danes stane produkcija domačega igranega celovečernega filma 100 milijonov,
distributer pa plača zanj 7, 8 ali za. maksimum 10 milijonov dinarjev. Absurdna
situacija, ki jasno kaže, da proizvajalec nima nobenega vpliva na tržišče, da je
plačevanje njegovih izdelkov odvisno od povsem drugih faktorjev, da ni nobenih
pravil ekonomskih odnosov, ampak ves sistem bazira samo na nekih bolj priročnih zagotovitvah financiranja, kot pa na sistemu financiranja, kakršen bi
dejansko moral biti. Tako postaja situacija za proizvajalce domačega filma
nevzdržna, saj sredstva, ki pritekajo iz filmskega sklada, nekoliko povečana
zaradi povišanih cen, niti zdaleč ne morejo pokrivati skokov v stroških proizvodnje, niti zmanjšane vsote, ki jo dobi proizvajalec domačega filma od prodaje doma.
To vsekakor pomeni, da odnosi med proizvajalcem, distributerjem in kinematografi še zdaleč niso urejeni, in da jih je treba v osnovi spremeniti. Pri tem
je treba poudariti predvsem vlogo in pomen proizvajalca ter predvajalca, reproduktivca v kinematografu, kot odločilna faktorja pri urejanju tržišča, pri posredovanju filmske kulture, pa naj gre za domači ali pa za tuji film.
Poročilo in stališča, ki so prikazovala položaj kinematografije v Sloveniji in
ugotovila, da imamo 4 podjetja, ki se v glavnem ukvarjajo s filmom (distribucijsko podjetje Vesna-film, Triglav-film, Filmservis in Viba-film), so tudi postavila vprašanje, ali je smiselno imeti toliko podjetij, posebno v današnjem
času, če na to gledamo v luči gospodarske reforme. Govorimo o štirih administracijah, o štirih režijah, o različnih cenah, o sredstvih, ki prihajajo pri filmu
takoj v milijone in ki bi jih bilo lahko, če drugega ne, vsaj prihraniti, da ne
govorim o večji potrebi enotnejšega koncepta in delovanja kinematografskih
področij. Kljub temu, da smo takrat ugotavljali, da nekatera podjetja delajo z
izgubo, da je njihova dejavnost dvomljiva itd., kljub temu, danes v času gospodarske reforme, še vedno lahko občudujemo podjetje, ki dve leti praktično
nič ne dela in se vprašamo, od česa živi, medtem ko drugo podjetje že nekaj let
sklepa dvomljive filmske posle in povečuje svojo izgubo.
Vprašujem se, kje so meje, oziroma kje so kriteriji gospodarske reforme v
primeru naše kinematografije? Skušali smo stvari urejati na prostovoljni osnovi,
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s samoupravnimi organi, vendar se je žal pokazalo, da to niso bila pota, ki bi
mogla uspešno razrešiti nevzdržno situacijo. Zato bi rad ponovno spomnil zibor
na naša priporočila in stališča, ki smo jih sprejeli, in spodbudil republiške
forume, ki lahko vplivajo, bodisi direktno, bodisi 'preko banke, .ali pa kako drugače, da to nevzdržno situacijo ^boljšajo in spremenijo. Težko je namreč govoriti
o delovanju kinematografije v današnjem času, o boljšem in naprednejšem konceptu, če nekatera osnovna nerazrešena vprašanja iz naše preteklosti še zmeraj
ostajajo — nerazrešena.
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Tomo Martelanc, republiški sekretar za prosveto in kulturo.
Tomo Martelanc: Tovarišioe in tovariši poslanci! Vsaka definicija
je tudi simplifikacija, je nekdo dejal. Vendar, če bi vseeno poskušal definirati
gospodarsko reformo, vsaj kot iskanje poti k racionalnejšemu poslovanju in
učinkovitejšemu delu, potem je nam, vsaj tukaj prisotnim, razumljivo, da so
izobraževalna, šolska, prosvetna in kulturna aktivnost ter znanstveno raziskovalno delo neogibni sestavni elementi tega poglobljenega procesa, nujne komponente, ki pomnožene z uspehi na gospodarskem področju dajejo v končni
rezultanti splošni družbeni napredek.
Takšna osnovna, načelna in povsem točna ugotovitev razvoja, čigar perspektive nam nedvomno odpira gospodarska reforma, pa nas ne sme zavesti, da bi
preveč lahkomiselno ocenjevali tudi vse prehodne težave, ki se že kažejo in ki
jih bržkone čez noč le ne bomo mogli odpraviti pri uresničevanju temeljnih
načel preobrazbe našega gospodarstva. Zato nedvomno precejšen del pozornosti
naše javnosti velja predvsem tistim pojavom, ki se, posredno ali neposredno,
kažejo kot odsev reforme na področju prosvetne in kulturne dejavnosti. Gre
zdasti za taka vprašanja, kot npr.: kako bo porast oen vplival ma stroške prosvetno-kulturne dejavnosti, na osebne dohodke v prosvetnih, kulturnih, raziskovalnih institucijah, kakšen bo, recimo, standard in kvaliteta teh aktivnosti
poslej, skratka, kakšna bo njihova materialna osnova in s tem povezana njihova
celotna dejavnost?
Ko razpravljamo o teh vprašanjih, o novih pogojih gospodarjenja, je včasih
moč slišati tudi očitke, da to podlročje zamuja pri splošnih naporih za uresničevanje gospodarske reforme, da so prosvetni in kulturni delavci doslej pokazali
premalo zanimanja za to, in da počivajo, medtem ko drugi mrzlično' preračunavajo in iščejo najboljše načine, kako bi se vključili v izvajanje reforme.
Resnica je vendarle drugačna. Ne glede na to, da je bila gospodarska reforma
uveljavljena sredi počitniškega obdobja, mislim, da le velja poudariti, da so se
pristojni faktorji, tako v komunah kot v republiki, nemudoma lotili proučevanja
celotne dejavnosti na prosvetno-kulturnem področju v luči novih gospodarskih
ukrepov. Čeprav to morda ne velja za vse enako, je vendarle točno, da so malone
povsod začeli ocenjevati in vrednotiti sedanji položaj in hkrati ob upoštevanju
novih instrumentov jeli iskati sredstva in metode za urejanje stanja na svojem
področju. Vsekakor je spodbudno in omembe vredno, da je velika večina takoj
začela razumevati reformo kot orientacijo za vlaganje naporov v kvalitetnejše,
predvsem pa učinkovitejše delo, ob sočasnem racionalnejšem uporabljanju sredstev, ki jih družba daje v ta namen.
V tem smislu bo reforma pomenila hkrati tudi močnejšo spodbudo za krepitev samoupravljanja prosvetnih in kulturnih delovnih organizacij. Zlasti pa
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je postavilo organe samoupravljanja in delovne skupnosti pred odgovornejše
naloge glede urejanja lastnih problemov, iskanja možnih rezerv, bolj organiziranega poslovanja skratka, za boljše in učinkovitejše delo ob istih, ali pa celo
manjših finančnih sredstvih. Zdaj, ko je proračunska potrošnja v znamenju
poostrenega varčevanja, je menda napočil tudi tisti trenutek, ko' bo večina naših
delovnih organizacij s področja prosvete in kulture morala čimprej 'poiskati
pota in načine, da se v kar se da večji meri osamosvoji od toge proračunske
odvisnosti. Mnoge delovne organizacije sicer še vedno pasivno in proseče upirajo
oči v blagajne občinskih skupščin ali pa v republiški proračun, vendar je večji
del že sklenil, da postroji svoje vrste, da jih temeljito pregleda in da si tako
skuša ne samo lajšati, ampak tudi krojiti svojo usodo.
Kljub temu pa bo v prihodnje verjetno večji del prosvetnih in kulturnih
institucij bržkone le še odvisen, eni več, drugi manj, od proračunov. To so razumeli tudi v mnogih občinah, zlasti zdaj, ko so cb rebalansiranju proračuna
upoštevali pomen in potrebe tega sektorja. Če so bile v prvih dneh zaznavne
težnje, da se tudi v šolstvu in kulturi linearno režejo sredstva, se je v zadnjem
času položaj ponekod le zlboljšal; vsaj glasno si nihče ne upa trditi, da so skrite
rezerve občinskih proračunov v kulturi in šolstvu. Prevladuje vendarle prepričanje, da je gospodarsko reformo' moč izpeljati le, če bomo resnično zboljšali
in dvignili kulturo in izobraževalno raven naših delovnih ljudi.
Hkrati pa se v komunah in tudi v republiki resno razmišlja o načinih in
možnostih za racionalnejše in hkrati tudi učinkovitejše delo v prosvetnih in
kulturnih delovnih organizacijah. Taiko zdaj pregledujejo njihovo poslovanje,
funkcionalnost, kadrovsko zasedbo, opremo>, predlagajo določene ukrepe združitve, ali pa morda tudi ukinitve tam, kjer je to neobhodno1, iščejo možnosti
za zmanjšanje stroškov za administracijo, proučujejo možnosti za organizacijo
skupnih knjigovodskih ali administrativnih servisov itd. Te pobude so načeloma
pozitivne iin jih velja tudi v tem smislu pozdraviti.
Opozoriti pa je vendarle treba, da se pri iskanju možnosti za, proračunsko
varčevanje in za razumnejše uporabljanje sredstev le ne zateoemoi k preveč
hitrim rešitvam, strokovno včasih povsem neutemeljenim, takim, ki bi bile
kasneje v svojem končnem, učinku vendarle sumljive. Če bomo ustanavljali
računovodske servise, potem bo le trdaa preračunati, koliko nas bo to veljalo
manj. Recept, ki se je nekje dobro obnesel, lahko< drugje pomeni celo dražjo
rešitev. Ali pa, če se odločimo za združevanje oddelkov v šolah z večjim številom
učencev, potem se moramo vsaj zavedati vseh slabosti in siromašenj ai kvalitete
pouka, ki jih bo nujno prinesel tak ukrep s seboj. Skratka, vsako združevanje
še ne prinaša avtomatično racionalnejših rešitev. Pa tudi manjše število večjih
centraliziranih institucij še ni porok za boljše varčevanje.
Osnovno vodilo pri tem naj bi bilo v končni fazi le večja učinkovitost dela,
večji rezultati. Vsaka prenagljenost in nepremišljenost pa bosta v zameno za
morda minimalne trenutne koristi prizadeli dolgotrajno škodo našemu šolstvu,
kulturi in raziskovalnemu delu.
Taka opozorila nas seveda ne bi smela zavreti v naših prizadevanjih, da
pogumno in odločno ukrepamo vselej, kadar smo prepričani, da je to edino
smotrna, trezna, koristna in razumna rešitev. Res je, da v načelu, kot je bilo že
rečeno' tudi v diskusiji, ne bi smeli zniževati sredstev za prosveto in kulturo,
saj bržkone velja trditev, da tudi doslej nismo dajali preveč v ta namen. Res
pa je hkrati tudi to, da se je dejavnost na tem področju včasih bolj razvijala v
okviru želja in potreb, kot pa v okviru stvarnih dejanskih možnosti. Ne bi smeli
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izgubiti izpred oči dejstva, da znižane pozicije v proračunih niso samo ukrep zia
trenutno varčevanje, ampak izhodiščna orientacija za splošno potrošnjo tudi v
prihodnje. V teh utesnjenih proračunskih okvirih bomo morali tudi v bodoče
iskati prostor za razvoj in za aktivnost naših kulturnih in prosvetnih institucij.
Seveda pa takšna situacija ne bi smela nikomur jemati poguma, ne bi smela
povzročati malodušja ali pa vzbujati neupravičene nejevolje in pasivnosti.
Zadnjič je poročevalec z nekega beograjskega sestanka malce zlobno zapisal, da
so tisti, ki -govorijo, da gospodarska reforma pomeni negacijo- kulture, prav tisti,
ki bi jih, če bi poiskali notranje rezerve, najmanj pogrešali.
Hkrati bi bilo treba odločno zavračati vsakršne primitivistične teorije, ki
skušajo dokazati, da je sleherna oblika splošne potrošnje breme, parazit za naše
gospodarstvo. Zal se s praktičnimi posledicami take teorije v nekaterih naših
delovnih organizacijah le večkrat srečujemo. Nekatera podjetja, ki sebe vidijo
v tragični vlogi ladje, ki se potaplja, vročično mečejo raz palubo vse tisto, kar
menijo, da je za njihovo nadaljnje poslovanje balast. To pa naj bi bili predvsem
stroški za strokovno izobraževanje, za uk vajencev, za štipendije itd. Ponekod
se menda še vedno ne zavedajo, da si s tem žagajo vejo, ki bi jim edina lahko
omogočala, da se v pogojih tržnega gospodarjenja in zaostrene tekmovalnosti na
trgu obdržijo čvrsto v sedlu.
Gospodarska reforma bo prav gotovo v procesu svojega uveljavljanja sama
najbolje korigirala vsa taka podobna in napačna mnenja ter hkrati pokazala,
kje so dejanski interesi posameznih delovnih organizacij. Končni cilj gospodarske reforme bo mogoče (doseči resnično le s povečanimi napori na raznih frontah
našega prosvetnega in kulturnega življenja, pri iskanju najbolj učinkovitih
rešitev, ob racionalni uporabi družbenih sredstev.
Zato se na tem poidročju ne smemo osmešiti v vlogi siromašnih razsipnikov,
tistih nespametnežev, ki ne znajo ceniti dinar zato, ker potrebujejo milijon.
Razpoložljiva sredstva izkoristimo zaradi tega. z največjo preudarnostjo in
smislom za dobro gospodarjenje: za kulturo in izobraževanje, a ne zgolj za,institucije; za pospeševanje teh dejavnosti in ne za nepotrebne administrativne
in režijske stroške; za spodbujanje kvalitete in ne povprečnosti; za nagrajevanje dela, ne pa za uravnilovko; ne za široko ekstenzivno fronto širjenja
prosvetne in kulturne dejavnosti, pač pa za njeno resnično učinkovitost.
Predsednik Ivo Tavčar: Se kdo želi besedo? Prosim, poslanec Janez
Kambič.
Janez Kambič: Ko obravnavamo vprašanja prosvete, kulture in znanosti v zvezi s spremembami v gospodarstvu, bi rad omenil pet. zadev, ki zadevajo šolstvo prve in druge stopnje. O njih smo razpravljali tudi že danes, vendar
menim, da niso bile vedno dovolj dobro in pravilno rešene.
Prvič; tudi osebni dohodek 'prosvetnega delavca naj bi bil odraz kvalitete
njegovega učno^-vzgojnega dela. Vendar moram1 pripomniti to, kar nam je v
glavnem znano, da nimamo dovolj meril za ocenjevanje kvalitete učiteljevega
dela v učnem in vzgojnem pogledu.
Zlasti na manjših zavodih je osebni dohodek mnogokrat odvisen od bolj
ali manj objektivnega ali morda celo subjektivnega ocenjevanja upravitelja ali
prosvetnega svetovalca.
Zaradi pomanjkanja sredstev, deloma pa morda tudi zaradi premajhne
prakse ali nespretnosti se večkrat dogaja, da družbeni sklad za šolstvo določa
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sredstva dokaj birokratsko, administrativno, ker se dovolj j asno in glasno publicira v mejah Občine, tako da so vsi prosvetni delavci s tem seznanjeni. Seveda
odpade potem delitev osebnega dohodka po pravilnikih, boljših ali slabših, ker
se je pač treba držati meril, po katerih je sklad delil sredstva šolam.
Druigič; o učni obveznosti. Tovariš namestnik republiškega sekretarja, Boris
Lipužič nas je seznanil, da bo učna obveznost urejena s pravilniki ali s predpisi.
Menim, da bodo šole to z veseljem pozdravile, ker je zadnja leta prišlo do precejšnjih razlik. Dogaja se, da dve sosednji šoli različno tolmačita delovno obveznost, oziroma, delovna obveznost je enaka (42 ur), pač pa je učna obveznost
na eni šoli višja, na drugi pa nižja, nekateri statuti tudi 'določajo, da imajo nekateri učitelji, posebno za tiste predmete, kjer so tudi pismeni izdelki, manjšo
obveznost. Črtali smo tudi priporočilo, naj bi svet šole oziroma delovna skupnost
določila učno obveznost za ravnatelja; o tem bi mogoče lahko postavili vprašanja, ali je to ibilo dovolj umestno in utemeljeno.
Tretjič; menim, da bi bilo lahko manj poročil, kot jih je, zlasti, ker je med
njimi več podobnih poročil. Nekatera poročila so dokaj obsežna, tako' da je
treha poleg statističnih podatkov dodati še tekstualni del, ki obsega odgovore
na 58 vprašanj. Nekateri si tolmačijo zakone in predpise tudi tako, da lahko
dvakrat zahtevajo isto poročilo: prvič ustno, drugič pa še pismeno.
Četrtič; (družbeni skladi za šolstvo niso imeli dovolj sredstev ali pa morda
ponekod tudi ne dovolj razumevanja, da bi financirali šolo po delovnem programu. Mnogokrat se dogaja, da financirajo le predmetnik. Tudi gospodarske
organizacije bi lahko materialno in finančno, v manjših krajih pa tudi s kadri,
močneje 'podprle prizadevanja šol za kvalitetnejši pouk.
Petič; predmetnika ne bi smeli še vnaprej krčiti zaradi pomanjkanja prostorov, kadrov in finačnih sredstev. Menim, da gospodarska reforma ne bi smela
biti za dalj časa resnejša ovira za nujen razvoj šolstva, kulture, gospodarstva,
celovitega razvoja slovenskega naroda in ugleda naše socialistične ureditve.
Predsednik Ivo Tavčar : Še kdo prosim? Poslanec Beno Zupančič.
Beno Zupančič: Ker sem vam že uvodoma vzel toliko časa, mi dovolite, da vam še na- koncu ukradem nekaj minut. Zdi se mi, da je bilo v razpravi
rečenih toliko stvari in toliko tudi dragocenih mislih, da nima smisla, da bi
o tem delal kakšne zaključke. Moje pripombe na koncu bodo veljale samo1 nekaterim stvarem oziroma opozorilom.
V svojem uvodnem referatu sem vas opozoril na to, da bi si bliže ogledali
tudi proračune svojih občin, kolikor jih še niste. Iz razprave je vidno, da so
mnogi poslanci to že storili. Dobro bi bilo, da bi to storiti tudi tisti, ki morda še
niso. Pri tem naj bi upoštevali, da je sedanja delitev, ki je v predlogu rebalansa in v predlogu delitve republika—občine veliko ugodnejša, kot so bile
prejšnje. Pri tem mislim predvsem na sredstva iz osebnega dohodka, kjer je
sedaj odnos 3 : 5 v korist Občin. Poleg tega se odstopajo Občinam še nekatera
druga sredstva. S tem hočem poudariti samo to, da je sedanja delitev ugodnejša
od tistih, ki so bile predvidene in o katerih se je začela diskusija že takoj po
zveznih reformnih ukrepih ter o katerih je tekla diskusija v občinah v mesecu
avgustu in v prvi polovici tega meseca.
Druga stvar, ki naj jo ugotovimo, je to, da bo gospodarstvo gotovo sposobno
dajati več sredstev v šolske namene, za katere nekatere gospodarske organizacije
že sedaj dajejo precejšnja sredstva. Pomen zveznega zakona, o katerem govo-
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rimo in ki nam je bil obljubljen, je v tem, da nam da pooblastilo, da tudi z zakonsko močjo posežemo v sredstva gospodarskih organizacij. Prednost tega predpisa je bila predvsem v tem, da mobiliziramo sredstva vseh gospodarskih
organizacij, medtem ko smo sedaj odvisni od dobre volje posamezne gospodarske
organizacije. Moramo reči, kolikor osebno poznam razprave zadnjih časov
o medobčinskih skladih, da se nekatere gospodarske organizacije resnično trudijo, da bi dale, kolikor morejo, v te namene, da pa je seveda še na stotine
gospodarskih organizacij, ki v te namene ne prispevajo ničesar.
V celoti vzeto je eden izmed namenov reforme tudi ta, da usposobi in tudi
z ekonomsko nujo prisili gospodarske organizacije, da bi dajale v bodoče več
v šolske namene, ne glede na to, kakšne zakone bomo imeli na. področju šolstva.
Prepričan sem, da najbolj idealen zakon, ki bi zagotovil stabilne vire financiranja našega celotnega šolstva, ne more odvezati delovnih organizacij v gospodarstvu in niti nas, da ne bi kdaj še računali na njihova sredstva in na njihovo pomoč.
Tretja stvar, ki naj jo omenim, je, da je bila moja ocena stanja v šolskem
skladu nekoliko optimistična, medtem ko se mi zdi ocena, ki jo je dal tovariš
dr. Roman Modic, izrazito črna in, rekel bi, nerealna. Moja ocena je bila glede
na druge sklade, ki so pretrpeli sorazmerno večje izgube, in tudi glede na stanje
v drugih vrstah šolstva. Prav gotovo je stanje višjega in visokega šolstva ugodnejše v sedanjih predlogih rebalansa, kot pa stanje v osnovnem šolstvu in
šolstvu druge stopnje. Prav gotovo je ugodnejše tudi zaradi tega, ker je bil
letošnji start šolskega sklada izrazito ugoden, ker je bila naša politika, politika
tega zbora, oblikovana tako, da bi letos naredili izrazit skok v boljše oskrbovanje
višjega in visokega šolstva; zato je šolski sklad dobil v republiškem proračunu
meseca februarja izrazito večja sredstva.
Seveda to ne pomeni, da so sklad: in šole v kakšnem posebno rožnatem
položaju. Težave so tu podobne, kot so vsepovsod drugod, vendar se mi zdi, da
bi morali upoštevati ta sorazmerja in paziti na to, da imamo tudi v teh šolah —
o tem sem tudi govoril — tako imenovane notranje rezerve v njihovi mreži in
seveda v vsaki instituciji posebej. Sploh se mi zdi, da bi morali paziti na to,
ko govorimo o notranjih rezervah, da resnično iščemo rezerve najprej pri
samem sebi in šele potem pri svojem sosedu.
Kar zadeva zakon o financiranju šolstva, o tem je govoril tudi tovariš
Lipužič, smo se domenili, dia ga pripravimo ne glede na to, ali bo zvezni zakon
pripravljen ali ne. Razlika glede virov sredstev je seveda bistvena, ker zvezni
zakon čakamo, in upajmo, da ga bomo dočakali, predvsem zaradi tega, da nas
pooblasti za določitev virov sredstev predvsem iz gospodarskih organizacij. Te
ustavne pravice namreč republika nima.
Tovarišici Bernardi Pere bi glede muzejev povedal, da sem jih navajal samo
zato, ker so zelo nazoren primer naše razdrobljenosti in ne zato, ker bi imel
karkoli zoper kakšen muzej ah zbirko. Moje pripombe so letele predvsem na
to, da v naših občinah velikokrat ustanavljamo zbirke in muzejčke, kar je zelo
lepo in koristno, da pa jih naslednji dan razglasimo za nacionalno pomembne
in seveda terjamo, da se financirajo iz centralnih sredstev. To je problem, ki
ga moramo rešiti, ne pa to, da bi bil kdo zoper kakšno zbirko, muzej ali sobo
in podobno.
Drug problem, ki ga mora rešiti republika in ki ga dvajset let ni rešila,
je pa ta, da bi bilo že treba urediti osrednjo muzejsko institucijo, ki bi lahko
resnično in upravičeno nosila naziv, denimo, Narodni muzej.
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Na koncu dovolite, da omenim še eno stvar, ki je bila že rečena v mojem
uvodu in v mnogih vaših današnjih prispevkih, in sicer to, da trenutna stiska ne
more 'biti popolna legitimacija za reformo in da ne bi. smeli naših celotnih
reformnih prizadevanj in ukrepov v bodoče ocenjevati samo s stališča trenutne
stiske. Vemo, da je trenutna stiska lahko zelo huda v posameznih skladih
in v posameznih občinah; zato poudarjamo, da je treba vse naše dejavnosti,
vse naše institucije, obravnavati izrazito indivadualno. Treba bo nekaj mesecev
ali leto dni temeljito delati na tem, da se razčistijo tisti problemi, ki so nejasni,
da se uredijo stvari, ki se dajo urediti, da pa pri tem ne poistovetimo trenutne
pospešene štednje, kot sem jo imenoval, z dolgoročno politiko.
Naša programska politika, denimo v osnovnem šolstvu, je bila popolnoma
jasno formulirana v vseh naših republiških forumih od Skupščine, od tega zbora
do Socialistične zveze delovnega ljudstva. Zato se mi je zdelo danes potrebno
opozoriti na to, da trenutna stiska nekega proračuna ne more pripeljati do tega,
da v celoti spremenimo politiko. Lahko jo seveda spremenimo, vendar tega ne
moremo storiti v 24 urah, temveč samo po temeljitih in resnično premišljenih razpravah, pri katerih je najvažnejše to, kar je tudi pri vsej reformi,
da namreč dosežemo skupno delovanje vseh faktorjev, ki odločajo o posamezni stvari, ne da bi pri tem izpustili predvsem tiste, ki v določeni dejavnosti
n ep osredno dela j o.
Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ne,
mislim, da po vsem tem ni potrebna posebna sklepna beseda, ker smoter razprave ni bil, da bi že sedaj kaj uredili. Namen razprave je bil, da predvsem
ocenimo položaj, kakršen je zdaj po reformi, in da ugotovimo, kakšni so medsebojni odnosi posameznih področij.
Več ali manj smo- tu govorili o starih vprašanjih. Vse to, kar smo govorili,
je tistim, ki so že dlje tu, znano. Vsa obravnavana vprašanja tudi niso1, kot je
bilo že tudi ugotovljeno, finančnega značaja. Večkrat gre tudi za druga vprašanja, organizacijska in sistemska, ki jih že leta in leta samo postavljamo na
dnevni red, nikdar pa ne spravimo z njega. Zato mislim, če reforma od nas kaj
terja, potem je zdaj čas, da začenjamo' nekatera vprašanja zares urejati; predvsem to. Vsi ti problemi so nam znani, le, da ni bilo poguma ali odločnosti,
mogoče pa tudi ne dovolj odgovornosti, da bi se vsi ti določeni problemi uredili.
Mislim, da predvsem to lahko ugotovimo, kajti v sedanjem času je kritičnost
celotne družbe še povečana. Kritičnost do vsega, tako naša kritičnost do1 drugih,
kot kritičnost 'drugih do nas. Nihče ni več, kako hi rekel, izrvzet iz te kritike.
Mislim, da je to zelo dobro in prav; zelo slabo pa bi bilo, če bi le pri tej kritičnosti ostali, kajti ta kritičnost terja, tudi hitro in odgovorno urejanje. S tem
pa se seveda terja tudi upostavitev vseh tistih pogojev, ki omogočajo ustrezno
razrešitev. Pri tem poudarjam predvsem demokratičnost razprav, ki pomeni,
da ne moremo biti občutljivi in takoj prizadeti, če nam kdo kaj reče, ali pa se
takoj čutiti ogrožene; prav tako pa tudi drugim najbrž ni treba, da so takoj prizadeti in užaljeni, če kdo kaj z našega področja ali dejavnosti pripomni. Se
pravi, veliko demokratičnosti, resnične demokratične atmosfere, v kateri se
lahko pogovarjamo in argumentirano ter dokumentirano razpravljamo.
Cas je, da dokazujemo z dokumentiranimi argumenti,, kajti prav sedaj, v
tem reformnem času, ko vsi iščemo dinarčke, smo slišali tudi marsikakšne neargumentirane, nedokumentirane besede. Zato je treba ohraniti treznost in mirnost, ker nam vsakršen preplah lahko samo škodi. Še huje je, če se le pre-
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puščamo nekemu toku, čakamo boljših časov in postajamo predmet reforme.
Mislim, da smo mi prav tako subjekt reforme in da smo odvisni od gospodarstva
in od tokov v gospodarstvu prav tako, kot je tudi gospodarstvo dvisno od tokov
pri nas. Tu obstaja močna medsebojna odvisnost, da najbrž ni prav nič treba
razpravljati, kdo je od koga odvisen. Mislim pa, da je v naših vrstah neka
pasivnost; to pa je res nevarno in zato je res lahko vsakdo ogrožen, seveda po
lastni krivdi in z lastno odgovornostjo.
Strinjam se, da reforma ni »šparanje«, kot se po domače reče; naj ob tem
navedem mani ljudski pregovor, da »od šparanja še nobeden ni dobil žuljev«.
V tem smislu je naša razprava zelo dobro izzvenela; gre za učinkovitost našega
dela, za proizvodnost iin storilnost. Varčevanje ni v tem, da bi se odpovedovali
potrošnji, ampak gre za smotrno, produktivno 'potrošnjo, ki nekaj tudi daje in
ustvarja, sočasno, ko troši.
V tem pogledu smo prav pred istimi vprašanji kot gospodarstvo, samo na
svoj način. Če bo naša razprava omogočila pravilno usmeritev na vseh področjih, bo dosegla svoj namen, zlasti če bo hkrati preprečila tudi nepotrebne preplahe in seveda tudi nepotrebne upe. Tu ni koristen ne pesimizem ne optimizem,
treba je stvarno gledati na vprašanja in jih urejati v skladu s časom in s prostorom, v katerem, živimo.
Večkrat se zastavlja vprašanje revalorizacije. Jaz bi nanj ne gledal s stališča draginjskih doklad. Kot je lahko v proizvodnji tista pobuda, ki naj sproži
vse sile, večji zaslužek, tako tudi na našem področju velja, da mora materialna
spodbuda razgibati notranje sile, ki jih imamo. S tega vidika se mi zdi, da ne
bo mogoče dolgo čakati na povečevanje osebnih dohodkov. Moralna spodbuda
je predvsem demokratična atmosfera, materialna pa povečevanje osebnih dohodkov, seveda v skladu s splošno rastjo.
S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prehajamo na 4. točko
dnevnega reda, to je na razpravo o proračunskih spremembah.
Gradivo vam je bilo poslano. Zeli predstavnik Izvršnega sveta dati uvodno
obrazložitev? (Ne.) Prosim poročevalca stalnega odbora, da prebere poročilo.
(Poročevalec odbora, poslanec Miro Stiplovšek prebere odborovo
poročilo — Glej priloge.)
Predsednik Ivo
narda Pere.

Tavčar: Prosim, kdo želi besedo? Poslanka Ber-

Bernarda Pere: Na 10. strani točka 4 spodaj beremo, da je bilo
prvotno znižanje sredstev za dejavnost republiških organov popravljeno za
65 milijonov dinarjev. Ta sredstva bo republiški sekretariat za prosveto in kulturo kasneje razdelil med posamezne zavode, pri čemer bo upošteval predvsem
potrebe Slovenskega narodnega gledališča in Slovenske filharmonije.
Predlagala bi, da bi tu dodali še Slovenski narodni muzej. Ta muzej namreč
že danes opravlja vrsto dejavnosti, ki so splošno slovenskega 'pomena, kot na
primer, nekateri oddelki služijo strokovnemu kadru pokrajinskih in mestnih
muzejev — knjižnica in restavratorska delavnica, izdajanje publikacij itd.
Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Beno Zupančič.
Beno Zupančič: Glede tistega, kar sem prej rekel o šolskem skladu,
ne glede na to, kar piše tukaj v predlogu mnenja, prosim, da se moja ocena ne
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jemlje kot nekaj nezmotljivega. Upam, da bo zbor slej ko prej dobil analizo
dela tega sklada njegovih potreb in težav, tako, da bo lahko objektivno presodil,
kakšno je stanje, čeprav si upam trditi, da je sorazmerno najboljše stanje v tem
skladu. Skladu Borisa Kidriča smo vzeli npr. približno 25 '%> sredstev, temu
skladu pa le 10 "/o, povrh tega pa je bil start šolskega sklada neprimerno boljši.
Naj se vrnem na mnenje, ki ga je predlagal odbor. Zdi se mi, da je nekoliko
enostransko, ker postavlja kot glavni problem šolski sklad, medtem ko je v rebalansu republiškega proračuna veliko problemov, od katerih, moram reči, so
nekateri precej hujši. To dajem kot pripombo, ker je mnenje napisano tako,
kot da je poglavitni problem sklad za šolstvo.
Predsednik Ivo Tavčar: Ali naj to zveni kot predlog, da bi bilo treba
poudariti tiste hujše probleme, ki so še odprti, ki pa v mnenju niso navedeni?
Beno Zupančič: Ce tako poudarjamo en problem, potem moramo
tudi druge.
Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, naj to pomeni, da si za spremembo?
Najbrž pa tovariše poslance zanima, kateri so še tisti hujši problemi.
Besedo želi poslanec Jože Smole.
Jože Smole: V odboru za proučevanje zakonskih in drugih predlogov
smo ob obravnavi predloga rebalansa republiškega proračuna postavljali določena vprašanja. Dejstvo je, da se je eno od osnovnih vprašanj v razpravi nanašalo na sklad za šolstvo, še tembolj, ker se tudi upravni odbor sklada za
šolstvo ni strinjal s predvidenimi spremembami. Želim s tem povedati, in tako
je tudi formulirano v mnenju odbora, da ni bilo zavzeto nobeno dokončno' stališče, ampak je bilo postavljeno le vprašanje skladu za šolstvo oziroma o zmanjšanju sredstev, predvidenih za ta sklad.
Mi smo obravnavali tudi druge probleme, npr. pfoblem sklada Borisa Kidriča, zmanjševanje njegovih sredstev, vendar se nam je zdelo, da je v našem
mnenju treba ponovno (postaviti vprašanje skladu za šolstvo in da naj zbor
dobi ustrezno obrazložitev. Poudarjam to tembolj, ker se upravni odbor sklada
ni strinjal z zmanjšanimi sredstvi.
Želim poudariti še to, da je bilo v razpravah v odboru povsem enotno
mnenje, da je nujno zmanjševanje sredstev in da je vsekakor jasno, da zmanjšanje proračunskih sredstev mora prizadeti tu>di to področje. Tako v tem pogledu
ni bilo nobenih nesporazumov ali nasprotujočih si mnenj v odboru. Toliko
v obrazložitev.
Predsednik Ivo Tavčar: Predlagam, da se odbor po tej kratki razpravi
sestane in pretehta, ali ostaja pri svojem predlogu mnenja, ali pa ga dopolni
in spremeni.
Prosim, da bi se predsednik odbora o tem izjavil. Prosim, poslanec Jože
Smole.
Jože Smole: O rebalansu proračuna sklepata Republiški in Organizacij sko-politični zbor, od našega zbora pa se zahteva samo mnenje. Naš odbor je
svoje mnenje dal in mislim, da ni potrebno, da bi se ponovno sestajal in po-
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novno zavzemal stališče. Mislim, da je stvar zbora, da o mnenju zavzame
svoje stališče in da ga morebiti dopolni in spremeni.
Predsednik Ivo Tavčar: Dobro, potem moram poslanca Bena Zupančiča vprašati, če ima spremin jevalni predlog k mnenju.
Beno Zupančič: Pripombo sem dal samo kot poslanec.
Predsednik Ivo Tavčar: Potem dajem predlog mnenja Prosvetnokulturnega zbora k rebalansu republiškega proračuna za leto 1965 na glasovanje.
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzidržal? (Dva poslanca.)
S tem je ta točka dnevnega reda končana.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o skladu Socialistične republike
Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanje filmov.
Predlog zakona je predložil Izvršni svet, želi predstavnik Izvršnega sveta
dati še ustno Obrazložitev k temu predlogu? (Ne.) Prosim poročevalca stalnega
odbora, da prebere poročilo odbora. (Poročevalec odbora poslanec Avgust
Vižintin, prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.)
Predsednik Ivo Tavčar : Prosim za razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.)
Se predstavnik ,predlagatelj a strinja z dopolnilnim predlogom?
Tomo Martelanc: Izvršni svet se strinja z dopolnilnim predlogom.
Predsednik Ivo Tavčar: Če je tako, dajem zakonski predlog na glasovanje, vključno z dopolnilnim predlogom. Kdor je za, naj prosim dvigne
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je'kđo' vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona v našem zboru soglasno sprejet.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na razpravo in sklepanje o predlogu zakona o nagrajevanju vajencev.
Ker predstavnika predlagatelja še ni, prosim poročevalca začasnega odbora
za drugostopenjsko izobraževanje, da prebere poročilo odbora.
(Poročevalec odbora, poslanec Ferdo Bem, prebere odborovo poročilo.
— Glej priloge.)
Predsednik Ivo Tavčar: Zeli predstavnica Izvršnega sveta, tovarišica
Erna Podbregar obširneje Obrazložiti predlog zakona? (Da.) Prosim.
Erna Podbregar: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlog zakona
o nagrajevanju vajencev izhaja s stališča, da sta vzgoja in izobraževanje vajencev v skladu z zvezno resolucijo o izobraževanju strokovnih kadrov sestavni
del kadrovske politike. Zato zakon nalaga delovnim organizacijam, da s svojimi
splošnimi akti uredijo nagrajevanje vajencev, zlasti višino vajenskih nagrad,
odvisnost nagrad od uspeha vajenca, tako v šoli kot pri praktičnem pouku,
v delovni organizaciji ter določijo osnove in merila, po katerih se ugotavlja
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uspeh in višina nagrade. Da pa bi preprečili morebiten nepravilen odnos posameznih delovnih organizacij do vajencev, daje predlog zakona občinskim skupščinam možnost, da lahko določijo najnižji znesek nagrade, ki pripada vajencu.
Ta, sicer fakultativna pristojnost občinske skupščine ima torej predvsem zaščitni značaj.
Izdajo posebnega zakona o nagrajevanju vajencev narekuje predvsem okolnost, da se je v Sloveniji v letošnjem letu, glede na prejšnja leta, občutno zmanjšalo število razpoložljivih učnih mest za vajence, na drugi strani pa je v letošnjem letu zapustilo osnovno šolo 2240 učencev več kot v lanskem letu. Na eni
strani se torej povečuje število otrok, ki zapušča osnovno šolo, na drugi strani pa
se zmanjšujejo mesta v strokovnih in izobraževalnih ustanovah ter učna mesta
v gospodarskih organizacijah. Tako je v letošnjem letu ob koncu leta okoli 10 000
mladine ostalo nerazporejene.
Problem se je še posebej zaostril zaradi določb temeljnega zakona o delovnih razmerjih, po katerih so se minimalni zneski vajenskih nagrad močno povečali. Posledica tega je bila, da so delovne organizacije prenehale plačevati
vajencem stroške za vzdrževanje v internatih, za hrano in druge stroške. Številne gospodarske organizacije so, čeprav so že prej prijavile nova učna mesta,
naenkrat začele odklanjati sprejem novih vajencev, češ da jih ukrepi gospodarske reforme silijo k racionalnemu zaposlovanju. Kot drug poglavitni vzrok za
odklanjanje vajencev pa so navajale določila temeljnega zakona o delovnih
razmerjih, ki določajo po njihovem mnenju previsoke in neustrezne zneske
vajenskih nagrad.
Čeprav je jasno, da omenjene navedbe povsem ne držijo, in so predvsem
odraz trenutnega stanja v zvezi z gospodarsko reformo, prav tako pa tudi posledica nepoznavanja potreb po kadrih, je vendarle tudi res, da takšna, čeprav
začasna ureditev, kot je predvidena v prehodnih določbah temeljnega zakona
o delovnih razmerjih, ne ustreza. Zato je nujno, da se nagrajevanje vajencev
z republiškim predpisom čimprej uredi in to tako, da ga bo moč prilagajati
konkretnim razmeram in zahtevam in da bo čim spodbudnejši za vajence, pa
tudi za gospodarske organizacije.
Nagrajevanje vajencev je eno od vprašanj, ki je povezano s celotnim sistemom izobraževanja strokovnih kadrov, za katerega enotnost skrbi republika po
123. členu ustane SR Slovenije. Glede na to je ureditev nagrajevanja vajencev
s posebnim zakonom in kakor ga predlaga predloženi predlog zakona, le začasna
in bo veljala le toliko časa, dokler z republiškimi predpisi ne bo urejen celotni
sistem izobraževanja strokovnih kadrov.
V imenu izvršnega sveta predlagam, da Prosvetno-kulturni zbor predlog
zakona z amandmaji začasnega odbora tega zbora za drugostopenjsko izobraževanje sprejme.
Predsednik Ivo Tavčar: Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.)
Ce ne, dajem zakonski predlog s spreminjevalnimi predlogi 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 v našem zboru zakonski predlog o nagrajevanju vajencev
sprejet in bo uveljavljen, ko ga bo sprejel še Republiški zbor.
S tem zaključujem 24. sejo našega zbora.
(Seja je bila zaključena ob 14.10.)
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25. seja
(26. oktobra 1965)
Predsedoval: Ivo Tavčar,
predsednik Prosvetno-kulturnega zbora
Začetek seje ob 9.03.
Predsednik Ivo Tavčar: Začenjam 25. sejo Prosvetno-kulturnega zbora.
Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Branko Babič, Milan Filiipčič, Lojzka
Gostenčnik-Zmavc, Jože Makovec, Miro Stiplovšek in Vel j ko Troha.
Ugotavljam, da je zbor sklepčen in predlagam za današnjo sejo naslednji
dnevni red:
1. odobritev zapisnika 24. seje Prosvetno-kulturnega zbora;
2. poslanska vprašanja;
3. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o soglasju k sklepu o spojitvi
zavoda za napredek šolstva SRS in zavoda SRS za strokovno izobraževanje ter
o preosnovanju teh zavodov v Zavod za šolstvo SR Slovenije;
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o Zavodu za šolstvo SR
Slovenije;
5. obravnava in potrditev statutov republiških skladov s področja prosvete,
kulture in znanosti;
6. obravnava in sklepanje o spremembah finančnega načrta sklada SRS
za šolstvo za leto 1965;
7. obravnava sprememb finančnih načrtov republiških skladov s področja
znanosti in kulture za leto 1965.
Ima kdo kakšen spreminjevalni predlog k dnevnemu redu? (Ne javi se
nihče.) Če ne, menim, da je predlagani dhevni red sprejet.
Prehajamo na l.toč ko dnevnega reda, to je, na odobritev zapisnika prejšnje seje. Ima kdo kakšno pripombo k predloženemu osnutku zapisnika?
(Ne javi se nihče.) Če ne, ugotavljam, da je zapisnik 24. seje odobren.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je, na poslanska vprašanja. Poslanki Bernarda Pere je zastavila vprašanje v zvezi s financiranjem
pomembnejših kulturnih spomenikov na Slovenskem. Na vprašanje bo odgovoril, kot je sporočil Izvršni svet, tovariš Tomo Martelanc, republiški sekretar
za prosveto in kulturo. Prosim.
Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Poslanka Bernarda Pere je stavila naslednje vprašanje:
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»V zadnjih letih so bile v Sloveniji izvedene oziroma začete nekatere večje
spomeniško-varstvene akcije s pomočjo zveznega in republiškega sklada za
pospeševanje kulturnih dejavnosti ter z ustrezno participacijo prizadetih okrajev in občin. V letu 1965 je sklad ;SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti odklonil zaradi pomanjkanja sredstev financiranje večjega dela spomeniško-vairstv enih akcij v Sloveniji. Ker se iz leta v leto odlagajo nekateri
konservatorski in restavratorski posegi, je ogroženost teh spomenikov vedno
večja, vsa dela pa čedalje dražja. V zvezi s koristjo, ki bi jo lahko imelo gospodarstvo od urejene spomeniške dediščine, je bilo večkrat govora o trdnejših
oblikah financiranja.
Pristojni sekretariat prosim za odgovor na vprašanje, kako je v bodoče
zamišljeno financiranje večjih in pomembnejših spomeniško-varstvenih akcij
na Slovenskem.-«
Odgovor na poslansko vprašanje: Financiranje večjih spomeniško-varstvenih
akcij v Sloveniji se je doslej napajalo iz treh finančnih virov: zveznega in republiškega sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti ter iz sredstev imetnikov oziroma upravljavcev kulturnih spomenikov, se pravi, predvsem iz proračunskih sredstev okrajev in občin. To kombinirano financiranje je dalo v zadnjih
letih naslednji finančni rezultat: leta 1963 165 milijonov dinarjev, leta 1964
253 milijonov dinarjev in leta 1965 predvidoma 251 milijonov dinarjev.
Letos torej zaznamujemo zastoj, ki ga lahko pripišemo, prvič, izpadu
sredstev iz; zveznega sklada, ker je ta letos prenehal delovati, in drugič, zmanjšanju sredstev v republiškem skladu, ko je ta z izpadom prispevka od davka
na avtorske honorarje izgubil svoj izvirni dohodek. Pri tem je razveseljivo
samo dejstvo, da lokalni viri počasi, a vendar nenehno naraščajo'. Leta 1963 so
znašali 83 milijonov dinarjev, lani 127 milijonov dinarjev in letos 160 milijonov
dinarjev. To je sicer tudi deloma razumljivo, ker je izvirni dohodek zveznega in
republiškega sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti z letošnjim letom
pripadel občinam.
Poglavitne spomeniško-varstvene akcije so izvajali na objektih, ki so
jih zavodi za spomeniško varstvo izbrali kot najpomembnejše: Kostanjevica
(samostanski kompleks), Rihenberg (grad), Sevnica (grad in »lutrovska klet«),
Goričane (grad), Smlednik (grad), Turjak (grad), mestno obzidje v Piranu, Ptuj
(grad in dominikanski samostanski kompleks), 2 i če (samostanske razvaline),
rimski limes, Ptujska gora (cerkev), Emona v Ljubljani, Šempeter v Savinjski
dolini (rimska nekropola), partizanska baza na Rogu, Kamen pri Begunjah
(grajske razvaline), Mali grad v Kamniku in bolnišnica »Franja« pri Cerknem.
Doslej je pretežni del sredstev v republiki za zaščito kulturnih spomenikov
prispeval republiški sklad za pospeševanje kulturnih dejavnosti, dasi to ni v celoti njegova temeljna naloga. Upravni odbor sklada je že večkrat, in tako tudi
letos, obravnaval financiranje spomeniško varstvenih akcij, in pri tem upravičeno ugotovil, da kadar gre za dejansko velike investicije, te ne sodijo v dejavnosti, ki naj jih financira sklad. Kljub tem pomislekom pa je vendarle obveljala
praksa, da sklad še nadalje financira to dejavnost, dokler se ne najdejo drugi
stalni viri. V nasprotnem primeru bi namreč lahko nastala dvojna škoda: spomeniško-varstvena služba bi izgubila svoj trenutno glavni finančni vir, sočasno pa
bi postala vprašljiva tudi druga sredstva od občin in drugih interesentov, ki
jih je doslej skladu uspelo angažirati z uveljavljanjem načela in mehanizma
udeležbe.
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Načelno stališče o tem vprašanju je sicer zavzel že Izvršni svet leta 1963
ob razpravi o kategorizaciji kulturnih spomenikov v Sloveniji, ko je sprejel
stališče, da naj obnovo nekaterih najpomembnejših spomenikov prevzame republika, in sicer republiški sklad za negospodarske investicije, in to na temelju
podrobno obdelanih finančnih programov. Skladno s tem so se zavodi za spomeniško varstvo, tako lani kot letos, obračali tudi na ta sklad, vendar zaman, ker
sklad očitno ni imel na voljo zadostnih sredstev.
Ker bo republiški sklad za negospodarske investicije bržčas ukinjen, se bo
treba preusmeriti na tisti republiški vir oziroma obliko financiranja, ki bo
nadomestila sklad. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo meni, da bi v ta
namen določili posebna sredstva iz republiškega proračuna. Udeležbo' pri financiranju manjših akcij pa bi obdržal sklad za pospeševanje kulturnih dejavnosti
v svojem delovnem programu. V vseh primerih pa bi seveda morali kot doslej
financirati spomeniško-varstvene akcije predvsem neposredni koristniki posameznih kulturnih spomenikov, zlasti občinske skupščine kot njihovi zakoniti
čuvarji, pa tudi gospodarske in turistične organizacije, ki jih uporabljajo oziroma imajo od njih koristi. Hvala lepa!
Predsednik Ivo Tavčar: Se poslanka Bernarda Pere zadovoljuje z
odgovorom?
Bernarda Pere: Da, želim pa še pismeni odgovor.
Predsednik Ivo Tavčar: Odgovor vam bomo posredovali v skladu
z vašo željo.
V zvezi z obravnavanim vprašanjem pa bi še jaz dodal, da bi bilo koristno,
če bi republiški zavod za spomeniško varstvo in republiški sekretariat za
prosveto in kulturo izdelala finančni program za kulturne spomenike, ki so
slovenskega pomena in za katere je očitna tudi odgovornost republike. Ta finančni program naj bi predložila Skupščini. Osnova programa naj bi bilo poročilo, ki je bilo predloženo Izvršnemu svetu, in stališča ter sklepi Izvršnega sveta
iz leta 1963.
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu odloka o soglasju k sklepu o spojitvi Zavoda za napredek
šolstva SRS in Zavoda SRS za strokovno izobraževanje ter o preosnovanju teh
zavodov v Zavod za šolstvo' SRS.
Predlog odloka je predložil v obravnavo Izvršni svet. Zeli predstavnik
Izvršnega sveta predlog odloka še ustno obrazložiti? (Da.) Prosim, besedo ima
Tomo Martelanc, republiški sekretar za prosveto in kulturo.
Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Mislim, da pismena obrazložitev dejansko že zajema vse proibleme, zaradi katerih predlagamo odlok o soglasju k sklepu o spojitvi in zakon o ustanovitvi združenega zavoda za šolstvo. Naj ob tem dodam še nekaj misli.
Akcija za združitev obeh zavodov se je časovno začela že pred gospodarsko reformo, vendar se mi zdi, da povsem ustreza njenemu duhu in prizadevanjem, tako glede racionalizacije kot glede večje učinkovitosti delovanja.
Mislim, da je predvsem treba poudariti to, da ne gre zgolj za varčevanje, ampak,
da združitev, takšno kot je, narekujejo tudi novi pogoji in nove zahteve.
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V času, ko sta obstajala oba zavoda, smo ustanovili še pedagoški inštitut, ki
je od obeh zavodov prevzel njihove raziskovalne in proučevalne naloge. S tem
je obstoj treh, razmeroma sorodnih institucij, postal vprašljiv. Hkrati predvideva zakon o prosvetno^pedagoški službi enoten republiški zavod za opravljanje
prosvetno-pedagoške službe, novi splošni zakon o šolstvu pa določa enotni
sistem vzgoje in izobraževanja. Zato se mi zdi, da ločitev splošno-izbraževalnega
šolstva od strokovnega, ki je bila včasih nujna zaradi izvajanja šolske reforme,
zdaj ni več tako nujno potrebna.
Hkrati bi lahko tudi dejali, da smo zdaj nekako v drugi fazi šolske reforme. V prvi smo rešili osnovna organizacijska vprašanja, zdaj pa smo pred tem,
da vsebinsko poglabljamo celotni vzgojni in izobraževalni sistem. To nalogo
pa nedvomno lahko opravlja en sam zavod, ker lahko zagotovi enotnost splošnega in strokovnega izobraževanja, ustrezneje zaposluje svoje strokovne sodelavce, enotneje usmerja prosvetno-pedagoško službo in racionalno uporablja
sredstva, ki jih imata sedaj na voljo oba dosedanja zavoda.
Pri samem procesu združevanja obeh zavodov smo imeli na izbiro dve
možnosti. Prva je bila ta, da prenehata z delom dosedanja zavoda in da se
z zakonom ustanovi nov zavod, druga pa, da oba zavoda sprejmeta sklep o združitvi, ki ga Skupščina potrdi in se hkrati z novim zakonom ustanovi združeni zavod.
Oba zavoda sta izrazila željo, naj bi ubrali drugo> pot, ker se jima ie zdela
bolj demokratična in ker so izrazili mnenje, da bi se ob prvi možnosti lahko
zbudili pomisleki, da gre deloma za nezaupnico dosedanjemu vodstvu in delovni
skupnosti obeh zavodov. V skladu s to željo sta sveta obeh zavodov sprejela
sklep o spojitvi in preosnovanju obeh zavodov v Zavod za šolstvo SR Slovenije,
delovne skupnosti obeh zavodov pa sta sklep o spojitvi in o preosnovanju potrdili
z referendumom vseh članov delovne skupnosti.
Zato predlagam, da zbor sprejme najprej odlok o soglasju k sklepu o spojitvi in preosnovanju obeh zavodov, v 4. točki dnevnega reda pa še predlagani
zakon o zavodu za šolstvo. Odlok je potreben, ker temeljni zakon o zavodih
predvideva, da je za veljavo takega sklepa potrebno soglasje Skupščine, zakon
pa je nujen, ker republika ustanavlja zavode z; zakonom.
Predsednik Ivo Tavčar: Poročilo našega stalnega odbora ste prejeli,
prav tako tudi poročilo zakonodajno-pravne komisije. Zeli kdo razpravljati?
(Nihče.) Ce ne, dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdovzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je naš zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju k
sklepu o spojitvi zavoda za napredek šolstva SRS in Zavoda SRS za strokovno
izobraževanje ter o preosnovanju teh zavodov v Zavod za šolstvo' SR Slovenije,
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o Zavodu za šolstvo SR Slovenije.
Predlog zakona je predstavnik Izvršnega sveta ustno obrazložil že pri 3.
točki dnevnega reda. Tudi poročili našega stalnega odbora in zakonodajnopravne komisije izražata soglasje k predlogu.
Razen zakonskega predloga je Republiški sekretariat za prosveto in kulturo
predložil k tej točki v razpravo še posebno gradivo o organizaciji prosvetno-pedagoške službe v Sloveniji in dal v njem nekaj predlogov za ureditev in izbolj-
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sanje te službe. Prav je, da bi o tem gradivu oziroma o tem predlogu izrekel
svoje mnenje tudi naš zbor.
O celotnem gradivu pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, poslanec
Ivan Bertoncelj.
Ivan Bertoncelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Svojo razpravo
želim usmeriti na dve točki, na predlog zakona, predvsem pa na problem prosvetno-pedagoške službe v zvezi z združitvijo obeh zavodov za šolstvo.
Ob ustanovitvi enotnega republiškega zavoda za šolstvo, kolikor bo predlog
zakona izglasovan, se nehote vsiljuje misel, kaj je vzrok združitvi dosedanjega
zavoda za napredek šolstva in zavoda za strokovno izobraževanje. Vsak organizacijski ukrep ima namreč v svoji osnovi zamisel, naj bo nova oblika uspešnejša,
bolj racionalna in učinkovitejša, pri čemer ni vedno nujno, da je tudi cenejša.
To naj bi po mojem mnenju veljalo tudi ob združitvi obeh zavodov. Brez dvoma
je to eden od najvažnejših namenov združitve, čeprav verjetno ni edini namen.
Osnovne naloge obeh republiških zavodov so bile v glavnem usmerjene na
dejavnost prosvetno-pedagoške službe; to bo ostalo, kot je iz poročila in predloga zakona razvidno, tudi v bodoče. Oba zavoda sta se doslej trudila, da naloge
v okviru možnosti, ki sta jih imela na voljo, tudi rešita. Koliko jima je to
uspelo, ne nameravam podrobneje obravnavati. Ne bom govoril o težavah in
pomanjkljivostih, ki danes tarejo našo prosvetno-pedagoško službo, želim omeniti le nekatere naloge, ki so pogoj za dobro delo prosvetno-pedagoške službe.
Prosvetno-pedagoška služba kateregakoli zavoda, republiškega ali medobčinskega, ne bo mogla biti uspešna, če ne bodo zagotovljeni nekateri osnovni
pogoji, ki jih ta služba zahteva.
Pedagoško službo na področju strokovnega izobraževanja ovirajo nekateri
problemi, ki so znani; zato bom omenil samo nekatere. Del problemov je trenutnega, del pa perspektivnega značaja. Tako dolgo, govorim za področje strokovnega izobraževanja, dokler ne bomo imeli učnih načrtov sestavljenih na
osnovi analiz poklicev, to je, skladno z razvojem znanosti in tehnike, prosvetnopedagoška služba ne bo mogla zadovoljiti zahtev gospodarstva, ampak si bo
postavljala svoje cilje. Od analiz in zahtev sodobnega gospodarstva ter perspektiv razvoja so torej odvisni učni načrti in s tem tudi uspešnost dela prosvetno-pedagoške službe. Njena prizadevanja bedo tako usklajena s tistimi, ki
kader potrebujejo, to se pravi, z gospodarstvom.
Obvestiti moram zbor, da je izdelanih že veliko materialov, ki danes služijo
za izboljšanje in ustreznejše delo prosvetno-pedagoške službe in da se ta služba
za strokovno izobraževanje že organizira v tej smeri. Najboljši učni programi
in najboljša kadrovska zasedba, tako republiškega kakor ostalih zavodov za
prosvetno-pedagoško službo, pa ne bodo mogli opraviti svojih nalog, če z vso
resnostjo ne bomo reševali izobraževanja učnega kadra. Razen višje, sedaj
visoke pedagoške šole na Reki, Jugoslavija sploh nima nobene ustanove za izobraževanje učnega kadra za nižje strokovne šole. Ugotavljamo pa lahko, da je
povprečje izobrazbe strokovnega kadra, govorim zopet za poklicne šole, zelo
nizko in da je v lanskem letu imelo le približno 28 '°/o učnega kadra kolikor
toliko ustrezno pedagoško izobrazbo, se pravi izobrazbo s pedagoškimi izpiti.
Tako stanje je zaskrbljujoče in najboljša prosvetno-pedagoška služba v navedenih zavodih samo zi enkratnim obiskom na šoli seveda ne more dosegati velikih
uspehov. Za zboljšanje kadrovske strukture sta pedagoški akademiji v Ljubljani
in Mariboru odprli posebna oddelka, v katerih je trenutno vpisanih približno
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150 slušateljev. To so kadri, ki že uče na šolah in študirajo izredno. Učinkovitost
teh kadrov bo seveda prišla do izraza šele čez nekaj let, vendar z veseljem ugotavljamo, da se je dosegel znaten napredek pri izobraževanju učnega kadra, kar
je eden izmed osnovnih problemov z.a dobro in učinkovito vzgojno in izobiraževalno delo na šolah.
Naša prosvetno-pedagoška služba je seveda še zelo neučinkovita, posebno
kadar gre za ekonomiko in racionalizacijo izobraževanja. Ne mislim ta pojem
poenostaviti in ga razvrstiti v isti rang, kakor normiranje dela pri stroju. Ekonomika izobraževanja je pri nas v pedagoški teoriji razmeroma nov pojem; ima
dve plati: ena je pedagoško didaktična, druga pa čisto tehnološka. Obe plati sta
med seboj najtesneje povezani ter sta sestavni del vzgojno-izobraževalnih
smotrov.
Pri ekonomiki izobraževanja je več problemov. Eden od prvih je zagotovitev
vsaj kolikor toliko normalne materialne baze osnovnih šol, brez katere ni mogoče govoriti o realnosti ekonomike v pedagogiki. Pri tem mislim na vsaj minimalno opremljenost učnih delavnic, učilnic in laboratorijev. Tu se začne študij
sodobne pedagogike v industriji. Obvestiti moram zopet zbor, da smo v preteklem šolskem letu napravili glede tega znaten korak naprej. Najbolj zaostali
del šolstva druge stopnje, ki pa daje največ bodočih poklicnih delavcev, to so
vajenske šole, so večinoma že dobile vsaj minimalno opremo za šolske delavnice.
Sredstva so prispevale večinoma gospodarske organizacije in zavodi za zaposlovanje delavcev, deloma — in to v manjši meri — pa tudi medobčinski skladi.
Ta ukrep je bil nujen, čeprav v začetku terja nekoliko več sredstev. Ukrep je bil
izveden v soglasju z gospodarskimi organizacijami, zato bi tisti, ki imajo pri
tem pomislek, morali presoditi naslednje alternative:
1. Ali vztrajati pri skrajno zastarelem sistemu, ki je še ostanek prejšnjega
stoletja in se zadovoljiti, da bodo vajenci po treh letih učenja priučeni, ali pa
vložiti nekaj več sredstev in uresničiti potrebe in želje po večji strokovnosti in
tako dobiti ustrezno izobraženega poklicnega delavca?
2. Pravimo, da imajo pri izboljšanju proizvodnje odločujočo besedo kadri,
pišemo in govorimo o mednarodnem tržišču, kjer se srečujemo s cenami, ki jim
ne moremo konkurirati; kritiziramo izobraževalne ustanove, da ne izvršujejo
svojih nalog; pri tem pa vajenskemu šolstvu ne priznamo tega, kar bi že davno
morah in jih ne opremimo niti z najpreprostejšim in najosnovnejšim orodjem
za ročno obdelavo.
3. Medtem ko naši sosedje, mislim na inozemstvo, dajejo za izobrazbo vajenca v našem denarju blizu 2 500 000, dajemo pri nas le približno 700 000 do
800 000 dinarjev.
4. S temi skromnimi sredstvi bi bilo treba opremiti šole in šolske delavnice
in jih pripraviti za delo, ki ga morajo po programu izvršiti v prvem letu učenja.
Ali pa so ta povečana sredstva res tako velika, kolikor nam lahko prinašajo
rezultatov? S temi sredstvi še ni mogoče napraviti tega, kar je smoter v gospodarstvu, to je sodobno poklicno šolo, ki naj da sodobno in ustrezno izobražen
strokovni kader. V Evropi so redke izjeme, da s kredo in tablo izobražujejo
kvalificiranega delavca; pri nas pa se to dogaja še v veliki meri. Naj omenim
samo to, da v nekaterih republikah na tisoče vajencev sploh ne obiskuje šole,
ampak se samo priučuje na delovnih mestih v proizvodnji. Podrobne analize, ki
jih sedaj pripravljamo, bodo povečana vlaganja še posebej osvetlile in pokazale
prednosti, ki se kažejo ob sistematičnem izobraževanju strokovnih kadrov.
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Seveda ne prisegam na materialno bazo, da je ta vse in da tu lahko izčrpamo prav vse možnosti za boljšo kvaliteto dela v šoli. Nikakor ne. Kljub še
tako idealnim pogojem bodo vložena sredstva slabo izkoriščena, če se ne spoprimemo še z enim, zelo pomembnim činiteljem: to je z racionalizacijo izobraževanja, bodisi v izobraževalni ustanovi, učilnici ali delavnici, bodisi na de^lovnem mestu. V tem vidim veliko rezervo, ko bodo ustvarjeni vsaj minimalni
pogoji za delo strokovne šole.
Zakaj drugi narodi dosegajo z isto materialno osnovo večji učinek vzgojnoizobraževalnega dela? Zato, ker so z boljšimi učnimi metodami racionalizirali
izobraževalni proces. Mnogi se pri nas težko prilagajajo takim novim učnim
metodam, ki praktiku pomagajo k čim hitrejšemu uspehu, ki prištedijo tudi do
30 ali 40 l0/o časa, da o kvaliteti seveda ne govorim. Mnogi raje razpravljajo načelno in učeno o učnih metodah, s katerimi si praktik ne ve kaj pomagati. Tako
npr. sramežljivo pristopajo k programiranemu učenju, k sodobnejšim metodam,
za katere nekateri celo trdijo., da jemljejo svobodo predavatelju, da ga omejujejo, skratka, da je to recept za pouk. Programirano učenje, kolikor ga pravilno razumemo, je za predavatelja sicer napornejše, je pa neprimerno učinkovitejše in terja večjo delovno disciplino. Metode programiranega učenja niso
ničesar drugega kot obča teorija o učenju, preoblikovana v praktične metode,
s katerimi je mogoče doseči večji uspeh v izobraževalnih ustanovah.
Tu bo morala pedagoška služba skupno z vsemi poklicanimi znanstvenimi
ustanovami na nekaterih področjih zaorati ledino. Zato naj bi bil v bodočem
zavodu močan poudarek na organizaciji in racionalizaciji pouka, se pravi, na
sodobnejših učnih metodah, na didaktiki v današnjih pogojih, ki marsikaj spreminja, kar smo še včeraj smatrali za edino pravilno. Materialna baza je lahko
torej le osnova, ki bo izkoriščena šele tedaj, če se spoprimemo s sodobnejšo teorijo in prakso izobraževanja. In v tem je tudi bistvo ekonomike izobraževanja
in racionalizacije v pouku.
Od navedenih činiteljev je torej močno odvisno uspešno delo prosvetnopedagoške službe, ki je ne smatrajmo ozko, le kot enkraten pregled trenutnega
dela učiteljev v razredu!
Predsednik Ivo Tavčar: K besedi se je prijavil tov. Franc Galič, pomočnik republiškega sekretarja za prosveto in kulturo.
Franc Galič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Predlog za bolj smotrno organizacijo in izpopolnitev prosvetno-pedagoške službe, ki
ga je izdelal Republiški sekretariat za prosveto in kulturo v sodelovanju z zavodom za napredek šostva, zavodom za strokovno izobraževanje in pedagoškim
inštitutom, predvideva predvsem potrebo po večji koordinaciji vsebine, oblik
in metod dela prosvetno-pedagoške službe v republiki; po racionalni delitvi dela
med pedagoškim inštitutom, zavodom za šolstvo in zavodi za prosvetno-pedagoško službo; in po združitvi nekaterih obstoječih zavodov za prosvetno-pedagoško službo v močnejše in bolje organizirane strokovne institucije. Predlagane
izpopolnitve in spremembe naj bi omogočile prosvetno-pedagoški službi, da bi
celoviteje in bolj uspešno1 kot doslej opravljala naloge, za katere je zadolžena
po zakonu.
Rad bi poudaril, da pri tem ne gre za nikakršno spremembo osnovne koncepcije prosvetno-pedagoške službe, temveč za organsko nadaljevanje njenega
razvoja v zadnjih letih, v skladu z razvojem celotnega vzgojno-izobraževalnega
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sistema. Predvsem so dosedanje izkušnje pokazale, da mora prosvetno-pedagoška služba delovati v republiki kot enotna strokovna služba, kljub temu, da
je organizirana v samostojnih zavodih, ki morajo biti hkrati tesno povezani
s svojim neposrednim okoljem, predvsem z organi občinskih skupščin, na območju katerih delujejo. Zaradi tega je nujno, da dela prosvetno-pedagoška
služba po enotnem okvirnem delovnem načrtu, ki naj bi ga v sodelovanju z
zavodi za prosvetno-pedagoško službo pripravil zavod za šolstvo. Tako bi bilo
omogočeno, da bi zavodi za prosvetno-pedagoško službo lahko aktivno medsebojno sodelovali ter si pomagali pri obsežnejših in zahtevnejših nalogah.
Tega je bilo v dosedanji praksi odločno premalo. Zavodi so bili dostikrat
prepuščeni samemu sebi, tako da je prihajalo do njihove različne usmerjenosti
tudi pri obravnavanju važnih načelnih vprašanj pedagoškega dela ter organizacije in razvoja vzgojno-izobraževalnega sistema. Razen tega je neenotno delo
prosvetno-pedagoške službe povzročilo, da so se zavodi lotevali tudi zahtevnih
proučevalnih nalog, ki so presegale njihove zmožnosti in so bili zato rezultati
včasih kaj skromni. Dostikrat pa so tudi dragoceni izsledki posameznih zavodov
ostali skriti širši pedagoški javnosti in so bili dostopni samo ožjemu območju
zavoda. Prihajalo je tudi do nepotrebnega dupliranja dela itd.
Številne dosedanje razprave, v katerih so sodelovali zastopniki občinskih
skupščin, družbenih organizacij, šol in zavodov za prosvetno-pedagoško službo,
so potrdile, da obstoji tako potreba kot tudi želja po tesnejšem sodelovanju na
tem področju. Zato ni nobene nevarnosti, da bi se težnja po vsebinskem poenotenju in uskladitvi dela prosvetno-pedagoške službe tolmačila kot nezdrava
težnja k centralizaciji ali pa, da bi pomenila krnjenje samoupravnih pravic zavodov ali omejevanje pristojnosti občin — ustanoviteljic zavodov.
Prav tako je bilo v razpravah čutiti popolno soglasje glede potrebe po
racionalni delitvi dela med posameznimi institucijami, ki so posredno ali neposredno zadolžene za izvajanje prosvetno-pedagoške službe, torej predvsem
med pedagoškim inštitutom, zavodom za šolstvo in zavodi za prosvetno-pedagoško službo. Pokazalo :se je za potrebno, da se zaradi potreb pedagoške prakse,
kakor tudi zaradi ustanovitve pedagoškega inštituta, premakne težišče dela
republiškega zavoda. Številne in upravičene so bile kritike, da je republiški
zavod preveč odmaknjen od neposrednih potreb na terenu, da je preveč zadolžen
s teoretičnimi raziskavami in analizami ter premalo z neposrednim delom na
šolah ali s sodelovanjem in nuđenjem pomoči zavodom za prosvetno-pedagoško
službo.
Tako stanje je v vsem dosedanjem obdobju povzročilo dvojno škodo; na
eni strani je onemogočalo, da bi se teoretični izsledki dovolj hitro uvajali in
uveljavljali pri pedagoškem delu na šolah, na drugi strani pa, da ta republiška
institucija ni mogla dovolj ažurno spremljati stanja na šolah, na podlagi katerega bi se lahko orientirala glede najbolj perečih potreb pri proučevalnem
delu. Neposredno sodelovanje republiškega zavoda pri izvajanju prosvetnopedagoške službe na šolah druge stopnje, kakor ga predvideva predlog, bo zaradi
tega pomembno iz dveh vidikov. Izpolnilo bo vrzel v prosvetno-pedagoški službi,
ki je bila za šole druge stopnje zelo šibko razvita, hkrati pa bo omogočilo, da bo
republiški zavod v neposrednih stikih s šolami, česar doslej ni bilo.
Najbolj zahtevno in občutljivo pa je vprašanje združevanja zavodov za
prosvetno-pedagoško službo oziroma ukinitve nekaterih obstoječih zavodov.
Glede tega so mnenja precej deljena. Problem je v specifičnem položaju, ki ga
ima prosvetno-pedagoška služba v našem šolskem sistemu. V razpravah je bila
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velikokrat načeta tako imenovana dvojnost njenega položaja in njene vloge. Obe
osnovni karakteristiki te službe, kakor jih definira zakon o prosvetno-pedagoški
službi, to je, strokovno proučevalna in pedagoško nadzorna funkcija, terjata, da
so zavodi tesno povezani z neposrednim družbenim okoljem, da so blizu šolam,
kar govori v prid manjšim zavodom. Hkrati pa zahtevne in široke naloge terjajo
močno in kvalitetno strokovno zasedbo, ki pa je v majhnih zavodih ni mogoče
realizirati. Tu je torej dilema. Menim pa, da jo je mogoče z realizacijo predloženega predloga zadovoljivo rešiti.
Zato predlagamo, da Prosvetno-kulturni zbor razpravlja o tem predlogu
ter da sprejme priporočilo občinskim skupščinam, naj v soglasju z zavodi za
prosvetno-pedagoško službo proučijo izpopolnitev organizacije in metod dela
prosvetno-pedagoške službe.
Predsednik Ivo Tavčar: Prosim za nadaljnjo razpravo. Besedo ima
poslanec Ciril Jelovšek.
Ciril Jelovšek: Glede organizacije prosvetno-pedagoške službe navaja
predlog na 4. strani, naj bi bilo v Sloveniji v bodoče osem zavodov za prosvetnopedagoško službo, vendar v 2. odstavku navaja samo sedem območij. Zanima
me, katero je osmo območje; verjetno je gorenjsko, vendar prosim za pojasnilo,
V Kranju sem se pozanimal glede enotnega' zavoda za prosvetno-pedagoško
službo za Gorenjskoi in so mi rekli, da doslej v razpravah ni bilo rečeno, da tega
zavoda za Gorenjsko ni bilo.
Predsednik Ivo Tavčar: Bo morda dal kdo pojasnilo? Besedo ima tovariš Franc Galič.
• Franc Galič: Opravičujem se v imenu republiškega sekretariata; gre
za tiskovno napako. Vsekakor je med osnovnimi zavodi za prosvetno-pedagoško
službo mišljen tudi zavod, ki je delal za področje Gorenjske, to je na območju
dosedanjih dveh zavodov Kranj in Jesenice. Tak je predlog republiškega sekretariata; verjetno je to pri naštevanju v tisku pomotoma izpadlo.
Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne, bi na
temelju i vaše razprave i vašega molka ugotovil, da soglašate s pobudo, ki jo
je dal Republiški rekretariat za prosveto in kulturo, da bi izboljšali oziroma
zožili omrežje pedagoške službe, da bi ustrezneje porazdelili delo med pedagoško
službo na Slovenskem in da bi tudi bolj medsebojno uskladili dosedanje delo
posameznih zavodov. Mislim, da lahko podpremo oziroma sprejmemo pobudo,
naj bi priporočili občinskim skupščinam, da bi na podlagi gradiva, ki ga je pripravil republiški sekretariat, proučile stanje na svojem območju in skladno s
predlogom tudi na novo razmislile o nadaljnji organizaciji in ureditvi pedagoške
službe.
Najbrž ni smotrno, da bi tu zavzeli stališče, koliko naj bo zavodov za prosvetno-pedagoško službo. To so samoupravne pravice in dolžnosti občin, da
medsebojno ugotove, koliko zavodov naj na posameznem območju bo. Naša
dolžnost je, da predvsem vztrajamo, da bodo ti pedagoški zavodi res pedagoški
zavodi, to je najbrž tudi naša pravica in dolžnost.
Zdaj namreč lahko samo ugotavljamo, da nekateri zavodi ne morejo in niso
sposobni izpolnjevati nalog prosvetno-pedagoške službe. Zato smatramo, da je
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njihov obstoj neupravičen, da je bolje, da jih ni, kot pa da zaradi tega, ker ne
izpolnjujejo svojih nalog, vzbujajo splošen sum v upravičenost ali neupravičenost pedagoške službe na Slovenskem. Mislim, da je v korist pedagoške službe,
da taki zavodi nehajo obstajati in delovati, in da je v korist pedagoške službe
in s tem tudi v korist šolstva, da imamo čim manj zavodov, pa tiste take, da so
sposobni biti pedagoški zavodi in opravičiti naloge, ki jim jih družba postavlja.
Zato ni bistveno, da mi ali pa tudi republiški sekretariat zavzema stališče, koliko
naj bo teh zavodov. Za nas je cilj predvsem to, da hočemo imeti kakovostne
zavode. Zato soglašam s predlogom, da priporočimo občinskim skupščinam, naj
na podlagi danega predloga prouče svoje prosvetno-pedagoške zavode in jih
ustrezno okrepe.
Drugo, kar je treba pri tej točki dnevnega reda, pa je, da sprejmemo predlog
zakona o zavodu za šolstvo. Tu je še sporen 2. člen zakonskega predloga glede na
prvi spreminjevalni predlog, ki je bil dan k temu členu. Prosim, da predstavnik
stalnega odbora pove, kaj sodi v zvezi s pripombo zakonodajno-pravne komisije.
Prosim, poslanec Ivan Bertoncelj.
Ivan Bertoncelj: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov se s pripombo zakonodajno-pravne komisije strinja in umika prvi
amandma k 2. členu.
Predsednik Ivo Tavčar: Ker je pripomba v resnici formalnega značaja, najbrž ni potrebna nikakršna razprava o tem. Zato dajem, če nihče ne želi
več razpravljati, predlog zakona o zavodu za šolstvo SRS na glasovanje. Kdor je
za, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal?
(Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je predlog zakona o zavodu za šolstvo SR Slovenije soglasno
sprejet.
Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je, na obravnavo in potrjevanje statutov republiških skladov s področja prosvete, kulture in znanosti.
K tej točki ste prejeli predlagane statute vseh republiških skladov, ki
sodijo na naše področje, poleg teh pa še posebno gradivo, ki ga je predložil
odbor Republiškega zbora za družbeni plan, finance in proračun; hkrati s tem
gradivom pa še predlog zakona o odpravi sklada SRS za negospodarske investicije.
Čeprav sta to nekako dve ločeni vprašanji, sta vendar medsebojno povezani
in tvorita eno točko dnevnega reda. Prav pa bi bilo, da bi se, tako ob prvem kot
°b drugem delu, podrobneje zadržali in razvili po potrebi tudi širšo obravnavo.
Morda bi bilo za začetek koristno, če se najprej zadržimo pri statutih skladov,
pozneje pa razpravljamo še o celotni problematiki financiranja skladov.
Poročilo stalnega odbora ste prejeli, zato pričenjam razpravo o statutih.
Kdo želi razpravljati?
Naj povem, da je sporen predlog statuta sklada SRS za šolstvo, pri katerem
ima zakonodajno-pravna komisija nekatere pomisleke. Gre za 6., 9. in 10. točko
13. člena statuta, za katere komisija predlaga, kot je razvidno iz njenega poročila, da bi se črtale ali pa naj se spremeni zakon o skladu. Kolikor mi je
znano z včerajšnje seje stalnega odbora, je bil ta mnenja, da bi bilo nesmotrno
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spreminjati zakon in da je najbolj sprejemljiva začasna rešitev, da se tri sporne
točke črtajo, statut sklada pa s tem potrdi.
Odrejam pol ure odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 9.55 in se je nadaljevala ob 10.32.)
Predsednik Ivo Tavčar: Nadaljujemo razpravo. Prosim poročevalca
stalnega odbora, da pove mnenje odbora k statutu SRS za šolstvo v zvezi s pripombami zakono d a j no-p ravne komisije.
Avgust Vižintin: Na včerajšnji seji odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov smo sklenili k poročilu zakono da jno-pravne komisije
naslednje:
Zakonodajno-pravna komisija pravi, da 6., 9. in 10. točka 13. člena statuta
niso v skladu s 3. členom zakona o ustanovitvi sklada SRS za šolstvo. Zato je
komisija mnenja, da statut sklada SRS za šolstvo ni v celoti v skladu z zakonom
o ustanovitvi sklada SR Slovenije za šolstvo ter da bi bilo potrebno bodisi
določbe 6., 9. in 10. točke 13. člena statuta črtati, bodisi dopolniti določbe 3. člena
zakona.
•
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov se je na včerajšnji
seji odločil, da se črtajo 6., 9. in 10. točka 13. člena in tako potrdi statut. Odločil
se je torej za 1. varianto predloga zakonodajno-pravne komisije.
Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo kaj pripomniti k statutom skladov? Prosim, poslanec Stanko Škaler.
Stanko Skaler: Pri skladu SRS za pospeševanje kulturnih dejavnosti
pravi 12. člen takole:
►»Sredstva sklada se ne morejo uporabljati za investicije, za financiranje
rednega delovanja kulturnih zavodov ter za štipendiranje ali drugačne podpore
po s ameznikom
Ob tem iz izkušnje vemo, da ima investicija različen pomen, npr. za službo
družbenega knjigovodstva, različno ga tolmačijo na upravnem odboru sklada,
ko razpravljajo o podeljevanju teh sredstev, in podobno. V jezikovnem pomenu
je investicija naložba, vlaganje, trošenje.
V pomenu, kot je tu v 12. členu, razumem, da gre za to, da se ne investira
nekih novogradenj, kulturnih institucij, kulturnih domov itd.
Pri razdeljevanju sredstev pa pride pri skladu do nesporazumov glede tega,
da so investicije tudi sredstva, ki se vlagajo v spomeniško-varstveno dejavnost,
v spomeniško-varstveno službo. V praksi izgleda to takole: Imamo objekt izredne kulturne pomembnosti, ki ga je treba obnavljati od strehe do tal; izrazit
kulturen poudarek je pri tem le na slikariji ali plastiki, obnavljati pa je treba
objekt kot celoto. V tem primeru lahko pride do nesporazuma, češ saj gre
vendar za investicije v objekt kot celoto.
Menim, da bi zato kazalo to stvar precizirati tako, da se jasno pove, da te
investicije ne pomenijo vlaganja v novogradnje. Iz izkušnje pa namreč vemo, da
so bili primeri, ko so se sredstva iz sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti
investirala v novogradnjo. Menim, da bi takšna majhna korektura olajšala delo
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upravnemu odboru sklada pri razpravljanju o spomeniško-varstveni dejavnosti
oziroma njenem financiranju.
Predsednik Ivo Tavčar: Še kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Sicer
bi jaz dodal samo kratko pojasnilo k besedam poslanca Skalerja. Navedbe v
statutu so več ali manj povzete po zakonu o skladu za pospeševanje kulturnih
dejavnosti, in sicer zato, ker mora biti statut v skladu z zakonom. Težko je, da
bi statut drugače formuliral nekatere stvari, kot so zapisane v zakonu.
Spomeniško varstvo za sedaj pojmujemo kot kulturno akcijo in ga bolj
obravnavamo s tega stališča kot pa s stališča naložb za kulturo. Seveda lahko
tudi tu pride do spornih vprašanj, vendar danes najbrž ni primeren čas za to,
da bi se spuščali v take podrobnosti. Naša naloga je potrditev statutov, ki je
potrebna zato, da bodo lahko skladi redno dalje poslovali.
Prosim, želi še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Sicer bi končal prvi
del te točke dnevnega reda — razpravo o potrditvi statutov, in prosim, da s
sprejetimi spremembami pri skladu SRS za šolstvo glasujemo o potrditvi statutov predloženih skladov, in sicer: sklada SRS za šolstvo, sklada Borisa Kidriča, Prešernovega sklada, sklada SRS za pospeševanje kulturnih dejavnosti,
sklada SRS za pospeševanje založništva in sklada SRS za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov.
Prosim, kdor je za potrditev statutov teh skladov, naj dvigne roko. (Vsi
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da so predloženi statuti republiških skladov s področja prosvete, kulture in znanosti soglasno odobreni s tem, da se pri statutu sklada
SRS za šolstvo črtajo določbe 6., 9. in 10. točke 13. člena.
Pred nadaljnjim delom razprave prosim, da poročevalec stalnega odbora
poroča o razpravi, ki ie bila včeraj na seji stalnega odbora v zvezi s predloženim
gradivom o problematiki financiranja skladov in predlogom zakona o odpravi
sklada SRS za negospodarske investicije.
Avgust Vižintin: Odbor Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje
zakonskih in drugih predlogov je na seji dne 25. oktobra obravnaval gradivo
odbora Republiškega zbora za družbeni plan, finance in proračun o problematiki
financiranja prek republiških skladov in o predlogu za novo ureditev ter v
zvezi s tem tudi predlog zakona o odpravi sklada SRS za negospodarske investicije. Glede na ugotovitve, ki so se izoblikovale v razpravi, odbor predlaga, da
Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije na svoji seji dne 26. oktobra 1965 na podlagi 160. člena in v zvezi s 150. členom ustave SRS sprejme naslednje mnenje:
»Pred odločitvijo o številu in obsegu dejavnosti posameznih republiških
skladov za področje prosvete, kulture in znanosti, naj široka in strokovno poglobljena razprava ugotovi pomen, vlogo in naloge republiških skladov pri financiranju prosvetne, kulturne in znanstvene dejavnosti. Vloga republike do
teh dejavnosti naj se jasneje in določneje začrta, tako da bo na tej podlagi
mogoče izdelati republiško politiko tudi glede delitve sredstev, tako za daljše
kot za krajše obdobje.
Predlagana ureditev v gradivu odbora Republiškega zbora za družbeni plan,
finance in proračun — čeprav z izjemo sklada SRS za šolstvo, za zdaj ne
spreminja dosedanje ureditve republiških skladov za področje prosvete, kulture
in znanosti — pomeni zgolj popolno vrnitev na proračunsko financiranje, ka-
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kršno je v bistvu že bilo in je delno še, ter je odmik od teženj, da bi našli
ustreznejši in sodobnejši način financiranja teh področij.
Glede na predlagano spremembo v dejavnosti sklada SRS za šolstvo, po
kateri naj bi ta sklad v letu 1966 financiral samo redno šolsko dejavnost, financiranje investicij pa bi se preneslo neposredno v republiški proračun, je bilo
zavzeto stališče, da taka ločitev skrbi za osnovno dejavnost od skrbi za razširjeni
razvoj dejavnosti ni utemeljena, ker se naložbe v šolstvu tesno povezujejo s povečano dejavnostjo. Izraženo pa je bilo soglasje, da se tudi pri šolstvu izdelajo
finančni programi za 'gradnje, ki bodo trajale več let in je te mogoče financirati
prav tako iz sklada, kakor to predvideva 94. člen zveznega zakona o financiranju
družbeno-političnih skupnosti.
S tem v zvezi naj se v 1. odstavku 5. člena predloga zakona o odpravi
sklada SRS za negospodarske investicije iz besedila črtajo besede »sklada SR
Slovenije za šolstvo-«.
Spreminjanje dosedanje ureditve financiranja šolstva preko sklada SRS
za šolstvo pa vsebuje poleg načelnih tudi praktične pomisleke, saj je znano,
da se tako v zvezi kot tudi v republiki pripravljajo zakonski predpisi o financiranju šolstva. 2e zaradi tega je prav, da do njihovega sprejema in s tem do
celovite ureditve financiranja šolstva, ki jo bodo določili ti predpisi, ostane
ureditev sklada SRS za šolstvo nespremenjena.
V zvezi s tem je bil dan predlog, naj Skupščina SR Slovenije imenuje skupščinsko komisijo, sestavljeno iz poslancev, zunanjih strokovnjakov ter drugih
predstavnikov javnosti, ki naj prouči financiranje šolstva ter pripravi predlog
republiškega zakona. Odbor predlaga Prosvetno-kulturnemu zboru, da sprejme
predlagano mnenje in ga posreduje Republiškemu in Organizacijsko-političnemu
zboru kot pristojnima zboroma.
Posebej pa odbor še predlaga zboru, naj ustanovi začasni odbor za kulturne
dejavnosti, ki^ naj prevzame skrb, da se bodo čimprej začela proučevati in
reševati vprašanja razvoja, politike in financiranja kulturne dejavnosti na
Slovenskem.
Predsednik Ivo Tavčar: Hvala. Prosim za nadaljnjo razpravo! (K besedi se prijavi tov. Beno Zupančič.)
Beno Zupančič: Spoštovane tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite
mi, da ob tej razpravi in ob stališčih odbora za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov spregovorim nekaj besed o skladih. O teh pač, katerih statute imamo
pred seboj in glede katerih imamo poslanci tega 2bora nekakšne posebne dolžnosti. V mislih imam dolžnost, da jih prav skrbno spremljamo in jim pomagamo
pri oblikovanju kulturne politike.
Gre mi pravzaprav za dvoje: prvič, da se na splošno ozremo na nekatere
značilnosti in probleme skladov, in drugič, da ob statutarnih določilih in ob
oblikovanju bodoče politike pomislimo, v kolikšni meri in v kakšni smeri naj
bi razvijali njihovo delovanje.
Vašo pozornost bi rad usmeril na naslednje: spremenjene družbene razmere,
gospodarska reforma, celovitejša odgovornost družbeno-političnih skupnosti na
področju materialne, proračunske politike terjajo, da moramo prej ko slej kritično pregledati delovanje, med drugim, tudi naših skladov. To nam poleg novih
elementov v družbeni politiki omogoča njihova zdaj že kar dolgoletna zgodovina, polna izkušenj vseh vrst. Vendar pa tudi izkušenj, ki nas lahko opozo-
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rijo na tisto, kar je pomanjkljivo ali slabo, kar je preživelo, kar bi utegnilo
pomeniti zavoro v nadaljnjem razvoju, kakor tudi na vse tisto, kar bi bilo treba
šele uresničiti.
Skladi so po svojih nalogah, sredstvih, strukturi upravnih odborov in pomožnih teles opravili pomembne funkcije v obdobju, ko je bilo potrebno
prerasti elemente toge administrativno-proračunske (distribucije družbenih sred^stev. To je bilo obdobje, ko je bilo potrebno uveljaviti sklade ne samo kot način
ali obliko smotrnejše delitve družbenih, sredstev, ampak kot družbeno samoupravno pridobitev, kot uveljavljanje določenih družbenih razmerij, kot uresničevanje načela, po katerem naj občani čimbolj neposredno odločajo o svojih
in splošno družbenih zadevah. To ne pomeni, da bi morali zaradi tega skromnega koraka v neznano, če smem že tako reči, sklade in njihovo dejavnost idealizirati ali jih spremeniti v večno veljavno formulo, upam si samo trditi, da so
skladi kljub pomanjkljivostim, tavanjem in iskanjem uspešno pomagali raz^
reševati neravno majhna nasprotja med našimi možnostmi na eni in potrebami
ter željami na drugi strani na kar se da neboleč, način.
Skladi so, kolikor jih spremljam — spremljam pa jih že nekaj let, najbrž
bo že kakih 7 let — vodili mnogo celovitejšo politiko v nacionalnem smislu
te besede, kot jo je kdajkoli mogel proračun. Dejstvo je, da so s svojo dejavnostjo v veliko večji meri zajemali vso Slovenijo, da so vsaj v nekaterih primerih segle njihove tipalke vsepovsod tja, kjer je kaj raslo, v delovne organizacije, komune, šole, kulturne zavode, društva. Spodbujevalni in mobilizacijski
element njihove dejavnosti se je uveljavljal na nov način, ne po hierarhiji
družbeno-političnih skupnosti ali mest ali posameznikov, ampak čedalje bolj in
pretežno po hierarhiji-dela, dejavnosti. Čedalje manj je šlo za to, ali je neka
akcija ali institucija republiška ali komunalna, čedalje manj važno je bilo, ko
je bilo treba podpreti kakšno raziskovanje, gostovanje, publikacije ipd., kdo
in kje predlaga, ampak predvsem, kaj predlaga. Tega elementa v dejavnostih
naših skladov še ni mogoče dovolj stvarno oceniti kljub temu, da je očitno
pomagal k bolj organski rasti naše družbe, k utrjevanju komunalnega sistema,
k deetatizaciji zadev, ki niso izrazito državne narave, k zbliževanju in k zraščanju med stoletja odtujevanimi elementi družbe.
Ko govorim o teh splošnih, vendar pa poglavitnih elementih v zgodovini
naših skladov, imam seveda pred očmi tudi njihove otroške napake, včasih
jecljajočo govorico; zato je prav, da bi danes rekli kakšno besedo o tem, kaj naj
storimo jutri. Eden izmed osnovnih elementov, o katerih moramo razmisliti, še
posebej seveda ravno zdaj, ko se skladi oskrbujejo pretežno iz proračuna, je
dejstvo, da ravno omejena sredstva, omejena namreč glede na potrebe in želje,
terjajo največjo možno mero smotrnosti in demokratičnosti v delitvi. Samo tako
lahko pomenijo močan faktor družbene politike in samouprave. Hočem reči,
posvetiti moramo vso pozornost po eni strani smotrni kulturni politiki v nacionalnih okvirih, po drugi strani pa elementom javnosti. V mislih imam javne
razpise, javna poročila, javne razprave, nadalje povezanost s Skupščino, kot so
programi, plani, poročila in podobno, in nadalje, sodelovanje s prizadetimi institucijami, posamezniki in podobno, v mislih imam upravni odbor, pomožna telesa,
način zbiranja, soodločanja ipd.
Če namreč odštejem kritiko, ki leti na sklade samo zato, ker pač nimajo
dovolj sredstev glede na naše potrebe in želje, lahko iz dosedanje prakse izluščimo kritične pripombe predvsem na račun javnosti, na račun komunikacij
med skladi in družbeno-politično skupnostjo in na račun sodelujočih v izbiranju
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in soodločanju. Pri tem gotovo ni mogoče na pamet razsojati o tem, v kolikšni
meri gre za upravičene ali v kolikšni za neupravičene pripombe. Gre za to,
da z njimi računamo, da znamo biti samokritični, da znamo položiti o svojem
delu jasen in javen obračun.
Menim, da bi morali v najkrajšem času razmisliti, proučiti, predlagati ali
storiti naslednje:
1. Pregledati moramo tako v predpisih kot v praksi vse, kar sodi pod
pojem javnosti; od javnih razpisov do javnih poročil, od javnih razprav o izbiri
predlogov do javnih obračunov ob zaključkih akcij ali let; od načelnih smernic,
ki jih daje Skupščina, do javnega oblikovanja praktične kulturne politike upravnega odbora sklada. Samo tako se je namreč mogoče izogniti mnogim očitkom,
nesporazumom in tudi nevarnosti, da bi postali upravni odbori nekakšni na pol
proračunski distributerji.
2. Tesno povezan s tem je drug problem: kakšni so po svoji vsebini naši
predpisani ali v praksi delujoči mehanizmi razpisovanj, predlaganj, posvetovanj,
odločanj in končno delitev samih; kdo, v kolikšnem številu in s kakšnim vplivom lahko soodloča in kdo ne more; kolikšne so možnosti, da se v največji
meri približamo smotru, ki je v tem, da bi bile vse odločitve čimbolj last tistih,
ki so neposredno prizadeti, ki so pripravljeni prevzeti ne samo pravice, ampak
tudi odgovornosti in dolžnosti; kolikšne so spodbude za tiste, ki odlično,
uspešno opravljajo dogovorjeno delo, kolikšni so še ostanki administrativnega
načina delitev, togih povprečij in mehaničnih izračunov ipd.? Vse to je toliko
bolj pomembno, kot že rečeno, ker bomo še dolgo razpolagali z omejenimi
sredstvi, ker bo še dolgo več potreb kot možnosti in ker lahko samo na tak način
neboleče razvozlavamo kar precej hude družbene vozle.
Smoter, o katerem govorim, pomeni, naj bi res o delitvi sredstev v kulturne
namene v okvirih določno začrtane skupščinske družbene politike, ta je oblikovana po eni plati z vsoto sredstev ali z deležem v narodnem dohodku, po drugi
plati pa s skupščinskimi smernicami v tej ali drugačni obliki, odločali čimbolj
znanstveniki, vzgojitelji, umetniki in kulturni delavci sami. Napakam se seveda
pri tem ne moremo izogniti, ker nismo nezmotljivi, vendar pa se nam tolikšnih
kot v proračunski delitvi ni bati. Smotrnost delitve bo zagotovljena toliko bolj,
kolikor bolj bodo oni subjekt kulturne politike in oblikovalci vsakdanje politike
sklada. O tem nam govori dosedanja praksa dovolj razločno in določno. Konec
koncev gre za to, da bi dosegli soodgovornost delovnih ljudi ne samo v ustvarjanju, ampak tudi v delitvi tistih družbenih sredstev, kjer nastopa družbena
skupnost kot akter, naročnik, mobilizator in usmerjevalec, in s katerimi vodi
določeno kulturno politiko.
Ker sem že omenil smotrnost, sem se dotaknil boleče točke ne samo naših
skladov, ampak vse naše družbe in njenega planiranja. Da smo bili nagnjeni
marsikdaj k politiki, ki jo danes imenujemo ekstenzivna, bo držalo tudi za
sklade, četudi ne za vse v enaki meri in na enak način. Vendar je vsaj v nekaterih primerih tudi res, da so bili taka ekstenzivnost, drobljenje sredstev ali celo
zapravljanje in podobno bolj uveljavljeni tam, kjer je bil element administrativnega vmešavanja močnejši. To je gotovo veljalo za sklad za negospodarske
investicije.
To pomeni — pri tem geslu moramo seveda ohraniti trezno glavo, v mislih
imam geslo o ekstenzivnosti — čisto vse, kar smo naredili, vendarle ni bilo
ekstenzivno. To omenjam samo zato, ker se dandanes pod poenostavljenim geslom o vsesplošni ekstenzivnosti marsikdaj skušajo omejiti sredstva za inten-
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ziviranje dejavnosti, v mislih imam sredstva zia šolstvo, znanost, kulturo, in
prenesti hočeš ali nočeš v območje ekstenzivnega. To pomeni pa investicije.
Vse to poudarjam zato, da bi v bodoče bolj pazili, da bi izoblikovali tako
nacionalno politiko na določenem področju, da se bodo sredstva čim manj drobila za nepomembne stvari, zato pa lahko občutneje podprla ne samo tisto, kar
je najbolj potrebno, ampak tudi najbolj življenjsko sposobno.
3* V tej luči, se mi zdi, da bo treba čimprej odločiti o usodi sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti, o katerem smo danes že govorili. Najbrž nima
smisla, da bi tu razlagali njegovo zgodovino; gre za vprašanje, ali ne bi bilo
smotrno, vrniti skladu izvirne dohodke od avtorskih dajatev, hkrati pa vložiti
vanj sredstva, ki jih ima Republiški sekretariat za prosveto in kulturo v svojem
proračunu za financiranje kulturnih institucij. Tako bi ta sredstva združili, upoštevajoč tako imenovane osnovne in druge dejavnosti kulturnih zavodov, hkrati
pa bi omogočili uveljavljanje novih zamisli o financiranju kulturnih zavodov,
oziroma drugačne udeležbe republike v tem financiranju.
Te zamisli je dolžan izboru predložiti Republiški sekretariat za prosveto in
kulturo. Tovariši iz Maribora se bodo tega zaključka na zboru gotovo spominjali
in razprava o tem pred proračunom za leto 1966 bi bila ne samo koristna,
ampak tudi nujno potrebna.
4. Posebno pozornost bomo morali posvetiti financiranju raziskovalnega
dela, zlasti tistih del, ki imajo tako imenovano fundamentalno obeležje;
naj gre zdaj za visoke šole ali za samostojne inštitute, za društva, za sklad za
šolstvo ali za sklad Borisa Kidriča. Podobno velja za mnoge vrste nalog s področja družbenih ved, predvsem tistih, kjer mora nastopati kot naročnik družbena
skupnost. Kritika z obeh plati — s strani interesentov in skladov — nas opozarja, da je napočil čas, ko je potrebno pogledati stvari od blizu in se dogovoriti,
kako za naprej. Ob tem se bomo morali podrobneje seznaniti z dejavnostjo in
funkcijami Slovenske akademije znanosti in umetnosti, o kateri se pripravlja
nov zakon. Obravnava tega zakonskega osnutka nam bo za to dala najlepšo
priložnost, prav tako pa tudi obravnava dejavnosti skladov in proračuna.
V mislih imam mimo drugega zamisel, ki jo je lani v razpravi o raziskovalnem delu v Zvezni skupščini obrazložil predsednik Edvard Kardelj. Gre za to,
da bi določen del sredstev, namenjenih znanstvenemu delu, prepustili npr. Slovenski akademiji znanosti in umetnosti ali univerzi oziroma njunim organom.
Gre za zamisel, kako, kot že rečeno, v večji meri prepustiti odločanje o programih in financiranju znanstvenega dela znanstvenikom in njihovim organizacijam samim. Naj citiram iz tega govora tov. Edvarda Kardelja:
»Tretji faktor so akademije in univerze, znanstvena združenja itd. Mislim,
da bi tem institucijam morali dati večjo vlogo v financiranju znanosti, kot je
bilo to doslej. Jasno je, da smo, kar zadeva kvantiteto sredstev, vezani na stopnjo
našega razvoja. Vendar se mi zdi, da je v tem trenutku najpomembnejše načelno rešiti, ali se bomo oprli na takšne organizacije ali pa bomo ustanavljali
posebne administrativne službe. Po mojem mnenju bi vse, kar bi bilo podobno
temu, vsebovalo tudi nevarnost birokratizacije ključnih točk v organizaciji znanstvenega raziskovanja. Akademije in univerze se bodo vsekakor »bolj usmerile
v tista področja znanstvenega raziskovanja, kamor ne bo toliko prodiral interes
gospodarstva in družbenih služb. Če smo se odločili za to, naj bodo te organizacije v večji meri ne le nosilci znanstveno-raziskovalnega dela, temveč tudi
njegovega financiranja, se pravi, naj se včlenijo v celotno znanstveno delo na
16
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tistih točkah, ki sodijo v domeno njihovega interesa, potem, bi bilo treba temu
prilagoditi tudi upravljanje sredstev, s katerimi bi te organizacije razpolagale.
Morali bi izhajati iz tega, naj te organizacije financirajo znanstveno-raziskovalno delo v imenu družbene skupnosti. Zato bi ustrezni skladi znotraj akademij
in univerz morali imeti večjo "samostojnost in bi morali delovati podobno, seveda
z vsemi potrebnimi korekturami, kot so že začeli delovati skladi za znanstvenoraziskovalno delo.«
V tem smislu je tudi resolucija Zvezne skupščine o znanstveno-raziskovalnem delu — kot se spominjate, je bila ta resolucija sprejeta pozneje, in sicer
v začetku letošnjega leta —• zapisala naslednje: »Posebno vlogo v razvoju in
financiranju določenih znanstvenih raziskovanj in oblik znanstvenega dela, zlasti
v pospeševanju fundamentalnih raziskovanj, znanstvene misli in znanstvenih
metod, imajo univerze, znanstvene akademije in znanstvena društva. Pri teh
organizacijah se lahko iz združenih sredstev fakultet, visokih šol in inštitutov
ter iz sredstev, katera jim dajejo na razpolago družbeno-politične skupnosti,
delovne in druge organizacije, ustanavljajo skladi z upravo, ki bi temeljila na
načelu samoupravljanja.«
Tovarišice in tovariši, spomnili se boste, da je šel podobno pot glede na
visoke šole že naš sklad za šolstvo. Gotovo bomo konec leta kaj več slišali o tem,
kakšni so bih prvi učinki.
5. Posebej velja omeniti probleme šolstva, nove zamisli, ki naj bi jih uveljavili zvezni zakon, ali vsaj začasne rešitve, ki bodo predložene, če zvezni zakon
ne bi veljal že v začetku leta 1966. Vsi vemo, za kaj gre in čemu. Tega ne gre
ponavljati. Ob tej priložnosti naj samo še omenim, da se utegne v bodoče precej
spremeniti funkcija in struktura sklada za šolstvo, sklada, ki so mu doslej zaupane višje in visoke šole, manjšinske šole in nekatere 'posebne šole. Ker danes
še ne moremo govoriti o teh novih elementih, seveda ne moremo kaj več reči
o tem skladu. Prav zato pa je Izvršni svet smatral, da ne bi bilo umestno že
sedaj hiteti in z zakonom o odpravi sklada SRS za negospodarske investicije
izločiti investicije iz sklada za šolstvo. Gre za to, ali naj ostanejo te investicije
v skladu ali ne, kot ste slišali že iz poročila odbora. Argumentov je za obe stališči
dovolj, zato bi jih morah temeljito pretresti in se o novem sistemu odločiti.
Hitro, brez širše razprave pa se ni mogoče odločiti na tak način, kot to predlaga
podpisani odbor.
6. Na robu vsega tega naj omenim še nekaj zveznih virov, ki so kdaj pa
kdaj tudi pomembni za naše dejavnosti in ki terjajo posebno iznajdljivost in
gibčnost naših skladov ali naših organov. V mislih imam precejšnja sredstva
zveznega sklada za znanstveno-raziskovalno delo, sredstva zvezne nuklearne komisije, sredstva komisije za stike s tujino, občasne zvezne udeležbe za izgradnjo
visokega šolstva ipd. Gre za sredstva, pogosto tudi za izredno pomembna devizna
sredstva za te dejavnosti, o katerih dostikrat premalo vemo, premalo usklajujemo svoje predloge, premalo poznamo celotni ustroj njihove delitve. Gre v
bistvu za podobna vprašanja kot pri naših skladih, samo s to razliko, da nastopamo tu pogosto kot partnerji, sofinancerji in soupravljavci. Udeležba v teh
sredstvih, udeležba v akcijah, ki jih ta sredstva omogočajo, vse to SO' stvari,
ki so del naše kulturne politike in zato jim gre naša skrb in pomoč.
Ne zamerite mi, da sem vsa ta vprašanja bolj nametal in nanje opozoril,
kot pa jih obrazložil. Zdelo se mi je nujno potrebno zato, ker je dovolj očitkov,
po katerih bi bilo treba sklade vsevprek enostavno odpraviti, po katerih naj bi
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bilo vse, kar so storili, eno samo zapravljanje časa in denarja. Seveda niso
bistvene formalne spremembe, organizacijski premiki ali papirnate trditve o tem
ali onem; bistvenega vse to gotovo ne rešuje. V mislih imam sredstva, za
katera gre.
Ta življenjska vprašanja se seveda rešujejo drugod, predvsem v proizvodnji,
v ustvarjalnem delu in nanje gre obrniti pozornost, posebno sedaj, ko je treba
zaradi gospodarske reforme posvetiti vso pozornost tistim elementom, ki lahko
prispevajo k skupnim smotrom, k intenzivnosti in kakovosti tako proizvodnje
kot vseh drugih dejavnosti.
Kakor je vse to res, pa seveda menim, da pri.skladih ne gre samo za formalne ali organizacijske spremembe. Skladi niso bili, kot sem že rekel, in ne
morejo biti samo nek način delitve, samo tehnika, samo izvrševalsko> opravilo,
ki naj ga opravi kdorkoli: ali proračunska uprava ali upravni odbori skladov,
torej predvsem prizadete institucije in občani. Na delovnih področjih, in naša
so takšna, kjer je potrebna dolgoročnejša politika, kjer ne gre za izrazito državne
interese, kjer bodo za ustvarjalne dejavnosti, ki niso nikoli dobro prenašale take
ali drugačne proračunske usode, skladi, če bi se le dalo, boljši od današnjih,,
še dolgo najprimernejša oblika družbenega samoupravljanja te vrste. Že omenjena resolucija Zvezne skupščine o znanstveno-raziskovalnem delu pravi dobesedno: »Upravo skladov družbeno-političnih skupnosti, iz katerih se financira
znanstveno-raziskovalno delo, je treba bolj približati tistim, ki dobivajo sredstva
iz njih.«
Poseben problem so seveda investicije, zlasti največje, najpomembnejše ali
tiste, ki so izrazito stvar celotne družbene skupnosti. Caka nas ne ravno preprosta naloga, da postavimo sistem financiranja vseh negospodarskih investicij,
med njimi tistih, ki jih zajemajo naša delovna področja. Naj ob tem omenim
trditev, da družbena skupnost s svojimi predstavniki nima dovolj vpogleda v
delovanje skladov. Če je to res, potem tega bržkone niso krivi skladi. Ne gre,
da bi omenil vse dane možnosti, soglasja, pritrditve ali odobritve planov, programov, poročil, zaključnih računov, mimo vsega tega pa še pravico, pregledati
delovanje sklada kadarkoli.
Omenil sem celovitejšo odgovornost družbeno-političnih skupnosti na področju proračunske politike. Ta odgovornost se seveda lahko uveljavlja tako ali
drugače, ob takšnih ali drugačnih instrumentih ali dblikah delitve. Vendar sem
globoko prepričan, da se bo uveljavljala bolje, učinkoviteje tam in takrat,
kjer in kadar bodo vrata zainteresiranim institucijam in občanom odprta, da se
lahko oglasijo, da lahko predlagajo, kritizirajo, predvsem pa soodločajo. S tem
pa seveda dajo ukrepom skupščine novo kakovost in tudi politično učinkovitost.
Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, želi še kdo razpravljati? Prosim,
poslanec Viktor Turnšek.
Viktor Turnšek: Tovariši poslanci! Predložen nam je bil elaborat
o problematiki financiranja prek republiških skladov in o predlogu za novo
ureditev, ki ga je pripravil odbor za družbeni plan, finance in proračun. Elaborat obsega: prvič, osnovne misli o skladih in o načinu financiranja, in drugič,
konkretne predloge. Želim poudariti, da so konkretni predlogi po mojem mnenju
v redu, v načelnih pozicijah o skladih pa lahko razberemo miselnost, iz katere
izvira zahteva: nazaj na proračunska sredstva.
16*
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Morda je danes res situacija takšna, da organi, ki bi morali imeti pregled
nad sredstvi, tega nimajo, morda je tudi res, kot izgleda, da je precej dobro
analiziran sklad za negospodarske investicije, vendar iz teh dveh razlogov nikakor ne moremo iti nazaj na proračunski sistem. Predvsem pa ne moremo sprejeti
kot argumente tiste, ki so navedeni v tem materialu.
Za to, da financiranje prek skladov danes principialno ne ustreza, se navajata dva razloga: Prvi razlog naj bi bil ta, da sta enovitost in celovitost obravnavanja trošenja sredstev v okviru organov skupščine nemogoča, če nimamo
starega proračunskega sistema; drugi razlog pa naj bi bil ta, da so skladi dejansko nastali pred uveljavitvijo nove ustave in novega sistema financiranja
diružbeno-političnih skupnosti. Rodili so se iz praktičnih potreb in so kot takšni
postali sestavni del starega proračunskega sistema. Mnogim od nas, ki smo se
borili za sredstva v okviru proračunov, je precej jasno, kakšen je ta sistem proračuna.
Mislim, da nekaj novega v teh materialih ni dano. Gre pravzaprav za zapostavljanje posameznih konkretnih nalog brez povezave s konkretno dejavnostjo,
ki je. Mislim, da ni res, da so skladi nastali samo zaradi nekega starega proračunskega sistema; bistvo skladov je v tem, da se je dejavnost začela uravnavati paralelno z določenimi stroški, se pravi, da so se dejavnost in stroški povezovali. Zato mislim, da je bilo financiranje preko skladov dejansko velik napredek, ki ga zahtevamo, vsaj kot jaz razumem gospodarsko reformo, tudi danes,
ko želimo doseči racionalno trošenje za 'konkretne naloge.
Gotovo pa je tudi res, da bi bilo potrebno pregledati poslovanje skladov in
njihov sistem še obdelati ter morda tudi posploševati. Seveda pa bi zahtevalo
detajlnejšo analizo, ki jo pa predloženi material ne daje. Mislim, da bi morali,
če že govorimo o skladih in o njihovih spremembah, izdelati takšne analize,
ki bi morale biti splošne. Analiza samo enega sklada takega posplošen ja ne
prenese.
Potrebno bi bilo izdelati temeljitejše analize in zagotoviti temeljitejše
obravnavanje poslovanja prek skladov. S tem v zvezi predlagam, da bi se formirala posebna komisija, ali pa, da obstoječe stalne komisije analizirajo dosedanje načine poslovanja skladov in o tem izdelajo gradivo, na podlagi katerega
bo šele možno razgovar j ati o skladih; ne tako apriorično, kot je danes predloženo
v materialu.
Gotovo je tudi res, da se postavlja vprašanje, kako obravnavati določene
dejavnosti skladov v skupščinskih organih, paralelno s proračunsko debato.
Mislim, da bi morali biti za to zainteresirani skladi na eni, kot tudi Skupščina
na drugi strani.
Tak višji nivo, ki bi ga morali zahtevati pri obravnavanju proračuna, bi
nam moral dati globalne okvire, v katerih se lahko glede na nacionalni dohodek
določena področja razvijajo. Način trošenja pa je seveda treba prepustiti strokovnjakom in drugim, da v široki razpravi na določenih področjih razdele družbena sredstva. Ne smemo pozabiti, da je tehnika načina zbiranja in razdeljevanja
sredstev eden izmed bistvenih elementov, ki seveda lahko še tako dobro idejo
kompromitira, če tehnike ne obdelujemo in ne izpopolnjujemo'.
Ponovno želim poudariti, da se mi material, ki je bil predložen, v prvem,
se pravi v načelnem delu zdi zelo pomanjkljiv, zelo šablonski, predvsem pa,
da ugotovitve, iz katerih izhaja, in zaključki, katere povzema, niso točni.
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Predsednik Ivo Tavčar: Prosim za nadaljnjo razpravo. Besedo ima
poslanec Avgust Vižintin.
Avgust Vižintin: Govornik pred menoj je večinoma že poudaril
tiste stvari, ki sem jih hotel tudi jaz; vendar material, ki smo ga prejeli, zasluži
po svoji neizdelanosti, da se nekatere stvari ponovijo.
V gradivu, ki smo ga prejeli, sicer ni konkretnega, predloga za ukinitev
kultumo-prosvetnih skladov, čeprav je tudi to v nasprotju z osnovno utemeljitvijo v gradivu, ki govori o potrebi ukinitve vseh skladov. Ta utemeljitev je
tista, ki je tudi mene začudila. Utemeljitev namreč ni izdelana, je površna,
šablonska, in navaja po mojem mnenju formalne vzroke, ki zahtevajo ukinitev
vseh skladov, oziroma vseh tistih, ki nimajo svojih lastnih dohodkov. Utemeljitev govori o skladih — to me je zelo začudilo — kot o nečem zastarelem, o
nečem, kar se je ustanovilo iz praktičnih potreb, kar je bilo samo dodatek proračunskemu sistemu, pa je preživelo in krši enotnost ter celovitost proračuna
in oblasti.
Nadalje pravi gradivo: »Vsi razlogi za obstoj skladov so odpadli.« Skratka,
skladov ne potrebujemo in če ni v tem 'gradivu predlogov za ukinitev nekaterih
naših skladov, je to samo vprašanje časa. Tudi več nasprotij je v gradivu, npr.
to, kar obravnava že predlog mnenja, da šolski sklad ostane, vendar gredo
investicije v proračun; ali na drugih mestih, da razlogi za obstoj sklada še
obstajajo, kljub uvodni utemeljitvi. Mislim, da bi morala biti taka utemeljitev,
če je že izdelana, globlje družbeno-politična, če je seveda lahko.
Smatram, da je to korak nazaj, saj so skladi dali široke možnosti za sodelovanje državljanov; ugotavljali smo, da je pri delu nekaterih skladov sodelovalo
več sto ljudi. Skratka, gradivo kaže neizdelanost; poleg tega pa je bilo izdelano
celo brez prizadetih, nekje v ožjem krogu.
V Skupščini smo večkrat kritizirah delovanje skladov, njihov program, njihovo usmeritev, njihovo nejasnost glede financiranja itd., vendar pri tem nisimo
mislili na to, naj delovanje skladov zamenja proračun, ampak, da je treba delovanje skladov i2fooljšati in o njihovem delu bolj jasno informirati naš zbor,
našo Skupščino.
Gradivo razlaga svoje utemeljitve brez globljih analiz, iz dobrih in slabih
strani dosedanjega financiranja; o ugodnih posledicah je govoril že poslanec
Beno Zupančič. Vprašujem se; ali je možno, da financiranje prevzamejo upravni
organi, sekretariat; ne verjamem, da je to korak naprej. Skratka, ne morem si
predstavljati, da bi lahko vse naloge opravil proračun.
Res je, da ima Skupščina, kot pravi gradivo, pravico odločati o zneskih, ki
so namenjeni v proračunih za posamezne dejavnosti; zdi pa se mi, da je poleg
zbiranja sredstev in določanja globala važno tudi razdeljevanje. Konkretizacija
pri razdeljevanju lahko prinese celo vrsto problemov, ki jih poznamo, in lahko
krepi ravno tiste sile, ki jih družbeno ne bi smela.
Skratka, te utemeljitve ne morem uskladiti z družbeno-političnim pogledom
na naš razvoj. Utemeljitev me ne prepriča, da je to korak naprej, zlasti še, ker
poznamo nekdanje proračunsko financiranje in napredek, ki smo ga dosegli s
skladi. Tudi ne verjamem, da smo zdaj na taki stopnji, ko lahko uvajamo nek
nov način financiranja, ki bo, kot ga hoče gradivo prikazati, boljši, višji. V to
ne verjamem, ali pa je treba spremembo vsebinsko globlje utemeljiti.
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Pri vsem tem se seveda ne spuščam v podrobnosti, v to, ali so vsi skladi
potrebni ali ne, ali je mogoče nekatere združiti, ali lahko pri nekaterih skladih
dosežemo izvirne dohodke, ki jih sedaj nimajo itd. Vse to je stvar nadaljnjih
razprav.. Povsem pa se strinjam z mnenjem odbora, ki pravi, da moramo še
marsikaj urediti glede kulturne politike, se o tem obširno pogovoriti, ne pa že
Vnaprej določiti neka stališča brez poprejšnje temeljite razprave.
Predsednik Ivo Tavčar : Se kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če ne,
bi na temelju današnje razprave lahko povzeli predlog, da je resnično treba
šele začeti razpravo o skladih s področja kulture. Gradiva ne moremo imeti za
nekakšno končno stališče. Zato podpiram vse predloge, ki so bili dani, da bi bilo
treba naložiti upravnim odborom skladov, ki so bili doslej še nepovprašani, kaj
sami menijo o usodi skladov. Ocenijo naj svoje delo oziroma dosedanjo vlogo
skladov in njihove dosežke ter politiko teh skladov. S svojimi predlogi naj
prispevajo k temu, da lahko Skupščina, zlasti pa še naš zbor, pride do takih
stališč, ki bi omogočala trajnejše rešitve. Te so na teh področjih že dolgo potrebne, pa smo jih zaradi takih ali drugačnih vzrokov pogosto odlagali.
Nadalje bi bilo potrebno, da bi naš začasni odbor za raziskovalno delo in
Visoko šolstvo vzel v pretres oba sporna sklada, to je, sklad za šolstvo in siklad
za raziskovalno delo, ocenil njuno vlogo in predlagal določene spremembe.
Prav tako pa bi bilo v zvezi s tem, kot je že predlagal odbor, koristno, da
morda še danes ustanovimo poseben začasni odbor za kulturna vprašanja, za
področje kulturnih skladov. Ta naj bi po razpravah v upravnih odborih skladov
skupaj z našim stalnim odborom izdelal skupno mnenje, kaj sodimo- o skladih
ha našem področju in kakšne spremembe predlagamo. Predlagal bi, da bi imenovali v ta odbor 9 članov, in sicer predlagam za predsednika poslanca dr. Avguština Laha, za člane pa (po abecednem redu) poslance: Daneta Debiča, Vlada
Goloba, Cirila Jelovšlka, Viktorja Malovrha, Ivana Mavsarja, Stanka Škalerja,
Franca Stiglica in Slavka Tihca.
Dajem predlog v razpravo. Zeli kdo kaj pripomniti k temu predlogu? (Ne
javi se nihče.) Ce ne, dajem predlog za ustanovitev začasnega odbora za kulturna
Vprašanja, s tem, da mu naložimo kot prvo nalogo, da prouči položaj kulturnih
skladov in njihovo vlogo ter čimprej predlaga vsaj nekatera stališča, ki so vezana tudi na sprejemanje letnega republiškega proračuna, na glasovanje. Kdor
je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.)
Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Hkrati dajem v razpravo in tudi na glasovanje predlog mnenja našega
odbora, ki naj bi ga poslali pristojnima zboroma v zvezi s konkretnim predlogom
za spremembo vloge republiškega šolskega sklada. Predlog ni neposredno vsebovan v posebnem zakonu, ampak so nova določila v predlogu zakona o odpravi
sklada za negospodarske investicije. Slišali ste predlog, poleg tega, da se 5. člen
tega zakona spremeni in v njem črtajo besede »Sklada SR Slovenije za šolstvo«,
je dana tudi pobuda, naj bi Skupščina ustanovila posebno komisijo, analogno kot
je bilo to predlagano v Zvezni skupščini, ki bo sestavljena tako iz poslancev kot
iz drugih predstavnikov prizadete javnosti. Ta komisija naj bi pripravila republiški zakonski predlog za financiranje šolstva.
Menim, da bi tak način urejanja tega, že dolgo spornega vprašanja, omogočil, da čimprej zberemo vse potrebne sile in poenotimo stališča ter da tako
dobimo sprejemljiv zakonski predlog, sočasno s tem, ko bo znan tudi zvezni
predlog.

25. seja
Prosim, ima kdo kakšne predloge ali pripombe k predlogu mnenja,
izdelal naš stalni odbor? Če ne, dajem predlog na glasovanje. Kdor
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti?
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je mnenje našega 2Jbora
in da ga bomo morali dostaviti pristojnima zboroma.

247
ki ga je
je zanj,
(Nihče.)
sprejeto

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o spremembah finančnega načrta sklada SRS za šolstvo za leto 1965.
Hkrati s predlogom odloka je bilo predloženo še posebno gradivo Republiškega sekretariata za prosveto in kulturo o zaključnih računih visokošolskih
zavodov za leto 1964.
Zeli predstavnik sklada dati kakšno obrazložitev? (Ne.) Potem prosim poročevalca, poslanca Dušana Sinigoja, da prebere poročilo našega stalnega odbora,
ki je včeraj obravnaval zaključne račune visokošolskih zavodov.
Dušan Šinigoj: Odbor Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje
zakonskih in drugih predlogov je na seji 25. oktobra 1965 obravnaval informacijo o pregledu zaključnih računov visokošolskih zavodov za leto 1964, ki jo
je predložil Upravni odbor sklada SR Slovenije za šolstvo.
Odbor je v razpravi ocenil pobudo upravnega odlbora sklada SR Slovenije
za šolstvo, da se je lotil pregleda zaključnih računov visokošolskih zavodov,
oziroma da ga je dal izdelati, saj je to p!rva analiza te vrste, ki kaže, kakšno
je bilo gospodarjenje visokošolskih zavodov s sredstvi in premoženjem, kakšno
je stanje knjigovodstva, kolikšna je realnost inventure, kakšni so osebni dohodki
ter materialni izdatki in kakšna je njihova struktura. Ti podatki bodo nedvomno
koristni in v pomoč pri sestavljanju finančnega načrta sklada SR Slovenije
za šolstvo, le da jih bo trelba v bodoče prej zbrati in analizirati.
V odboru je bil ob obravnavanju informacije izražen pomislek, ali je nujno
in potrebno, da vsi visokošolski zavoidi, ne glede na obseg svojega poslovanja,
vodijo dvostavno knjigovodstvo, ker je to zvezano s precejšnjimi kadrovskimi
in .drugimi težavami. Ob tem bi bilo treba tudi proučiti možnost, da se za posamezne skupine visokošolskih zavodov (univerza, združenje visokošolskih zavodov
v Mariboru), organizira skupna knjigovodska služba, ki bi nedvomno pomenila
prihranek, tako na času in kadrih, kot tudi na sredstvih.
V razpravi je bilo izraženo soglasje s tem, da je sklad izdelal za razdeljevanje sredstev visokošolskim zavodom posebna merila, ki naj bi zavodom zagotovila tolikšna sredstva, kot jih terja njihova normalna dejavnost. Čeprav bodo
šele zaključni računi visokošolskih zavodov za leto 1965 pokazali, kako so se
merila uveljavila v praksi, je že njihova dosedanja uporaba opravičila njihovo
uvedbo ter prispevala k objektivnejšim razmerjem med posameznimi visokošolskimi zavodi. V bodoče bo treba merila še izpopolnjevati in postopoma doseči,
da bodo merila vplivala, bolj kot doslej, tudi na učinkovitost izobraževanja in na
činitelje, ki k temu prispevajo (smotrnost naložb, ustrezna zasedba in številčnost
delovnih mest, intenzivnost pedagoškega dela in podobno).
Ponovno bo treba presoditi tudi način obračunavanja amortizacije in odpraviti neenakost med posameznimi visokošolskimi zavodi glede sredstev, ki jih
imajo na razpolago za nakup nove in za zamenjavo dotrajane opreme.
Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, želi kdo razpravljati o spremenjenem
finančnem načrtu republiškega sklada za šolstvo oziroma o zaključnih računih
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visokošolskih zavodov za lansko leto? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, potem dajem
predlog odloka o soglasju k spremembam finančnega načrta sklada SRS za
šolstvo na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko ! (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog odloka o soglasju k spremembam finančnega načrta sklada SRS za šolstvo za leto 1965.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo sprememb finančnih načrtov republiških skladov s področja znanosti in kulture za
leto 1965.
Prosim poročevalca stalnega odbora, poslanca Vlada Goloba, da prebere
poročilo odbora.
Vlado Golob: Odbor Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je na sejah dne 15. in 25. oktobra 1965 obravnaval
spremembe finančnih načrtov skladov: sklada Borisa Kidriča, sklada SRS za
pospeševanje kulturnih dejavnosti, sklada SRS za pospeševanje proizvodnje in
predvajanja filmov in sklada SRS za pospeševanje založništva, ki so jih predložili Skupščini v obravnavo upravni odbori naštetih skladov.
Pri obravnavi sprememb finančnih načrtov posameznih skladov je odbor
ugotovil naslednje:
Sklad Borisa Kidriča. Medtem ko so bila s spremembo republiškega proračuna za leto 1965 skladu znižana sredstva za 363 milijonov dinarjev, omogoča
depozit zveznega sklada za raziskovalno delo v Gospodarski banki vsaj delno
realizacijo predvidenega kredita v prvotnem finančnem načrtu in vsaj pričetek
financiranja raziskovalnih nalog iz že prej odobrenih projektov.
Kot pri prejšnjih obravnavah finančnega načrta oziroma zaključnega računa
sklada je odbor ponovno opozoril upravni odbor, naj se izogiblje drobljenju
sredstev med množico raziskovalnih del. Zaostri naj kriterije pri dodeljevanju
sredstev ter se še bolj prizadeva, da bo raziskovalno delo hitreje kot doslej
postajalo sestavni del poslovne dejavnosti gospodarskih organizacij. Pri tem naj
tudi spremlja uveljavljanje raziskovalnih dosežkov v praksi in ugotavlja njihovo
učinkovitost.
Sklad SRS za pospeševanje kulturnih dejavnosti. Rebalans republiškega
proračuna je prizadel ta sklad za 30 000 000 dinarjev, vendar bo ta primanjkljaj
sklad pokril z večjim prilivom sredstev iz preteklega leta. Ker je sklad že vsa
razpoložljiva sredstva razdelil, je odbor glede oblikovanja in izvajanja politike
sklada v bodoče priporočil, naj ob analizi učinkovitosti dosedanje dejavnosti
sklad več pozornosti posveti demokratičnosti poslovanja in uveljavljanju načela javnosti pri svojem delu. Več in podlrobneje naj poroča o svoji dejavnosti,
o večjih kulturnih manifestacijah, ki jih podpira in o nadzorstvu nad njihovim
izvajanjem ter trošenju dodeljenih sredstev. Pri opravljanju svojih nalog naj
poglobi strokovnost svojega delovanja in se glede tega povezuje z ustreznimi
republiškimi organi.
Sklad SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov.
Skladu je bilo zaradi rebalansa republiškega proračuna namesto 50 milijonov
dodeljeno le 25 milijonov dinarjev. Ker pa je dotacija republiškega proračuna le manjši vir dohodkov sklada, izvirni dohodki pa so ostali nespreme-
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njeni ali pa se bodo celo povečali, spremembe finančnega načrta ne bodo bistveno prizadele dejavnosti sklada. Znižanje dotacije bo najmočneje prizadelo
filmsko proizvodnjo.
Sklad SRS za pospeševanje založništva. Dohodki sklada bodo* po rebalansu
republiškega proračuna znižani za 109 000 000 dinarjev, kar spravlja upravni
odbor sklada v težaven položaj, ker je sredstva po prvotnem finančnem načrtu
že razdelil in sklenil pogodbe. Poleg tega so se v tem času podražile tiskarske
in poštne usluge, povečala cena papirju in narasli režijski stroški. Tako bo sklad
lahko subvencioniral manj kot tri četrtine potreb revialnega tiska in komaj
40 »/o knjižnih izdaj.
Glede na takšno stanje je odbor priporočil upravnemu odboru sklada, naj
ob proučitvi dosedanje dejavnosti določi, kaj in koliko s svojega delovnega področja bo lahko še vnaprej podpiral; skratka, pretehta naj svojo politiko in jo
uskladi s potrebami in finančnimi možnostmi.
Predsednik Ivo Tavčar: Zeli kdo razpravljati? Prosim, poslanec
dr. Roman Modic.
Dr. Roman Modic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Nimam pripomb k poročilu, ki smo ga ravnokar slišali; v zvezi s poročilom bi
rad sprožil le neko vprašanje, ki je v zvezi s skladom Borisa Kidriča, pa tudi
v zvezi s skladom SRS za šolstvo.
Slišali smo, da je sklad Borisa Kidriča uspel svoje naloge do neke mere
rešiti, kljub redukciji njegovega proračuna na ta način, da je dobil premostitveni
kredit od zveznega fonda za znanstveno delo. To mu je omogočilo, da je lahko
pokril pogodbene obveznosti v letošnjem letu oziroma, da mu vsaj ni bilo treba
stornirati pogodb, ki jih je z raziskovalnimi organizacijami že sklenil.
Obveščen sem, da je dotok sredstev v sklad za šolstvo zelo zaostal, tako
da sklad ne more pokriti niti osebnih dohodkov uslužbencev višjih in visokih
šol za mesec november niti pokriti zapadlih računov za investicije, ki znašajo
za ljubljansko univerzo približno 260 milijonov dinarjev.
Vprašujem Skupščino oziroma Prosvetno-kultumi zbor, ali bi bilo mogoče
tudi sklad za šolstvo rešiti na- tak način, kot sklad Borisa Kidriča, namreč, da
bi dobil premostitveni kredit. Ta bi zagotovil normalno delo visokih šol, katerim
je sklad za šolstvo poleg neplačanih računov dolžan tudi vsa sredstva za materialne izdatke v treh poletnih mesecih in implicite tudi vsa tista sredstva, ki naj
bi jih dal za raziskovalno delo, za študij na tretji stopnji, pa tudi za vzdrževanje
normalnega študija.
Ne vem, kako bo sicer situacija na visokih in višjih šolah lahko rešena
v naslednjih dveh mesecih, če so informacije, ki sem jih včeraj prejel, res točne.
Predsednik Ivo Tavčar: Zeli predsednik sklada ali republiški sekretar
kaj pojasniti? Prosim, tovariš Tomo Martelanc.
Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, ker je predsednik šolskega
sklada odšel, bi jaz na kratko pojasnil to situacijo.
Mislim, da je šolski sklad odvisen od priliva sredstev iz proračuna, pri
katerem participira. Situacija, kot je bila orisana, je v bistvu točna. Verjetno
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je tudi predlagana rešitev s premostitvenim kreditom ena od boljših rešitev,
ker težave nedvomno obstajajo. Vendar mislim, da bomo storili vse, da vsaj za
enkrat pri izplačevanju osebnih dohodkov in ostalih izdatkov na visokih in
višjih šolah ne bo prišlo do večjega zastoja. Težje pa bo s tistimi sredstvi, ki so
zapadla pri investicijah; tu bo verjetno treba nekaj časa počakati.
Predsednik Ivo Tavčar: Prosim za nadaljnjo razpravo. (Ne javi se
nihče.) Če ne želi nihče več besede, zaključujem to točko dnevnega reda, in ker
je s tem izčrpan tudi dnevni red, zaključujem 25. sejo našega zbora.
(Seja je bila zaključena ob 11.50.)

somkimU

20. seja
(26. oktobra 1965)
Predsedovala: dr. Ruža Segedin, predsednik
Socialno-zdravstvenega zbora
Začetek seje ob 9.10.
Predsednik dr. Ruža Segedin: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 20. isejo Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije.
Za današnjo sejo zbora so svojo odsotnost opravičili poslanci: dr. Stjepan
Bunta, Ludvik Simonič in Milan Loštrk.
Ugotavljam, da je zbor sklepčen.
Seji zbora prisostvujeta predstavnika Izvršnega sveta Majda Gaspari, član
Izvršnega sveta in Stane Šelih, republiški sekretar za zdravstvo in socialno
varstvo. Kot gostje so bili vabljeni: dr. Jože Benigar, predsednik odbora Republiškega zbora za zdravstvo in socialno politiko, Rado Jonak, poslanec Republiškega zbora, Erna Podbregar, republiški sekretar za delo, Ranka Kavčič, svetovalec republiškega sekretarja za kulturo in prosveto, dr. Marijan Dular, predsednik Skupnosti zdravstvenih zavodov Slovenije in predstavniki skupščine
Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Slovenije, predstavnik
Zavoda SRS za socialno zavarovanje in Stalne konference za rehabilitacijo
invalidov.
Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 19. seje Socialno-zdravstvenega zbora;
2. razprava o vključevanju zdravstvene službe in zdravstvenega zavarovanja v gospodarsko reformo;
3. obravnava poročila o izvajanju rehabilitacije invalidnih oseb v Sloveniji.
Ali se zbor strinja s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.)
Ali ima kdo kak predlog za dopolnitev dnevnega reda? (Nihče.) Če ne, ugotavljam, da je dnevni red sprejet.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 19. seje zbora
ste prejeli skupaj z vabilom za sejo. Ima morda kdo kak predlog za spremembo
oziroma dopolnitev zapisnika? (Ne javi se nihče.)
Ce ne, menim, da je zapisnik sprejet in ga bom podpisala.
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Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na razpravo' o vključevanju zdravstvene službe in zdravstvenega zavarovanja v gospodarsko
reformo.
K tej točki dnevnega reda ste prejeli naslednje gradivo: »Gospodarska
reforma in zdravstvena služba«, ki ga je Skupščini predložil Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo, »Zdravstveno zavarovanje in gospodarska
reforma«, ki ga je Skupščini predložila skupščina Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Slovenije in poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov.
Glede na to, da ste poročilo odbora pravočasno prejeli, predlagam, da ga ne
čitamo. Ali želi morda poročevalec še ustno dopolniti poročilo. (Ne želi.) Potem
pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Matija Nadižar.
Matija Nadi ž ar: Tovarišice in tovariši poslanci! "Vprašanje organizacije zdravstvene službe in zdravstvenega zavarovanja je tako tesno povezano, da občani v glavnem obe službi istovetijo in menim, da imajo v bistvu
prav. Če torej razpravljamo o teh dveh službah še posebej v zvezi z gospodarsko
reformo, razpravljamo zato, ker se zavedamo, da medsebojna povezanost zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene službe ni takšna, da bi vodila k izboljšanju
in pocenitvi teh služb. Nasprotno, odnosi med obema službama vodijo k brezobzirni komercializaciji. Ti odnosi -postajajo birokratski, skratka, prišlo je do
takih protislovij, ki nujno terjajo rešitev. Nič novega ne povem, če rečem, da sta
obe službi predragi in da je treba najti nove organizacijske oblike, ki bodo
prispevale k nujni pocenitvi in presekale gordijski vozel protislovij, s katerimi
se v zadnjih letih borimo kot z mlini na veter. Le od dobre organizacije obeh
služb lahko pričakujemo dobro in ceneno zdravstveno zavarovanje in zdravstveno varstvo. Poceni pa bo le tedaj, če bomo spoznali, da razdrobljena služba
ne more biti poceni in po vsej verjetnosti tudi ne dobra, zlasti še, če upoštevamo
pomanjkanje zdravstvenih kadrov. Pripominjam tudi, da se v razdrobljeni
zdravstveni službi ne more uveljaviti sistem samoupravljanja. Tako organizacijo,
v okviru katere bodo delovni ljudje lahko izvajali samoupravljanje, pa nam
nalaga tako ustava kot tudi program CK ZKS.
Izhajajoč iz teh stališč smo v Mariboru sklicali posvetovanje z zdravstvenimi
delavci in soglasno menili, da je treba vzporedno z novo organizacijo zdravstvenega zavarovanja postaviti tudi novo organizacijsko obliko zdravstvenih centrov,
ki naj bi skrbeli za enotni razvoj zdravstvene službe in jo .povezovali z zdravstvenim zavarovanjem.
V Sloveniji imamo trenutno nič manj kot 24 komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja delavcev in veliko število zdravstvenih centrov, ki pa niso
odigrali tiste vloge, ki bi jo lahko, če ne bi bili samo aneks določenih zdravstvenih zavodov.
Glede poslovanja komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja je praksa
pokazala:
1. da niso sposobne organizirati tako službo, ki bi glede na potrošena sredstva zadovoljevala zdravstvene potrebe občanov;
2. da so posamezne skupnosti na račun sistema pozavarovanja brezobzirno
trošile sredstva zdravstvenega zavarovanja visoko nad republiškim povprečjem in
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3. da je sama služba sorazmerno draga. Zato je po našem mnenju treba
organizirati take skupnosti socialnega zavarovanja delavcev in kmetov, ki bodo
dovolj močne rizične skupnosti. Pozavarovanje pa je treba zadržati le za subjektivne in načeloma nepredvidene rizike.
Ob taki organizaciji skupnosti socialnega zavarovanja bo prav gotovo odpadla potreba po vodenju finančne evidence po posameznih občinah, ki je draga,
komplicirana in tudi nepravična glede na to, da nekateri zavarovanci ustvarjajo
dohodek v eni, stanujejo pa v drugi občini. Vzporedno z organizacijo komunalnih
skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov pa je treba organizirati zdravstvene centre po načelu, da se območje komunalne skupnosti ujema
z območjem zdravstvenega centra. Treba pa je jasno določiti vlogo in status
zdravstvenega centra. Zdravstveni certen bi ne smel biti več samo funkcija nekega zdravstvenega zavoda, ampak pravna oseba. Le tak zdravstveni center
bo resnično lahko povezoval vse zdravstvene zavode v okviru ene komunalne
skupnosti oziroma sklada zdravstvenega zavarovanja. Povsem razumljivo je,
da bo v teh zdravstvenih centrih zaposlen prav kader, ki je zaposlen v sedanjih
centrih. Nasprotno pa menim, da je republiški zdravstveni center samo funkcija,
ki skrbi za vertikalno povezavo zdravstvenih zavodov. Prav posebna naloga
tega zdravstvenega centra je ta, da bo preko svetov strokovnih dejavnosti prečistil to, kar je na določeni regiji za pravilno funkcioniranje zdravstvene službe
najbolj smotrno.
Prepričani smo, da bo ob sodelovanju vseh faktorjev, o katerih sem govoril,
služba lahko znatno cenejša, zlasti če bomo odpravili določeno birokratsko navlako, ki jo trpimo zaradi nesmotrnih predjpisov zdravstvenega zavarovanja. Ob
tako postavljeni organizaciji skupnosti socialnega zavarovanja in zdravstvenih
centrov bo nedvomno prišlo do popolnejše simbioze zdravstvenega zavarovanja
in zdravstvene službe.
Predsednik dr. Ruža Segedin: Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima
dr. Bojan Pire.
Dr. Bojan Pire: V razvoju zdraviliških dejavnosti smo bili v zadnjem
času priča pojavom, o katerih je govora v predloženih materialih. Ti pojavi so
bili pogojeni z znatnim porastom izdatkov za zdraviliško zdravljenje v letošnjem
letu. Zato je bilo nujno potrebno zavzeti stališče, kot ga je zavzela skupščina
Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev, tj. naj se pošiljanje
bolnikov na kopališko in klimatsko zdravljenje omeji le na res nujne primere.
Kateri so ti res nujni primeri, je težko reči. Zato so bile komisije za revizijo
predlogov za kopališko-klimatsko zdravljenje pred težko nalogo'. Tako so na območju komunalnega zavoda Ljubljana in Celje komisije ugotovile, da okoli
80'% predlogov ni bilo utemeljenih z medicinsko dokumentacijo. Precej visok
odstotek neutemeljenih predlogov imamo tudi drugod. Vprašanje je, kje so
vzroki za take pojave. Menim, da v teh odstotkih ni iskati kontrainditiranih
primerov ter gre le za vprašanje nujnosti in urgence posameznih bolnikov. Ce
upoštevamo, da so to bolniki, ki jih ddbro pozna ne samo njihov lečeči zdravnik
in zdravstveno osebje, temveč tudi njihova bližnja in širša okolica, menim,
da se v teh primerih kaj hitro lahko zgodi, da zdravniki niso preveč obremenjevali niti bolnikov niti laboratorijev z novimi preiskavami, da bi dobili
potrebno dokumentacijo. Izvršni odbor skupščine Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev je zahteval, naj bi z revizijo vseh predlogov od-
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vzeli pravico do kopališko-klimatskega zdravljenja vsem tistim, ki -tega zdravljenja niso nujno potrebni, hkrati pa naj bi revizija služila kot vzgojno sredstvo
za tiste zdravnike, ki premalo preudarno odrejajo* to obliko zdravljenja. Menim,
da je tako stališče glede na celoten problem preveč pavšalno. Namreč, takoj bi
se moralo postaviti konkretnejše vprašanje, ali je to zaradi tega, ker morda
bolniki niso bili zadosti strokovno obdelani, ali pa morda zdravniki niso bili
zadostno seznanjeni s prioriteto indikacij in podobno. Pri presoji o tem, ali naj
se bolniku prizna pravica do kopališko-klimatskega zdravljenja, je zdravnik
splošne prakse v večji ali manjši meri upošteval specialistično mnenje. Navaja
se, da predlogi v zgoraj navedenem odstotku niso bili oprti na medicinsko dokumentacijo in da tudi niso bili v skladu s splošnimi kriteriji za presojo potrebe
te vrste zdravljenja. Vprašanje je, ali ni do teh pojavov prišlo zaradi tega, ker
se je pristojnost za pošiljanje na kopališko-klimatsko zdravljenje preneslo z
zdravniških komisij na zdravnike splošne prakse. Tako je prišlo do anomalij,
da so morala zdravilišča že sprejete predloge pošiljati nazaj zdravnikom in da
so bili odpoklicani celo bolniki, ki so že nastopili zdravljenje. Na ta način so
nastali pravni problemi, pacienti pa so doživeli nepotreben psihičen insult. Iz
tega je razvidno, da je bilo premalo sodelovanja med zavodi za socialno zavarovanje in zdravilišči na eni strani, ter med zavodi za socialno zavarovanje in
zdravniki na drugi strani, da bi se mogel predvideti konkreten učinek takega
načina pošiljanja na zdravljenje.
Dejstvo je, da so bila zdravilišča letos polno zasedena in dalje, da zdravilišča,
posebno kopališka niso mogla bistveno povečati svojih posteljnih kapacitet. Iz
finančnega poslovanja zdravilišč — kot je to razvidno iz priloženega poročila —
izhaja, da so zdravilišča pravilno ocenila svoj pomen v novo nastali situaciji.
Med vsemi zdravstvenimi zavodi imajo prav zdravilišča najboljšo strukturo delitve celotnega dohodka, saj je udeležba materialnih stroškov (do 52 ®/o) skoraj
najvišja, udeležba sklada (14'%) pa je največja, medtem ko znaša udeležba
osebnih dohodkov le 29'%. Vsekakor je to pozitivna tendenca zdravilišč. Končno
je treba spoznati, da zdravilišča niso nobena boniteta za bolnike, temveč da
morajo dobiti pravi zdraviliški in strokovni značaj.
Problem leži po našem mnenju drugje. Ugotovitve in stališča Republiške
skupnosti socialnega zavarovanja bi morali bolj akceptirati tam, kjer je govora
o dokumentaciji in indikacijah.
Iz vsega navedenega sledli, da v sedanji situaciji stopa v ospredje dvoje
vprašanj.
Prvič, vprašanje usmerjene dokumentacije. Pod usmerjeno dokumentacijo
razumemo ustrezne izvide in preiskave za zdravljenje. Pripominjamo, da so nekateri do sedaj zahtevani elementi te dokumentacije že zastareli. Potrebna je
dokumentacija tako ustanove, ki bolnika pošilja, kot tudi dodatna potrebna
dokumentacija v samih zdraviliščih.
Drugo vprašanje pa izvira iz prejšnjega, namreč vprašanje jasno deljenih
indikacij. Kot vidimo, se materialna podlaga tega načina zdravljenja precej
spreminja in bi morali zaradi tega indikacije revidirati in jim odrediti vrstni
red kot: nujne oziroma stroge, potrebne, koristne in relativne. S tem bi v danem
momentu lažje rešili vprašanje, kaj je treba skrčiti. Menim, da če imamo dobro
medicinsko dokumentacijo in indikacije jasne v vzgojnem smislu, potem je
vseeno, kdo rešuje predloge za zdravljenje. Pravilna rešitev tega problema je po
našem mnenju osnova za odkrivanje notranjih rezerv v zavodih za socialno
zavarovanje in tudi v zdraviliščih. Pri tem pa je treba upoštevati, da so zdravi-
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lišča zdravstveni zavodi, ki morajo imeti ustrezno usposobljen strokovni kader,
ki pa seveda brez ustreznih laboratorijev in drugih diagnostičnih pripomočkov
ne morejo dati zdraviliščem ustrezen nivo in pravilen razvoj. Menim, da bi bilo
v tem smislu potrebno dati ustrezna priporočila. Naravna zdravilišča, ki jih
imamo v Sloveniji precej, bodo vedno obstajala, ali pa bodo pravilno in docela
izkoriščena, pa je odvisno od zdravstvene službe.
Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima Stane Selih, republiški
sekretar za zdravstvo in socialno varstvo.
Stane Selih: Tovarišice in tovariši poslanci! Gradivo, ki je predmet
današnje razprave, zelo ilustrativno prikazuje prizadevanja zdravstvene službe
in službe socialnega zavarovanja za vključitev v gospodarsko reformo. Menim,
da ne grešim če rečem, da smo že pred gospodarsko reformo ugotavljali določene slabosti in iskali ustrezne rešitve. Zal smo čestokrat ostali le pri ugotovitvah
in priporočilih. Zato se strinjam s tistimi zdravstvenimi delavci, ki energično
zahtevajo, da je treba v sedanjh zaostrenih pogojih gospodarjenja preiti od
splošnih razprav in ugotavljanj h konkretnim razpravam in zaključkom ter od
teh k realizaciji.
Ce pozorno analiziramo ugotovitve v predloženih materialih in upoštevamo
dogajanja na področju zdravstva in socialnega zavarovanja, lahko zaključimo,
da z določenimi gibanji in rešitvami ne moremo biti zadovoljni. Zavedam se, da
ne gre za kampanjske in kratkoročne akcije, ampak za stalen proces, v katerem
iščemo zadovoljiv odgovor na vprašanje, koliko sredstev naj družba nameni za
financiranje zdravstvenega varstva občanov in koliko sredstev je sposobna dati
za ta namen. Razumljivo je, da pravilen odgovor na ti dve vprašanji terja
ogromne napore tako s strani same zdravstvene službe, kot tudi s strani
celotne družbe. Menim, da sta to izhodiščni vprašanji v nadaljnjem razvoju
sistema samoupravljanja in financiranja zdravstvene službe ter iskanju konkretnih rešitev. Naloge, ki so pred nami, bomo morali razdeliti v dva dela, in
sicer na tiste, ki jih je mogoče zelo hitro realizirati, in na tiste, ki zahtevajo
daljše proučevanje ali pa celo neko dobo, da se ustvarijo določeni pogoji za
uvedbo in realizacijo določenih načel. Ker sem prepričan, da bomo o teh vprašanjih še večkrat razpravljali, bi se v diskusiji omejil samo na nekatera, in sicer
na tista, ki jih je mogoče hitro rešiti, in na tista, s katerih rešitvijo ne moremo
biti zadovoljni, pri čemer naj poudarim, da imamo že konkretne osnutke rešitev
glede idej in misli, ki jih je iznesel tovariš poslanec iz Maribora.
Dosedanji uspešni rezultati kažejo, da smo vse premalo upoštevali razprave
oziroma stališča in priporočila, ki jih je Socialno-zdravstveni zbor sprejel še
pred gospodarsko reformo. Verjetno je to tudi razlog, da imamo glede organizacije zdravstvene službe in trošenja sredstev zdravstvenega zavarovanja na
posameznih območjih tako različne rezultate. Čestokrat smo probleme preveč
poenostavljali in videli rešitev predvsem v tem, da z varčevanjem, pa čeprav
ne s selektivnim, dosežemo uskladitev izdatkov z dohodki. Pripominjam, da
je zbor že razpravljal o delu zdravstvenih centrov, o kadrovski politiki, o samoupravljanju na področju zdravstvene službe in sprejel določena stališča. Priporočila in sklepi nas opozarjajo, da mora biti težišče našega dela na organizaciji zdravstvene službe in da je treba iskati rešitve v samouppravnem mehanizmu. Zato ne morem razumeti, da so ponekod pristopili k linearnemu
zniževanju sredstev določenim zdravstvenim zavodom. Nadalje ne morem razu-
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meti tistih, ki trdijo, da je vse narobe glede kopališko-klimatskega zdravljenja.
Glede tega zdravljenja ugotavljamo, da smo šli predaleč in to tako tam, kjer so
tovrstno zdravljenje odrejale posebne komisije kot tam, kjer so ga odrejali
posamezni zdravniki. Prav tako ne morem razumeti, da kljub stalnemu ugotavljanju, da vsak po svoje tolmači prvi pregled, še do danes nismo določili, kaj
pojmujemo pod prvim pregledom.
Strinjam se, da je treba do skrajnih meja varčevati na vseh področjih,
vendar mora imeti tako varčevanje tudi svojo strokovno utemeljitev, kajti
zdravstvena služba in sredstva, ki so namenjena zanjo, so predvsem namenjena
občanu.
Strinjam se tudi s tem, da zdravstveni zavodi omejujejo določene dejavnosti, če za to ni sredstev. Toda takih ukrepov naj se lotijo šele takrat, ko bodo
odkrite vse notranje rezerve v organizaciji in delu zdravstvene službe. Sedanja
pot nas lahko kaj kmalu pripelje na pot najmanjšega odpora in k ustvarjanju
problemov tam, kjer jih dejansko ni.
Po mojem mnenju je sedaj ena izmed naših osnovnih nalog sestava programov zdravstvenega varstva, njihova potrditev s strani družbeno-političnih
skupnosti in sestava programov dela zdravstvenih zavodov. V njih naj bo
povedano, kako in kdo naj opravi naloge, vsebovane v programih zdravstvenega
varstva. Menim, da je treba v praksi dosledneje vztrajati pri tem, da je program
osnova za odmero sredstev in da ga je treba upoštevati pri sklepanju pogodb
ter da morajo pogodbe vsebovati tudi določila, kako se kontrolira izvajanje
programa.
Bojim se, da v sedanji situaciji razprave o načinu plačevanja po storitvah
ali po pavšalu vodijo na kriva pota. Težko' si predstavlja načelo delitve dohodka
in uresničevanje načela nagrajevanja po delu brez njegove objektivizacije.
Strinjam se, da ni lahko objektivizirati delo, vendar se ne morem strinjati
s tistimi, ki pravijo1: »dosledna objektivizacija ali pa nič«. Mene tudi ne morejo
prepričati trditve, da sistem objektivizacije dela ali storitev podražuje zdravstveno službo, nasprotno, prepričan sem, da sistem objektivizacije iščemo zaradi
pravilne delitve sredstev in ne zato, da bi dobili več sredstev. Naj navedem
samo primer: danes imamo v bolnišnicah razen nekaterih izjem oskrbni dan
kot instrument objektivizacije. Tak način oblikovanja dohodka sili bolnišnice
na to, da so vse postelje vedno zasedene. Tam, kjer so prišli dalj kot samo- do
klasičnega oskrbnega dne, jih nezasedena bolniška postelja ne moti, na primer
bolnišnica v Mariboru. Kolikor bolnišnice v prihodnjem letu ne morejo opustiti
klasične oblike oskrbnega dne, naj vsaj sklenejo pogodbe posebej za oskrbni
dan za zasedeno posteljo in posebej za nezasedeno.
Na kraju bi, dovolite, rekel še nekaj besed o razširjeni reprodukciji, o
čemer je že razpravljal ta zbor. Res je, da so v novih pogojih gospodarjenja
nastali novi problemi, vendar menim, da to, kar se danes dogaja v nekaterih
zdravstvenih zavodih in družbeno-političnih skupnostih, kjer skušajo odplačevanje kratkoročnih kreditov, ki so bili zdravstvenim zavodom dani za dobo petih
let, rešiti tako, da bi jih zdravstveni zavodi vračunali v ceno svojih storitev, ni
pravilno. Menim, da po tej poti ne bomo prišli daleč in da nas bo to privedlo
do tega, da bodo cene zdravstvenih storitev tako različne, da bo s tem nastal
nov problem. Menim, da je treba reševati vprašanje razširjene reprodukcije
v smislu načel, ki so bila sprejeta in sicer, da je možno v ceno zdravstvenih
storitev vračunati anuitete tedaj, če so dani krediti za dobo 30 let. Vse druge
obveznosti pa naj bi po mojem mnenju prevzele družbeno-,politične skupnosti.
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Predsednik dr. Ruža Šege d in: Besedo ima poslanec Zdravko Gruden.
Zdravko Gruden: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Zdravstvene zavode je gospodarska reforma prizadela na poseben način. Ce pogledamo minula leta, ugotovimo, da si je vsak zdravstveni zavod nenehno prizadeval pridobiti čimveč denarnih sredstev za svoje delo, za opremo in za investicije, ne glede na to, če je stopnja prispevka za zdravstveno zavarovanje
zadostovala ali ne. Dejstvo pa je, da so zahteve in želje po večjih sredstvih bile
med drugim pogojene tudi z vedno večjim koriščenjem pravic zdravstvenega
varstva.
Kljub temu, da se je znižala stopnja tega prispevka, pa je pritisk zdravstvenih zavodov na sredstva zdravstvenega zavarovanja in na občinska proračunska sredstva za preventivo še večji in sicer zaradi porasta materialnih
stroškov ob nespremenljivih pravicah zavarovancev. V tem primeru je dolžnost
zdravstvenih zavodov, predvsem pa osnovne zdravstvene službe, da sredstva,
ki so na razpolago čimbolj racionalno trosijo, ne da bi bila pri tem okrnjena ali
celo ukinjena kakršnakoli dejavnost.
Medobčinski zdravstveni center v Kranju je z namenom, da ugotovi, kako
so zdravstveni zavodi na njegovem območju sprejeli nove gospodarske ukrepe,
prosil, da mu sporočijo, kakšne ukrepe so sprejeli in kako izvajajo' gospodarsko
reformo. Odgovori niso bili zadovoljivi. Ukrepi so se omejevali le na iskanje
več ali manj nepomembnih notranjih rezerv. Zdravstveni zavodi so spregledali,
da gre za trajnejši proces v našem gospodarstvu. Odkrivanje teh skritih rezerv
pa bi moralo biti samo del teh prizadevanj.
Zdravstveni center je v poročilu in sklepih ugotovil, da gre za kvalitetno
in ekonomično poslovanje, za boljšo organizacijo dela in za boljše izkoriščanje
kapacitet. To pa se ne da izvesti samo z večjim fizičnim prizadevanjem, ampak
predvsem z boljšo organizacijo dela, z večjim koriščanjem znanstvenih izsledkov
in z večjo strokovnostjo.
Reforma lahko vpliva na vrstni red reševanja določenih zdravstvenih zadev
in lahko za določen čas zadrži izvajanje in uresničitev posameznih nalog, ne
more pa spremeniti in odpraviti osnovnih zdravstvenih stališč in kriterijev.
Kot zdravstveni in družbeni delavci moramo opozarjati na eventualne posledice,
ki bi jih prineslo preveliko varčevanje, zlasti v profilaktični in preventivni
dejavnosti, npr. zaščita in kontrola življenjskih artiklov, zanemarjanje osnovnih
načel higiene itd. V danih pogojih pa je seveda treba uskladiti potrebe z
danimi možnostmi. Medobčinski zdravstveni center je vsem zdravstvenim zavodom na njegovem območju predlagal vrsto ukrepov v zvezi z gospodarsko
reformo.
Po vsej verjetnosti bo v tem obdobju še bolj prišla do izraza pomanjkljivost
v sistemu financiranja zdravstvene preventive. Ze neštetokrat je bila omenjena
enotnost kurative in preventive. Problem pa se pojavi, ko je treba stroške za
preventivo porazdeliti med občino, socialnim zavarovanjem in gospodarsko organizacijo. Posebno težko je oziroma včasih celo nemogoče najti plačnika v primeru, če se razširi zdravstvena preventiva od enega na dva ali na več občanov
oziroma zavarovancev. Zavodi za socialno zavarovanje se največkrat dosledno
drže predpisov o plačevanju stroškov zdravstvenega zavarovanja, kjer je omenjena individualna kurativna in preventivna pomoč ali nadaljevanje zdravljenja.
Zato je čas, da se tudi s predpisi socialnega zavarovanja določijo pravice
zavarovancev do preventivnega zdravstvenega varstva. Treba je tudi uskladiti
17
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določbe zakona o zdravstvenem zavarovanju z določbami zakona o zdravstvenem varstvu in organizaciji zdravstvene službe.
Samo načelna določila o dolžnostih gospodarskih organizacij, občin in
socialnega zavarovanja brez finančnega kritja ne prinašajo napredka. Vsakoletno sklepanje pogodb ima za posledico, da se na široko razpravlja 01 potrebnosti oziroma nepotrebnosti preventivnih akcij, ki jih je vnaprej težko' točno
definirati in tudi pogosto težko časovno omejiti. Vse to pa vzbuja nejevoljo in
nezaupanje na obeh straneh, ker ni enotnih gledanj, mnenj, stališč ali kriterijev.
Pogodbeno dogovarjanje med zdravstvenimi zavodi in socialnim zavarovanjem
oziroma občinami ali gospodarskimi organizacijami rešuje sicer vrsto vprašanj,
vendar menim, da bolj glede kurative, medtem ko glede preventive doslej ni prineslo nobenega bistvenega napredka, ko ena stranka in to socialno zavaronvanje,
občina ali podjetje stalno menja svoje pogoje bodisi zaradi spremembe svojih
dohodkov, proračuna ali drugih obveznosti. Pogodba za preventivno delo pa po
njihovem mnenju lahko- počaka in to se dogaja vsako leto do aprila ali decembra.
Ob iskanju notranjih rezerv v proračunski potrošnji so tudi gorenjske
občine skušale najti rezerve v sredstvih, ki jih dajejo za dek> zdravstvenega
centra in zavoda za zdravstveno varstvo. Ne toliko zato, da bi se ukinila
preventivna dejavnost, ki jo opravlja zavod za zdravstveno varstvo, ampak bolj
zato, da se omeji oziroma določi obseg njegovega dela. Pri podrobnem pregledu
stroškov zavoda, ki bremenijo vseh pet občin: Kranj, Jesenice, Tržič, Radovljico,
Škof jo Loko, je bilo ugotovljeno, da so navedene občine prispevale za delo
medobčinskega zdravstvenega centra in zavoda za zdravstveno varstvo za leto
1964 le 15 milijonov, kljub temu, da so imele skupaj skoraj 6 milijard proračunskih dohodkov in da na njihovem območju živi okoli 160 tisoč prebivalcev.
Veliko so razpravljali o združevanju zdravstvenih zavodov. Vsako združevanje ima svoj namen. Kolikor je namen združevanja samo zmanjšanje
stroškov poslovanja, potem združevanje ni dovolj utemeljeno. Občutek imam,
da se pri združevanjih pogosto zasleduje samo ta namen. Pri reorganizaciji
zdravstvene službe oziroma socialnega zavarovanja pa ne smemo pozabiti na
koristnike uslug zdravstvene službe ali socialnega zavarovanja, da ne bi s tem
povečali njihovih bremen. Nujna pa je združitev posameznih zdravstvenih nalog
in strok, da ne pride do dupliranja statistične dokumentacije itd.
Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima poslanec dr. Mitja Mrgole.
Dr. Mitja Mrgole: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V izvajanje gospodarske reforme so se vključili tudi zdravstveni zavodi.
Malo jih je, ki se niso lotili ustreznih ukrepov in ki ne težijo- k zmanjšanju
stroškov poslovanja ter k boljši obravnavi bolnika. Zdravstveni zavodi so se
intenzivno lotili proučevanja organizacije dela in tudi izvedli nekatere ukrepe za
boljšo in cenejšo organizacijo dela. Pokazalo se je, da je potrebna taka organizacija zdravstvene službe, ki bo zagotovila učinkovitejše, cenejše, predvsem pa
kvalitetnejše zdravstveno varstvo. Jasno je, da zahteva uspešno vključevanje
zdravstvene službe v gospodarsko reformo temeljito povezovanje oziroma
funkcionalno integracijo zdravstvenih zavodov, p>o potrebi pa tudi pravno
integracijo. Vprašanje pravne integracije je treba dobro proučiti in pri tem
izhajati s stališča dviga kvalitete dela. Nujno je tudi tesnejše sodelovanje
zdravstvene službe s socialnim zavarovanjem in to predvsem tam, kjer se je
dosedanja oblika sodelovanja pokazala kot neprimerna.
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Zdravstveni centri zaradi občutnega pomanjkanja kadra in finančnih
sredstev ne morejo uspešno opravljati nalog, ki so jim dane z zakonom o zdravstvenem varstvu in o zdravstveni službi v SR Sloveniji. Sedaj postavljamo pred
nje nove probleme v zdravstvu, ki zahtevajo takojšnjo rešitev. Zaradi tega je
nujno treba urediti status zdravstvenih centrov, še bolj nujno pa je, da zdravstvene centre v republiki funkcionalno povežemo, ker bodo le tako lahko
enotno usmerjali razvoj zdravstvene službe. Pomanjkanje te povezave, pomanjkanje enotnih strokovnih in drugih kriterijev pri reševanju problemov v zdravstveni službi je privedlo do neenakomernega razvoja zdravstvene službe, do
različne kvalitete zdravstvenega varstva, predvsem pa do predragega osnovnega
zdravstvenega varstva na posameznih območjih.
Reorganizacija mreže zdravstvenih centrov mora sloneti na proučenih
analizah, da bo lahko zagotovila enovito smer v razvoju zdravstvene službe ne
samo na določenem območju, temveč na območju republike.
Samoupravni organi zdravstvenih zavodov in službe socialnega zavarovanja
so tako obliko dela do> sedaj pogrešali in bi lahko' na ta. način mnogo laže reševali
lastna in skupna nerešena vprašanja. Če menimo, da zdravstveni centri zaradi
pomanjkanja kadrov, finančnih sredstev in prevelike razdrobljenosti niso mogli
zaživeti, in dalje, da bodo zdravstveni centri, formirani za tako imenovana
geomedicinska območja, bolje funkcionirali, potem jim moramo zagotoviti
materialne in kadrovske pogoje za delo. Doslej so se zdravstveni centri financirali iz občinskih proračunov. Menim, da bi svoj delež morali prispevati tudi
skladi socialnega zavarovanja. Vprašanje je, ali se bo z reogranizacijo mreže
zdravstvenih centrov delo vsebinsko poglobilo. Prav to pa v zdravstvu pogrešamo. Pri tem ne mislim samo na delo nekaterih zdravstvenih centrov, temveč na
to, da morajo biti zdravstveni centri porok za enakomeren splošen razvoj zdravstvene službe na območju republike. Zdravstveni centri tako republiški zdravstveni center kot tudi ostali, morajo biti nosilci razvoja in morajo poznati problematiko terena. Reševati morajo probleme na svojem območju in vplivati na
razvoj zdravstvene službe z vidika celotne organizacije in potreb zdravstvenega
varstva. Kot strokovne organe jih ne smemo obremeniti s finančnim poslovanjem
v zdravstvu, ker nam praksa kaže, da tako poslovanje hromi delo zdravstvenih
delavcev. Bistvo njihovega dela bi moralo biti v proučevanju in usklajevanju
programov dela zdravstvenih zavodov na njihovem območju.
Na terenu ugotavljamo, da je pomanjkanje enotne linije razvoja v zdravstveni službi privedlo do zelo neenakomernega razvoja te službe. Zdravstveni
centri, ki bi morali usmerjati razvoj zdravstvene službe, niso imeli niti minimalnih kriterijev, na katere bi se lahko opirali pri svojem delu. To je privedlo
do tega, da ponekod intenzivno skrbijo za enostavno in razširjeno reprodukcijo,
drugod pa ne, da se ponekod kadri kopičijo, saj pride ponekod en team na 1300
prebivalcev, drugod pa od 5000 do 6000 prebivalcev, oziroma da pride ponekod
5, drugod pa 50 ali več postelj na enak team zdravstvenih delavcev in to ob
enakem osebnem dohodku. Še tako izostrena merila nagrajevanja po delu v
zdravstvenih zavodih ne morejo privesti do želenega uspeha, če pa delovnih
uspehov ne vrednotimo po dejansko opravljenem delu oziroma dejanski obremenitvi delavca, temveč po gospodarski moči komune in jakosti skladov socialnega zavarovanja. Zaradi tega je praktično nemogoče rešiti kadrovski problem
na nekaterih območjih. Pomanjkanje kadrov pa negativno vpliva na kvaliteto
zdravstvenega varstva. Taka in podobna vprašanja bi se s funkcionalno pove17»
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zanoistjo zdravstvenih zavodov lahko rešila. Nekatera vprašanja pa bi bilo
možno rešiti že ob sedanji organizaciji zdravstvene službe.
Ponovno poudarjam, da bi bilo teh problemov mnogo manj, če bi obstojala
za ta vprašanja enotna gledišča. Dokler posameznih problemov ne bomo temeljito analizirali in o njih zavzeli jasna stališča, toliko časa ne moremo pričakovati, da bi reorganizacija zdravstvenih centrov obogatila vsebino dela in odpravila pomanjkljivosti v zdravstveni službi. Pri tem moramo upoštevati, da sedanji zdravstveni centri zaradi pomanjkanja kadrovskih in materialnih pogojev
niso mogli v celoti odigrati svoje vloge, da pa že razpravljamo o njihovi reorganizaciji, ko niti ne vemo, kako bi funkcionirali in vplivali na razvoj zdravstvene
službe, če bi jim zagotovili ustrezne pogoje za delo. Upoštevati moramo, da je
območje republike dokaj heterogeno in da je problematika zdravstvene službe
v mestnih in industrijskih središčih drugačna kot na terenu.
Ce so se pojavila odstopanja od določenih republiških povprečij, če je
zdravstvena služba v celoti draga, oziroma ponekod dražja kot drugod, potem
takih pojavov ne smemo posploševati, posebno še, če so analize pokazale, da
so na določenih območjih taka odstopanja v veliki meri pogojena z obstoječo
organizacijo zdravstvene službe oziroma socialnega zavarovanja. Na takih območjih moramo vsekakor spremeniti organizacijo zdravstvene službe oziroma
socialnega zavarovanja, preštudirati uspeh takih sprememb in jih potem preudarno prenašati na ostala ne tako kritična območja.
Gospodarska reforma je dolgotrajnejši proces in je zato tudi v zdravstvu
ne moremo uveljaviti zgolj s spremembo organizacije zdravstvene službe in
službe socialnega zavarovanja, temveč predvsem s poglabljanjem vsebine dela in
z izboljšanjem kvalitete zdravstvenega varstva. V tem procesu morajo sodelovati
zdravstveni zavodi, komunalne skupnosti socialnega zavarovanja, zdravstveni
centri, republiški zdravstveni centri, strokovna združenja itd.
Pri uvajanju novih oblik v organizaciji zdravstvene službe se moramo izogniti pojavom, ki smo jim bili priča ob nedavni reviziji pogodb med socialnim
zavarovanjem in zdravstvenimi zavodi na nekaterih območjih —• o čemer je
govoril že predgovornik — to je, da so morali nekateri bolniki prekiniti zdravljenje v klimatskih zdraviliščih in v zavodih za rehabilitacijo. Take rešitve so
v škod bolnikov na eni strani, na drugi strani pa z njimi bistveno ne vplivamo
na zmanjšanje izdatkov zdravstvenega varstva. Vsa ta vprašanja bomo morali
razčistiti, preden se bomo odločili za tako' ali drugačno obliko participacije zavarovancev pri zdravljenju.
Ponovno poudarjam, da organizacija zdravstvene službe v republiki ni odvisna samo od tega, kar zmorejo v decentraliziranem sistemu urediti sami
zdravstveni zavodi, komune, širše ali ožje rizične skupnosti socialnega zavarovanja, občinski ali medobčinski zdravstveni centri, temveč tudi od neke
osnovne zakonitosti, ki mora biti v vsakem decentraliziranem sistemu in jo
terja življenje.
Predsednik dr. Ruža Šegedin : Besedo ima poslanec Adolf Sarman.
Adolf Sarman: Ukrepi gospodarske reforme so nedvomno tudi v
zdravstveni službi in v službi socialnega zavarovanja povzročili, da so se samoupravni organi teh služb aktivno vključili v reševanje nastalega položaja
v pogojih gospodarske reforme. V razpravi !bi se omejil na vprašanje reorganizacije skupnosti socialnega zavarovanja. Iz predloženega gradiva, ki ga je
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sestavil Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo in skupščina
republiške skupnosti socialnega zavarovanja, izhaja, da so potrebne spremembe
v sedanji organizaciji komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja in sicer v
smeri zmanjšanja števila obstoječih skupnosti, tako da bi bodoče skupnosti
dejansko predstavljale rizično skupnost. Po mnenju skupščine Republiške skupnosti socialnega zavarovanja naj bi se reorganizacija izvršila na administrativen
način tako, da bi se spremenili dosedanji pogoji za ustanavljanje teh skupnosti.
Vsi ti predlogi pa niti niso podkrepljeni z razlogi, zaradi katerih naj se reorganizacija izvrši in tudi ni obrazložitve, kaj pričakujemo s tako reorganizacijo
v pogledu izboljšanja in pocenitve službe. Mnenja sem, da je predlog za reorganizacijo skupnosti socialnega zavarovanja preuranjen in da o njem ni mogoče
razpravljati vse dotlej, dokler ne bomo dobili izčrpne obrazložitve z navedbo
razlogov, ki vodijo do ponovne reorganizacije skupnosti in kaj od tega pričakujemo.
Znano mi je, da obstaja problem organizacije komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja na območju komunalnega zavoda za socialno zavarovanje v
Ljubljani, ki je v tem, da je na območju tega zavoda kar 9 samostojnih komunalnih skupnosti, ki ne morejo doseči sporazuma o združitvi v eno večjo komunalno skupnost. Administrativno pa teh skupnosti ni mogoče združiti, ker vse
izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani za ustanovitev skupnosti. Vsaka od teh
skupnosti zahteva od komunalnega zavoda za socialno zavarovanje v Ljubljani,
da zanjo vodi posebno knjigovodstvo, da ji redno, periodično poroča o stanju
in koriščenju sklada zdravstvenega zavarovanja, vsaka v okviru zakona samostojno odloča o višini posameznih dajatev zdravstvenega zavarovanja in končno
samostojno odloča in predpisuje stopnjo osnovnega in dodatnega prispevka za
zdravstveno zavarovanje. Taka organizacija je za komunalni zavod za socialno
zavarovanje v Ljubljani vsekakor nemogoča, ker je predraga, zato je treba težiti
k združitvi teh skupnosti v eno ali največ dve komunalni skupnosti.
Ta problem obstaja deloma tudi na območju komunalnega zavoda za socialno zavarovanje Celje in sicer konkretno glede skupnosti Velenje in Zasavje.
Drugod v republiki teh problemov ni. Ta problem pa je mogoče rešiti na ta
način, da se k dosedanjim pogojem za ustanovitev skupnosti socialnega zavarovanja doda še nov pogoj, to je, da je na območju skupnosti ne samo zdravstveni dom, temveč tudi splošna bolnica. Po dosedanjih pogojih za ustanovitev
skupnosti socialnega zavarovanja se skupnost lahko ustanovi za območje, ki
ima vsaj 10 000 zavarovancev in zdravstveni dom. Z navedeno spremembo' pogojev bi se sedanje skupnosti na območju komunalnega zavoda za socialno
zavarovanje v Ljubljani in Celju avtomatično morale združiti. Na ta način bi
se izognili administrativnemu združevanju skupnosti povsod tam, kjer teh
problemov ni in to dotlej, dokler se posameznim skupnostim ne dokaže, da je
njih obstoj ob pogojih gospodarske reforme neutemeljen.
Nekateri zavodi za socialno zavarovanje, kot na primer Maribor in Ljubljana
se že dalj časa močno upirajo plačevanju premije v sklad za pozavarovanje,
ki je formiran pri republiškem zavodu za socialno zavarovanje z namenom, da
izravna izdatke med posameznimi komunalnimi skupnostmi, ki iz objektivnih
razlogov ne morejo z lastnimi dohodki pokrivatLizdatkov sklada za zdravstveno
zavarovanje. Plačevanju premije se upirajo zato, ker morajo vedno več prispevati v ta sklad, kot pa prejmejo' sredstev iz tega sklada. Tako stališče teh zavodov je seveda popolnoma zgrešeno in neutemeljeno, saj je osnovano na čisto
lokalnih interesih brez posluha do širših družbenih problemov. To pa je verjetno
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tudi drugi razlog, zaradi katerega se predlaga reorganizacija skupnosti socialnega zavarovanja, pri čemer se poudarja, da sedanje skupnosti ne predstavljajo
pravih rizičnih skupnosti. Zdi se mi potrebno, da k temu navedem še nekatera dejstva.
Zaradi precejšnjih razlik v povprečnih osebnih dohodkih po posameznih
skupnostih socialnega zavarovanja oziroma po posameznih komunalnih zavodih
so tudi dohodki sklada zdravstvenega zavarovanja zelo različni, ponekod večji,
drugod manjši. Niso krivi zavarovanci iz območja Novega mesta, Murske
Sobote ali Ptuja, za to, da živijo na pretežno kmetijskem področju brez večje
industrializacije, in da so njihovi osebni dohodki v povprečju nižji od ostalih.
Niti ni osebna zasluga zavarovancev ali morda celo komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja, da prebivajo oziroma poslujejo v industrijsko močneje
razvitih področjih in da so zato njihovi osebni dohodki oziroma dohodki skladov
zdravstvenega zavarovanja večji od dohodkov na prej omenjenih območjih.
Prav zaradi tega pa je nujno, da tudi v bodoče obstoja republiški sklad za
pozavarovanje. Vprašanje je samo, ali so kriteriji v sistemu pozavarovanja
ustrezni ali ne. To pa je vprašanje, ki ga je dolžna rešiti skupščina republiške
skupnosti socialnega zavarovanja in ni zaradi tega prav nič potrebno spreminjati obstoječe organizacije socialnega zavarovanja. Z reorganizacijo skupnosti namreč ne bi uredili zadeve, kar dokazujejo naslednji podatki:
Po predlogu republiškega zavoda za socialno zavarovanje naj bi v bodoče na
območju sedanjih skupnosti socialnega zavarovanja Maribor, Ptuj, Ravne in
Murska Sobota bila le ena komunalna skupnost. Skladi zdravstvenega zavarovanja teh skupnosti so do vključno meseca avgusta tega leta vplačali v sklad
za pozavarovanje skupaj 283 milijonov dinarjev, medtem ko so dobili od sklada
skupaj 394 milijonov dinarjev, to je 111 milijonov več kot so vplačali. Iz. tega
sledi, da bi tudi ena komunalna skupnost, ki se predvideva na tem območju,
ne predstavljala dovolj velike rizične skupnosti in da bi tudi po tako izvedeni
reorganizaciji bil še nadalje potreben sklad za pozavarovanje, ki naj bi skrbel za
uravnovešenje izdatkov med posameznimi skupnostmi socialnega zavarovanja.
Preuranjeno in nepremišljeno ukrepanje za ponovno reorganizacijo službe socialnega zavarovanja oziroma ukrepanje brez podrobnih analiz bi lahko povzročilo ogromno škodo. Na to nas opozarjajo izkušnje iz preteklega obdobja. Prekratka je doba funkcioniranja sedanjih skupnosti socialnega zavarovanja in
komunalnih zavodov za socialno zavarovanje, da bi lahko že ugotovili neracionalnost take oblike organizacije. Pri tem naj poudarim, da z vsakim administrativnim poseganjem v reorganizacijo skupnosti socialnega zavarovanja močno
posegamo tudi v samoupravljanje skupnosti, ki pa se je v celoti pokazalo zelo
pozitivno. Ker doslej še nismo prejeli ustreznega gradiva, iz katerega bi bili razvidni razlogi, zaradi katerih se predlaga reorganizacija skupnosti socialnega
zavarovanja, sem navedel samo nekaj razlogov, zaradi katerih se po mojem
mnenju predlaga že omenjena reorganizacija.
Ponovno pa poudarjam, da bi s prenaglo in nepremišljeno kompleksno
reorganizacijo skupnosti socialnega zavarovanja lahko povzročili ogromno in nepopravljivo škodo. Gospodarska reforma ne terja od nas reorganizacije posameznih služb za vsako ceno, ampak je potrebna reorganizacija samo tam, kjer
obstoječa organizacija ne ustreza več novim pogojem gospodarske reforme.
Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima poslanka Fanika Šuc.
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Fanika Šuc: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V
izvajanje gospodarske reforme se je vključila tudi osnovna zdravstvena služba.
Za najvažnejšo nalogo si je zadala zniževanje staleža do največje možne mere,
seveda v sodelovanju z gospodarskimi organizacijami, kjer pa je potrebno okrepiti HTV službo in poostriti nadzor nad uporabo zaščitnih sredstev. V zvezi
s staležem je zdravstveni dom priporočil delovnim organizacijam kontrolorja,
ki bi bil vezan na zdravstveno službo. Aktivne zavarovance, ki imajo lažje
poškodbe, je treba zaposliti na delovnih mestih, ki ustrezajo njihovim delazmožnostim, Splošna in otroška ambulanta sta odprti ves dan, zato materam,
ki bodo med delovnim časom prihajale z otroci na pregled, ne bomo- priznavali
zamujen delovni čas. Aktivne zavarovance, ki prihajajo na pregled med delovnim časom, pa niso sprejeti v stalež, pošiljamo naz)aj na delo in jim ne priznamo
zamujen delovni čas. Gospodarske organizacije smo opozorili na nov delovni čas
v zdravstvenem domu in jim predlagali, naj na sestanku delovne skupnosti
poleg navedenega obravnavajo tudi, kakšne sankcije bodo gospodarske organizacije izvajale proti tistim, ki bodo kršili disciplino bolniškega staleža.
Direktor zdravstvenega doma je sklical strokovni kolegij ter ob tej priložnosti opozoril zdravnike in ostalo osebje na varčevanje z materialom in zdravili, pri tem pa poudaril, da tako varčevanje ne sme iti na škodo pacienta. Na
klimatsko zdravljenje se pošilja zelo premišljeno v smislu preventivnega zdravljenja. Težimo k temu, da čim več zdravstvenih storitev opravimo v lastnem
zavodu, ker tako zmanjšujemo izdatke za potne stroške. Posebej so bili zdravniki
opozorjeni na 9. člen pravilnika komunalnega zavoda socialnega zavarovanja
Celje s pripombo, da kolikor bi prihajali pacienti naknadno po potne stroške
in opravičilo za izgubljeni delovni čas, da se jim to ne ugodi. Tudi vse gospodarske organizacije smo obvestili, naj iščejo naši pacienti zdravstveno varstvo' v
drugih zavodih le tedaj, če jih pošlje tja zdravnik naše osnovne zdravstvene
službe, sicer gredo tako potni stroški kot stroški za izgubljeni delovni čas v njihovo breme. Vse zdravnike je direktor opozoril, naj paciente pošiljajo prvenstveno v bolnišnico Celje, upoštevajoč 11. in 12. člen že omenjenega pravilnika.
Vsak član kolektiva je prejel od direktorja zavoda pismena navodila, v katerih
se delovno skupnost poziva k porastu delovne discipline, racionalnemu koriščenju delovnega časa in k varčevanju.
V manjših krajih smo združili patronažno in babiško službo' in jo opravlja
sedaj le ena oseba, ki se je s pomočjo dodatnega izobraževanja usposobila za
obe smeri. Tako nam je ponekod odpadlo honorarno delo, drugod pa plačujemo
namesto dveh le enega delavca, V splošnih ambulantah se je skoraj v celoti opustilo trojke. Vendar pripominjam, da smo v skrbeh, da nam bo ta kader, ki dela
praktično za dve osebi, na tak način prehitro odpovedal. Nismo pa našli drugega
izhoda, ker nam je komunalni zavod glede na situacijo, v kateri se nahaja,
zmanjšal sredstva za 15®/». Ker smo ponovno dobili obvestilo, da nam bodo
sredstva zmanjšana za 15 Vo, se resno sprašujemo, ali bo osnovna zdravstvena
služba lahko poslovala s tako skromnimi sredstvi.
V upravi smo nameravali povečati število zaposlenih, vendar tega sedaj
nismo realizirali. Izvedena je bila reorganizacija dela; delo se je porazdelilo
med sedanje delavce, večjo pozornost nameravamo posvetiti statističnemu obdelovanju podatkov, s katerimi bo v bodoče prihajal zdravstveni zavod na skupne
posvete z direktorji podjetij, predstavniki občinske skupščine in predstavniki
družbeno-političnih organizacij, da bi določene probleme hitreje reševali ter odkrivali vzroke za večji ali manjši bolniški stalež.
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V letnih mesecih, v času dopustov, se je srednji medicinski kader nadomeščal s patronažnimi zdravstvenimi delavci, ki so usposobljeni tudi za delo
v ambulantah. Tako je zaradi zmanjšanja preventivne dejavnosti odpadlo honorarno delo.
Novo miselnost iz sodobnih in socialističnih vidikov vnašajo v delo zdravstvene službe člani osnovne organizacije ZKS. Ti skrbijo, da se naloge rešujejo
in izvršujejo ob sodelovanju z družbeno-političnimi organizacijami, ki so tudi
vir novih idej kot npr. prevencije obolevanja, krepitve zdravja ter zbiranja vseh
sil za doseganje ciljev zdravstvene politike. Potrebno pa ibo vplivati tudi na
zavest zavarovancev, kajti s pridobitvijo zdravstvene izkaznice je zavarovanec
dejansko dobil bianko menico, ki jo lahko kjerkoli in kadarkoli vnovči. Kadar
bo zavest zavarovanca na tako visoki stopnji, da bo iskal zdravstveno zaščito
samo takrat, ko mu bo potrebna, bo laže tudi za zdravnike, ki delajo v osnovni
zdravstveni službi na terenu. Ti zdravniki često težko ugotovijo, ali gre za resničnega bolnika ali za človeka, ki želi biti bolnik.
Gospodarsko reformo razumemo kot gibanje, ki zahteva daljše in kvalitetne spremembe tudi na področju zdravstva. Vsak član delovne skupnosti je
dolžan skupno reševati naloge s tem, da svoja prizadevanja podredi osnovnemu
cilju zdravstvenih delavcev — to je skrbi za človeka. Vsak član delovne skupnosti je tudi dolžan bolje gospodariti v smislu socialistične morale. Naša naloga pri reševanju omenjenega stanja je, dobra organizacija dela in smotrno
ter pravilno trošenje sredstev. Tako se bodo stvari razvijale v skladu s socialističnimi načeli.
Predsednik dr. Ruža Šegedin: Kdo še želi razpravljati? Besedo ima
tovariš Štefan Sreš.
Štefan Sreš: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko govorimo o načelnih
vprašanjih, smo si edini, da je treba službo zdravstvenega zavarovanja organizirati tako in jo funkcionalno tako povezati, da bo ta čimbolj učinkovita. Glede
na vedno večje potrebe, ki niso vedno v skladu z materialnimi zmogljivostmi, se
vse bolj zaostruje vprašanje racionalnejšega gospodarjenja z razpoložljivimi
sredstvi. Gospodarska reforma narekuje tej družbeni dejavnosti, da zmanjša
tovrstno potrošnjo. To dokazujejo ukrepi tako zvezne skupščine kot tudi naše
republiške skupščine, ki sta limitirali sredstva za socialno zavarovanje in s tem
tudi sredstva za zdravstveno zavarovanje.
Pravni okvir zdravstvenega zavarovanja, vsaj kar zadeva delavsko zavarovanje, je razumljiv. Osnovni nosilci pravic in dolžnosti so zavarovanci tako pri
zagotavljanju sredstev kot tudi pravic. Zavarovanci uresničujejo to pravico v
določenem sistemu. V tem sistemu sodelujejo poleg zavarovancev še družbenopolitične skupnosti, samostojne organizacije kot npr. zavodi za socialno zavarovanje, zdravstveni zavodi in do določene mere tudi delovne organizacije. Vsaka
od teh organizacij ima na področju zdravstvenega zavarovanja svojo funkcijo.
Mislim, da o tem ni treba govoriti posebej. Glede na tako zasnovo samoupravnega mehanizma na področju zdravstvenega zavarovanja morama dati torej
primarno pravico zavarovancem in njihovim samoupravnim organom. To določa
tudi 11. člen temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja, ko pravi, da dajo svoje mnenje zavarovanci, še preden skupščina skupnosti sprejme splošen akt, s katerim se urejajo in določajo obveznosti zavarovancev ali druge pravice. Na primer, da določajo skupaj z družbeno-političnimi
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skupnostmi okvir za razvoj zdravstvenega varstva in da za tak razvoj zagotavljajo tudi potrebna sredstva. Nesprejemljiva je torej teza, da odločajo glede razvoja zdravstvenega varstva tudi drugi in ne tisti, ki morajo za tak razvoj zagotavljati tudi potrebna sredstva. Tako stališče je po mojem v skladu z 38. in 56.
členom zvezne ustave, z 2. členom temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja in s 6. členom temeljega zakona o zdravstvenem
zavarovanju, ki pravi, da si zavarovanci v tem samoupravnem mehanizmu zagotavljajo sredstva in pravice.
Zavodi za socialno zavarovanje in zdravstveni zavodi vseh oblik so torej
nujno vključeni v samoupravni mehanizem zdravstvenega zavarovanja kot
orodje zavarovancev pri zagotavljanju njihovih pravic in so jim zato za svoje
delo tudi odgovorni. Mislim, da se s temi načeli strinjamo. Pri uresničevanju
teh načel pa pridemo včasih do nasprotij, ki ta načela zanikajo. In prav o teh
razmerjih na področju zdravstvenega zavarovanja bi rad razpravljal, seveda
kolikor mi bo to uspelo.
Kakšni so danes odnosi na tem področju? Odnosi v sistemu družbenega
samoupravljanja na področju zdravstvenega zavarovanja bi morali biti odnosi
enakopravnih partnerjev, ki izvajajo tisto dejavnost, ki je v smislu ustave za
družbo posebnega pomena. V resnici pa obstajajo ti odnosi le med zavodi za
socialno zavarovanje in zdravstvenimi zavodi in v glavnem samo tedaj, kadar
razpravljajo o tem, kakšna naj bo sklenjena pogodba in na osnovi kakšnega
sistema bodo plačevali to dejavnost. Tako se na zunaj kaže v tej dejavnosti
obstoj dveh antagonističnih partnerjev, od katerih ima eden neizčrpen vir
sredstev, ki jih noče dati drugemu, ki ta sredstva nujno potrebuje. Pri teh odnosih običajno pozabljamo na zavarovance, oziroma na njihove samoupravne
organe in se jih spomnimo le takrat, ko glasujejo o osnovnem, dodatnem in
eventualno o izrednem prispevku ter o pravilniku koriščenja zdravstvenega varstva, ki ga predpiše komunalna skupnost socialnega zavarovanja.
Tako mnenje posreduje javnosti tudi dnevni tisk. Niso redki članki o tem,
da socialno zavarovanje »sedi na milijardah« in da se ta sredstva, ki so namenjena za zdravstveno zavarovanje, koristijo za druge gospodarske namene.
Kljub temu še nismo zasledili, da bi zaradi takšnega nezakonitega dejanja odgovarjal direktor kateregakoli zavoda za socialno zavarovanje ali njegovi samoupravni organi. Tako tudi tisku ni vselej jasno, kdo je praktično lastnik teh
sredstev, ali so to zavodi za socialno zavarovanje, ali komunalne skupnosti oziroma republiška skupnost socialnega zavarovanja. Samo z razpravami o tem,
kdo je prvi poklican za urejanje zadev s področja zdravstvenega zavarovanja ali
socialno zavarovanje, ali zdravstvena služba ali morda cek» kdo drug, zaželenega
uspeha verjetno ne bomo dosegli. Pri zagotavljanju sredstev, in pravic moramo
hočeš-nočeš dati prvo mesto zavarovancem, ker je to njihova ustavna pravica.
Lahko bi vso to dejavnost razporediti na tri bistvene funkcije, ki jih imajo
pristojni organi, ko izvajajo voljo zavarovancev. To je prvič funkcija, zvezana
z medicinsko znanostjo; to opravljajo zdravstveni zavodi vseh vrst. Druga je
funkcija upravno-administdativnega pomočnika komunalne skupnosti. To funkcijo opravlja sedaj zavod za socialno zavarovanje; tretja funkcija omogoča koriščenje tistih pravic, ki pomenijo materialno nadomestitev, izgubljeno zaradi
bolezni ali zaradi drugih okoliščin.
Za vse te tri funkcije imamo danes organizacijo, ki določa, katero funkcijo
kdo opravlja. S sodelovanjem med vsemi temi tremi bi verjetno dosegli mnogo
več kot z medsebojnim obtoževanjem. Navedel bi primer, kako so letos uredili
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te medsebojne pogodbene odnose zavod za socialno zavarovanje, komunalna
skupnost Pomurja ter zdravstvena služba.
V mnogih razpravah, v teh so sodelovali zdravstveni delavci, njihovi samoupravni organi, zastopniki družbeno-političnih skupnosti in zavod za socialno
zavarovanje oziroma komunalne skupnosti, so bili določeni kriteriji glede na
materialno zmogljivost določenega območja. Tako ni bilo treba ob uvedbi gospodarske reforme posegati z nobenim administrativnim aktom v samoupravne
pravice posameznega organa na tem območju. Spremenili nismo niti ene pogodbe, ki so bile sklenjene že v marcu in aprilu, ko smo še predvidevali 9,3 %>
prispevno stopnjo za zdravstveno zavar'ovanje. Vendar podatki kažejo, da kolikor je stopnja manjša, se skoraj v enaki meri viša tudi osebni dohodek. Tako
ni bilo treba pri tem nikakršnih administdativnih posegov. Še več, glede na
finančni položaj tega območja je v mesecu avgustu prispevala komunalna
skupnost določen znesek za kritje anuitet v zvezi s posojilom za gradnjo bolnišnice. Mislim, da s takšnim skupnim sodelovanjem, ko se ne obtožujemo med
seboj, dosežemo znatno* več, kot z marsikaterimi drugimi ukrepi.
Kakšna je sedaj organizacija? Res je, da'ni na območju nobene komunalne
skupnosti dveh zavodov za socialno zavarovanje, ki opravljajo administrativnoupravne zadeve za skupnost in omogočajo zavarovancem uveljavljanje pravic.
Vendar je na območju posameznih komunalnih skupnosti več različnih ali istovrstnih samostojnih zdravstvenih zavodov. Takšno stanje narekuje, da povežemo
zdravstvene zavode na območju posamezne komunalne skupnosti v neko homogeno celoto. To nalogo povezovanja imajo že danes zdravstveni centri. Ali je
zato res še potrebna ponovna reorganizacija? Na to vprašanje je verjetno na
hitrico zelo težko odgovoriti, saj vemo, da organizacije in reorganizacije, ki jih
izvajamo v Jugoslaviji, izčrpavajo naše sile in doslej v glavnem niso prinesle
zaželenega uspeha. Ob reformi ugotavljamo, da se uprava zelo močno širi, da
imamo vedno več upravnih uslužbencev, tako v zavodih za socialno zavarovanje,
kot tudi v občinskih upravah in ne nazadnje tudi v gospodarskih organizacijah.
Mislim, da je treba pred reorganizacijo podrobno proučiti sistem našega dela
in šele. temu prilagoditi novo organizacijo. Ne moremo namreč trditi, da je laže
najprej organizirati in potem novi organizaciji prilagoditi sistem dela. Menim,
da je bolj uspešno, če poprej temeljito proučimo sedanji sistem dela, da iz njega
izločimo vse, kar je odveč in šele temu prilagodimo tudi organizacijo službe
socialnega zavarovanja in zdravstvene službe.
V kakšna nasprotja lahko pripeljejo takšne parcialne rešitve, naj navedem
samo dva primera. Nekateri ste verjetno poslušali v oddaji »aktualnosti« razgovor zastopnika socialnega zavarovanja, občinske skupščine in občinske uprave.
Zastopnik občinske uprave je ugotovil, da lahko odpustijo dva uslužbenca iz
občinske uprave, če bo socialno zavarovanje samo terjalo prispevke za zdravstveno zavarovanje. Načelno popolnoma v redu. Vendar, če na občinski upravi
rabijo za to dva uslužbenca, da napišeta v eno kolono znesek obremenitve za
kmete in ga ž eno položnico pošljeta z davkom vred zavezancu, potem bo verjetno rabilo socialno zavarovanje vsaj petkrat več ljudi za to delo. Napisati
bodo morali namreč ime in priimek, kraj bivališča, katastrski dohodek in potem
še druge podatke o obremenitvi. Če razpravljamo o tem ali je za občinsko
upravo cenejše, da prevzame to delo nek drug organ, potem bomo prišli do
zaključka, da je to cenejše. Ce pa vprašamo, aH je tak ali drugačen sistem tega
dela cenejši za družbo, potem se bomo verjetno premislili, da bi to službo reorganizirali.
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Drug primer: Zavodi za socialno zavarovanje so pred 1. avgustom rabili
samo 4 računske operacije, da so izračunali prispevek, ki je namenjen zavodom za zaposlovanje delavcev. Po 1. avgustu morajo vknjižiti za vsakega zavezanca prispevka posebni znesek za zavod za zaposlovanje delavcev. Pri nas je
npr. nastalo pri 500 zavezancih prispevka iz družbenega sektorja in pri približno
800 zavezancih prispevka zasebnega sektorja namesto 4 mesečnih računskih
operacij, po 1. avgustu 1200 vknjižb in 800 obremenitev. Ce bi zdaj zahtevali
to, kar hočejo nekateri, da moramo to službo prenesti na zavod za zaposlovanje
delavcev, pomeni to, da si mora zavod za vse te zavezance prispevka nastaviti
isto kartoteko. Torej, preden hočemo reorganizirati, moramo najprej proučiti
sedanji in bodoči sistem dela, kajti le tako bomo lahko uspešno in koristno
delali.
Predsednik dr. Ruža Segedin: Tovarišica Dolfka Boštjančič,- predsednica Republiške skupščine socialnega zavarovanja.
Dolfka Boštjančie: Tovariši in tovarišice poslanci! Zdi se mi potrebno, da pojasnim še nekatera osnovna stališča, ki jih ima socialno zavarovanje v komunalnih skupnostih do nalog in ki jih tudi omenja predloženo gradivo. Želela bi ugotoviti, da ni bila samo reforma tista, ki je povzročila konstruktivne razprave v smeri organizacije samouprave zdravstvenega zavarovanja.
Poslanci, ki niste novi v tem zboru, se spominjate, da smo ob zaključnem računu 1963/64 govorili o tem, ali je rizična skupnost v 23 komunalnih skupnostih
res tista, ki lahko odgovori na vse tiste probleme, ki se pojavljajo v zvezi z
zdravstvenim zavarovanjem v Sloveniji.
Druga tedanja ugotovitev oziroma vprašanje s strani republiške skupnosti
je bila, da je potrebno temeljiteje proučiti relativno hiter porast zajemanja
osebnega dohodka za to področje socialnega zavarovanja. Na drugo vprašanje
je reforma zelo odločno odgovorila in omejila to vrsto družbene potrošnje v
odrejene stopnje za zdravstveno, oziroma za socialno zavarovanje. Republiška
in komunalne skupnosti so v tem času pred reformo iskale najbolj smotrne
rešitve in zato ti predpisi v zvezi z reformo niso v tolikšni meri prizadeli zdravstveno zavarovanje v Sloveniji. Zakaj ugotavljam to? Zato, ker se je treba pripraviti na bodočo nalogo in rešiti vprašanje, kakšen del narodnega dohodka
bomo v prihodnjem letu namenili za zdravstveno zavarovanje. Zdravstveno zavarovanje v Sloveniji še ni močno občutilo intencij reforme, saj smo poiskali
vse mogoče rezerve v zakonsko določeni maksimalni stopnji socialnega zavarovanja za primerno stopnjo za zdravstveno zavarovanje. Na minimum smo
zmanjšali prispevek za otroški dodatek, in ne da bi ustvarili rezerve v drugem
polletju, odredili stopnjo za dolgoročna zavarovanja. Ker se bo ta problem
zaostril — kakor kažejo potrebe —- v bližnji bodočnosti, bo treba za drugo leto
odrediti za ta dva sklada, to je za invalidsko-pokojninski in za otroški dodatek,
večje stopnje. Ce se bo federacija poslužila tudi v bodoče limitiranja stopnje,
bo moralo tako zdravstveno zavarovanje kot tudi zdravstvena služba in vsi prizadeti odločneje iskati notranje rezerve za pokrivanje pravic s tega področja.
Reforma je torej pospešila naloge, ki smo jih imeli v programu za letošnje leto,
in sicer, da preverimo, če je komunalna skupnost formirana tako, res čim bližja
zavarovancu — delovni organizaciji in občini in če je dejansko prava rizična
skupnost. V gradivu, ki ste ga prejeli, je zbir razprav v komunalnih skupnostih
o tem vprašanju. Vendar vse to terja nekaj več. Terja ne samo širše rizične
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skupnosti, marveč tudi način, kako in s kakšnimi sredstvi čim uspešneje zagotoviti zdravstveno varstvo za nominalno ista sredstva. To je problem. Ce uspešno
organiziramo zdravstveno službo v smislu organizacijsko strokovno povezanih
zdravstvenih služb, ki se med seboj povezujejo in obravnavajo človeka bolj
enotno, je verjetno1 potem več ali manj drugotno — čeprav seveda nevažno —
vprašanje, kako so formirane rizične skupnosti. Vendar menimo, da je pravilno,
če v posameznih regijah organiziramo bolj med seboj povezano zdravstveno
službo in težimo k neposrednejši zvezi komunalne skupnosti, ki je odgovorna
za samoupravljanje s sredstvi zdravstvenega zavarovanja. V osnovi mora ostati
zdravstveno zavarovanje in zdravstveno varstvo sestavni del komunalnega sistema, ki seveda v vsakem primeru m organizacijsko enak občini, pač pa je bolj
medobčinsko sodelovanje. Zdravstveno zavarovanje, samouprava zdravstvenega
zavarovanja mora ostati v okviru komunalnega sistema določenega območja.
Zdravstveni center mora postati tisti organ, ki naj deluje kot animator
funkcionalno povezane in kompletirane zdravstvene službe tudi v smeri njene
boljše organizacije. Na naši skupščini je bilo zelo odločno poudarjeno, da za
uspešno samoupravljanje v zdravstvenem zavarovanju morajo delovati zdravstveni centri, ker so le-ti strokovno sestavni del izvajanja zdravstvenega varstva,
vendar ti ne morejo biti razdrobljeni po posameznih občinah. Obstajati morajo
za širše območje in mora zdravstvena služba kot zdravstveno zavarovanje računati z njimi. Zdravstveni center naj bo pomočnik socialno-zdravstvenemu zavarovanju in naj strokovno ocenjuje, kakšno' zdravstveno' varstvo si lahko na
določenem območju privoščimo in kakšno zdravstveno službo moramo imeti, da
bomo lahko čim učinkoviteje odgovorih na te probleme. Na naši skupščini smo
podčrtali, da so interesenti za zdravstveni center socialno zavarovanje, občina in
zdravstvena služba. Če se vsi ti trije zavedajo, kaj lahko strokovno pomeni tak
center, potem mu 'bodo pomagali s sredstvi, s prostori in s kadri. Močno si
prizadevamo, da bi se taki centri razvilj, zelo malo pa smo se potrudili, da bi
take centre tudi imeli in za njihovo delo ustvarili pogoje. Nismo jim dali programske in materialne pomoči. Če teh medobčinskih centrov ne bomo razvili
na določenih območjih Slovenije, potem se bomo najbrž še dolgo časa ukvarjali
s problemi antagonizma, ki nastajajo med socialnim zavarovanjem, tistim torej,
ki ima sredstva, in med zdravstveno službo, ki ima pretežno delo zdravstvenega
zavarovanja. Treba je torej, da organizacijsko pomagamo in zadeve uredimo
tako, da bomo dosegli kar najbolj učinkovite rezultate.
Ob oceni dela 23 komunalnih skupnosti in potrebi, da se nekatere združijo,
ne gre za administrativno združevanje. Stvar komunalnih skupnosti in občin
je, da ocenijo, če v sedanji formaciji samoupravljanja te skupnosti lahko dosežejo optimalno uspešne rezultate s stališča solidarnosti in gospodarjenja na
področju zdravstvenega zavarovanja, in če je primerno in potrebno, da se tudi
združujejo v smislu samouprave. Tudi če gre za to, da se bo v naslednjem obdobju razvila formacija komunalnih skupnosti v širše regije v manj kot 23 komunalnih skupnosti, naj bo to odraz tehtne presoje in odločitve. Sedaj imamo
23 skupnosti, ocena njih samih je, da bi bilo smotrneje, če bi jih bilo manj, glede
na njihove dogovore kaže, da bi jih bilo 10 ali 12 in približno toliko tudi zdravstvenih centrov. V vsakem primeru moramo oceniti uspehe in neuspehe sedanjega delovanja 23 komunalnih skupnosti zdravstvenega zavarovanja, videti
probleme, ki se odražajo na takšne ali na večje stroške, na tak ali na drugačen
razvoj zdravstvene službe, izhajajoč iz ocene rizičnosti in solidarnosti in tudi
na eventualne deficite, če nastanejo in zakaj in kje nastajajo.
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V sistemu samoupravljanja socialnega zavarovanja določa zakon poleg komunalnih skupnosti še zbore zavarovancev kot samoupravno obliko zavarovancev, ki bodo morali odigrati v širši komunalni skupnosti večjo vlogo kot so jo
doslej. Pojavili se bodo namreč novi, doslej neznani problemi in treba jih bo
temeljiteje proučevati in tudi hitreje reševati, hitreje reagirati na probleme in
pojave. Mislim, da večje rizične skupnosti ne bi smele podcenjevati vloge zavarovanca in njegovega vpliva na vrsto nalog s tega področja. Komunalne
'skupnosti imajo obsežne naloge, kot so: zasledujejo trošenje sredstev in formirajo dohodek skupnosti za potrebe zdravstvenega varstva, patologijo in njene
vzroke, zasledovanje izvajanja zdravstvenega varstva itd. Samouprava v zdravstvenem zavarovanju — komunalne skupnosti, bodo morale biti samostojnejše
pri odrejanju stopnje za zdravstveno zavarovanje in takrat bo odgovornost zavarovancev toliko večja, čim samostojnejše bodo pri odrejanju sredstev, kritičnejše bodo na potrošnjo. Ce bi to dejstvo v tem trenutku zanemarjali in prepustili, da naj nekdo v tej situaciji odreja ta sredstva povsem neodvisno od
skupnosti, bi najbrž naredili politično škodo v smislu pasivizacije komunalnih
skupnosti in zavarovancev v odnosu do tega zelo pomembnega vprašanja.
Menim, da je pravilno, da se tudi v tem času v prid gospodarske reforme zavzamemo za to, da bi že zdaj, v času gospodarske reforme, komunalne skupnosti same odrejale stopnje, se dogovorile in ocenile, kolikšna sredstva so
objektivno potrebna. Za takšno nalogo mora biti zelo velika enotnost v smislu
potreb in programov, enotnost vseh tistih, ki izvajajo zdravstveno varstvo. To
so komunalne skupnosti; delovne organizacije; komunalni zavodi; invalidske
komisije; zdravstveni zavodi in mnoge druge institucije in faktorj. Tak predlog,
kot ga daje republiška skupnost socialnega zavarovanja na področju samouprave, zahteva od zdravstvene službe, da izvaja boljše zdravstveno varstvo in
narekuje, da se v naslednjem obdobju zdravstvena služba in služba socialnega
zavarovanja bolj temeljito povezujeta z večjo odgovornostjo do zavarovanca in
dela narodnega dohodka, ki se odvaja za zdravstveno varstvo zavarovancev
in prebivalstva.
Predsednik dr. Ruža Segedin: Želela bi se priključiti razpravi z
dvema vprašanjema, čeprav so enega od teh obravnavali že drugi.
Lahko ugotovimo, da so se zdravstveni delavci, zdravstveni zavodi in njihovi samoupravni organi resnično vključili v izvajanje gospodarske reforme s
tem, da neposredno iščejo in tudi že uresničujejo določene naloge, zlasti na
področju notranje organizacije dela v zavodih in na' področju sodelovanja med
posameznimi zdravstvenimi zavodi. Mislim, da bi morali podpreti to težnjo
zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev tudi činitelji izven zdravstvene
službe. V mnogih družbeno-političnih skupnostih in predvsem v raznih družbenih organizacijah sprejemajo ob razpravah o zdravstveni službi najrazličnejše
sklepe in predloge, imenujejo komisije, ki naj bi predlagale rešitve, ki so potrebne zdravstveni službi, da bi postala predvsem cenejša in bi hkrati zagotovila
tudi bolj strokovno zdravstvno varstvo. Ti predlogi so vezani predvsem na
fizično združevanje zdravstvenih zavodov na območju komune, oziroma komunalne skupnosti. Pobude v tem smislu prihajajo tudi s strani službe socialnega
zavarovanja z edinim namenom, da se znižajo stroški skladov zdravstvenega
zavarovanja. Menim, da so take težnje lahko zelo škodljive, ker povzročajo med
zdravstvenimi delavci in v samoupravnih organih zdravstvenih zavodov precej
negodovanja. Vedeti moramo, da brez sodelovanja zdravstvene službe ne mo-
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remo glede tega pričakovati pozitivnih rezultatov. To poudarjam zato, ker
mislim, da bi morale družbene organizacije in družbeno-politične skupnosti in
njihovi organi usmeriti svoje delo predvsem v dajanje pomoči zdravstvenim
delavcem in zdravstveni službi. Ti organi bi bili lahko pobudniki povsod tam,
kjer se zdravstveni zavodi in zdravstveni delavci prepočasi vključujejo v iskanje
boljših organizacijskih oblik, boljših metod dela v zdravstvenih zavodih in
boljše povezave med posameznimi zdravstvenimi zavodi na določenem območju.
Ce bi se te pozitivne ugotovitve, da se družbene organizacije zanimajo za
zdravstvno službo, usmerile v tej smeri, da bi pomagale zdravstveni službi, bi
imela zdravstvena služba s tem močno družbeno podporo in bi hitreje uresničila
vse naloge, ki so danes pred njo. To so naloge, ki zadevajo organizacijo zdravstvene službe, predvsem v smislu strokovnega sodelovanja med zdravstvenimi
zavodi na določeni regiji. To je naloga, ki naj zagotovi popolno zdravstveno
varstvo občanov, torej preventivo in kurativo in vse zdravstveno varstvo od
zdravstvenega doma do specialističnih zavodov, ki so lahko regionalnega ali pa
tudi republiškega pomena.
Postavlja se vprašanje, kdo naj bo organizator vseh teh nalog, ki jih je
treba izpolniti na področju zdravstvene službe. Menim, da glede tega še nimamo
niti zdravstveni delavci niti družbeno-politične skupnosti jasne predstave o tem,
kdo naj bo iniciator in tudi organizator nalog na področju organizacije zdravstvene službe. V smislu zakona o organizaciji zdravstvene službe in priporočil
in stališč Skupščine SRS je jasno, da so to zdravstveni centri, ki morajo opravljati te naloge in biti njihovi nosilci v določeni regiji. Menim, da je premalo,
da zdravstveni centri opravljajo te naloge samo za zdravstveno* službo. Ti zdravstveni centri bi morali postati prav tako za komunalne skupnosti zavarovancev,
kot tudi za službo* socialnega zavarovanja tisti strokovni forum, ki naj na eni
strani usklaja organizacijo zdravstvene službe v določeni regiji in na drugi
strani organizacijo komunalnih skupnosti zavarovancev. Mislim, da je nemogoče,
da bi o racionalnejšem trošenju sredstev in o boljšem strokovnem zdravstvenem
varstvu odločali činitelji izven zdravstvene službe. Zdravstvena služba je prva
poklicana, da izvede takšno organizacijo in takšno sodelovanje med zdravstvenimi zavodi, ki naj v določeni regiji zagotovi najbolj ustrezno zdravstveno
varstvo občanov. Taki ureditvi zdravstvene službe je treba vzporedno prilagajati rizične komunalne skupnosti in šele potem tudi službo socialnega zavarovanja. Danes pa imamo žal take pojave, da želi služba socialnega zavarovanja
diktirati ne samo svojo mrežo, marveč tudi organizacijo in rizične skupnosti
komunalnih skupnosti. Služba socialnega zavarovanja je tista zadnja, ki se mora
prilagoditi organizaciij zdravstvene službe in organizaciji rizičnih komunalnih
skupnosti na določeni regiji. Prav tukaj bi morali biti zdravstveni centri ob
podpori družbeno-političnih skupnosti in družbenih organizacij tisti, ki bi bili
nosilci nalog, o katerih sem govorila. Imamo pa ravno obratne pojave, ko se
zdravstveni centri ne morejo razvijati in se danes nekje celo rušijo. Rušijo se
zato, ker menijo na eni strani družbeno-politične skupnosti, da jim zdravstveni
centri niso potrebni in na drugi strani zato, ker služba socialnega zavarovanja
ne zaupa naloge o integraciji zdravstvene službe zdravstvenim centrom, marveč
najrazličnejšim drugim, celo gospodarskim organizacijam, ki naj izdelajo elaborate o integraciji zdravstvene službe na določenem območju — torej mimo
zdravstvenih centrov. Mislim, da vodi taka politika do zdravstvenih centrov
samo k temu, da potem ti centri tudi v odnosu do zdravstvene službe ne predstavljajo tistega činitelja, ki naj bi na področju organizacije zdravstvene službe
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usmerjal delo k temu, da bi dosegli resnično strokovno sodelovanje med zdravstvenimi zavodi. To bi povzročilo, da bi bilo moč brez škode ukiniti mnoge
dejavnosti zdravstvenih zavodov, saj imamo marsikje v neposredni bližini
zdravstvene zavode s tako dobro razvito strokovno dejavnostjo, da lahko krijejo
potrebe ne samo za območje svojega zavoda, marveč tudi potrebe širšega
območja.
Ko sem govorila o strokovnem sodelovanju med zdravstvenimi zavodi in
o tem, da bi morali biti zdravstveni centri nosilci teh nalog, se nujno postavlja
tudi vprašanje organizacije mreže zdravstvenih zavodov. Tega vprašanja ne
moremo ločeno obravnavati, če hočemo zagotoviti strokovno kvalitetno zdravstveno varstvo in hkrati tudi racionalno trošenje sredstev. Večkrat smo že
ugotavljali, da imamo ponekod preširoko mrežo zdravstvenih zavodov in drugje
spet premalo razvito mrežo za določeno medicinsko dejavnost. Vendar so> vse
te ugotovitve in razprave ostale samo pri tem. Prav gospodarska reforma in
omejitev sredstev, ki jih daje lahko družba zdravstveni službi, je povzročila,
da prihajajo tudi konkretni predlogi za ureditev mreže zdravstvenih zavodov.
Tretja naloga, ki je za zdravstvene centre aktualna in je v skladu z izpopolnjevanjem sistema organizacije zdravstvene službe in statusa zdravstvenih centrov
je ta, da bi tudi zdravstvene centre vključili v samoupravni mehanizem zdravstvene službe. Ta naloga je zelo aktualna in povezana s prvima dvema, in sicer:
pripravljanje programov zdravstvenega varstva za prihodnje leto, strokovno
ocenjevanje in usklajevanje programov zdravstvenih zavodov za prihodnje leto
in končno vloga zdravstvenih centrov, ki naj jo imajo ob sklepanju pogodb za
prihodnje leto. Mislim, da bodo morali zdravstveni centri pritegniti k tej zadnji
nalogi tudi strokovnjake izven svojih zavodov predvsem iz zavodov za zdravstveno varstvo. Tako bomo lahko odpravili sedanje nemogoče vzdušje v zdravstvenih zavodih in v zavodih za socialno zavarovanje ob sklepanju pogodb. Če
bomo to dosegli že v letošnjem letu oziroma v začetku prihodnjega leta, bomo
lahko preprečili tudi marsikatere neobjektivne odločitve, ki bi nastajale prav
zaradi takšnih neurejenih odnosov.
Vlogo zdravstvenih centrov sem omenila ponovno prav zato, ker se mi zdi,
da ne bi bilo prav, če bi organizacijo zdravstvene službe in komunalnih skupnosti izvedli mimo njih in brez njihovega sodelovanja. Napačno in kratkovidno
bi tudi bilo, če bi glede tega prehitevali in bi pri ustanavljanju komunalnih
skupnosti določenih regij, hkrati oziroma še pred tem ne izvedli tudi funkcionalno integracijo zdravstvene službe v določeni regiji. To poudarjam zaradi
tega, ker se že slišijo glasovi s strani nekaterih zdravstvenih zavodov in posameznih zdravstvenih delavcev, češ ko bomo imeli širše rizične skupnosti in se
bo v določeni regiji zbiralo več sredstev, potem bomo mi, ki smo bj^i doslej
v bolj pasivnih komunalnih skupnostih, lahko v večji ali v manjši meri nadaljevali z našo dosedanjo organizacijo, z dosedanjimi metodami dela in z dosedanjim načinom sodelovanja med zdravstvenimi delavci drugih zdravstvenih
zavodov. To se torej pravi, na honorarnih osnovah, organizirati določene zdravstvene dejavnosti, za katere vemo, kam vodijo in kaj pomenijo za izboljšanje
strokovnega zdravstvenega varstva. Obstoja torej neka določena nevarnost, če
bi prehitevali na tem ali drugem področju. Zato je treba zagotoviti usklajenost,
tako pri organizaciji zdravstvene službe, kot tudi pri ustanavljanju komunalnih
skupnosti in šele potem temu prilagajati službo socialnega zavarovanja.
Končno- bi omenila še prizadevnost zdravnikov za izvajanje teh nalog. Predvsem so zdravniki najbolj odgovorni in tudi od njihovega vključevanja je v prvi
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vrsti odvisno, kako se bo zdravstvena služba in zdravstveni zavodi vključevali
v take programe, o katerih smo govorili danes. Ugotovimo lahko, da se je
Slovensko zdravniško društvo doslej premalo vključevalo v ta prizadevanja
zdravstvene službe. Mislim, da je Slovensko zdravniško društvo — glede na
svojo notranjo organizacijo, s podružnicami, ki združujejo zdravnike določenega
območja in s strokovnimi" sekcijami, ki povezujejo zdravnike določene strokovne
medicinske dejavnosti —■ dolžno vključiti se ne samo v razprave, marveč tudi
v izvajanje določenih nalog. Slovensko zdravniško društvo naj se vključi s temi
svojimi organi v vse te skupne napore zdravstvene službe in službe socialnega
zavarovanja, do bomo lahko predvidene naloge čimprej uresničili. Ker so nekatere od teh nalog tudi dolgoročne in zahtevajo še precej temeljitih analiz, bo
treba verjetno izvesti tudi spremembo nekaterih dosedanjih predpisov. Zato
nekaterih nalog ne bomo mogli uresničiti tako hitro. Izvedbo nekaterih nalog
— predvsem na področju zdravstvenega zavarovanja — je možno opraviti
čimprej, saj so dovolj jasne in dokumentirane. Hkrati je možno izvesti že tudi
spremembe v ustreznih pravnih predpisih. Mislim predvsem na vprašanje trošenja teh sredstev in na vprašanje dodatnega prispevka, torej na vprašanja,
o katerih smo že razpravljali in so tudi že tako dokumentirana in zrela, da jih
lahko spremenimo in uskladimo v ustrezni zakonodaji s sedanjim stanjem.
Prosim, kdo še želi razpravljati? Besedo' ima tovarišica Bogomila Kranjc.
Bogomila Kranjc: Tovarišice in tovariši poslanci! Predgovorniki so
že skoraj do podrobnosti obdelali problematiko zdravstva in socialnega zavarovanja, vendar sem pogrešala to, da nihče ni omenil skupnosti zdravstvenih
zavodov. Zato bi govorila o odnosih med republiškim zdravstvenim centrom
in skupnostjo zdravstvenih zavodov v novih pogojih in o statusu te skupnosti.
Problematika zdravstvenega varstva je zelo obširna in jo je treba motriti
z več gledišč. Potrebna je temeljita analiza strokovne dejavnosti in tudi analiza
o ekonomičnosti zdravstvene službe. Pričakujemo od zdravstvenih centrov, da
bodo sposobni opravljati vse te odgovorne naloge. Vendar je treba imeti za to
delo tudi strokoven kader, ki ga imamo, vendar sedaj ne pod isto streho.
Zdravstveni zavodi so se včlanili v skupnost in pričakovali od nje veliko pomoč
na več področjih dela. Za financiranje te skupnosti odvajamo iz bruto dohodka
2 °/oo. Mislim, da je racionalno premotriti upravičenost obstoja te skupnosti,
od katere zdravstveni -zavodi pri sedanji vsebini dela nimajo toliko kot so pričakovali in možnost njene pripojitve k republiškemu zdravstvenemu centru
kot strokovno službo, ki naj bi se ukvarjala z ekonomiko, s pravnimi problemi
in še z marsikaterimi drugimi, ki jih zdravstvena služba oziroma zdravstveni
zavodi rytso sposobni rešiti. Želela b,, da bi ta moj predlog proučili.
Predsednik dr. Ruža Šege d in: Če ne želi nihče več razpravljati,
zaključujem razpravo.
Mislim., da je razprava v glavnem potrdila pravilnost stališč, ki jih vsebuje
gradivo, ki ste ga prejeli. Razprava je tudi pravilno prikazala, katere naloge
zadevajo zdravstveno službo' in katere samoupravo zavarovancev oziroma službo
socialnega zavarovanja. Prikazala je torej naloge, ki so pred nami in nakazala
tudi nadaljnje proučevanje mnogih vprašanj sistemskega značaja. Ta vprašanja
bi bilo treba v prihodnje urediti tako, da bi zdravstvena služba lahko v celoti
izvedla svojo samoupravo in da bi neposredno postala tudi nosilec materialne
osnove za opravljanje vseh nalog, ki jih ima. Temu ustrezno bo treba zagotoviti
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tudi dobre odnose med socialnim zavarovanjem oziroma družbo, ki daje v
okviru svojih možnosti sredstva za zdravstveno varstvo in med zdravstveno
službo.
Nekateri predlogi v razpravah posameznih diskutantov zahtevajo'po mojem
še nadaljnjo proučitev. Menim, da so upravičene tudi pripombe nekaterih
diskutantov, da zahteva reorganizacija na področju zdravstva in samouprave
zavarovancev tudi odločitve, ki naj slonijo na dokumentiranih analizah in
podatkih. Ti v glavnem obstajajo in jih je treba samo koristiti za najboljše
rešitve pri organizaciji enega in drugega področja ter zagotoviti pri tem usklajenost med zdravstveno službo in med samoupravo zavarovancev ter med
službo socialnega zavarovanja. Vse prenagljene in ne dovolj prediskutirane ter
preuranjene odločitve, bi lahko bile v določeni meri tudi škodljive.
Ce se strinjate s takimi zaključki današnje razprave, bi potem zaključila
2. točko dnevnega reda. (Se strinjajo.)
Odrejam 30 minut odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 11.00 in se je nadaljevala ob 11.35.)
Predsednik dr. Ruža Segedin: Nadaljujemo s sejo. Prehajamo na
3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo poročila o izvajanju rehabilitacije invalidnih oseb v Sloveniji.
K tej točki dnevnega reda ste prejeli kot gradivo poročilo o.izvajanju
rehabilitacije invalidnih oseb v Sloveniji, ki ga je Skupščini predložil Republiški
zavod za rehabilitacijo invalidov ter poročilo začasnega odbora Socialno-Zdravstvenega zbora za rehabilitacijo invalidnih oseb. Prejeli ste tudi informacijo o
izvajanju kategorizacije otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
ki jo je Skupščini predložil Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno
varstvo. Predlagam, da poročilo odbora ne čitamo, ker ste ga prejeli pravočasno
in začenjam razpravo. K razpravi se je prijavil tovariš Srečko Rot.
Srečko Rot: Tovarišice in tovariši! V razpravi želim obravnavati nekatere probleme, ki jih vsebuje poročilo o izvajanju rehabilitacije invalidnih
oseb v Sloveniji in' poročilo začasnega odbora za rehabilitacijo invalidnih oseb
našega zbora o izvajanju resolucije in stališč, ki jih je Skupščina v tej zadevi
že sprejela.
Doseženi so bili pomembni uspehi na področju rehabilitacije invalidov.
Ti uspehi so plod koordiniranih naporov stalne konference za rehabilitacijo
invalidnih oseb, manj pa je bilo storjenega v okviru občin, ki bi morale bolj
uspešno reševati to široko problematiko. Vendar moramo v sklopu celotne
rehabilitacije ugotoviti pomanjkljivosti tudi na področju usposabljanja prizadete mladine, o čemer bom tudi razpravljal.
Kljub nenehnemu opozarjanju, da moramo izhajati pri reševanju določenih družbenih problemov iz komune, smo na področju rehabilitacije in habilitacije invalidne mladine reševali problem največkrat od zgoraj navzdol in
operirali pri tem s povprečnimi republiškimi podatki, ki niso bili v skladu
z dejanskimi potrebami in tudi ne z materialnimi možnostmi. Do danes še
nismo uspeli rešiti problematike habilitacije mladine kompleksno, niti po obliki
niti po vsebini. Zato lahko ugotovimo, da smo vlagali na področje usposabljanja prizadete mladine precejšnja sredstva le za delno habilitacijo, ki v večini
18
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primerov ni dosegla končnega cilja, to je zaposlitve in vključitve prizadetega
mladega človeka v normalno življenje. Dosedanji način usposabljanja prizadetih,
pri čemer je bilo premalo sodelovanja in odločanja posameznih občinskih činiteljev in služb, ki bi morale biti odgovorne za reševanje te problematike, je
ustvaril v mnogih primerih nenačrtnost ter različne poglede na rehabilitacijo in
habilitacijo. Te negativne pojave bi bilo moč rešiti v dokaj kratkem času, če
bi na to problematiko' gledali kot na celovit proces, za katerega reševanje
mora priti pobuda iz komune na osnovi podatkov pristojnih družbenih služb,
predvsem evidence in kategorizacije otrok z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju. Informacija o izvajanju kategorizacije otrok pravi, da bi bili s kategorizacijo otrok na tekočem v 6 do 7 letih, če bi z njo nadaljevali z dosedanjim
tempom. Lahko ugotovimo, da se kategorizacija — predvsem v zadnjem
času — izvaja še počasneje, čeprav vemo, da brez te ni mogoče napraviti solidnega perspektivnega programa razvoja posebnega šolstva. Vsi dosedanji programi namreč temeljijo le na približnih številčnih podatkih za vso republiko in
za vse kategorije prizadetih otrok in tudi niso v skladu z dosedaj izvedeno
evidenco in kategorizacijo. Prav posebno zaskrbljujoče je dejstvo, da je bilo
kategoriziranih le 6 ® I o prizadetih predšolskih otrok, katerim bi morali posvečati
še prav posebno skrb, saj v naši republiki, razen bolnišnice za predšolsko invalidno mladino v Stari gori, nimamo drugega zavoda za usposabljanje predšolske
invalidne mladine. Zavedati se moramo, da je usposabljanje uspešno le, če z
njim pričnemo že v predšolski dobi, oziroma takoj po nastanku invalidnosti.
Kvaliteta dela komisij za kategorizacijo se je v zadnjem času izboljšala, ni pa
pri izvajanju kategorizacije dovolj jasen cilj te akcije, saj se kategorizira
predvsem le tiste prizadete otroke, ki so že na habilitaciji, oziroma tiste, ki imajo
pravico do habilitacije na osnovi zakonitih predpisov. Drugi evidentirani, oziroma prizadeti otroci, se kategorizirajo le na izrecen pritisk staršev, oziroma,
če so za to delo na razpolago finančna sredstva.
S tako izvajano kategorizacijo seveda nikakor ne moremo priti do> točnih
podatkov o številu in kategorijah prizadetih otrok. Če bi bile komune s kategorizacijo na tekočem, bi bilo mogoče izdelati res zanesljive in smotrne programe
razvoja usposabljanja prizadetih otrok v okviru komune, v medobčinskem sodelovanju in v republiškem merilu. Samo celotno število prizadetih otrok ne pove
dovolj, kajti mnogo prizadetih otrok se lahko usposablja v normalnih pogojih,
nekaterim pa je potrebno usposabljanje v posebnih šola ali zavodih. Kategorizacijo bo treba torej pospešiti in zajeti z njo vse prizadete otroke in mladino
brez omejitev. Mimo tega bi morale imeti komisije jasno sliko o načinu usposabljanja zaposlovanja pod normalnimi in posebnimi pogoji ter aziliranja. Na
osnovi skupnih podatkov komisij za kategorizacijo bi lahko ugotovili, kakšne
habilitacijske zavode in kapacitete potrebujemo. Ze dosedanji podatki in evidence o kategorizaciji prizadetih otrok nam kažejo, da obstoječi habilitacijski
zavodi ne ustrezajo niti po številu niti po kapaciteti in da je najbolj problematično usposabljanje prizadetih predšolskih otrok in poklicno usposabljanje prizadete mladine.
Od 3000 prizadetih otrok, ki se usposabljajo v habilitacijskih zavodih, ima
možnost do poklicne usposobitve le okoli 600 otrok. Zato bi morali obstoječi
zavodi čim prej in čim bolje organizirati delovno in poklicno usposabljanje v
normalnih delovnih organizacijah ali v posebnih zavodih. Pri tem naj opozorim,
da bi bilo treba povezati posebno šolstvo in koordinirati njegovo delo z delom
medobčinskih stalnih konferenc za rehabilitacijo in njihovih bazenskih centrov
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z namenom združevanja vseh činiteljev, ki sodelujejo posredno ali neposredno
v procesu rehabilitacije odraslih in habilitacije prizadete mladine.
Pri programiranju te pomembne družbene dejavnosti bo treba v bodoče izhajati iz že navedenih osnov. Predvsem je treba poudariti jasnejši koncept
vseh institucij za rehabilitacijo in usposabljanje prizadete mladine, tako po vsebini kot po obliki. Na osnovi evidence in kategorizacije bo moč tudi ugotoviti
potrebo po medobčinskih in republiških zavodih ter način njihovega financiranja. Hkrati bo nov način programiranja nedvomno zahteval tudi reševanje
mnogih problemov z medobčinskim sodelovanjem in ne s centralnim za vso republiko. Tak primer je predlog za gradnjo osrednjega azila na Igu, ki je izrazit
primer reševanja problematike najtežje prizadetih otrok in mladine od zgoraj
navzdol. Za gradnjo takega centralnega azila ni dovolj utemeljitev, razen
nekaterih kadrovskih in ekonomskih. Pri tem načrtovanju se niso dovolj upoštevala velika investicijska sredstva 3—4 milijarde dinarjev, čeprav bi se gradilo
etapno, dalje, ne možnosti stikov staršev z aziliranimi otroki, zainteresiranost
in sodelovanje občin, ki bi bile verjetno pripravljene ustanavljati v medobčinskem sodelovanju azile z določenimi habilitacijskimi oblikami in s preprostimi
oblikami zaposlovanja pod posebnimi pogoji. Ni se dovolj upoštevalo in proučilo,
da imamo že na območju Maribora, Celja, Novega mesta, Kopra, Kranja itd.
mnogo zgradb, ki bi jih lahko s primernimi in cenenimi adaptacijami usposobili
za te namene.
Zaradi nepopolnih konceptov nekaterih habilitacijskih zavodov in vsebine
dela je habilitacija nepopolna in je v mnogih primerih ni. mogoče uspešno in
kontinuirano nadaljevati v drugih zavodih, kot so Debeli rtič, Šentvid pri Stični,
Stara gora itd. Dogaja, se celo to, da spreminjajo določeni zavodi, katerih delo
nadaljujejo drugi, dogovorjeni koncept brez predhodnega posvetovanja s sodelujočimi zavodi. Primer: bolnišnica v Stari gori, ki habilitira predšolsko invalidno
mladino, njeno delo pa nadaljujeta zavoda v Vipavi in Kamniku. Pri izdelavi
konceptov in mreže habilitacijskih zavodov bi morala — ne glede na njihovo pristojnost — sodelovati stalna konferenca za rehabilitacijo, ki lahko vsestransko
prouči m koordinira naloge družbenih služb in zavodov na področju habilitacije
in rehabilitacije.
Zakonski predpisi, ki dajejo prizadetim otrokom pravico do usposabljanja,
niso v skladu z možnostmi, oziroma z razvitostjo posebnega šolstva. Zvezna
uredba o poklicni rehabilitaciji otrok zavarovancev ne daje možnosti za usposabljanje prizadetim predšolskim otrokom. Za šoloobvezne otroke postavlja
omejitve, ki niso v skladu z našim družbenim razvojem, predvsem pa ne upošteva specifičnih pogojev v posameznih republikah. Republiški predpisi, ki
dajejo načeloma možnosti za usposabljanje vsem prizadetim otrokom, se ne izvajajo, ker niso dovolj konkretni in ne upoštevajo ekonomskih zmogljivosti komun
in sedanjih zmogljivosti habilitacijskih zavodov. Zato bi morali pristojni organi
čimprej urediti zakonske predpise s tega področja, upoštevajoč pri tem tudi
razvitost posebnega šolstva in specifičnost pogojev posameznih republik ter
upoštevati ustavna načela, ki dajejo glede usposabljanja vsem državljanom
enake pravice.
V poročilih za današnjo obravnavo je —- po mojem mnenju — premalo poudarjena končna faza habilitacije oziroma rehabilitacije, to je zaposlovanje.
Brez konkretnejšega in uspešnejšega reševanja tega problema, so veliki napori
in dokaj visoka materialna sredstva nesmotrno vložena. Zato poudarjam, da je
treba pri organizaciji vseh oblik rehabilitacije in habilitacije, predvsem na podiš«
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ročju usposabljanja prizadete mladine, vedno zasledovati končni cilj, to je
zaposlitev oziroma možnosti za osamosvojitev uposobljenih. Kljub temu, da je
v naši republiki dosegla habilitacija prizadete mladine širok obseg in za posamezne kategorije prizadetih tudi dokajšnjo kvaliteto in kljub temu, da se
posamezne javne službe, kot zavodi za zaposlovanje, zavodi za socialno zavarovanje, zavodi za socialno delo in drugi, resno zavzemajo za zaposlitev prizadete
mladine, ugotavljamo, da je to še vedno največji in v dokajšnji meri še nerešen
problem.
Poskusi z invalidskimi delavnicami, z delovno-varstvenim zavodom, z raznimi priporočili itd., so uspeli le delno, saj je tak način reševanja preozek za
tako veliko število prizadetih. Do početka izvajanja gospodarske reforme je
mnogo delovnih organizacij uspešno reševalo delovno usposabljanje in tudi zaposlovanje prizadete mladine in odraslih. V zadnjem času pa se je zaposlovanje
prizadetih skoraj v celoti ustavilo. Pri usposabljanju in zaposlovanju prizadetih
v normalnih delovnih organizacijah moramo računati na dokaj visok odstotek
državljanov, ki kljub dobri delovni usposobitvi, skrajšanemu delovnemu času,
adaptiranim delovnim mestom in izbranemu delovnemu procesu ne bodo polno
produktivni, čeprav bodo njihova prizadevnost, disciplina in volja še tako
velika. Kljub temu pa moramo usposabljati tudi tako prizadete državljane in
hkrati organizirati tudi primerne oblike zaposlovanja na domu, v posebnih
delavnicah, v delovno-varstvenih zavodih za mlajše prizadete državljane s polno
ali delno oskrbo itd. Takšne oblike zaposlovanja bodo morale uživati posebno
pomoč družbe, česar doslej nismo' mogli doseči niti v primeru delovno-varstvenega zavoda za mlajše invalide v Ponikvah. Ta zavod mora zaradi obstanka
Sprejemati le visoko produktivne mlade invalide, ki bi lahko v mnogih primerih
delali v normalnih delovnih organizacijah. Vsi naši napori za čim širše vključevanje prizadetih državljanov v delo v normalnih delovnih organizacijah bodo
uspešnejši, če bo rehabilitacija in habilitacija kvalitetnejša predvsem na področju delovnega in poklicnega usposabljanja. Tu smo šele na začetku poti, saj
"v preteklosti nismo v to dejavnost vlagali zadostnih materialnih sredstev in
nismo našli koordinacije in ne dovolj pomoči v okviru obstoječega sistema strokovnega izobraževanja. Zato bi morala posvetiti stalna konferenca za rehabilitacijo reševanju te problematike prav posebno skrb. Na osnovi dosedanjih
izkušenj bi morali za uspešnejše zaposlovanje prizadetih usmerjati težje prizadete ljudi pod posebnimi pogoji ter najti res stalnejše oblike takšnega zaposlovanja, ne pa padati iz ene v drugo skrajnost, kot se je to dogajalo doslej. Delovnim organizacijam, ki zaposlujejo invalide, bi bilo treba čimprej urediti tako
stimulacijo, ki bi bila res spodbudna in ne tako, kot je bila doslej, ko je večje
število zaposlenih prizadetih delavcev v posameznih podjetjih predstavljalo za
delovno organizacijo dodatno obremenitev. Resolucija o rehabilitaciji, ki jo je
naša Skupščina že sprejela, se je sicer res izvajala v precejšnji meri, vendar je
ostalo še mnogo nerešenih problemov, ki jih bomo morali reševati hitreje, bolj
dosledno in tudi bolj načrtno.
Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima tovarišica Milka Pogačar.
Milka Pogačar: Tovarišice in tovariši poslanci! Želela bi razpravljati
o pomenu kategorizacije otrok, motenih v duševnem in telesnem razvoju v zvezi
s programiranjem posebnega osnovnega šolstva.
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Poročilo Zavoda SRS za rehabilitacijo o izvajanju rehabilitacije invalidnih
oseb v Sloveniji, nadalje informacija Republiškega sekretariata za zdravstvo in
socialno varstvo o izvajanju kategorizacije otrok z motnjami v duševnem in
telesnem razvoju ter poročilo začasnega odbora za rehabilitacijo invalidnih
oseb Socialno-zdravstvenega zbora o izvajanju rehabilitacije invalidnih oseb v
Sloveniji, poročajo o tem stanju zelo temeljito. Nakazujejo vrsto pomembnih in
zelo sodobnih ukrepov za rešitev tistih vprašanj, ki so spričo drugih važnejših,
ostajala nerešena, ali iki so zaostajala zaradi objektivnih okoliščin.
Zato nadaljnja razprava verjetno ne bo opozorila tudi na nekaj, kar gradivo
ne bi omenjalo. Prav zato izražam Simpatije do vseh prizadevanj na področju
rehabilitacije invalidnih oseb in želim podpreti nekatera važnejša stališča, ki so
zdaj še dokaj različna.
Podpiram zlasti naslednja stališča:
1. Zelo zahteven postopek predpisa o kategorizaciji in evidenci otrok z
motnjami v duševnem in telesnem razvoju je le eden izmed činiteljev, ki imajo
za posledico, da delo na kategorizaciji poteka bolj počasi, kot to želimo. Takšen
postopek je nujen zaradi vodenja enotne politike in zagotovitve ustrezne strokovne ravni in dela pristojnih strokovnih komisij. Sodelovanje zdravnikov,
pediatrov in psihiatrov, nadalje psihologov, defektologov in socialnih delavcev,
je pri odločanju o invalidnosti otrok tudi z gledišča objektivnosti le edino sprejemljiva metoda dela. To še toliko bolj, ker še vedno premagujemo težave stare
miselnosti o duševni zaostalosti.
2. Vsa poročila, ki smo jih prejeli, omenjajo, da obstojajo težnje, da se s
kategorizacijo teh otrok preneha. Menim, da s kategorizacijo ne moremo in ne
smemo prenehati že iz naslednjih razlogov: če ne bomo kategorizirali otrok,
potem problema nikoli ne bomo spoznali. O njem potem prepričljivo ne bomo
mogli govoriti in bi samo tipanje zameglilo orientacijo in hkrati umaknilo reševanje tega problema na poznejši čas ali sploh v ozadje, vsaj v vseh tistih občinah, kjer so danes na tem področju zelo malo napredovali, oziroma niso posvečali temu vprašanju nikakršne skrbi. Smatram, da je bila in da ostane kategorizacija startna osnova za nadaljnji razvoj posebnega osnovnega šolstva, ki naj
končno sooči družbo s problemom takšnim, kot je glede na kvaliteto in kvantiteto. Razlog za prenehanje kategorizacije ne bi smel biti, saj v večini občin ne,
omejena finančna sredstva, saj so kategorizacijo solidarno reševali tudi komunalni zavodi za socialno zavarovanje. Res je, da ostane v vsakem primeru, ko je
otrok kategoriziran, socialno varstvo, ki je nosilec tega dela v najbolj neugodnem položaju. Pomanjkanje habilitacijskih zavodov, zlasti posebnih osnovnih
šol omogoča uresničitev ukrepov, ki jih predvideva opravljena kategorizacija.
Težnja gospodarskih organizacij po zaposlenih z višjo šolsko izobrazbo
je nedvomno opravičena in jo narekuje tudi gospodarska reforma. Dosledno
izvajanje sklepa, ki so ga sprejele nekatere gospodarske organizacije, in sicer,da sprejemajo le tiste delavce, ki imajo dokončano osemletko, bi pomenilo
postaviti te otroke še enkrat v neenakopraven položaj. In to vse dotlej, dokler
družba ne bo sposobna ustvariti pogojev za posebno osnovno šolanje. Vemo, da
prav iz teh vrst prihajajo pridni fizični delavci, ki so že zelo zgodaj sposobniskrbeti zase in je zato odgovornost družbe še toliko večja.
3. Dejstvo je, da sta debilnost in lažja duševina zaostalost najbolj pogost
pojav invalidnosti otrok. To vidimo iz priložene tabele, ki kaže, da je teh od vseh
kakorkoli prizadetih otrok kar 58'°/». Tako razmerje zasledimo tudi po občinah.'
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Izobraževati se moramo v posebnih osnovnih šolah, ki jih je danes še mnogo
premalo. Zato moramo poudariti nujnost hitrejšega in načrtnejšega razvoja posebnega osnovnega šolstva. Zgleda, da bi občinske skupščine zaradi kopice težav,
ki jih imajo z rednim osnovnim šolstvom in zato, ker so pogoji dela v teh šolah
specifični in zahtevajo dobro opremljene delavnice, posebej izobražene pedagoge
in vrsto drugih sodelavcev, prej našle rešitev v medobčinskem sodelovanju
pri ustanavljanju šol za območje več občin. Načrtovanje take šole bi se moralo
strogo podrediti mnogim kazalcem, ki jih dobimo s kategorizacijo otrok. Na
primer: v občini Ravne na Koroškem, ko nismo še kategorizirali vseh šolskih
otrok, cenimo na osnovi do sedaj zbranih podatkov, da je približno 220 otrok
v starosti od 7 do 15 let, ki so potrebni posebnega šolanja in poklicnega usposabljanja. Tudi pri nas so debili (duševno zaostali) daleč pred drugimi kategorijami in predstavljajo 8010/o vsega problema. To pomeni, da bi moralo po predvidevanjih obiskovati posebno osnovno šolo 187 otrok. Po stanju 1. 9. letošnjega
leta obiskuj eto šolo 95 otrok, kar pomeni, da smo> rešili komaj 50% teh primerov.
V zadnjih dveh letih je opaziti na področju posebnega osnovnega šolstva ugoden
napredek, tako glede večanja kapacitet kot tudi materialnega položaja te šole.
Prav tako moramo pozitivno oceniti dejstvo, da je ta šola v dokaj enakopravnem
položaju v odnosu z osnovnim šolstvom. Razen tega poteka rast te šole skladno
s prihajanjem defektologov na delovna mesta.
Boij kot pedagoški delavci, se zanimajo za posebno šolo prizadeti delavci,
kar je za njeno afirmacijo zelo pomembno. Šola je bila ustanovljena leta 1960;
začela je delo z osmimi učenci in z enim defektologom. Obstojajo vsi pogoji,
da bo šola že v kratkem prerasla v zavod, ki bo pomenil močan center za
habilitacijo mladine, motene v duševnem in telesnem razvoju. Povsem drugačno
je stanje v drugih koroških občinah, kjer niso še nobeni znaki za razvoj posebnega osnovnega šolstva. Na območju koroških občin naj bi obiskovalo posebne
osnovne šole približno 600 otrok. Le malo je upanja, da bi mogli občini Slovenj
Gradec in Radlje ob Dravi že v bližnji prihodnosti uresničiti zamisel o ustanovitvi posebne šole. Zato se upravičeno razmišlja, če ne bi prevzela posebna šola
v Ravnah funkcijo visoko organizirane šole z vsemi potrebnimi delavnicami,
njene oddelke nižje stopnje pa bi ustanovili v vsakem kraju.
Ob težavah, s katerimi se borijo občine vselej, kadar morajo vlagati večja
investicijska in proračunska sredstva, se vsiljuje misel, če morda socialno zavarovanje iz naslova rehabilitacije otrok zavarovancev le ne bi dalo določena
sredstva za dejavnost te šole. Odnos participacije med komunalnimi zavodi za
socialno zavarovanje in med nekaterimi zavodi, ki izobražujejo tudi invalidne
otroke (na primer zavodi za gluho in slepo ter invalidno mladino),, že obstoji.
Morda pa bi izobraževanje v posebnih osnovnih šolah le mogli vsaj delno istovetiti z izobraževanjem v drugih zavodih, za katere plačujejo oskrbovalnino
komunalni zavodi za socialno zavarovanje. Vsebinsko ne pomenijo namreč nič
drugega kot to, da izobražujejo invalidno mladino in jo usposabljajo za samostojno življenje.
In končno, ne bi bilo prav, če bi prezrli predlog začasnega odbora za rehabilitacijo invalidnih oseb glede pomanjkljivosti predpisov, ki urejajo pravico
otrok do rehabilitacije. O pomanjkljivosti teh predpisov smo v Ravnah že opozorili na medobčinskem posvetovanju, ki ga je pripravila medobčinska stalna
konferenca. Na tem posvetovanju smo izrazili mnenje o do sedaj veljavnih predpisih. Menimo, da je stališče začasnega odbora, ki predlaga pristojnim republiškim organom ponovno proučitev cenzusa, povsem umestno.
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Predsednik dr. Ruža Šegedin: Prosim, kdo še želi razpravljati? Prosim, tovariš dr. Martin Benedik.
Dr. Martin Benedik: Tovarišica predsednica, tovariši in tovarišice
poslanci! Ko danes razpravljamo o izvajanju rehabilitacije, mi dovolite, da
omenim dva problema, od katerih je eden tesno povezan z rehabilitacijo invalidnih oseb, drugi pa sodi direktno v to tematiko.
Znano je, da zavzemajo postelje v raznih zavodih in tudi v rehabilitacijskih,
stari ljudje, ki v njih več ne sodijo. So v teh zavodih zato, ker nimajo kam iti
in ker primanjkuje ustreznih domov za stare in onemogle. Ce bi sprostili te
kapacitete, bi zavodi svobodne je zadihali in rehabilitacija bi opravljala svoje
naloge uspešneje. O skrbi za stare ljudi smo na tem zboru že lani obširneje
razpravljali in ugotovili, da je pri skrbi za stare zdravstveno in socialno delo
neločljivo, da so potrebni domovi za stare in da je potrebna za vzgojo kadrov
vseh profilov in za razne raziskave osrednja institucija. Dalje smo tudi ugotovili
možnosti za ustanovitev takega centra. In kaj je iz vsega tega nastalo? Zelo malo
ali 'bolje rečeno nič. Mislim, da je zelo neodgovorno zavlačevati rešitev tega
i vprašanja. Ne pozabimo, da smo socialistična dežela in da smo dolžni človeku
* ' nuditi nekaj več, kot nudijo v deželah z drugimi družbenimi sistemi. Štirje
zdravniki, vsak po tri mesece, so- obiskali evropske države, kjer so študirali
ureditev teh vprašanj. Izdelani so bili tudi konkretni predlogi, ki naj bi ustrezali
našim razmeram. O vsem tem je lani govoril ,dr. Accetto v našem zboru. Ostalo
pa je v glavnem vse pri starem in sem sodi tudi stanovanjsko in pokojninsko
vprašanje. Leta 1964 je bilo tu povedano, kolikšen je bil prispevek za stanovanjski sklad iz pokojnin in invalidnin. Stanovanj upokojenci kljub temu niso
dobili in domov za stare imamo menda manj, kot smo jih imeli pred vojno.
Pokojnine so še danes prava loterija in dostikrat odvisne od tega, ali se upokojiš
mesec prej ali pozneje. Nekaterim se dela velika krivica, drugi pa si kujejo
denar, ker so znali izbrati najugodnejši trenutek in uveljavili svoje »pravice«,
seveda na račun skupnosti. Problematika starega človeka je obširna in jo je
treba začeti čimprej reševati, kot je to že ugotovil naš zbor minulo leto.
Dalje bi želel reči nekaj besed o možnostih habilitacije cerebralno-motorno
prizadete mladine. Na pediatričnem kongresu v Piranu 1963. leta, je bilo poudarjeno občutno pomanjkanje kapacitet v tovrstnih zavodih. Kot vemo, obstoja zavod za predšolsko mladino v Sloveniji že od leta 1952 in sicer v Stari
gori, kjer je hospitalizirano približno 170 otrok, ki so cerebralno-motorno prizadeti. Na drugi seji začasnega odbora za rehabilitacijo invalidnih oseb je bilo
opozorjeno, da obstoja bojazen, da ne bi mogli posvečati vprašanju habilitacije
teh otrok v bodoče dovolj pozornosti. V tem zavodu naj bi namreč ustanovili
tudi ortopedski oddelek in tako bi bila habilitacija lahko drugotnega pomena.
Mnenja sem, da mora zavod v Stari gori ne samo obdržati svojo dejavnost,
temveč jo mora še razširiti in razviti, saj danes še vedno primanjkuje takšnih
zavodov. Potrebne ortopedske postelje pa nadomestimo v Šempetru, saj ni
ekonomično, da bi bil majhen operativni oddelek toliko krajevno ločen od matične bolnišnice.
Predsednik dr. Ruža Segedin: Prosim, tovariš Rado Jonak, poslanec
Republiškega zbora.
Rado Jonak: Spregovoril bi nekaj besed o problematiki bazenskih
centrov in nekaterih invalidskih delavnic.
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Gospodarska reforma in ustrezni predpisi so zatekli organizacijo službe
rehabilitacije in zaposlovanje invalidnih oseb nekje na sredi poti njenega razvoja. V glavnem so razčiščeni koncepti o organizaciji te službe, vendar so
osnovne institucije šele v izgradnji. Težave so tudi v tem, ker izgradnja bazenskih centrov, njihova kadrovska, strokovna in materialna rast ni potekala sočasno in povsod enakomerno. Zaradi tega je problematika skoraj vsakega centra,
isto velja skoraj za vsako invalidsko delavnico — nekoliko drugačna in potrebna
posebne obravnave. Splošne značilnosti teh problemov so v glavnem naslednje:
osnovni problemi obstoječih zavodov za poklicno rehabilitacijo izhajajo še vedno
predvsem iz neadekvatnega pojmovanja procesa rehabilitacije kot posebnega
strokovnega, socialno-zdravstvenega in pedagoškega delovanja. To se kaže v tem,
da nekateri zainteresirani činitelji, predvsem nekateri komunalni zavodi za
socialno zavarovanje, zavodi za zaposlovanje delavcev in tudi nekatere občinske
skupščine, še vedno niso v celoti dojeli vrednosti, še manj možnosti in usposabljanja invalidnih oseb. Zato so mnogi problemi še vedno odprti, kvalitetni
premiki v smeri izgrajevanja skupnih organizacijskih in strokovnih rešitev pa so
v glavnem le deklaracija in priporočila. Na te se nekatere strokovne službe in
nekateri zdravstveni delavci bolj opirajo, kot da bi jim pomagali v življenje.
Zato ni čudno, da smo kljub velikemu angažiranju finančnih sredstev v izgradnjo bazenskih centrov, kljub prizadevanju Skupščine, Stalne konference za
rehabilitacijo in kljub velikim naporom družbeno-političnih skupnosti, še vedno
na starem tiru. Na terenu se stvari torej počasi premikajo, saj gre v nekem
smislu za revolucionarne premike, za lomljenje stare in ustaljene tradicije. Po
sprejemu resolucije republiške skupščine in stališč, ki sta jih lani sprejela
Socialno-zdravstveni in Gospodarski zbor, je bilo nedvomno storjeno precej.
Vendar so na terenu še vedno odprta tale vprašanja:
Ali v zadostni meri koristimo obstoječe možnosti za usposabljanje invalidnih
oseb? Ali optimalno koristimo možnosti za zaposlovanje invalidnih oseb v
delovnih organizacijah? Ali dajemo ustrezno ocenjene, pripravljane in usposobljene invalide gospodarstvu, da to nima pri njihovem delu, oziroma z njimi
sploh posebnih problemov, kjer dosegajo enako storilnost kot drugi? Ali službe,
komisije in zavodi sodelujejo med seboj in tudi z delovnimi organizacijami,
da bi dosegli ta cilj in če so pripravljeni pomagat drug drugemu, da bi se otresli
starega klasičnega sistema dela? —- Skoraj na vsa ta vprašanja lahko iz svojega
osebnega stališča odgovorim z negativnim odgovorom in naša doložnost je,
da ugotovimo, zakaj tako.
O nekaterih problemih so govorili že predgovorniki in upam, da bodo še
drugi. Moja naloga je, da predvsem opozorim na vprašanje financiranja invalidskega zavarovanja. To je po mojem mnenju takšno, da ne stimulira komunalnih
zavodov za socialno zavarovanje in tudi ne drugih služb za kvalitetnejši napredek. V smislu ustreznejšega ocenjevanja invalidnosti in drugih sposobnosti
za delo, urejevanja vprašanja rehabilitacije v smislu ustreznejšega zaposlovanja
in podobno.
Invalidske dajatve se financirajo iz dolgoročnega zavarovanja in bremenijo
sklade Republiškega zavoda za zdravstveno zavarovanje invalidov in rehabilitacijo. Skupaj v eni postavki dobijo komunalni zavodi za socialno zavarovanje
iz dolgoročnega sklada tri odstotke in za vsakega invalida, ki je na rehabilitaciji,
po 8000 din. Ker stroški za zdravstveno zavarovanje v zadnjem času zelo hitro
naraščajo — te je treba najprej pokriti — so možnosti za financiranje rehabilitacije in strokovne obdelave invalidov pred zaposlitvijo močno omejene. Poleg
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tega obstajajo še določeni predsodki subjektivne narave. Lahko se tudi zgodi,
da se s to postavko varčuje na račun republiškega sklada za invalidsko zavarovanje. Zato menim, da bi bilo treba nujno spremeniti delitev sredstev v okviru
sklada za invalidsko zavarovanje. Prav bi bilo-, da bi našla Skupščina republiške
skupnosti socialnega zavarovanja takšen način financiranja, ki bi bil v smislu
rehabilitacije in zaposlovanja invalidnih oseb stimulativnejši. Nekateri zavodi
za rehabilitacijo invalidov kot Ljubljana, Celje in morda še kateri — so kadrovsko, materialno in tudi drugače že usposobljeni za to', da prevzamejo vsaj
pripravljalni postopek za invalidske komisije in druga opravila v zvezi z organizacijo in izvajanjem poklicne rehabilitacije ter zaposlovanja v delovnih organizacijah. S prenosom teh zadev na zavode za rehabilitacijo bi dosegli prvi
bistveni kvalitetni premik, ki bi dal drugačne rezultate na tem področju. Kljub
večkratni intervenciji za prenos teh opravil na zavode za rehabilitacijo do tega
ni prišlo. Zato so se nekateri zavodi zaradi zelo težkega finančnega stanja
ponovno usmerili na lastno proizvodnjo po sistemu invalidskih delavnic, kot npr.
Celje in Koper. Poleg tega je materialno stanje teh zavodov takšno, da so prisiljeni omejevati in ukinjati nekatere službe, namesto da bi jih še bolj razvijali.
Tako je na primer zavod v Celju ukinil delovno mesto psihologa in eno mesto
socialnega delavca, tehnologa pa je preusmeril v proizvodnjo.
V posebno težkem stanju so ob izvajanju gospodarske reforme tudi vse
invalidske delavnice in tudi zavodi za profesionalno rehabilitacijo, ki še vedno
poslujejo po pravilniku invalidskih delavnic za poklicno rehabilitacijo in zaposlitev. Ni namreč drugega ustreznega predpisa, ki bi urejal njihov status. Prizadeti so predvsem tisti zavodi in tiste invalidske delavnice, ki imajo v svojem
programu poklicno rehabilitacijo in tisti, ki zaposlujejo takšne invalide, ki zaradi
nizke produktivnosti ne morejo delati v rednih delovnih organizacijah.
Do leta 1965 so uživale invalidske delavnice precejšnje družbene olajšave,
s katerim so krile del stroškov zaradi nižje storilnosti zaposlenih invalidov,
del stroškov za rehabilitacijo. in za izpadek v proizvodnji zaradi pogostih obolenj.
(Celje npr. 13 % podaljšanih dopustov invalidom in podobno.) Z gospodarsko
reformo so za vse delovne organizacije enaki pogoji gospodarjenja, kar velja tudi
za invalidske delavnice, ki skupaj z bazenskimi centri zaposlujejo nad 1100
ljudi, od tega 465 invalidov, 110 invalidov pa je v teh zavodih na rehabilitaciji.
V takšni situaciij ni mogoče pričakovati, da bodo invalidske delavnice lahko tudi
rentabilno poslovale, ker so bile s predpisi, ki urejajo gospodarsko reformo,
ukinjene skoraj vse družbene olajšave, z izjemo prispevka iz delovnega razrmerja. Skoraj vsi zavodi in invalidske delavnice se vprašujejo, ali naj se odločijo
za poslovanje z izgubo ali za rentabilno' poslovanje, ali naj izločijo iz svojih
programov del svoje družbene funkcije in ali naj poleg tega odpustijo še invalide, ki niso dovolj produktivni.
Res je, da iščejo zavodi in invalidske delavnice v smislu reforme tudi druge
rešitve. V večini primerov se skrajno prizadevajo za izkoriščanje notranjih
rezerv, za boljšo proizvodnjo, za boljšo organizacijo dela, za zmanjševanje administrativnega kadra, za ustreznejša delitvena razmerja in podobno. Kljub vsem
tem prizadevanjem ostaja očitno, da invalidske delavnice ne bodo mogle ob
sedanjih pogojih vzdržati te preizkušnje. Leta 1964 so bile invalidske delavnice
— navajam podatke za 12 invalidskih delavnic vključno z bazenskimi centri —
oproščene raznih prispevkov za nad 210 milijonov, mimo tega je 12 delavnic
prejelo dotacijo v skupnem znesku 41 milijonov dinarjev. Če lani ne bi bilo
družbenih olajšav, bi imele invalidske delavnice zgubo 84 milijonov dinarjev.
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Obseg dotacij se je v letošnjem letu občutno zmanjšal in zato lahko pričakujemo
ob koncu letošnjega leta zelo velike probleme. Tisti zavodi in invalidske -delavnice, ki bodo letošnje poslovno leto- zaključile s suficitom, se bodo prihodnje
leto znašle pred zelo velikimi problemi zaradi pomanjkanja lastnih obratnih
sredstev. Naj opozorim na podatek, da ima 12 teh invalidskih delavnic skupaj
le 45 milijonov 700 tisoč dinarjev lastnih obratnih sredstev, vsi drugi skladi
so prazni.
Iz vsega tega sledi, da ni mogoče več odlagati rešitev statusa invalidskih
delavnic in tudi na novo nastajajočih bazenskih centrov. Republiški upravni
organi bodo morali nujno urediti preko zveznih organov status bazenskih centrov, ki bo moral upoštevati vzgojno-izobraževalno in zdravstveno-profesionalno
obravnavo teh zavodov. Vsekakor bodo morali republiški organi hkrati preveriti status invalidskih delavnic v smislu predlogov, ki jih vsebuje poročilo-.
Dalje želim podpreti tisti del poročila, ki govori o rehabilitaciji občanov,
prizadetih na govoru in sluhu. V celoti podpiram vsa prizadevanj a v smeri uvajanja verboturalnih metod v korekciji sluha in govora prizadetih občanov.
Skoraj logično je, da so te metode naletele na močno opozicijo pri nekaterih
pedagogih, ki so vse doslej suvereno opravljali delo v zvezi z rehabilitacijo
slušno- in govorno prizadete mladine. To- delo, četudi povezano- z velikimi napori,
ni rodilo uspehov, saj so ostajali slušno in govorno prizadeti otroci do konca
življenja prizadeti. Vsa njihva vzgoja je vodila k temu, da so bili ti ljudje
popolno-ma izolirani in da v večini primerov niso bili sposobni vključiti se v
normalno žvljenje. T<> je rodilo tudi pojave asocialnih odnosov teh ljudi do
okolice in tudi obratno. Menim, da je izhod iz te situacije dosledno uveljavljanje verboturalnih metod pri korekciji sluha in govora otrok že v dobi -detinstva, čim se zazna slušna in govorna motnja. Tako bomo odpravili glušn-ost
kot kategorijo invalidnosti, saj se bodo ti otroci vzgajali v normalnih šolah in
v rednem ter normalnem delovnem in življenjskem -okolju. Tako- ne bo čez nekaj
let več potrebe po posebnih šolah za gluhonemo mladino, saj bomo problem
rešili v celoti in perspektivno. Ni nobenega razloga za skepticizem, saj s-o dobile
verboturalne metode profesorja zagrebškega vseučilišča, doktorja Guberine
znanstveno verifikacijo v najnaprednejših deželah, kot na primer v Franciji,
Kanadi, Združenih državah Amerike, Italije in v drugih deželah. Naš avtor, svetovno priznan strokovnjak, je pripravljen pomagati tudi nam. Pristojni činitelji,
mislim na delavce v prosveti in zdravstvu ter v socialnem varstvu, morajo
odpraviti vse ovire pri tem delu, ki so v glavnem subjektivnega izvora in težijo
h konservativnim metodam. Vsak napredek mora imeti tudi ekonomsko opravičilo in takšno je nakazano tudi v politiki usposabljanja slušno-govorno prizadetih. Zato so vsaka taka prizadevanja nedvomno tudi na liniji ukrepov v
zvezi z gospodarsko reformo.
Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovariši-ca Jožica Semerl.
Jožica Semerl: Tovarišice in tovariši! Želim razpravljati o nekaterih
bistvenih problemih s področja rehabilitacije in zaposlovanja invalidov.
Pri ponovni obravnavi in analizi dela ter uspehov, ki smo jih že dosegli na
področju rehabilitacije in zaposlovanja invalidnih oseb, je naša naloga predvsem
ta, da podčrtamo splošna načela, ki jih je naša Skupščina že sprejela in da ugotovimo, kdo je v prvi vrsti dolžan skrbeti za rehabilitacijo in zaposlovanje delov-
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nih invalidov. Nedvomno je to naloga gospodarskih organizacij. S prenašanjem
vedno večjih pravic s področja gospodarjenja, proizvodnje in upravljanja na
delovne kolektive je jasno, da so ti dolžni pomagati moralno in materialno človeku, ki je pri njih postal invalid. Dolžni so mu po svojih možnostih pomagati
do poklica in socialne rehabilitacije.
Vemo, da število nesreč pri delu iz leta v leto narašča. Zato menim, da je
nujno potrebno1, da inšpekcijske službe v podjetjih zaostrijo svoje delo in da
delovne organizacije posvetijo vso pozornost in skrb odkrivanju vzrokov nesreč
in njihovemu odpravljanju. Krivda za nastanek pri delu leži največkrat na
delovnih organizacijah, predvsem na njihovih pomanjkljivih strokovnih službah,
ki bi morale skrbeti v prvi vrsti za higiensko-tehnično varnost pri delu. Pomanjkljiva delovna disciplina in malomarno izvajanje varnostnih ukrepov, preslaba kontrola nadrejenih in pomanjkljiva skrb za delovnega človeka nasploh
so vzroki teh nesreč. Vemo, da je dobro organizirana preventivna in socialna
služba na tem področju zelo pomembna, le žal, da jo precej gospodarskih organizacij zanemarja in ne jemlje dovolj resno. Nadalje tudi vemo, da je kadrovska
služba v podjetjih marsikje zelo pomanjkljiva. Skratka, čuti se pomanjkanje
strokovnakov, ki !bi dobro poznali delovni proces na posameznih delovnih mestih.
Le z dobro analizo in s poznavanjem delovnega procesa, bi lahko zaposlili delavce na ustreznih delovnih mestih tako, da bi bili umsko in fizično kos svojim
nalogam. Le s pravilno izbiro delovnega mesta sta delavcu zagotovljena uspeh in
obstoj v delovni organizaciji. Delovne organizacije bi morale nuditi vsakemu
na novo zaposlenemu dovolj dolgo dobo privajanja na bodoče delo. Zelo pomemben je tudi temeljit zdravniški pregled pred nastopom službe, kot tudi kasnejši redni sistematični pregledi ter pravočasno premeščanje zdravstveno ogroženih delavcev na ugodnejše delovne pogoje ter tudi skrb za izvajanje učinkovite
rekreacije delavcev.
Zaradi nove situacije v gospodarstvu lahko pričakujemo, da se bodo
zaostrili kriteriji za sprejemanje novih delavcev, kar bo nedvomno povzročalo
težave pri zaposlovanju invalidov. Treba bo tudi zanje najti primerno delovno
mesto. Prav zaradi tega stojijo pred zavodi, ki se bavi jo s poklicno rehabilitacijo,
zelo velike in odgovcme naloge. V prvi vrsti je treba stremeti za tem, da bodo
imeli ti zavodi dovolj kvalitetnega kadra, ki bo sposoben nuditi največjo možno
mero solidnega znanja in spretnosti invalidom. Tako bo ob ponovni zaposlitvi
odveč bojazen, da je invalid manj vreden delavec, ki le bremeni delovni kolektiv.
Taka miselnost bo odveč, če bo invalid sposoben — psihično in fizično1 — za
delo, da bo lahko dalje razvijal svoje sposobnosti in bil kos svoji bodoči nalogi.
Le sposobnost in znanje sta jamstvo za uspešno uveljavljanje in za nadaljnji
obstoj. Ob splošnih in specialnih zavodih za usposabljanje invalidov je treba
misliti tudi na zavode, kjer bodo najtežji delovni invalidi živeli pod posebnimi
pogoji. Poleg tega tudi ne gre zanemarjati delo na domu. Ta oblika dela je
pri nas še vse premalo znana in se je poslužuje zelo malo ljudi. Mislim, da
bi bilo treba posvetiti tej obliki zaposlovanja invalidov več skrbi in iskati nove
možnosti in oblike takšnega dela. Zavedati se je treba, da človek le z delom dobi
svoj življenjski smisel in da hkrati dobi tudi občutek, da je koristen, pri tem
pa se mu zboljšuje tudi njegov gmotni položaj.
Pri reševanju socialnih problemov smo že dosegli visoko stopnjo, na kateri
pa se vedno bolj zaostruje problematika invalidnih oseb. Vse bolj postaja nujna
kompleksna habilitacija, bodisi za invalida samega ali za družbo v celoti, saj
le tako bomo omogočili tem ljudem ponovno vključevanje v vrste tistih, ki
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z aktivnim delom ustvarjajo ne samo sredstva za svoj obstoj, marveč omogočajo
tudi rast proizvodnje, narodnega dohodka in rast splošne življenjske ravtni.
Pravilna zaposlitev invalidnih oseb na ustreznih delovnih mestih ima torej
pomemben ekonomski in socialni pomen, saj v gospodarstvo ponovno vključujemo kadre in s tem tudi izboljšujemo položaj invalidov samih. Zavedati se
moramo, da v rehabilitaciji obravnavamo mnogokrat zelo intimne življenjske
probleme prizadetih ljudi. Zato bi morali vedno in povsod stremeti za tem, da
se jim prilagodijo tudi vse njim namenjene službe in organizacije. Treba je
doseči maksimalno sodelovanje vseh činitelj ev, kadar gre za tako pomembno
in humano vprašanje, kot je rehabilitacija in zaposlovanje invalidov.
Predsednik dr. Ruža Segedim: Kdo še želi razpravljati? Če ne želi
nihče več, zaključujem razpravo. Skušala bi podčrtati nekatere najbolj bistvene
ugotovitve in predloge, ki jih omenja tako gradivo kot tudi razprava.
Čeprav smo na področju rehabilitacije invalidov dosegli precejšnje uspehe,
je še veliko nerešenih problemov, ki so se v zadnjem času zaostrili. Prav je,
da je naš zbor na te še posebej opozoril. Ugotovitev, da raste število invalidnih
oseb in da pride v Sloveniji na 100 aktivnih zavarovancev povprečno kar 5,41
uživalcev invalidnih pokojnin in da je število invalidov, ki so bili rehabilitirani
oziroma so še na poklicni rehabilitaciji, zelo majhno, dalje, da je tudi precejšnje
število invalidov, ki išče zaposlitev (v Celju 210 in v Mariboru 14) kaže, da še
vedno ne posvečamo dovolj skrbi in pozornosti strokovni obravnavi invalidnih
oseb in njihovi uspešni vključitvi v normalno delo in življenje.
V razpravi je bilo tudi danes kot že lani poudarjeno, da je napredek na
področju rehabilitacije invalidov v večji meri pogojen z ustanavljanjem oziroma
z materialno in kadrovsko krepitvijo bazenskih centrov za rehabilitacijo. Ker
status centrov še ni urejen, ni zagotovljena tudi kontinuiteta pri strokovni
obravnavi invalida, zato se določene naloge tudi duplirajo. Primer: zaposlovanje
invalidov, za kar skrbijo zavodi za zaposlovanje in tudi bazenski centri. Verjetno
bi bila primernejša rešitev, če bi prevzeli nalogo zaposlovanja invalidov centri
za rehabilitacijo invalidov. Tako bi se tudi zagotovili končni rezultati vsega dela,
ki ga centri opravljajo pri rehabilitaciji invalidov. Temu ustrezno bi sledila
tudi najprimernejša zaposlitev s pomočjo bazenskih centrov za rehabilitacijo.
Zato je nujno potrebno, da bi pristojni republiški organi proučili in uredili
status teh centrov. Dalje bi bilo v razpravi poudarjeno, da vstopa v pogojih
gospodarske reforme v večji meri v ospredje ekonomska nujnost rehabilitacije.
Prav gotovo ni mogoče, da se v gospodarskih organizacijah zaposlujejo invalidi,
ki niso ustrezno usposobljeni. Reševanja vprašanja rehabilitacije invalidov je
torej pogojeno z ekonomsko nujnostjo gospodarskih organizacij in tudi s produktivnostjo zaposlenih invalidov. Če hočemo ustvariti take pogoje za delo
invalidov, potem je vsekakor potrebno poskrbeti tudi za njihovo uspešno in vsestransko rehabilitacijo. Razprava je tudi ugotovila, da bo vedno ostajalo določeno število invalidov, ki se glede na invalidnost ne morejo usposobiti za delo
pod normalnimi pogoji in da je zato treba za njih razvijati in izpopolnjevati
najrazličnejše oblike dela na domu, oziroma razvijati zavode za zaposlovanje
invalidov. Stalna konferenca za rehabilitacijo invalidov bi morala, glede te
posebne oblike vključevanja v delo doseči, da bi republiški upravni organi
v skladu s stališči, ki jih je naš zbor sprejel že lani, proučili utemeljenost
nadaljnjega obstoja sedanjih invalidskih delavnic oziroma njihovo preusmeritev v zavode za zaposlovanje invalidov pod posebnimi pogoji. Prav tako je
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razprava opozorila, da je treba v gospodarskih organizacijah posvetiti večjo
pozornost strokovnemu obravnavanju invalidov z ustreznimi službami. To je
predvsem kadrovsko socialna služba, za katero vemo, da jo, v okviru iskanja
notranjih rezerv v gospodarskih organizacijah, nekje celo ukinjajo oziroma
zmanjšujejo njene kadre.
Precej poslancev je govorilo o problematiki na področju kategorizacije,
habilitacije in šolanja invalidne mladine. Menim, da so njihove pripombe in
predlogi v skladu s stališči, ki jih je Socialno-zdravstveni zbor skupaj s Prosvetno-kulturnim zborom sprejel že lani v okviru razprave o varstvu matere in
otroka. Mislim predvsem na pomembnost nadaljevanja kategorizacije otrok,
na vprašanje ustanavljanja in razvijanja posebnega šolstva in ustanavljanja
habilitacijskih zavodov, ki jih prav za področje prizadete mladine v Sloveniji
nimamo dovolj. Zato je precejšnje število otrok, ki niso habilitirani, v precejšnje
breme družbi in tudi njihovih družin. Treba je začeti Sistematično programirati
habilitacijske zavode tudi za duševno prizadete otroke. Pri profiliranju vzgojnih
in habilitacijskih zavodov bo moralo imeti večjo vlogo društvo1 defektologov kot
strokovna organizacija. Moralo se bo predvsem boriti za hitrejše uvajanje sodobnejših metod usposabljanja invalidne mladine, ne glede na to, ali gre za
gluho ali za mentalno prizadeto mladino.
Končno mislim, da bi bilo prav omeniti tudi tisti del razprave, ki je opozorila na mnoge pomanjkljivosti in nejasnosti glede predpisov, ki urejajo vprašanje varstva invalidov. Republika bi morala dobiti širše pristojnosti pri urejanju določenih vprašanj na področju varstva invalidov.
Razprava je jasno pokazala, da so tako resolucija kot tudi stališča Skupščine
še vedno aktualna in da bo treba tudi v prihodnje angažirati vse sile za
dosledno uresničevanje teh skupščinskih aktov.
Se strinjate s takšnim zaključkom današnje seje? (Poslanci se strinjajo.)
Zaključujem razpravo o 3. točki dnevnega reda in ker je s tem izčrpan tudi
dnevni red današnje seje, zaključujem 20. sejo Socialno-zdravstvenega zbora
Skupščine SR Slovenije.
(Seja je bila zaključena ob 12.55.)
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28. seja
(17. septembra 1965)
Predsedoval: Janez Hočevar,
predsednik Organizacijsko-političnega zbora
Začetek seje ob 9. uri.
Predsednik Janez Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam
28. sejo Organizacijsko-političnega zbora Skupščine Socialistične republike
Slovenije.
Svojo odsotnost je opravičila poslanka Helena Vodovnik. Ugotavljam, da je
zbor sklepčen.
Seji prisostvujejo predstavniki Izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije: Miloš Oprešnik, republiški sekretar za finance, Dragica
Dekleva, pomočnik republiškega sekretarja za finance in France Kutin, republiški sekretar za pravosodje in občo upravo.
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. odobritev zapisnika 27. seje Organizacijsko-političnega zbora;
2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu)
za leto 1965;
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks;
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o ctoločitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi sredstev okrajem;
5. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o prenosu dopolnilnih sredstev
vloženih v rezervne sklade, v proračune družbeno-političnih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji;
6. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o soglasju Skupščine SR Slovenije o skladu Borisa Kidriča za najetje posojila v znesku 300 milijonov dinarjev;
7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o komunalnih taksah;
8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o igrah na srečo;
9. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o dodelitvi sredstev za odpravo
posledic poplav v letu 1964;
10. poslanska vprašanja.
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Ima morda kdo kakšen drug ali dopolnilni predlog dnevnega reda? (Ne javi
ise nihče.) Če ne, menim, da se s predlaganim dnevnim redom strinjate in da
je sprejet.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 27. seje ste prejeli skupaj z vabilom za to sejo. Zeli predlagati kdo kakšne spremembe k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Če ne, ugotavljam, da je zapisnik odobren.
V smislu 159. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 37. člena
začasnega poslovnika Organizacijsko-političnega zbora predlagam, da poslušamo
obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta k predlogu zakonov o spremembah in
dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem
proračunu) za leto 1965, o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in
stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks, o spremembah zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem
ter o predlogu odloka o prenosu dopolnilnih sredstev, vloženih v rezervne sklade,
v proračune družbeno-političnih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji,
skupno z Republiškim zborom. Ali se s tem predlogom strinjate? (Poslanci se
strinjajo.)
Ugotavljam, da je zbor sklenil, da bo poslušal obrazložitev k predlogom
navedenih predpisov na skupni seji z Republiškim zborom. Poslance prosim,
da gredo v veliko dvorano, kjer se bo takoj pričela skupna seja.
(Seja je bila prekinjena ob 9.05 in se je nadaljevala ob 9.40.)
Predsednik Janez Hočevar: Nadaljujemo z ločeno sejo našega zbora.
Slišali smo obrazložitev predstavnika Izvršnega, sveta k posameznim zakonskim
predlogom.
O vseh teh zakonskih predlogih kot tudi o predlogu odloka, je razpravljal
tudi odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora in ste
pismena poročila o tem že prejeli. Poleg tega sta obravnavala predlog zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1965, odbora za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov Gospodarskega zbora in Socialno-zdravstvenega zibora.
Mnenji teh dveh odborov bo posredovala našemu zboru poročevalka našega
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov v svojem poročilu.
Predlog tega zakona pa je obravnaval na seji zbora 15. septembra 1965
tudi Prosvetno-kulturni zbor, ki mi je poslal pismeno mnenje k temu zakonu
in ki se glasi: »Na podlagi 160. člena in v zvezi s 150. členom ustave Socialistične
republike Slovenije je Prosvetno-kulturni zbor Skupščine Socialistične republike
Slovenije na seji dne 15. septembra 1965 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije
(republiškem proračunu) za leto 1965, in sprejel naslednje mnenje:
Splošno zmanjšanje proračunske potrošnje narekuje koristnikom proračunskih sredstev s področja prosvete, kulture in znanosti, da prilagodijo svojo
dejavnost novim pogojem gospodarjenja. Smotrno koriščenje razpoložljivih
sredstev in iskanje notranjih rezerv nedvomno prispevata k temu, vendar je
treba upoštevati, da rezultati ne bodo takojšnji niti tolikšni, da bi lahko nadomestili občutna znižanja proračunskih sredstev za prosvetno-kulturno in znanstveno dejavnost.
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Pri tem je predvsem pereče vprašanje, ali bodo zagotovljena prosvetnim
in kulturnim zavodom, ki so posredno ali neposredno vezani na republiški
proračun, sredstva za primerno revalorizacijo osebnih dohodkov. Ti zavodi
namreč razen tega potrebujejo zaradi zvišanih materialnih izdatkov tudi več
sredstev za redno opravljanje svoje dejavnosti.
Tako bo moral upravni odbor sklada SR Slovenije za šolstvo, .kot je razvidno iz obrazložitve zakonskega predloga, zmanjšati sredstva za redno dejavnost visokošolskih zavodov za 310 milijonov dinarjev.
Prav tako se ob težavnem finančnem stanju sklada postavlja vprašanje,
kako bo sklad zagotovil sredstva za nove štipendije, oziroma za revalorizacijo
dosedanjih štipendij ter za kreditiranje študija. Podatki kažejo, da je v letošnjem
letu razpisanih manj štipendij kot doslej, in tudi revalorizacije dosedanjih štipendij se štipenditorji v glavnem še niso lotili. Tudi za gradnjo predvidenih
študentskih stolpnic v Ljubljani in Mariboru trenutno ni sredstev. Gradnja je že
v tolikšnem zaostanku, da bo treba nujno poiskati finančna sredstva, s katerimi
bi vsaj delno izpolnili že sprejete načrte.
Za rešitev tega vprašanja, kot. morda še tudi nekaterih najbolj kritičnih
primerov v drugostopenjskem šolstvu, bi bilo treba proučiti možnost, da se za
te namene zagotovijo sredstva tudi zunaj zdajšnjega okvira republiškega proračuna.
Sploh pa je bilo v zboru izraženo mnenje, da je treba za znižanje sredstev
sklada SR Slovenije za šolstvo pripraviti dopolnilno obrazložitev.«
Za poročevalca k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1965
je odbor določil poslanko Silvo Cerjak in jo prosim, da da še ustno obrazložitev.
Silva Cerjak: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za proučevanje
zakonskih in drugih predlogv našega zbora je na seji 9. septembra tega leta
obravnaval in sprejel predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
proračunu.Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1965.
Pri obravnavanju zakona v načelu je odbor poudaril, da je pri formiranju
in trošenju proračunskih sredstev treba izhajati iz dejanskih možnosti, ne pa
iz potreb, kar se je doslej često dogajalo, zaradi česar so bili proračuni družbenopolitičnih skupnosti dostikrat prenapeti in nerealni. Po mnenju odbora lahko
rasteta splošna in proračunska potrošnja samo skladbo z gospodarsko močjo
republike.
Predlagani rebalans pomeni le prehodno rešitev v sedanjem položaju m bo
močno okrnil predvsem poslovanje skladov, pri čemer se kot prioritetno postavlja vprašanje zagotovitve finančnih virov cestnemu skladu SRS. Do decembra,
ko bomo sprejemali proračun za leto 1966 pa bo potrebno razčistiti še nekatera
vprašanja proračunske potrošnje, o katerih je bilo na sejah našega zbora govora
ob vsakokratnem sprejemanju proračuna ali potrditvi zaključnega računa republike. Tako bi bilo potrebno upoštevati stališča, ki jih je naš zbor sprejel,
zlasti glede racionalizacije poslovanja v upravi, izboljšanja njene kvalifikacijske
strukture, proučiti- celotno pogodbeno dejavnost, proučiti smotrnost financiranja
velikega števila družbenih služb, zavodov in drugih institucij, proučiti vprašanja dotacij itd.
Vzporedno s tem bi bilo treba oživiti napore za poenostavitev predpisov,
v bodoče pa ob sprejemanju slehernega zakona ali internega predpisa proučiti,
;
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kakšne posledice bo imel na širjenje administracije v upravi oziroma kakšne
bodo finančne, kadrovske in materialne posledice, tako v občinah kot v republiki.
Odbor je bil mnenja, da je treba poskrbeti ne glede na premike, ki jih
v proračunu zahteva gospodarska reforma, da bo uprava kvalitetna in ažurna,
da bodo službe, ki so potrebne, v svojem delu učinkovite, pri čemer se moramo
zavedati, da sedanjih proračunskih težav prav gotovo ne bo rešilo edino zmanjšanje upravnega aparata, ampak le zvišanje produktivnosti in s tem dvig gospodarske moči celotne družbene skupnosti.
Odbor je prejel tudi mnenje odborov za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov Socialno-zdravstvenega in Gospodarskega zibora naše Skupščine.
Odbor Socialno-zdravstvenega zbora je v razpravi opozoril na pereče stanje
v financiranju objektov s področja zdravstva in socialnega varstva, ki so se do
sedaj financirali iz republiških sredstev, pretežno iz sredstev sklada SRS za
negospodarske investicije, ki pa so se z rebalansom občutno zmanjšala. Poslanci
so bili mnenja, da bi morala republika zagotoviti sredstva vsaj za kritje že nastalih obveznosti, ker zavodi teh obveznosti sami ne bodo mogli kriti. Potrebno
bi bilo dokončati infekcijsko kliniko in bolnišnico dr. Petra Držaja, s čimer
bi pridobili .180 postelj. Prav tako ostaja odprto vprašanje izgradnje ljubljanske
bolnice in onkološkega inštituta, s čimer ne bo možno odlašati v nedogled.
Opozorili so zlasti na to, da so kreditna sredstva socialnega zavarovanja zelo
negotov vir za financiranje investicij v zdravstvu, pa še ta bo v novih pogojih
odpadel. Zato bi bilo za te investicije potrebno zagotoviti stalnejši in zanesljivejši dotok sredstev.
Odbor Gospodarskega zbora pa je v razpravi o rebalansu proračuna poudaril
predvsem zahtevo, da je treba pri proračunu za leto 1966 temeljito poučiti
smotrnost financiranja velikega števila družbenih služb, zavodov in institucij,
katerih dejavnost mnogokrat ne daje pričakovanih rezultatov. Poleg tega je
odbor opozoril še na druga vprašanja. Stroške upravnih organov je mogoče
zmanjšati predvsem s spremenjeno in bolj racionalno obliko in vsebino dela teh
organov. Proučiti je treba vprašanje družbeno-političnih organizacij, ki s svojim
obsežnim aparatom močno bremene proračunska sredstva, kot tudi sredstva
gospodarskih organizacij. Čimprej je treba dokončno rešiti vprašanje kreditiranja cestnega sklada, posebno glede na izgradnjo gorenjske magistrale. Pri
oblikovanju višine osebnih dohodkov v družbenih službah je treba upoštevati
ustrezno sorazmerje glede na višino osebnih dohodkov v gospodarstvu. Pri
razpravi in sprejemanju proračuna za prihodnje leto mora biti razvidno, kako
republiški upravni in izvršilni organi pri svojem delu uveljavljajo načela gospodarske reforme, o smotrnosti financiranja raznih družbenih služb, zavodov, institucij in družbeno-političnih organizacij pa je potrebno razpravljati pravočasno
in ne šele pri razpravi ob sprejemanju proračuna.
V imenu odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov predlagam,
da zbor sprejme predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1965 v predloženem besedilu.
Predsednik Janez Hočevar: K predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks
je sprejela zakonodajno-pravna komisija amandma k 1. in 3. členu, ki sta
razvidna iz pismenega poročila, katerega ste prejeli danes na klopi. Predstavnik
Izvršnega sveta je amandmaja že sprejel in sta tako postala sestavni del
19
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zakonskega predloga, prosim pa, da se poročevalec odbora o obeh amandmajih
izjavi v svojem poročilu.
K predlogu odloka o prenosu dopolnilnih sredstev, vloženih v rezervne
sklade, v proračune družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, je sprejela
zakonodajno-pravna komisija amandma, ki je razviden iz pismenega poročila,
katerega ste danes prejeli. Predlagatelj odloka je amandma že sprejel in je tako
sestavni del odloka, poročevalca našega odbora za proučevanje zakonskih in
drugih predlogov pa prosim, da se o amandmaju izjavi v svojem poročilu.
Za poročevalca k predlogoma zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks ter o spremembah
zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih
sredstev okrajem ter k predlogu odloka o prenosu dopolnilnih sredstev, vloženih
v rezervne sklade, v proračune družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji,
je bil določen podpredsednik odbora Mirko Hegler. Prosim ga, da predloge
navedenih predpisov še ustno obrazloži.
Miro Hegler: Z amandmaji se strinjam. Glede na to, da ste prejeli
pismeno poročilo, zakonskih predlogov ne bi še ustmeno obrazlagal.
Predsednik Janez Hočevar: Kot sem že povedal, je vse navedene
zakonske predloge kot tudi predlog odloka obravnavala zakonodajno-pravna
komisija Skupščine SR Slovenije. Pismena poročila ste prejeli danes. Ali želi
predstavnik te komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne.)
Pričenjam razpravo. K razpravi se kot običajno lahko prijavite z listkom,
ki je na klopi, ali pa kar brez prijavnice. Zeli kdo razpravljati? Besedo ima
Katica Bračko.
Katica Bračko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Popolnoma soglašam z ugotovitvijo odbora za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov našega zbora, da niso izdelani kriteriji, po katerih se dodelujejo
dopolnilna sredstva posameznim občinam. To trditev bi rada podkrepila z dejstvi, ki smo jih ugotovili pri obravnavanju rebalansa proračuna ptujske občine.
Pri uravnovešanju proračunskih dohodkov občin v začetku leta in pri izračunavanju dopolnilnih sredstev posameznim občinam je republiški sekretariat
za finance izhajal iz naslednjih postavk:
Proračunska potrošnja v letu 1964 naj se poveča tako, da bi se lahko v letu
1965 za šolstvo dodelilo 30 i0/o sredstev več, za zdravstvo in socialno varstvo 30 ®/o
do 40 ""/o, za upravo (za osebne dohodke) 25 ""/o in 7 '%> za materialne izdatke,
poleg tega pa naj se občinam priznajo še vsi prenosi pristojnosti iz okrajnih
proračunov. Te prenesene obveznosti so v naši občini znašale 208 milijonov dinarjev. Ugotovljena proračunska potrošnja za preteklo leto je znašala 1 milijardo 801 milijon dinarjev, po oceni republiških organov pa naj bi znašali proračunski dohodki v letu 1965, skupaj z dopolnilno udeležbo, 2 milijardi 126 milijonov dinarjev, kar predstavlja 18% povečanje proračunskih dohodkov v primerjavi z letom 1964.
Občina Ptuj zato ni bila z 18 fl/o večjimi sredstvi sposobna zagotoviti povečanja sredstev družbenim službam v predlaganih odstotkih in je zato morala,
v soglasju z delovnimi organizacijami in po sklepih zborov volivcev, predpisati
za 1 <Vo višji prispevek iz osebnega dohodka, kot je bilo dogovorjeno. Na ta način
se je plan proračunskih dohodkov povečal za 135 milijonov, tako da smo lahko
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šolstvu povečali sredstva za 41 !°/o, socialnemu varstvu za 30 */», upravnim organom pa le za 18 ®/<> v primerjavi s preteklim letom.
Po strukturi proračunske potrošnje odpade v naši občini za dejavnost šol,
za socialno skrbstvo in za zdravstveno varstvo 53®/o vseh proračunskih sredstev.
Če k temu prištejemo še 19,6 % sredstev za državne organe, lahko potrošimo za
kritje vseh ostalih obveznosti občine le 27 ®/o proračunskih sredstev. Po predloženem zakonskem predlogu občina Ruj v bodoče ne bo več dobivala dopolnilnih
sredstev republike. To je utemeljeno s tem, ker občina z lastnimi, dohodki presega limit 97 "/o proračunskih dohodkov, v primerjavi z republiško oceno za leto
1965. Po kalkulaciji republiškega sekretariata za finance bi naj v naši občini
dosegli za 3'% višje dohodke kot znaša republiška ocena, ali za 70 milijonov.
Ta ocena pa je precej optimistična in s tako planiranimi dohodki ne moremo
izvesti rebalansa proračuna, ker bi nam to pozneje povzročalo še hujše težave.
Glede na znižanje prispevka iz osebnega dohodka in zaradi ukinitve dopolnilnih sredstev bo treba znižati proračun naše občine za 192 milijonov dinarjev.
To težko situacijo še poslabšujejo škode, povzročene ob dveh zadnjih poplavah,
ki sta občutno prizadeli našo občino. Odpisati bomo morali preko 30 milijonov
dinarjev prispevka od kmetijstva, prav tako pa se bodo posledice škode odražale
tudi na drugih proračunskih dohodkih.
Ob omenjeni strukturi proračunske potrošnje bo ptujska občina zelo težko
zagotovila potrebna sredstva za družbene službe, predvsem pa za šolstvo. Primorani bomo znižati tudi sredstva za redno dejavnost šolstva, kar v sedanji
situaciji ne bi bilo umestno. Za enkrat drugega izhoda ne vidimo'.
Ne nameravam predlagati amandmaja k predlaganemu zakonu, vendar
menim, da je potrebno pripraviti ustreznejše kriterije za delitev proračunskih
dohodkov občinam. Tudi sprostitev 5'% obvezne proračunske rezerve ne izboljšuje težkega položaja. Ta sredstva je ptujska občina že doslej koristila za odpravo posledic po poplavah iz oktobra 1964 in jih je že v celoti tudi porabila
za popravilo 9 porušenih mostov in poškodovanih cest. Zaradi zmanjšanja sredstev državnim organom ne bo moč zagotoviti nikakršnih sredstev za valorizacijo
osebnih dohodkov, ampak obstaja bojazen, da bodo ti osebni dohodki stagnirali
ali pa se celo znižali.
Naj pripomnim, da je znašalo zvišanje osebnih dohodkov v prvem polletju
letošnjega leta pri državnih organih le za 12'% in je zato situacija še toliko
težja. Prav tako tudi ni sredstev za valorizacijo osebnih dohodkov v šolstvu, kjer
kljub zvišanju ob pričetku leta zaostajamo za vsemi mariborskimi občinami, in
se z republiškim povprečjem sploh ne primerjamo. Občinska skupščina je z odlokom o znižanju proračunske potrošnje morala znižati sredstva tudi šolstvu
za 5'%. Posledica take materialne stimulacije je pomanjkanje prosvetnega kadra
v naši občini. Tako pričenjamo novo šolsko leto na 102 oddelkih predmetnega
pouka brez 124 učnih moči na predmetni stopnji. Prosvetni kader odhaja tja,
kjer ga lahko bolje stimulirajo in kjer so često' tudi ugodnejši pogoji dela. Taka
situacija ustvarja pri prizadetih delovnih skupnostih negodovanja, ki ob sedanjih naporih za izvedbo gospodarske reforme ne vplivajo pozitivno na prizadevanja vseh delovnih ljudi pri izvrševanju nalog, ki nam jih reforma postavlja. Rezerve v teh službah nikakor ne bodo mogle nadomestiti izpada v
proračunskih sredstvih.
Moj namen je bil, da opozorim na težko situacijo, v kateri se je znašla
občina Ptuj brez lastne krivde in zato predlagam, da pristojni republiški organi.
19»
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in skladi poišče j o možnost, kako pomagati občini Ptuj, da bo mogla uspešno
izpolnjevati vse naloge, ki jih ji nalagajo ustava in zakoni.
Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Stane Divjak.
Stane Divjak: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! V razpravi želim
načeti že večkrat obravnavano vprašanje, ki se pojavlja malodane v sleherni
proračunski razpravi, to je vprašnje proračunskih sredstev cestnemu skladu
SR Slovenije.
Želel bi opozoriti na 5. člen predlaganega zakona, ki pravi, da pripada cestnemu skladu SRS 0,96'% vseh republiških sredstev, kar je po prvi kalkulaciji
decembra lanskega leta znašalo 1 milijardo 950 milijonov. Razprava v odboru
je nakazala težave, v katerih je bil cestni sklad v preteklem letu, v kakšnem
stanju je cestno omrežje v Sloveniji in kakšne posledice so bile po poplavah v
oktobru lanskega leta. Celotni znesek, 1 milijarda 950 milijonov, je bil minimalen, glede na potrebe, vendar so predstavniki Republiškega sekretariata za
finance takrat zatrjevali, da se bo manjkajoča sredstva nadomestilo iz proračunske rezerve oziroma iz zveznih sredstev, to je iz kredita za odpravo škode
po poplavah. Na žalost teh sredstev ni bilo, čeprav se je večkrat postavilo vprašanje, kako rešiti pereč problem vzdrževanja cest. Vsi se spominjate razprave
v juniju mesecu letos, ko smo obravnavali varnost prometa in ugotavljali stanje
naših cest, ki dostikrat povzročajo smrtne in materialne žrtve. Ne bi želel zastavljati vprašanje, kako to, da obljubljenih sredstev danes nimamo, opozoriti
pa moram na ogromno škodo, ki jo slabe ceste povzročajo našemu gospodarstvu
in še posebej turizmu. Prav slabe ceste odvračajo največ tujih turistov, s čimer
odpade dobršen del dragocenih deviznih sredstev. Zaradi tega bi bilo treba vprašanje financiranja cest končno zadovoljivo rešiti. Za enkrat pa kljub dejstvu,
da se pripravlja temeljitejše samofinanciranje cestne službe, ne kaže, da bi se
mogla zagotoviti zadostna sredstva za vzdrževanje cest, brez sredstev iz republiškega proračuna.
Ne mislim dati amandinaja k predlaganemu zakonskemu predlogu, vendar
bi želel poudariti, da nosimo vsi odgovornost za obveznosti, ki smo jih sprejeli
in da ne bi bilo prav pozabiti na vse razprave v našem zboru, bodisi o prometni
varnosti, bodisi o republiškem proračunu. Zakonski predlog upošteva stanje
cest na dan 15. avgusta letos, ki pa je sedaj že drugačno. Kljub opozorilom in
priporočilom, da je treba zmanjševati obseg del na cestah, pa moramo vedeti,
da tega ni mogoče storiti preko noči. Zaradi tega je treba zagotoviti vsaj najpotrebnejša sredstva. Preostanek sredstev 569 milijonov, kolikor ga daje v ta
namen rebalansirani proračun, je praktično izčrpan. V predlogu zakona je predvideno, da lahko cestni sklad SRS najame kredit do 3 milijard 900 milijonov din,
čeprav je bilo sprva predvidenih 5 -milijard. Mislim, da bi bilo prav dati možnost
cestnemu skladu SRS, da najame višji kredit, kot je predviden v zakonskem
predlogu in da se ta možnost tudi realizira, po eni strani zaradi tega, ker povzroča ustavitev del občutno škodo, po drugi strani pa so zadnje poplave močno
prizadele prav ceste, ki že doslej niso bile najbolje vzdrževane in bo njih sanacija terjala sedaj še večja sredstva.
Poleg tega pa moramo upoštevati težak položaj gradbenih in cestnih podjetijj ki so že sklenila pogodbe in temu primerno tudi pripravila delovno silo
in mehanizacijo, kar bi ob zmanjšanju sredstev ostalo neizkoriščeno.
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Končno želim opozoriti na nujnost, da se v proračunu za leto 1966 zagotovijo potrebna sredstva, ki so bila v ta namen obljubljena že leta 1963, pri čemer
pa bo treba pereče vprašanje naših cest obravnavati z drugačnega stališča kot
doslej. Precej vas je, ki ste sami koristniki cest in ki navadno mislite, da so
krive za slabo stanje cest le delovne organizacije, čeprav je resnični vzrok
drugje. Ze ob razpravljanju o varnosti prometa je bilo prav našem zboru ugotovljeno, da je poglavitni vzrok v načinu financiranja cest in da je treba prav
sistem financiranja cest spremeniti. Zal je razvoj te dejavnosti in gospodarskih
organizacij, ki se z njo ukvarjajo, danes veliko bolj nejasen, kot v katerekoli
drugi gospodarski organizaciji. Zato prosim in priporočam tovarišem, ki sodelujejo v pripravah gradiva za sprejem proračuna za prihodnje leto, da upoštevajo pripombe in predloge današnje razprave.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanec Franc Svetelj.
Franc Svetelj: Spregovoriti želim samo nekaj besed o pomenu samoupravnih odločitev občanov v sedanjih razpravah o bodočem gospodarieniu s
proračunskimi sredstvi.
Vsi, ki smo v zadnjih dneh sodelovali v najrazličnejših pogovorih .z, občani
na javnih tribunah in drugod, smo bili priča velikemu zanimanju ljudi za vsa
vprašanja, ki spremljajo proces uresničevanja novih gospodarskih ukrepov.
Lahko ugotovimo, da se začetne razprave o cenah in podobnih vprašanjih vse
bolj umikajo poglobljenim razgovorom proizvajalcev in vseh občanov o zelo
konkretnih vprašanjih gospodarjenja v delovnih organizacijah in zlasti te dni
o usklajevanju najrazličnejših oblik potrošnje z dejanskimi možnostmi, tako
posamezne delovne organizacije, kot komune. Zanimivo je, da je bilo v teh razpravah doslej vse več vprašanj, ki so se nanašala tudi na strukturo potrošnje
v republiki, na stroške za posamezne službe, na njihovo učinkovitost itd. Treba
pa je poudariti, da za dosedanje razprave v komunah še ni bilo na voljo dovolj
konkretnih podatkov o gospodarjenju, o katerih bi občani lahko govorili. Dosedanji pogovori v okviru krajevnih skupnosti in delovnih organizacij, so se marsikje zaključili s stališčem, da bo treba predloge za spremembo občinskih proračunov pravočasno in temeljito pripraviti in dati v razpravo občanom. Vsekakor so pozitivna prizadevanja v tistih občinah, kier so za te razprave že
pripravili, ali pa še pripravljajo, več možnih variant. Gre za to, da sedanjih
razprav v komunah ne podcenjujemo in da damo občanom kar največ možnosti,
da se odločijo za rešitev, ki bo najbolj ustrezala položaju komune v sedanjih
pogojih gospodarjenja. Razpravam o rebalansih ne bi smeli posvečati nič manjše
pozornosti, kot smo jo posvečali razpravam o družbenih planih v začetku leta.
Zelo napak pa bi ravnali tam, kjer bi iz kakršnegakoli vzroka dejansko
samoupravno odločitev občanov zamenjali s tehnokratskim in neživljenjskim
rezanjem posameznih postavk v proračunu z ugotovitvijo, da ni časa in da v
sedanjem položaju ni moč nič drugega storiti. V tem pogledu bodo imele občinske skupščine posebno odgovorno nalogo. Menim, da bi bilo treba pri reševanju številnih vprašanj, tudi v zvezi s proračuni, dati samoupravnemu mehanizmu res tisto mesto, ki mu v našem družbenem sistemu gre. Mislim, da bi
v tem smislu lahko sprejeli tudi ustrezno priporočilo občinskim skupščinam,
oziroma samoupravnim organom, ki bodo te dni o tem razpravljali.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Franc Svetina.
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Franc Svetina: Tovarišice in tovariši poslanci! Predloženi so trije zakonski predlogi, ki naj v skladu s prizadevanji gospodarske reforme in v mejah
možnosti uredijo proračunsko potrošnjo do konca leta. Kljub temu, da so bile
možnosti predlagateljev omejene, predvsem zaradi tega, ker so vsi ukrepi neizbežno vezani na ukrepe sprejete že v začetku leta, si je predlagatelj prizadeval,
da omeji proračunsko potrošnjo predvsem tam, kjer je to možno, čeravno ne
v vseh primerih tudi koristno. To dejstvo moramo imeti pred očmi, ko razpravljamo o predloženih restrikcijskih ukrepih. To dejstvo pa hkrati pomeni, da
struktura sedanjega proračuna po izvršenem rebalansu nikakor ne more biti
stvarno izhodišče za oblikovanje proračunske potrošnje v prihodnje, predvsem
v naslednjih letih.
Pozdravljam spremembo delitvenega razmerja med republiko in občinami
v korist občin, vendar menim, da ni prav nobenega razloga, da bi tej spremembi
delitvenega razmerja dajali večji pomen kot ga dejansko ima. Ce bi do te spremembe ne prišlo, bi občine, katerih proračunska potrošnja je kar najostreje
omejena, sploh ne bile zmožne kriti najosnovnejših potreb v zmanjšanih dohodkih. Menim, da je tudi udeležba republike na prispevkih iz osebnega dohodka realno postavljena, kajti v primeru, da bi se republiška udeležba še
zmanjšala, bi se samo občutno zmanjšali dohodki republiškega proračuna, razlike med razvitimi in neravnitimi občinami pa bi se še poglobile.
Podčrtati je namreč treba dejstvo, da so predvsem tiste občine, ki prejemajo
dopolnilna sredstva od republike, prisiljene omejiti celo tiste proračunske izdatke, ki so bili že doslej minimalni. Ce bodo te občine tudi v prihodnje zadržale
samo vlogo razdeljevalca skopo odmerjenih sredstev, se lahko upravičeno vprašamo, ali lahko te občine sploh še uresničujejo pravice in dolžnosti, ki jim jih
nalaga naša ustava in ki jim jih nalagajo statuti.
Problem se nam pojavlja v najbolj grobi obliki, ko ugotavljamo, da še vedno
nimamo metodologije, ki bi mogla objektivizirati proračunsko potrošnjo. Položaj,
v katerem smo se znašli, odločno zahteva odgovor predvsem na dvoje vprašanj:
prvič, kaj je financirati in v koliki višini, in drugič, kolikšna je dejanska obveznost republike z dopolnilnimi sredstvi pomagati občinam.
Menim, da danes, ob sklepanju o rebalansu pač nismo zmožni odgovoriti na
ta vprašanja in odgovor tudi že upoštevati pri sprejemanju rebalansa. To pa
seveda ne pomeni, da lahko čakamo, da se bodo stvari same po sebi uredile.
Prepričan sem, da v prihodnjih letih obseg proračunske potrošnje vendarle ne
bo mogel biti bistveno zmanjšan, da pa bo moral biti po namenu bistveno
spremenjen.
V zadnjih letih je proračunska potrošnja nenehno rasla. Nismo pa bili
zmožni rešiti nekaterih perečih vprašanj, ki smo jih izleta v leto načenjali.
Preteklost je ustvarila takšno neskladje, da smo za določene dejavnosti trosili
tako malo, da smo na primer pri otroškem varstvu globoko pod mednarodnim
povprečjem, na drugi strani pa smo trošili zelo velika sredstva za druge namene,
četudi smo sproti ugotavljali, da to ni v redu.
Tovarišice in tovariši poslanci! Naš zbor je doslej posvečal veliko pozornosti
tudi naši upravi. O tej naši upravi danes mnogo razpravljajo občani sami, pa
tudi tisk in druga sredstva za obveščanje vse bolj često prinašajo mnenja in
kritike na račun uprave. Štejem za potrebno, da vas seznanim z nekaterimi podatki, ki so tako presenetljivo neugodni, da naravnost terjajo razpravo.
Kljub priporočilom, kljub zahtevam po intenzifikaciji upravnega dela, nam
najnovejši podatki povedo, da število zaposlenih v upravi od leta 1961 dalje
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nenehno narašča. Govorili smo o razdržavljanju in smo ustanavljali zavode.
Danes ugotavljamo, da se je število zaposlenih v republiških zavodih od leta
1961 do danes povečalo za 24'%, število zaposlenih v občinskih zavodih pa kar
za 66 %. Stvar ne bi bila tako pereča, če ne bi ugotovili, da se je med tem
časom povečalo tudi število zaposlenih v republiški upravi za 4'% in v občinski
upravi za 3 %.
Kakorkoli si te pojave razlagamo, dejstvo je, da imamo danes v republiški
in občinski upravi zaposlenih čez 2000 uslužbencev več kot 1961. leta ali kar za
18 «Vo. Prav gotovo pa najbolj porazno učinkujejo podatki o kvalifikacijski strukturi. Človek, ki mu je znana problematika občinskih upravnih organov, morda
še ne bo preveč začuden ob dejstvu, da je v občinskih upravah komaj 6,5 '%>
uslužbencev z visoko strokovno izobrazbo in 41 %> uslužbencev, ki imajo manj
kot priznano srednješolsko izobrazbo. Ce nas ta podatek ne čudi, nas pa šokira
podatek, da je tudi v republiški upravi 41,4'"/o uslužbencev, ki imajo manj kot
priznano srednješolsko izobrazbo. Ce tem prištejemo še tiste, ki imajo priznano
srednješolsko strokovno izobrazbo po posebnih predpisih, dela danes v republiški upravi 52 '°/o zaposlenih, ki niso končali srednje šole.
V zavodih stanje ni bistveno boljše. V občinskih zavodih je še vedno 41 °/o
uslužbencev, ki nimajo priznane srednje izobrazbe. V republiških zavodih pa je
od vseh zaposlenih teh 31'%.
Iz predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1965 pa vidimo, da trošimo za potrebe
vseh državnih organov v republiki 32 "% vseh proračunskih sredstev ali 37 °/o
čistih sredstev republiškega proračuna po odbitku dopolnilnih sredstev.
Menim, da je skoraj odveč dokazovati, da z našo upravo ni vse v redu.
V interesu objektivne in konstruktivne kritike pa je, da se vendarle omejimo
pred slehernimi zlonamernimi opazkami na račun uprave, ker nam te lahko več
škodujejo kot koristijo. Menim, da moramo zavreči mišljenje, da so rezerve
edino v upravi, da je predimenzionirana uprava kriva proračunskih težav, da so
temu krivi samo upravni organi ali celo uslužbenci sami. Realizacija gospodarske reforme je stvar slehernega občana, sleherne organizacije in tudi slehernega proračunskega potrošnika. V zadnjem času je bilo že na več mestih
poudarjeno, da ni bistveno za varčevanje administrativno oženje obsega poti ošnje, temveč intenzifikacija dela. Glede tega pa menim, da ni mogoče posameznih dejavnosti a priori vnaprej izločiti, kot sem imel to priložnost slišati
in brati. Odklanjati je treba tudi poskuse, da se nekomu očita krivda, da bi bil
drug zaščiten.
Upam, da zastopam stališča našega zbora, če ponovno pozivam Izvršni svet
m preko njega Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo, da za naš
zbor pripravi predlog konkretnih ukrepov za zmanjšanje uprave, za intenzifikacijo upravnega dela in omejitev administrativnega dela na sploh, o čemer smo
na 3. seji in 15. seji našega zbora že razpravljali. Menim, da bo naš zbor sprejel
tudi izredne ukrepe, če bodo ti potrebni. Hvala lepa.
Predsednik Janez Hočevar: Naslednja govornica je Tatjana Lokovšek.
Tatjana Lokovšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Dosedanje proračunsko financiranje občin postavlja posamezne občine v neenakopraven položaj. Dosedanja praksa kaže, da so še nejasnosti pri določanju potrebnih pro-
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računskih sredstev za občine in da kriteriji za dodeljevanje dopolnilnih sredstev
v smislu 6. in 42. člena zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v
Socialistični republiki Sloveniji niso konkretizirani. 6. člen tega zakona pravi:
»Občini, ki ne more z dohodki, ki ji pripadajo na podlagi zakona, financirati
družbenih potreb in nalog, zagotavlja republika dopolnilna sredstva pod pogoji,
ki jih določa ta zakon.«
42. člen istega zakona pa pravi: »Če občina s svojimi dohodki, ki jih določi
v skladu z gospodarsko zmogljivostjo prebivalstva, ne more zagotoviti zadostnih
sredstev za izpolnjevanje nalog iz 41. člena v obsegu, kot je to potrebno glede
na gospodarsko, socialno in geografsko strukturo občine ter glede na temu
ustrezni družbeni in kulturni standard v občini, se ji zagotovijo dopolnilna sredstva iz rezpubliških sredstev. Republika zagotovi dopolnilna sredstva občini iz
prejšnjega odstavka ob pogoju, da stopnje prispevkov in davkov od dohodkov
občanov v tej občini ustrezajo stopnjam prispevkov in davkov na območju
občine s podobno gospodarsko razvitostjo, ki ne prejema dopolnilnih sredstev.«
Ker v predlogu zakona o spremembah zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem nisem našla zadostne
utemeljitve, bi bilo nujno, da pristojni republiški organi razčistijo in odgovorijo
na naslednja vprašanja:
Kakšna merila za dodeljevanje dopolnilnih sredstev občinam so bila uporabljena ob sestavi proračuna za leto 1965 in ob izdelavi rebalansa proračuna?
Ali so bile izdelane primerjalne analize in kakšne ter kaj so pokazale? Ah
ustreza višina proračunskih dohodkov posameznih občin na osnovi sedaj veljavnih instrumentov, skupno z dopolnilnimi sredstvi, načelom, ki jih določa
42. člen omenjenega zakona in dejanskim potrebam posameznih občin glede na
gospodarsko zmogljivost prebivalstva, glede na gospodarsko, socialno in geografsko strukturo občine, ter glede na temu ustrezni družbeni in kulturni standard v občini, kar še posebej velja za mestne občine? Kako so pristojni republiški organi konkretizirali določila 42. člena zakona in kako so ugotovili obseg
potreb posameznih občin v smislu tega člena? Dalje, ah je v skladu z duhom
zakona dejstvo, da se v mestih, razdeljenih na občine, formira na osnovi trenutno veljavnega sistema proračunskih dohodkov, zelo različna raven občinskega
financiranja? Ali je mogoče ob obstoju večjih občin v mestu zagotoviti usklajeno
raven financiranja skupnih potreb in družbenih služb ter skladen razvoj vseh
mestnih delov ali drugače rečeno, ali sedanji sistem financiranja omogoča realizacijo zakonskih določil oziroma enakopraven položaj posameznih občin v mestu,
upoštevajoč dejstvo, da v strukturi mestnih občin ni bistvenih razlik? Kako
nameravajo pristojni republiški organi zagotoviti uveljavitev kriterijev iz 6. in
42. člena zakona in s tem zagotoviti enakopraven položaj posameznih občin pri
sestavi proračuna za leto 1966?
V zvezi s tem bi rada opozorila, ne da bi predlagala amandma, na težaven
položaj občine Ljubljana-Vič-Rudnik, ki se kot mestna občina, v okviru mesta
Ljubljane, po svojih dohodkih lahko prišteva med občine z najslabšimi proračunskimi dohodki. Po planu za leto 1965 je bilo v začetku leta predvideno za
šolstvo, za kulturno-prosvetno dejavnost, za socialno Skrbstvo in za zdravstveno
varstvo več kot polovico proračuna. Ob sedanjem položaju bo do konca leta ta
občina zelo težko zmogla izpolniti svoje obveznosti in bo po vsej verjetnosti
prišla v tak položaj, da ne bo mogla izpolniti obveznosti do šolstva druge
stopnje, čeprav je znano, da je doslej v izpolnjevanju teh obveznosti na tretjem
mestu v Sloveniji. Zelo vprašljivo je, kako bo svoje obveznosti, katere ji nalaga
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zakon in ustava, lahko izpolnila v prihodnjem proračunskem letu, če razmerja
v financiranju ne bodo spremenjena in dohodki pravičneje razdeljeni. Hvala
lepa.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanka Vladka J an.
Vladka Jan: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice poslanke in tovariši poslanci! K 2. odstavku 1. člena zakona o določitvi dopolnilnih sredstev
občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem, predlagam amandma, po
katerem naj se v seznam občin, ki jim bodo. priznana še dopolnilna sredstva,
vnese tudi občina Skofja Loka z vsaj 20% udeležbo. To utemeljujem takole:
Občina Skofja Loka se je znašla po novih ukrepih v sila težkem položaju.
Medtem ko lahko zasledimo, da so se sredstva republiškega proračuna, glede na
prvotni plan, znižala za 3,7 %>, se proračunska sredstva naše občine znižujejo
za 12,5 %>. Naj še tako modrujemo o tem, kako skrčiti proračunska sredstva, ne
moremo ubežati precej poraznemu stanju, saj nam manjka, če nam ne bodo
priznana dopolnilna sredstva, kar 144 milijonov 720 tisoč dinarjev. Ker je potrošnja sedem mesecev tekla po vnaprej določeni dinamiki, zajame to znižanje
zadnjih pet mesecev. Sedaj pa smo se znašli še v slabših razmerah, ker smo bili
v začetku leta ob sprejetju proračuna prisiljeni določiti 18,2 fl/o stopnje iz osebnega dohodka. Vprašali me boste, zakaj nismo sledili priporočilom, naj se ta
stopnja ne bi zviševala. Prisiljeni smo bili to storiti zategadelj, da smo lahko
uravnovesili dohodke z izdatki in zagotovili, seveda v skladu s priporočili, šolstvu, zdravstvu in kulturi najnujnejše. Prav tako smo dosledno upoštevali določila, da sredstev iz zvišanega odstotka nismo vlagali v nobeno negospodarsko
investicijo. Zmanjšanje občinskega proračuna, ki nam grozi, če ne dobimo dopolnilnih sredstev, ta bi namreč znesla 79 milijonov, bo resno prizadelo obseg
in vsebino osnovnih dejavnosti. Še tako dobra volja občinske skupščine ne bo
pomagala. Prizadevanja občinske uprave na primer, da kar najbolj skrči število
zaposlenih, so že trčila na določbe zakona o delovnih razmerjih, po katerih bo
sproženi proces premeščanja delovne sile zaključen šele nekako v polovici prihodnjega leta. Vsem proračunskim postavkam pretijo močna znižanja. Prav
gotovo ne prenese kritike zlasti odnos do socialnega varstva, ki mu v danih
razmerah glede na zvišanje oskrbnine za odrasle in mladoletne v domovih, zdraviliščih in drugod, res ne kaže vzeti niti dinarja, čeprav se močno zavedamo, da
rejništvo, stalne denarne pomoči odraslim in mladini, priznavalnine in preživnine, naravnost kriče po zvišanju. A odkod:? Bomo res lahko pristali na 5 °/o
znižanje proračuna za šolstvo in prav toliko za zdravstvo, kamor je dodan še
12-milijonski odpis občinskega prispevka za zdravstveno zavarovanje kmetov?
Financiranje šol druge stopnje se maje baje kar po' vsej republiki. V medobčinski šolski sklad kane po novem občinskem proračunskem rebalansu iz
Škofje Loke priteči namesto 100 milijonov, le 47 milijonov.
Krčenja, vemo, niso smotrna, opravičljiva pa so, čeprav smo prepričani, da
ni smotrno, vzemimo že tako skromnemu knjižnemu skladu edine ljudske knjižnice odškrtniti pričakovana sredstva. Kako si bo namesto z 12 milijoni pomagal
s pičlimi 10 milijoni Loški muzej, Prizadet bo tudi zavod službe pravne pomoči,
pa komaj rojeni zavod loških poletnih prireditev, ki naj bi požlahtnjeval ves
kulturni, umetniški amaterizem. Pri skrbnem tehtanju, komu naj krčimo sredstva in koliko, ne zaradi zmanjšanih potreb, ampak zaradi nastalega položaja,
se zastavlja vprašanje, ali ne bi kazalo razmisliti o tem, ali na primer pred-
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vojaška vzgoja v nasprotju z znanstveno in kulturno dejavnostjo' res sodi v
občinski proračun in bi morda ne kazalo zagotoviti sredstev zanjo s proračunskimi sredstvi pri sekretariatu za narodno obrambo.
Utemeljevanje in pojasnjevanje upravičenosti amandmaja naj zaključim še
s pojasnilom, da je škofjeloška občina utrpela ob lanskih oktobrskih in letošnjih
poplavah silno škodo. Izkupiček za lani po vodi splavanih 70 milijonov pa je,
mimogrede povedano ta, da na našo prošnjo niti nismo bili uvrščeni v poplavno
območje, medtem ko so nekatere druge občine z bistveno drugačnim in ugodnejšim položajem v tem uspele. Letošnja poplava obeh sort pa je zopet uničila
za 250 milijonov komunalnih naprav, od teh 7 mostov, en jez itd. Za popravilo
vsega tega pa nimamo denarja. Še danes je zaradi uničenega mostu odrezana od
sveta vas Hotovlje. Kje so rešitve?
Predsednik Janko Hočevar: Naslednji govornik je Vladimir Birsa.
Vladimir Birsa: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke in poslanci!
V zvezi s proračunsko problematiko za preostale mesece tekočega leta smo tudi
v Novi Gorici precej razpravljali.
Po republiški oceni naj bi se zmanjšali občinski proračunski dohodki od
2 milijard 197 milijonov na 2 milijardi 139 milijonov dinarjev, ali za 2,6%.
Občinska skupščina je zaradi potrebe po večjih proračunskih izdatkih, povečala
stopnjo proračunskega prispevka iz osebnega dohodka od 6,8'»/o na 7,3 % in
iskala še dodatne vire dohodkov. Zato je tudi sprejela višji proračun, ki je predvideval realizacijo 2 milijardi 431 milijonov dinarjev. Tako znaša dejansko
zmanjšanje občinskih sredstev 12 % ali 292 milijonov dinarjev. Po odbitku obveznih rezerv se pa sredstva, ki jih je skupščina razporedila za proračunsko
potrošnjo, zmanjšajo za 323 milijonov. Pri najstrožji štednji vseh materialnih in
funkcionalnih izdatkov ter omejitvi osebnih izdatkov, pri čemer upoštevamo
zmanjšanje števila zaposlenih in povečanje osebnih prejemkov od 10% do
15% povprečno, računamo, da se lahko zmanjšajo razporejena sredstva največ
za 227 milijonov dinarjev. Tako ostane še vedno nekritih obveznosti za 96 milijonov dinarjev, ki jih bo morala skupščina prenesti kot neporavnane obveznosti v breme proračuna za leto 1966. Uskladitev tega primanjkljaja je
nemogoča, ker smo že pri rebalansu za 227 milijonov zagotovili le kritje obstoječih obveznosti. Na našo proračunsko potrošnjo vplivajo predvsem nekatere
službe in dejavnosti, ki so specifične za naše območje. Od skupnega števila 9100
borcev iz NOB je potrebnih pomoči v obliki priznavalnin nad 1200 borcev, kar
pomeni, da je bil vsak peti občan, glede na sedanje število prebivalcev, udeleženec narodnoosvobodilne borbe. Sredstva so zagotovljena samo za 378 borcev.
Socialno šibkih oseb imamo 1600, od katerih prejema 800 oseb podporo od
2000 do 10 000 din ali v povprečni višini 6000 dinarjev. Vojaških vojnih invalidov imamo 2214.
Tudi ureditev šolstva zahteva, glede na podedovano slabo osnovnošolsko
omrežje in glede na dejstvo, da je bilo potrebno na novo osnovati srednje in
strokovno šolstvo, nadpovprečna vlaganja, predvsem v nove zgradbe in v
opremo. Isto velja tudi za družbene dejavnosti, zdravstvo, socialno varstvo,
prosveto itd. Za razvoj vseh družbenih dejavnosti mora občinska skupščina
vlagati visoka sredstva tudi v stanovanjsko izgradnjo. Zaradi vse bolj razvijajočega se maloobmejnega in turističnega prometa se višajo stroški organov za
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notranje zadeve, za izdajanje propustnic, potnih listov in podobno, kot tudi
stroški za urejanje obmejnih prehodov, blokov in postaj milice.
Pri naporih za povečanje deviznega priliva, ki je tudi v interesu širše skupnosti, moramo prispevati večja sredstva za urejanje cestnih komunikacij, komunalnih naprav in ostale dejavnosti, kar vse vpliva na dotok tujcev. Zaradi večjega investiranja v šolstvo, v zdravstvo in v stanovanjsko izgradnjo se povečujejo obveznosti za odplačilo najetih posojil. Zaradi elementarnih nezgod v
juliju, avgustu in septembru, ki so povzročile za več kot 2 milijardi škode, se
bodo zmanjšali dohodki proračuna, obenem pa nastali nepredvideni izdatki za
vzdrževanje komunalnih objektov, za kritje neizterljivih prispevkov iz kmetijskega zdravstvenega zavarovanja, potrebno pa bo dati denarno pomoč tudi
socialno ogroženim družinam.
Iz povedanega je razvidno, da je nemogoče rebalansirati sprejeti proračun
za več kot 227 milijonov, s tem, da ostane po republiških ocenah še nepokritih
obveznosti za 96 milijonov dinarjev. K temu moramo pripomniti, da je po naših
ocenah realizacija proračunskih sredstev v višini 2 milijardi 139 milijonov dinarjev nerealna in računamo z dejansko realizacijo v višini 2 milijardi 56 milijonov ali za 83 milijonov manj in sicer pri prispevku iz osebnega dohodka.
Razlika pri prispevku iz osebnega dohodka je nastala zato, ker so republiški
organi predvideli porast osebnih dohodkov v zadnjih petih mesecih tekočega
leta po desetletni povprečni dinamiki v SRS, po kateri znašajo doseženi osebni
dohodki v zadnjih petih mesecih toliko, kolikor so znašali v prvih sedmih
mesecih. Tako ocenjeno petmesečno realizacijo osebnih dohodkov, pa so še povečali v skladu s predvidenim vplivom gospodarske reforme za nadaljnjih 15%.
Po naših ocenah, ki slonijo na dinamiki gibanja osebnih dohodkov v naši občini
v večjih gospodarskih organizacijah, kot so lesna industrija, jugoslovanske železnice, elektroindustrija itd., ne moremo pričakovati tako ugodnega porasta
osebnih dohodkov in v zvezi s tem tudi realizacije prispevka iz osebnega dohodka, kot ga je ocenila republika. Zato lahko z gotovostjo trdimo, da se bodo
nepokrite proračunske obveznosti povečale za nadaljnjih 83 milijonov dinarjev,
kar bo znašalo skupaj 179 milijonov dinarjev.
Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se
nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo-.
Ugotavljam, da je bil v razpravi dan amandma k drugemu odstavku 1. člena
zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem. V amandmaju tovarišica Vladka Jan predlaga, da se v 1. členu
zakonskega predloga v seznam občin, ki jim bodo priznana še dopolnilna sredstva, vnese tudi občina Skofja Loka z 20 % udeležbo. Prosim predstavnika Izvršnega sveta za izjavo o amandmaju.
Dragica Dekleva: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Dovolite,
da v imenu Izvršnega sveta dam mnenje glede amandmaja, po katerem naj bi
se tudi občina Skofja Loka uvrstila med občine, ki dobivajo dopolnilna sredstva.
Pri tem ne nameravam govoriti o osnovnih kriterijih, ki so vodili republiško
skupščino v začetku letošnjega leta, ko je odločala, katerim občinam republika
priznava dopolnilna sredstva. Takrat res niso bili izdelani objektivni kriteriji,
katerih tudi danes v celoti še nimamo, vendar pa je bila orientacija za določanje dopolnilnih sredstev takšna, da je republika takrat predvidela dopolnilna
sredstva le tistim občinam, katere brez teh dopolnilnih sredstev ne bi mogle
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izvrševati nalog, ki so jih predvsem v letošnjem letu prevzele v breme svojih
proračunov.
Res je, da je občina Škof j a Loka ena izmed občin, katerim se tudi po
izračunu v začetku leta proračunska sredstva niso bistveno povečala nasproti
letu 1964. Res pa je tudi to, da proračunska potrošnja občine Skofja Loka ni
bistveno manjša od proračunske potrošnje tistih občin, ki niso upoštevane pri
dopolnilnih sredstvih. Vemo, da so bile razprave ob določanju občin, ki naj
prejemajo dopolnilna sredstva, zelo obsežne in da so se v njih pojavljale tudi
težnje po tem, da bi veliko število občin prejemalo dopolnilna sredstva. Vendar
je že obstoječe število teh občin, namreč 37, jasen dokaz, da novi proračunski
sistem ni prinesel takih rezultatov, kakršne smo pričakovali, ter je število občin
z dopolnilnimi sredstvi mnogo preveliko. Zato bo treba poiskati nove kriterije,
oziroma nova merila, po katerih se bodo določala dopolnilna sredstva.
Republika je določbe zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti
v SR Sloveniji vendarle upoštevala, zlasti 42. člen in sicer v tem smislu, da je po
enotnih kriterijih ocenila možnosti formiranja oziroma oblikovanja proračunskih
dohodkov. Verjetno pa ni mogla v zadostni meri pokriti potreb proračunske
potrošnje, zlasti na področju družbenih služb; v mislih imam šolstvo in socialno
varstvo; kar pa je bilo posledica pomanjkanja proračunskih sredstev. Z drugimi
besedami to pomeni, da bi morala biti dopolnilna sredstva neprimerno večja,
kot pa so bila predvidena že v začetku letošnjega leta. Sedaj pa smo v povsem
drugačnem položaju, v katerem ni možnosti za povečanje proračunskih sredstev,
temveč smo celo prisiljeni zniževati proračunsko potrošnjo. To pomeni, da
ni mogoče širiti kriterijev In vključevati še nove občine ter hkrati upoštevati
vse specifičnosti, ki pri posameznih občinah v proračunski potrošnji nastopajo.
Zato smo tudi v obrazložitvi navedli, da se zavedamo1, da nismo našli novih
kriterijev za objektivizacijo proračunske potrošnje, temveč ti zakonski predlogi predstavljajo samo začasno ureditev oziroma še z njimi samo omogoča
izvrševanje nalog do konca proračunskega leta. Vemo pa, da stojijo pred nami
velike naloge. Tako bo treba proračunsko potrošnjo temeljito prečistiti ter
mnoge postavke iz nje izločiti. Verjetno bo treba poiskati tudi ustreznejša merila
o tem, do katere višine moramo za izvrševanje posameznih dejavnosti zagotoviti
sredstva posameznim družbeno-političnim skupnostim. Vendar pa bo mogoče o
tem razpravljati šele v pripravah proračunov za naslednje leto.
Konkretno za občino Skofja Loka bi lahko rekla samo to, da se ji zagotavlja
97 "/o proračunskih sredstev po republiški oceni. Jedro težav pa je v tem, da
je občina Skofja Loka sprejela višji plan proračunskih dohodkov, kot je bil
predviden po republiški oceni, ter je zato uvedla višjo stopnjo prispevkov kot
pa je bila priporočena od naše skupščine. Mi vemo, da je naša skupščina sprejela
priporočilo, naj celotna stopnja prispevka iz osebnega dohodka ne presega
17,5 °/o, vendar je 14 občin uvedlo višjo stopnjo. Seveda se pri teh občinah sedaj
občutneje znižujejo proračunska sredstva, kajti stopnja je bila od 17,5 Vo znižana
na 10,5 '%>.
Mislim, da bi z vključitvijo občine Skofja Loka med občine, ki dobivajo
dopolnilna sredstva, porušili osnovna načela za rešitev, katero je Izvršni svet
predlagal Skupščini. Če bi ugodili Skof ji Loki, bi morali hkrati še precej drugih
občin uvrstiti med tiste, ki dobivajo dopolnilna sredstva, pri tem pa vemo, da se
skupni obseg dopolnilnih sredstev znižuje od prvotnih 6 milijard 800 milijonov
na 6 milijard 360 milijonov dinarjev.
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Na pripombo tovarišice poslanke glede vključitve občin v odlok o določitvi
območij, v katerih je nastala škoda po poplavah v oktobru 1964, bi povedala le
to, da je Izvršni svet na svoji zadnji seji razširil odlok še na vse tiste slovenske
občine, ki prej niso bile vanj vključene. S tem se bo vsaj nekoliko olajšal težaven
položaj občinskih proračunov, kajti tako sproščena sredstva se bodo lahko uporabila za odpravo škode, ki so jo poplave prizadejale cestam in komunalnim
napravam.
Predsednik Janez Hočevar: Prosim še poročevalca odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov za stališče o amandmaju poslanke
Vladke Jan.
Miro Hegler: V celoti se strinjam z izvajanjem predstavnika Izvršnega
sveta. Ce pa tovarišica vztraja pri svojem amandmaju, prosim za odmor, da se
sestane odbor za proučevanje zakonkih in drugih predlogov.
Predsednik Janez Hočevar: Slišali smo izjavo predstavnika Izvršnega
sveta Dragice Dekleva, ki zavrača amandma poslanke Vladke Jan. S predstavnikom Izvršnega sveta se je strinjal tudi poročevalec odbora za proučevanje
zakonskih in drugih predlogov. Vprašam poslanko, če vztraja pri svojem
amandmaju.
Vladka Jan: Glede na obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta umikam amandma.
Predsednik Janez Hočevar: Razprava je končana. Prehajamo na
glasovanje. O posameznih zakonskih predlogih bomo glasovali ločeno.
Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto
1965 v celoti, skupaj z amandmajem k 13. členu, ki ga je sprejel odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ter se je z njim predlagatelj zakonskega
predloga strinjal. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko1. (Večina
poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec
dvigne roko.)
Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor sprejel predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1965.
Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks. 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 zbor soglasno sprejel predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks.
Dajem na glasovanje predlog zakona o spremembah zakona o določitvi
dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem v
celoti z amandmajem k 1. členu, ki ga je že sprejel odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov.
Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca dvigneta
roko.)
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Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog zakona o spremembah zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem.
Končno dajem na glasovanje še predlog odloka o prenosu dopolnilnih sredstev vloženih v rezervne sklade, v proračune družbeno-političnih skupnosti v
SR Sloveniji.
Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Organizacij sko-politični zbor soglasno sprejel predlog
odloka o prenosu dopolnilnih sredstev vloženih v rezervne sklade, v proračune
družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji.
Obveščam, da je vse zakonske predloge v enakem besedilu sprejel tudi
Republiški zbor.
Ob tej priložnosti želim omeniti, da smo v današnji razpravi in v razpravi
v odboru slišali precej koristnih pripomb, ki jih tu ne bom ponavljal. Ugotoviti
moram, da se nekatere pripombe in zahteve odbora ter zbora ponavljajo že več
let vedno ko razpravljamo o proračunih in o spremembah republiških proračunov. Prepričan pa sem, da bo- Izvršni svet v pripravah predloga proračuna
za leto 1966 večino teh predlogov in pripomb upošteval. Predlagam, da pooblastimo naš odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, da zbere
vse pripombe, ki smo jih v tej zvezi slišali že v prejšnjih letih na sejah odbora
in zborov in tudi na današnji seji ter da izvede selekcijo vseh teh predlogov
tako, da b>o> večino teh pripomb mogoče uveljaviti v debati o predlogu proračuna za leto 1966.
Rekel sem, da ne bom ponavljal teh pripomb, ki so po mojem mnenju
upravičene in terjajo temeljito obravnavo predloga proračuna za prihodnje
leto, če hočemo spremeniti njegovo strukturo, če hočemo postaviti ustrezen
sistem financiranja in tudi če hočemo rešiti nekatera vprašanja proračunskega
financiranja v mestu, razdeljenem na občine. Večino teh pripomb naj bi realizirali v predlogu proračuna za leto 1966. Posamezna vprašanja pa zahtevajo
globljo proučitev in spremembo sistema, zaradi česar jih verjetno ne bo mogoče
rešiti že v pripravah proračuna za leto 1966, temveč jih bo treba postopno
obravnavati in reševati v prihodnjem letu ter v naslednjih letih.
Dajem pol ure odmora.
(Seja je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 11.30.)
Predsednik Janez Hočevar: Preha j amo na 6. točko dnevnega
reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa o soglasju Skupščine SR Slovenije skladu Borisa Kidriča za najetje posojila v znesku 300 milijonov dinarjev.
Predlog sklepa ste že prejeli, naš odbor za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov pa je o tem razpravljal na današnji seji, zaradi česar pismenega
poročila niste prejeli. Prosim poročevalca odbora za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov Maksa Klanska, da ustno obrazloži mnenje odbora.
Maks Klanšek: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov
je na današnji seji obravnaval predlog sklepa o soglasju za najetje posojila,
ki ga dklad Borisa Kidriča najame za poravnavo svojih obveznosti v letu 1965.
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Odbor ni mogel sklepati o tem predlogu zaradi tega, ker mu trenutno ni
znano, kolikšne so obveznosti republike za prihodnje leto. Zato je sklenil zahtevati od pristojnih organov podatke o obveznosti republike za prihodnje leto,
obenem pa predlaga zboru, da razpravljanje in sklepanje o predlogu sklepa
odloži na eno od prihodnjih sej.
Predsednik Janez Hočevar: Ali želi predstavnik Izvršnega sveta
besedo? (Ne želi.)
Slišali ste poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov,
iz katerega izhaja, da niso rešena nekatera načelna vprašanja glede dajanja
poroštev v strani republike. Zaradi tega odbor predlaga, da o tem vprašanju
razpravljamo na eni od prihodnjih sej. Se strinjate s tem predlogom? (Poslanci
se strinjajo.) Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor sklenil, da se o tem vprašanju razpravlja na eni
od prihodnjih sej.
Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o komunalnih taksah, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
Izvršni svet je za svojega predstavnika določil Dragico Deklevo, pomočnika republiškega sekretarja za finance, katero prosim za ustno obrazložitev.
Dragica Dekleva: Tovarišice in tovariši poslanci! Predloženi zakon
o komunalnih taksah je eden izmed tistih, s katerimi usklajujemo našo dosedanjo zakonodajo s tega področja z novo ustavo. Zato ima tudi ta predlog
vse značilnosti ostalih elementov sistema dohodkov, s katerimi se financirajo
naše družbeno-politične skupnosti. Poudariti je treba, da se že s temeljnim
zakonom o komunalnih taksah prenašajo pristojnosti komunalnih taks na republike in z našim predlogom na občine. Tako se tudi na tem področju krepi
samostojnost komune pri izvajanju politike na njenem območju. Tudi na tem
področju naj bi torej komuna odslej lahko skoraj povsem upoštevala svoje
specifičnosti, čeprav gre pri tem za relativno drobne dohodke.
Doslej je zveza sama določala vse predmete, na katere so se lahko predpisovale komunalne takse, ona je določala vse obvezne oprostitve in postavljala
limite oziroma okvire teh taks. Z novim temeljnim zakonom pa oprošča zveza le
predmete, ki so že zavezani drugim oblikam dajatve in ureja plačilne obveznosti
le v primerih, pri katerih je potrebna enotnost v vsej državi, na primer pri vo~
jaških enotah. Predmete, za katere se lahko plačujejo komunalne takse, določa
sicer republika. Naša republika izkorišča to pravico na predlog občine le v
štirih primerih.
Pri tem moram posebej omeniti tretjo točko 4. člena zakonskega predloga,
po kateri bi smele občine predpisovati komunalno takso na izobešeno1 firmo
podjetij, obrtnih delavnic in gostinskih obratov. O tej točki je bilo namreč
precej razprave in različnih mnenj. Na eni strani je bilo rečeno, da so podjetja
in obrati z zakonom zavezani izobešati firmo in da potemtakem ni prav, da se
obremenjujejo s takso. Ta utemeljitev sicer drži, vendar pa je glede na vso
dosedanjo prakso nekoliko zakasnela. Na drugi strani pa so si občine odločno
prizadevale, da se omenjena točka vnese v zakon, češ da je taksa iz tega vira
dohodek, ki ga ne morejo pogrešati.
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Izvršni svet je o tem še posebej razpravljal in se odločil za formulacijo
po predlogu občin. Pri tem ugotavlja, da dohodek iz tega vira v proračunskih
globalih res ne pomeni mnogo, vendar so občine to takso za letos v glavnem
že pobrale po starem predlogu in sredstva seveda tudi že potrošile; glede na
občutna znižanje proračunskih dohodkov pa občine ne morejo pogrešati tega
vira dohodkov.
Vse ostalo, kar zadeva komunalne takse, naj bi uravnavale in določale
občine same, zlasti pa postavljale same svojo tarifo brez limitov, ki bi jih določila zveza ali republika in svojim razmeram primerno. K opisani ureditvi
komunalnih taks ali bolje rečeno k sistemu taks na splošno, želim načelno
pojasniti, da pomenijo zakoni o raznih taksah, ki so bili letos sprejeti, vključujoč tudi današnji predlog, res uskladitev z ustavo in z novimi zveznimi
zakoni, vendar pa sodim, da je v večini primerov taksa kot instrument dohodka
ob današnjem razvoju našega gospodarskega sistema skoraj gotovo nesodobna.
Razlog, da so se kljub temu ti zakoni predlagali v obstoječi obliki, pa je v tem,
da se zaradi nujnosti ukrepov in sprememb v sistemu naglo vrste predpisi in
jim je nemogoče slediti tudi z relativno drobnimi elementi, kakršne so po svoji
masi vsaj nekatere takse; poleg tega pa se morajo, kakor je rečeno, sprejemati
ti predpisi v dobi, ko družbeno-politične skupnosti spreminjajo svoje proračune
in jih bistveno znižujejo ter zato vsaj v tem trenutku ne morejo opuščati
nobenih možnih dohodkov.
Menim, da bo treba po stabilizaciji gospodarstva tudi sistem taks bolj nasloniti na ekonomske osnove in ustrezna sredstva zajemati manj ša'blonsko ter
na osnovi neposredne zainteresiranosti proizvodnih gospodarskih organizacij,
obrti, gostinstva, turizma, občana itd.
V pripravah je doživel predlog zakona veliko sprememb v zvezi s pripombami občin, ki so ibile vse konzultirane ter pripombami Glavnega odbora
Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, Turistične zveze Slovenije in
drugih zainteresiranih organizacij in organov. Sicer pa zaradi obstoječih predpisov in prej navedenih okoliščin prav vse pripombe niso mogle biti upoštevane, kar je v obrazložitvi predloga zakona pojasnjeno.
Menim, da sem s tem kratkim poročilom dopolnila obrazložitve zakonskega
predloga in prosim v imenu Izvršnega sveta, da sprejmete zakon o komunalnih
taksah kakor je predložen.
Predsednik Janez Hočevar: Prosim še poročevalca odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Cirila Kambiča za ustno obrazložitev.
Ciril Kambič: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov
Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
9. 9. 1965 obravnaval predlog zakona o komunalnih taksah, ki ga je Skupščini
SR Slovenije predložil Izvršni svet.
V načelni obravnavi zakonskega predloga se je odbor s predlogom strinjal.
V podrobni obravnavi je odbor razpravljal o amandmajih zakonodajno-pravne
komisije k 4. in 9. členu ter se z njim strinjal. Prav tako se je odbor strinjal
z amandmaji odbora za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora
k 4. in 6. členu predloga zakona.
Odbor je bil mnenja, da je treba tretjo točko 4. člena predlaganega zakona
črtati, ker ni v skladu z 2. členom, po katerem se komunalne takse plačujejo
za uporabo predmetov in storitev. Predloženo besedilo tretje točke 4. člena tudi
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zato ne ustreza, ker so delovne organizacije dolžne izobešati svoje firme.
Izobešanje firm podjetij, obrtnih delavnic in gostinskih obratov je tudi v javnem
interesu, ker je tako mogoče občanu oziroma turistu, da kar najhitreje najde
ustrezno podjetje, delavnico ali gostinski obrat. Prizadevanja nekaterih občin
so usmerjena predvsem v to, da se izobešajo sodobne firme, ki bi lahko prispevale k izboljšanju zunanjega videza posameznih mestnih delov. Predpisovanje
taks na izobešanje firm pa bi bilo v nasprotju s temi prizadevanji. Firma je tudi
osnovno sredstvo delovne organizacije in je zato podvržena prispevkom, ki se
plačujejo od osnovnih sredstev. Zato odbor za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov predlaga zboru, da tretjo točko 4. člena zakonskega predloga črta,
čeprav Izvršni svet temu nasprotuje.
Ob tem predlogu dajem še pojasnilo, da vsota pobranih taks za izobešene
firme znaša v Sloveniji 180 milijonov dinarjev. Vendar se zbirajo ta sredstva
predvsem v mestnih občinah in v celoti ne predstavljajo za občine tako velike
vsote, da tega dohodka občine v svojih proračunih ne bi mogle pogrešati.
Predsednik Janez Hočevar: Ugotavljam, da je odbor za proučevanje
zakonskih in drugih predlogov našega zbora predlagal k predlogu zakona o komunalnih taksah amandma, po katerem naj se tretja točka 4. člena zakonskega
predloga črta. Ker predstavnik predlagatelja zakona tega amandmaja na seji
odbora ni sprejel, ga prosim za ponovno izjavo.
Besedo ima Dragica Dekleva.
Dragica Dekleva: Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet predloženega amandmaja ne more sprejeti.
Dodatno k temu, kar sem že povedala oziroma k pojasnilu, da smo se oprli
na izrecne zahteve občin in nujnost, da se ne opušča nobenih možnih občinskih
sredstev, želim povedati še to, da se je to vprašanje postavljalo tudi teoretsko.
Treba je ugotoviti, da je teorija, po kateri se pod pojmom taks razume plačilo
za delo državnega organa, teorija, ki jo je deloma prevzela predvojna Jugoslavija še od Avstrije. V drugih državah, kot v Franciji, Italiji in drugod, so se že
od nekdaj predpisovale takse na najrazličnejše predmete. Znano je, da je bila
v Italiji celo taksa na okna. Nova jugoslovanska zakonodaja ni prevzela
avstrijske teorije o komunalnih taksah, saj že zakon o komunalnih taksah iz
leta 1959 določa, da se občinske takse predpisujejo na predmete. Zvezna uredba
o Občinskih taksah iz leta 1960 med taksnimi predmeti izrecno našteva firme.
Tudi temeljni zakon o komunalnih taksah določa, da se komunalne takse
plačujejo od predmetov, ki jih določi republika s svojim predpisom. Pri takšnem
stanju sodim, da se ni mogoče sklicevati na teorijo, da se pod pojmom takse
razume plačilo za delo državnega organa.
Glavni namen takse je pač fiskalni kot pri vseh 'davščinah. Tudi vse občine,
ki so se v pripombah k osnutku zakona zavzemale za dopustnost taks na firme!
so se sklicevale na fiskalni pomen teh taks. Takse na firme so bile redni občinski
dohodki, na katere so občine tudi v bodoče računale. Taksa na izobešene firme
je doslej predstavljala več kot tretjino dohodkov vseh komunalnih taks; z uveljavitvijo novega zakona, ko se bo število taksnih predmetov zmanjšalo, pa se
delež teh taks nasproti vsem taksam še povečuje.
Pri tem pripominjam še to, da so vse druge republike uvedle takse na
izobešenje firm in da je prav, če tudi v našem zakonu dopustimo to možnost
občinam, ki naj same odločijo, ali naj vrsto taks uvedejo ali ne. Zato menimo, da
20
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bi ne bilo umestno že z republiškim zakonom onemogočiti občinam uvedbo
te takse.
Predsednik Janez Hoč evar: Začenjam razpravo o predlogu zakona.
Kdo želi razpravljati? Besedo ima tovarišica Jolanda Kos.
Jolanda Kos: Tovarišice in tovariši poslanci! K predlogu zakona predlagam amandma, in sicer naj se v 4. členu doda peta točka, ki se glasi: »5. za
uporabo igralnih sredstev pri igranju posebnih iger na srečo.«
Predlagani amandma je sicer vezan na našo odločitev pri sprejemanju
predloga zakona o igrah na srečo, vendar moramo upoštevati mnenja občinskih
skupščin glede tega vprašanja. Po temeljiti obravnavi v skupščini občine Piran
je bilo predlagano, da se predpiše tudi taksa na igralna sredstva, ki jih uporabljajo le tuji državljani. Le tako dopolnjen zakon bo dal občinam možnost,
da predpišejo takso, ki jo bo v obstoječem stanju plačeval tuji partner. Ta taksa
pa pomeni za širšo družbeno skupnost čisti devizni priliv.
Prosim poslance, da predlagani amandma sprejmejo.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Mirko Zlender.
Mirko Zlender : Tovariši poslanci! Želim se zavzeti za predlog, ki ga
je Skupščini predložil Izvršni svet glede določitve obsega komunalnih taks, ki
so jih upravičene predpisati občinske skupščine.
Pravni razlogi, ki jih navajata zakonodajno-pravna komisija Skupščine in
pa odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, niso točni, kajti že
sama zakonodajno-pravna komisija je v svojem poročilu navedla, da se kljub
teoretskim pomislekom, da ne gre za takso, ki se plača le na predmete, lahko
vpelje taksa na izobešeno firmo, ker je tudi prejšnja zvezna uredba o taksah
takšno obdavčitev predvidevala. Menim, da pravno ni nobenega zadržka, da
se predpisovanje takšne takse občinskih skupščin dovoli. Če pa sledimo gradivu,
ki ga je imel Izvršni svet na razpolago ob določitvi, ali se naj zadrži taksa na
firmo ali ne, moramo ugotoviti, da so se skoraj vse občine, oziroma vsaj velika
večina občin zavzele za to, da se občinskim skupščinam prepusti odločanje
o tem, ali bodo predpisale takšno takso ali pa je ne bodo. Menim, da bi bolj
zadostili vplivu javnosti in stališču velike večine občin, če republika sprejme
predpis, s katerim se občinam dovoli, da lahko eventualno predpišejo takso
na firme, ne pa da republika to občinam izrecno prepove.
Morda je zanimivo tudi to, da je dosedanja zvezna uredba o taksah poznala
množico taksnih obveznosti, medtem ko predloženi zakon določa, da se komunalne takse lahko uvedejo le v štirih primerih. Smatram, da ne bi bilo oportuno
iti iz ene skrajnosti v drugo ter se hkrati tudi odpovedati dohodkov od tistih
taks, ki praktično pomenijo dodatni dohodek za občinske proračune. Pri tem
tudi ni prezreti okoliščine, da so druge republike, kot je tovarišica Deklevova
že povedala,' takšne predpise sprejele. Ne mislim, da bi se morali zgledovati
po njih, pač pa to navajam zaradi mišljenja posameznih občinskih skupščin, ki
predlagajo, da bi se ta taksna obveznost obdržala. Zato tudi jaz zagovarjam
stališče, naj se sprejme predlog zakona, ki ga je predložil Izvršni svet, medtem
ko naj se amandma odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov
ne sprejme.
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Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima
Maks Klanšek.
Maks Klanšek: Tovariši poslanci! Zavzemam se za predlog, ki ga je
dal odbor za proučevanje zakonskih in drugih, predlogov. Ne morem razpravljati o tem, ali pravni razlogi držijo oziroma ali je kakšen pravni zadržek ali ne,
vendar povsem iz praktičnih razlogov menim, da so reklamni napisi velikega
pomena za razvoj turizma. Zato je prav gotovo v interesu republike Slovenije,
ki je močno turistično območje, da so ti reklamni napisi lepi, kar je več vredno,
kot pa da poberemo 160 milijonov dinarjev teh taks, ki pa se tako ali tako
stekajo v glavnem le v proračune občin v Ljubljani, v Mariboru in še v nekaterih središčih.
Zato še enkrat izjavljam, da podpiram predlog odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov.
Predsednik Janez Hočevar: Slišali smo, da odbor vztraja pri amandmaju, da se tretja točka 4. člena zakonskega predloga črta.
V razpravi je bil dan tudi amandma poslanke Jolande Kos, da se v 4. členu
doda 5. točka, ki naj se glasi: »-5. za uporabo igralnih sredstev pri igranju posebnih iger na srečo.«
Prosim predstavnika Izvršnega sveta za izjavo o amandmaju poslanke Jolande Kos.
Dragica Dekleva: Tovarišice in tovariši! K amandmaju, ki ga je
predlagala tovarišica poslanka iz občine Piran, želim povedati naslednje:
Prvi predlog zakona o komunalnih taksah, ki ga je Izvršni svet predložil
Skupščini, je vseboval, kot je bilo že v uvodnem poročilu povedano, več možnosti
za pobiranje taks od predmetov in storitev, se pravi, imel je v 4. členu več
točk. Med temi točkami je bila navedena tudi taksa na igralna sredstva v lokalih, pri čemer so bile mišljene predvsem igralnice. V podrobnih razpravah
v odborih Skupščine pa je prevladalo mnenje, da bi se število taksnih predmetov
moralo zmanjšati; odbori so predlagali, naj se nekatere točke črtajo, med temi
tudi točka, ki je dopuščala takso na igralna sredstva. Izvršni svet je mnenja
odborov upošteval in v končnem predlogu navedeno takso izpustil.
Končno stališče Izvršnega sveta o amandmaju Jolande Kos bom sporočila
po odmoru.
Glede izjave tovariša poslanca, ki je govoril o amandmaju odbora za
proučevanje zakonskih in dugih predlogov, želim pojasniti samo to, da pri tem
ne gre za reklame, objave ali oglase, kar je prvotni predlog Izvršnega sveta
obravnaval v posebni točki. V tretji točki 4. člena gre za izobešeno firmo, ne
pa za reklame, objave, oglase in podobno.
Maks Klanšek (iz klopi): Mislil sem na firme, vendar sem se nerodno izrazil.
Predsednik Janez Hočevar: Odrejam 20-minutni odmor, da bi se
lahko sestal odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, ki. naj zavzame
stališče glede amandmaja Jolande Kos.
(Seja je bila prekinjena ob 12. uri in se je nadaljevala ob 12.30.)
20*
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Predsednik Janez Hočevar: Prosim predstavnika Izvršnega sveta za
izjavo o amandmaju tovarišice Jolande Kos.
Dragica Dekleva (iz klopi): Izvršni svet vztraja pri svojem predlogu. Glede amandmaja tovarišice Jolande Kos je Izvršni svet mnenja, da ni treba
povečevati števila predmetov, na katere lahko občine uvajajo takse, ker so že
predlagane možnosti dovolj široke in bo zadostovalo, če bodo te učinkovito
izkoriščane.
Predsednik Janez Hočevar: Zeli besedo še predstavnik odbora? (Da.)
Besedo ima Ciril Kambič.
Ciril Kambič: Odbor se je sestal in je amandma tovarišice Jolande
Kos zavrnil iz razloga, zaradi katerega predlaga zboru, da črta tretjo točko 4.
člena in amandma tovarišice Jolande Kos namreč nista v skladu z 2. členom
predloga zakona o komunalnih taksah, ki določa, da se komunalne takse plačujejo za uporabo predmetov in storitev, ki jih v tarifi komunalnih taks določi
občinska skupščina. Poleg tega pa meni odbor, da so igralna sredstva v igralnicah osnovna sredstva gospodarske organizacije in so tako že obdavčena.
Predsednik Janez Hočevar: Ali tovarišica Jolanda Kos vztraja pri
svojem amandmaju?
Jolanda Kos (iz klopi : Vztrajam pri amandmaju in prosim, da se
t> njem glasuje.
Predsednik Janez Hočevar: Predlagana sta dva amandmaja. Prvi
je amandma odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, po katerem
naj se črta tretja točka 4. člena, drugi pa je amandma tovarišice Jolande Kos,
ki predlaga, da se v 4. členu doda 5. točka z besedilom: »5. za uporabo igralnih
sredstev pri igranju posebnih iger na srečo«.
Prehajamo na glasovanje. Najprej glasujemo o amandmaju odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, po katerem naj se črta tretja točka
4. člena zakonskega predloga. Kdor je za amandma odbora, naj prosim dvigne
roko. (41 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (26 poslancev dvigne roko.)
Se je kdo vzdržal? (En poslanec dvigne roko.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel amandma odbora za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov k predlogu zakona o komunalnih taksah, v katerem naj se
črta tretja točka 4. člena, ki se glasi: »3. za izobešeno firmo podjetij, obrtnih
delavnic in gostinskih obratov.«
Dajem na glasovanje amandma poslanke Jolande Kos, ki predlaga, da se
v 4. členu zakonskega predloga doda petaj točka z besedami. »5. za uporabo igralnih sredstev pri igranju posebnih iger na srečo.« Kdor je za ta amandma, naj
prosim dvigne roko. (30 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (33 poslancev
dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (5 poslancev dvigne roko.)
Ugotavljam, da amandma ni dobil potrebne večine glasov in zato ni sprejet.
Prehajam na glasovanje o predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca dvigneta roko.)
Ugotavljam, da je predlog zakona o komunalnih taksah sprejet.
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Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o igrah na srečo, ki ga je Skupščini SR Slovenije
predložil Izvršni svet.
Prosim predstavnika predlagatelja za ustno obrazložitev.
Dragica Dekleva: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da
najprej sporočim dve redakcijski spremembi v predlogu zakona o igrah na
srečo. V 2. členu, kjer so navedene posamezne vrste iger, je treba naziv igre
»baccara tontva trente« spremeniti tako, da gre za dve igri »baccara tontva« ter
»trente et quarante«. V 9. členu pa se besedi »vratarska služba« spremenita
v »recepcijska služba-«.
Tudi predlog zakona o igrah na srečo pomeni uskladitev z ustavo oziroma
s temeljnim zakonom. Kakor temeljni zakon, tako tudi naš predlog ne prinaša,
v zvezi z doslej običajnimi igrami na srečo kakšnih bistvenih sprememb in tako
ostanejo tudi pri nas v veljavi v glavnem določila temeljnega zakona. Vendar
se pojavlja v predlogu nov element, ki ga doslej v naših predpisih nismo imeli.
To so posebne igre na srečo. Pod ta termin uvršča zakon igre, ki so posebna
dejavnost igralnic, v svetu znanih pod imenom »kazino«. 2e dalj časa se postavlja s strani turizma tudi pri nas zahteva po uvedbi takih igralnic, ki naj bi
tujim turistom, ki si tega žele, nudile tudi to vrsto razvedrila. Izkušnje v drugih
državah kažejo, da je ta dejavnost že sama na sebi dokaj donosna, ne glede na
to, da privablja in veže na bivanje določen krog turistov, bodisi zaradi njihove
pasije, bodisi da jih te igre privlačijo občasno in iz radovednosti. Vsekakor je
potrošnja teh turistov ne le pri igri, temveč tudi v gostinstvu, za nas zaradi deviznega priliva precej pomembna. Iz povedanega izhaja, da je ta oblika iger
namenjena izključno tujim turistom in ni treba obsežne je obrazlagati dejstva,
da so naši državljani pri tem izključeni.
Odobritev ustanovitve takih igralnic je vezana na republiške organe, pa tudi
drugi pogoji so postavljeni tako, da se omenjene igralnice lahko osnujejo le
v krajih, kjer je razvoj turizma dosegel raven velikih tujsko-turistienih centrov,
kakršna sta v naši republiki trenutno le Bled in Portorož. Poskusno igranje,
ki se je doslej izvajalo v omenjenih dveh krajih, je le začasno in po posebnem,
zveznem privoljenju, s sprejetjem zakonskega predloga pa bo definitivno pravno
ure j eno.
Glede vseh drugih podrobnosti se sklicujem na pismeno obrazložitev in
prosim, da zakon sprejmete.
Predsednik Janez Hočevar: O predlogu zakona je razpravljal odbor
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. Prosim Vlada Mišico, poročevalca
odbora za ustno poročilo.
Vlado Mišica:. Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega
zbora Skupščine je o predlogu zakona o igrah na srečo razpravljal na seji dne
9. 9. 1965. Pismeno poročilo k predlogu zakona ste že prejeli.
Na omenjeni seji se je odbor strinjal z amandmaji zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije k ,1., 2., 5., 8., 10. in 12. členu, ni pa se strinjal
s predlaganim amandmajem k 13. členu zakonskega predloga.
Odbor je sprejel amandma k 6. in k 9. členu, s katerima se je predstavnik
Izvršnega sveta strinjal.
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Odbor pa si je pridržal pravico odločati o amandmaju zakonodajno-pravne
komisije .Skupščine k 13. členu. Pomisleki odbora so vam bili s poročilom pismeno sporočeni. Odbor je na današnji seji ponovno razpravljal o 13. členu predlaganega zakona o igrah na srečo ter ugotovil, da je zakonodajno-pravna komisija Skupščine ponovno razpravljala© zakonskem predlogu na seji dne 14. 9. 1965
in se strinjala s pomisleki, ki jih je izrazil odbor ter predlagala, da v drugi vrsti
prvega odstavka ostane beseda »prireditelj« namesto besed »delovna organizacija« kot je bilo prej predlagano. Prav tako v drugi vrsti drugega odstavke
ostane beseda »prireditelja« in se ne nadomesti z besedama »delovne organizacije«. Drugi amandmaji k temu členu, ki jih je predlagala zakonodajno-pravna
komisija Skupščine, so redakcijskega značaja in naj ostanejo nespremenjeni.
V imenu odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov predlagam
Organizacijsko-političnemu zboru, da predlog zakona o igrah na srečo sprejme
z amandmaji odbora in zakonodajno-pravne komisije Skupščine. Amandmaji
so navedeni v poročilih, ki ste jih že prejeli.
Predsednik Janez Hočevar: Tovariš Mišica, prosim še za izjavo
o amandmajih Izvršnega sveta k 2. in 9. členu.
Vlado Mišica: Se strinjam. Spremembi sta redakcijskega značaja.
Predsednik Janez Hočevar: Želi besedo še predstavnik zakonodajnopravne komisije. (Ne želi.)
Začenjam razpravo. Besedo ima tovarišica Jolanda Kos.
J o 1 a n d a Kos: Tovarišice in tovariši poslanci! K predlogu zakona predlagam amandma in sicer k 6. členu, v katerem naj se v tretji vrsti za besedo
»mnenje« dodajo besede »pristojne občinske skupščine«. Tako bi se dopolnjen
prvi stavek 6. člena glasil: »Za prirejanje posebnih iger na srečo je potrebno
posebno dovoljenje, ki ga izda po prostem preudarku Republiški sekretariat za
finance, potem ko dobi mnenje pristojne občinske skupščine, Rpubliškega sekretariata za gospodarstvo in Republiškega sekretariata za notranje zadeve«.
Smatram, da je mnenje pristojne občinske skupščine pri izdaji dovoljenja
oziroma ustanovitvi organizacije za prirejanje posebnih iger na srečo več kot
potrebno'. Občinska skupščina je namreč najbolj zainteresirana pri odločitvi,
kje in pri kateri delovni organizaciji se organizira taka dejavnost, ki je sicer
tesno povezana s smernicami razvoja določenega območja. To stališče je edino
upravičeno in pravilno, saj občinska skupščina sicer ustanavlja vse delovne
organizacije in zavode na svojem območju.
Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se
nihče.) Prosim predstavnika Izvršnega sveta za izjavo o amandmaju tovarišice
Jolande Kos.
Dragica Dekleva: Tovarišice in tovariši! Predlagana sprememba po
mojem mnenju ni potrebna, ker je predlagatelj oziroma ustanovitelj delovne
organizacije, ki začne s prirejanjem posebnih iger na srečo, občinska skupščina in
je zato njeno posebno poprejšnje soglasje nepotrebno; občinska skupščina tako
sama predlaga republiškim organom izdajo dovoljenja za prirejanje posebnih
iger na srečo.
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Predsednik Janez Hočevar: Prosim poročevalca odbora, da pove
svoje mnenje oziroma da pojasni, če želi, da se sestane odbor.
Vlado Mišica: Mislim, da je odgovor predstavnika Izvršnega sveta
utemeljen ter menim, da sprememba ni potrebna.
Predsednik Janez Hočevar: Ali želi še predstavnik zakonodajnopravne komisije dati svoje mnenje.
Marijan Jenko: Menim, da je predlog amandmaja v redu. Smatram,
da v bistvu ničesar ne menja pri soodločanju, vendar ta pravica občine iz dosedanjega besedila predloga zakona ne izhaja.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš Maks Klanšek.
Maks Klanšek: Predlagam, da se sestane odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. Zato prosim za pet minut odmora.
Predsednik Janez Hočevar: Odrejam 10 minut odmora, da se sestane odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov.
(Seja je bila prekinjena ob 12.45 in se je nadaljevala ob 13. uri.)
Predsednik Janez Hočevar: Prosim poročevalca odbora za izjavo
o amandmaju.
Vlado Mišica: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor se je sestal in
razpravljal o amandmaju Jolande Kos. Ker je ugotovil, da je sistem dela v
republiških organih tak, da se ti vedno posvetujejo z občinskimi organi in
občinskimi skupščinami in da ostali del predloga zakona obravnava to sodelovanje, odbor ni sprejel amandmaja in tudi zboru predlaga, da ga ne sprejme.
Predsednik Janez Hočevar: Prosim še predstavnika zakonodajnopravne komisije.
Marijan Jenko: Sem istega mnenja kot odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov.
Predsednik Janez Hočevar: Ali tovarišica Kos vztraja pri amandmaju?
Jolanda Kos: Ze uvodoma moram povedati, da nisem pravnik, vendar
jemljem zakon kot celoto. Splošne tendence in intencije zakona sicer poznam,
vendar vztrajam pri amandmaju, ker smatram, da bi zakon kot celota moral
povedati tudi to, kar sta povedala predstavnika odbora in komisije.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš Adolf Arigler.
Adolf Arigler: Tovarišice in tovariši poslanci! Moram predvsem
poudariti, da se s predloženim amandmajem po vsebinski strani popolnoma
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strinjam. Vendar, ker je Republiški zbor ta zakon že sprejel v predloženem
besedilu in ker je amandma v bistvu vsebinsko res nepomemben, kajti dvomim,
da bi sekretariat za finance, zlasti ob tej razpravi, kdajkoli dal dovoljenje brez
poprejšnjega mnenja občinske skupščine, se strinjam s poročevalcem odbora
in z mnenjem zakonodajno-pravne komisije ter izjavljam, da za amandma iz
teh razlogov ne bom glasoval.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš Maks Klanšek.
Maks Klanšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da se tudi
jaz oglasim v razpravi o amandmaju tovarišice Kosove.
Želim namreč poudariti, da gre res za čisto formalno in po mojem mnenju
tudi nepotrebno vprašanje. V drugi vrsti 6. člena je povedano, da dovoljenje
za prirejanje posebnih iger na srečo izdaja po prostem preudarku Republiški
sekretariat za finance, potem ko dobi mnenje Republiškega sekretariata za
gospodarstvo in Republiškega sekretariata za notranje zadeve. Ko je dano
Republiškemu sekretariatu za finance pooblastilo, da odloča po prostem preudarku, ta ni dolžan upoštevati niti mnenje Republiškega sekretariata za gospodarstvo niti mnenja Republiškega sekretariata za notranje zadeve, prav tako
pa ne mnenja občinske skupščine, če sprejmemo amandma, ki je bil predložen.
Strinjam se z izjavo poročevalca odbora, ko je rekel, da je v sistemu dela
republiških organov posvetovanje z občinskimi skupščinami. To je popolnoma
normalno, kajti niti Republiški sekretariat za notranje zadeve niti Republiški
sekretariat za gospodarstvene moreta dati mnenja, ne da bi na terenu ugotovila,
ali so pogoji za to ali niso. Menim torej, da ni strahu, da v tem primeru občinska
skupščina ne bi mogla odločilno sodelovati, čeprav ne sprejmemo amandmaja.
Se enkrat pa poudarjam, da dokončno vendarle Republiški sekretariat za
finance po svojem prostem preudarku odloča o tem, ali bo tako dovoljenje
izdal ali ne. Zato bom glasoval proti amandmaju.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Jolanda Kos,
Jolanda Kos: Ker je Republiški zbor zakon že sprejel in ker je v
interesu vseh, da se zakon čimprej sprejme, torej zaradi proceduralnih vprašanj,
in zaradi pravkar navedenih okoliščin, amandma umikam!
Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo besedo? (Ne želi.) Ce ne,
zaključujem razpravo in dajem predlog zakona o igrah na srečo na glasovanje
skupno z amandmaji odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ter
zakonodajno-pravne komisije. Amandmaji so navedeni v pismenih poročilih in
jih je predstavnik predlagatelja že sprejel ter so tako postali sestavni del
zakonskega predloga. Prav tako je odbor sprejel amandmaja Izvršnega sveta, ki
sta bila predložena na današnji seji in sta v glavnem redakcijskega značaja.
Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko? (Večina poslancev
dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (En poslanec dvigne roko.) Se je kdo' vzdržal?
(Nihče.)
Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog zakona o igrah na srečo skupno z
amandmaji odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ter zakonodajno-pravne komisije.
Zakon je bil v enakem besedilu izglasovan tudi v Republiškem zboru.
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dnevnega reda, to je na obravnavo in
dodelitvi sredstev za odpravo posledic poplav
SR Slovenije predložil Izvršni svet.
sveta dati še ustno obrazložitev.

Dragica Dekleva (iz klopi): Hvala! Sklicujem se na pismeno obrazložitev.
Predsednik Janez Hočevar: Ali želita besedo poročevalca odbora za
proučevanje zakonskih in drugih predlogov ter zakonodajno-pravne komisije?
(Ne želita.)
Pričenjam razpravo. Ker ne želi nihče razpravljati, dajem predlog odloka
na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor sprejel odlok o dodelitvi
sredstev za odpravo posledic poplav v letu 1964.
Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je poslansko vprašanje.
Kot vam je znano, je na 25. seji našega zbora poslanec Dušan Barbič
zastavil Izvršnemu svetu vprašanje v zvezi z reorganizacijo republiške uprave.
Predstavnik Izvršnega sveta je na vprašanje že deloma odgovoril na 26. seji
zbora, medtem ko je za dopolnitev odgovora zaprosil odložitev do današnje
seje. Zbor je s tem soglašal in zato1 prosim predstavnika Izvršnega sveta,
Franceta Kutina, republiškega sekretarja za pravosodje in oboo upravo, da dopolni odgovor na poslansko vprašanje poslanca Dušana Barbiča.
France Kutin: Tovarišice in tovariši poslanci! Prvo vprašanje Dušana
Barbiča, poslanca Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije,
se glasi: »V kakšnem obsegu so bili doseženi cilji reorganizacije republiške
uprave, predvsem v smislu izboljšanja funkcionalnosti in organizacije poslovanja kot tudi kadrovske strukture in zmanjšanja izdatkov. Ce pa cilji niso
bili doseženi, kakšni so vzroki za to in kdaj bodo ti odpravljeni?«
Kadar ocenjujemo aktivnost v zvezi z reorganizacijo uprave, v našem primeru republiške uprave, moramo pri tem izhajati iz izhodišča, da gre za trajen
proces prilagajanja uprave spremenjenim razmeram in potrebam. Večkrat sicer
dobiva ta aktivnost kampanjski značaj, je neenakomerna in se pojavlja na mah
v določenih obdobjih, ko delujejo na njeno intenziteto predvsem posamezni
činitelji. Če ostane odvisna samo od teh činiteljev, ne more v celoti doseči
svojega namena.
Tudi reorganizacija republiške uprave je vključena v stalni proces sprememb
v celotnem sistemu državne uprave, ki so posledica spremenjenih funkcij
družbeno-političnih skupnosti od federacije do bbčin. Ta proces je tembolj
zapleten zato, ker neposredno sledi odpravi okrajev, ki je prinesla v funkcionalnost republiške uprave bistveno nove elemente. Reorganizacija je bila izvedena na osnovi zakona o republiški upravi in zakona o organizaciji republiške
uprave Socialistične republike Slovenije.
Namesto prejšnjih 19 republiških sekretarjev jih imamo sedaj samo devet
in dva sekretariata kot strokovni službi Izvršnega sveta. Namesto prejšnjih
28 samostojnih republiških upravnih organov pa imamo po reorganizaciji 15
samostojnih republiških upravnih organov ter 3 organe oziroma organizacije,
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ki opravljajo za republiko pomembne zadeve in imajo lastno administracijo,
skupaj torej 18, kar predstavlja zmanjšanje števila samostojnih organov republiške uprave za 36 '°/o.
V času pred reorganizacijo, po stanju 31. 3. 1965, je bilo vrepubliški
upravi ,1666 zaposlenih z rednim delovnim časom. Po reorganizaciji pa imamo
1654 zaposlenih, in sicer po stanju 1. 7. 1965. Število zaposlenih se torej v
povprečju ni bistveno spremenilo. Če k temu dodamo, da se po novih podatkih,
ki so jih dali posamezni upravni organi, lahko predvideva v vseh republiških
upravnih organih do konca leta nadaljnje znižanje za 90 zaposlenih, pričakujemo,
da se bo do konca letošnjega leta število zaposlenih v republiških upravnih
organih zmanjšalo v globalu za 12 do 15'°/».
Da bi reorganizacija, ki je odprla vrsto vprašanj: organizacijskih, kadrovskih, finančnih in drugih, ne povzročila motenj v delovanju republiške uprave
in da bi zagotovila kontinuiteto v njenem delu, je Izvršni svet na svoji
seji ,11. 5. 1965 sprejel poseben zakon o začasnem financiranju materialnih
obveznosti odpravljenih republiških upravnih organov in določil, da morajo
vsi republiški upravni organi predložiti do 31. 5. 1965 nove predloge predračunov za financiranje svoje dejavnosti v letu 1965. Sprejel je tudi nekatere
smernice za razporejanje delavcev odpravljenih republiških up-ravnih organov.
Dalje je Izvršni svet na svoji seji 18. 8. 1965, ko je razpravljal o rebalansu
republiškega proračuna za letošnje leto in valorizaciji osebnih dohodkov, sprejel
tudi sklep o zmanjšanju števila zaposlenih v republiški upravi globalno najmanj
za 10 do 15'%. Zaradi izvedbe tega sklepa so bili v okviru odbora Izvršnega
sveta za družbeno-politični sistem opravljeni razgovori s predstojniki republiških
upravnih organov, na osnovi katerih je bik> ugotovljeno, da po sedanjih predvidevanjih lahko računamo z nadaljnjim zmanjšanjem števila zaposlenih v
republiških upravnih organih, in sicer približno še za 10,21 % do konca letošnjega leta.
Vsekakor moramo pri tem ugotoviti, da sam številčni kazavec ne more
in ne sme biti osnovni kriterij za oceno racionalnosti števila zaposlenih v republiški upravi. Osnovni kriterij mora ostati vsekakor funkcionalnost uprave,
njena kvaliteta ter racionalnost obsega dela. Zato bi vsake prenagljene odločitve lahko imele za posledico občutno škodo.
Na podlagi razgovorov s predstojniki republiških upravnih organov je
odbor Izvršnega sveta za družbeno-politični sistem poslal Izvršnemu svetu
poročilo, v katerem med drugim ugotavlja, da ne bi bilo umestno prezreti
dejstva, da so bih prav ob reorganizaciji republiške uprave ukinjeni okraji,
kar je imelo za posledico povečanje nalog v republiški upravi ter da se je že
z ukinitvijo okrajev na splošno znatno zmanjšalo število zaposlenih v upravi.
Dalje naj se upošteva, da pomeni 10 do 15 '%> zmanjšanje števila zaposlenih v
letu 1965 le orientacijo v prvi fazi, medtem ko naj v drugi fazi posamezni
organi z notranjimi izboljšavami v metodi dela in z izboljšanjem strukture
ter kvalitete kadra dosežejo še nadaljnje zmanjšanje števila zaposlenih, vendar
tako, da ne bo s tem prizadeta kvaliteta dela republiške uprave. Dalje je odbor
opozoril na realno možnost, da se v letu 1965 izvede zmanjševanje zaposlenih
in racionalizacija delovnih mest, predvsem z odpravo delovnih mest, ki jih
zasedajo delavci z nepopolnim delovnim časom oziroma na podlagi delovršne
pogodbe, poleg tega pa naj se na izpraznjena mesta tistih delavcev, ki bodo
v tem letu izpolnili pogoje za pokojnino, po možnosti ne sprejemajo novi de-
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lavci, temveč naj se njihovo delo poskuša porazdeliti med ostale redne delavce
upravnega organa.
Za zaključek lahko ugotovimo, da je republiška uprava v tem obdobju,
deloma pa je bila tudi v obdobju lanskega leta, pod stalnim pritiskom zahtev
in ukrepov za racionalizacijo dela in zmanjšanje števila zaposlenih. Razumljivo
pa je, da glede na kratek čas po reorganizaciji še ni mogoče z zanesljivimi podatki prikazati dejanskega stanja. Proračunska razprava za leto 1966 pa bo prav
gotovo' lahko že precej jasno osvetlila vsa vprašanja v tej zvezi.
Drugo vprašanje, ki se nanaša na zavode, se glasi: V naši republiki imamo
večje število zavodov, ki se v celoti ali deloma financirajo iz republiških sredstev. Ali je tako široka mreža teh zavodov res nujna in družbeno upravičena,
ter ali so bile potrebe po republiških sredstvih za sedanji obseg in način poslovanja teh zavodov proučene in kako se je to izvršilo. Kako se kontrolira
poraba sredstev, ki jih tem zavodom daje republika in kakšni so rezultati te
kontrole? Ali in kako je bilo ugotovljeno, da na določenem področju, se pravi
da na področju, na katerem deluje zavod, ne izvršuje istih nalog že upravni
organ ali kak drug zavod? Kakšni ukrepi so predvideni za večjo koordinacijo
dela posameznih zavodov in za smotrnejšo organizacijo' teh zavodov?
Vseh republiških zavodov je po številu 116, in sicer več vrst. Zavodov,
ki so po zakonu o republiški upravi republiški upravni organi oziroma organi,
ki opravljajo zadeve, ki imajo pomen za Socialistično republiko Slovenijo, je
šest: zavod za planiranje, zavod za statistiko, zavod za cene, zavod za rezerve,
zavod za mednarodno tehnično sodelovanje in hidrometeorološki zavod. Ti
zavodi se v glavnem obravnavajo kot republiški upravni organi ter so zato
podvrženi takim organizacijskim, kadrovskim in finančnim spremembam, kakor
drugi republiški upravni organi. Nadalje so zavodi, katerih dejavnost se deloma
financira iz proračunskih sredstev neposredno, na podlagi pogodb z republiškimi
upravnimi organi ali pa iz skladov za potrebe državne uprave. Takšnih zavodov
je okoli 40, s tem, da nekateri od njih, teh je 27, opravljajo trajnejše in pomembnejše naloge s področja državne uprave in so temu ustrezno financirani
iz republiških proračunskih ,sredstev, na primer: muzeji, zavod za napredek
šolstva, zavod za zdravstveno varstvo, zavod za strokovno izobraževanje, inštitut
za sociologijo' in filozofijo itd. V ta krog sodi še 14 zavodov, ki praviloma ne
opravljajo nalog s področja državne uprave in so le dotirani iz proračunskih
sredstev, na primer: zavod za pogozdovanje krasa, arboretum Volčji potok,
zavod za gojitev divjadi itd. Tretjo vrsto predstavljajo zavodi, ki se samostojno
financirajo iz plačil in storitev in iz drugih dohodkov ter poslujejo po predpisih,
ki veljajo za gospodarske organizacije. Ti zavodi povsem samostojno urejajo
svoja organizacijska, kadrovska in finančna vprašanja v skladu z obstoječimi
predpisi. Med temi so: zavod za raziskavo materiala in konstrukcij, turbo'
inštitut, metalurški inštitut in drugi.
Vprašanje, ali je obstoj tako obširne mreže teh zavodov res nujno potreben
in družbeno upravičen, je mogoče obravnavati z več vidikov. Spričo heterogenega stanja in dejstva, da je prav to področje najmanj proučeno, ni mogoče
dati zadovoljivega odgovora. Če se omejimo na zavode, ki ddbivajo iz proračuna
izdatnejša sredstva in opravljajo tudi zadeve s področja državne uprave, teh
je 27, ugotovimo, da zaposlujejo skupaj 1177 delavcev, katerih število je nasproti
letu 1961 naraslo za 22,6 °/o. Po strokovnosti imajo ti republiški zavodi 403 delavce ali 34 %> s fakulteto, 47 delavcev ali 4 '%> z višjo šolo, 230 ali 19 %> s popolno
srednjo šolo in 59 ali 5'% s priznano visoko ali višjo izobrazbo. Struktura
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delavcev po strokovnosti je precej ugodnejša kakor pri republiških upravnih
organih, kar je tudi povsem razumljivo. Ti zavodi so v letu 1964 razpolagali
za svojo dejavnost z 2 936 942 000 dinarji, pri čemer so iz proračunskih sredstev
dobili 1 420 108 000 dinarjev, kar pomeni 48,4 "/o vseh sredstev, kar so jih imeli
za svoje poslovanje.
Posebej bo treba ugotoviti, kako naj se ooenjuje efekt dejavnosti zavodov
z vidika pravočasnosti in kvalitete izdelave naročil, uporabe namenskih sredstev
in podobno1. Seveda pri tem ne bo mogoče vselej angažirati administrativne
kontrole, ker gre tudi za zavode s samostojnim financiranjem, ki imajo svoje
samoupravne organe, v katerih so po večini tudi predstavniki javnosti. Taki
zavodi opravljajo svoje naloge pretežno na podlagi sklenjenih pogodb in bo
zato treba doseči, da bodo v bodoče zahteve iz pogodb bolj dosledno spoštovale,
da se bo preverjala njihova izvršitev in da bodo sledile ustrezne posledice
zaradi neizvršitve zahtev. Pri tem so pomembni roki, kvaliteta, obseg, cena
storitev itd.
Končno naj še povem, da je v smislu sklepa Izvršnega sveta zbral Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo tudi gradivo o državnih
organih in nekaterih zavodih, ki se deloma ali v celoti financirajo iz proračuna. Gradivo je bilo 10. septembra letos poslano Izvršnemu svetu in republiški skupščini. Čeprav so zbrani podatki še zelo pomanjkljivi, bodo' morda
lahko služili kot izhodišče za bližnjo poglobljeno razpravo in sklepanje o navedeni problematiki.
Predsednik Janez Hočevar: Ali se poslanec Dušan Barbič zadovoljuje z odgovorom republiškega sekretarja?
Dušan Barbič: Sam predstavnik Izvršnega sveta je glede nekaterih
postavljenih vprašanj izjavil, da ne more dati točnega odgovora, zato prosim,
da se mi pošlje, če je to mogoče, njegovo pismeno poročilo, nakar bom kasneje
povedal svoje mnenje in morda zastavil dodatna vprašanja.
Predsednik Janez Hočevar: Ugotavljam, da je dnevni red današnje
seje zbora izčrpan in jo zaključujem. Na eni od prihodnjih sej bomo najbrž
razpravljali o vprašanjih uprave in zavodov, ki se deloma ali v celoti financirajo
iz proračuna in priporočam vsem poslancem, da se na to razpravo pripravijo.
(Seja je bila zaključena ob 13.35.)

'0RC- Akt * ACOS.KO - IbtlTI^NI JŠROB

29. seja
(5. novembra 1965)
Predsedoval: Janez Hočevar, predsednik
Organizacijsko-političnega zbora
Začetek seje ob 9. uri.
Janez Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 29. sejo
Organizacijsko-političnega žbora Skupščine SR Slovenije.
Svojo odsotnost so do sedaj opravičili poslanci: Frančiška Hribar, Bruno
Adam, Rudi Jonozovič, Adolf Arigler in Tone Kropušek.
Ugotavljam, da je zbor sklepčen. Seji prisostvujejo predstavniki Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije: Edo Brajnik, član Izvršnega sveta, Mirko Zlender,
prav tako član Izvršnega sveta, Franc Kutin, republiški sekretar za pravosodje
in občo upravo, Ferdo Setrajčič, republiški sekretar za narodno obrambo, Riko
Kolenc, republiški sekretar za notranje zadeve, Lojze Komelj, pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo, Nada Majcen, namestnik republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo, Dragica Dekleva, pomočnik republiškega sekretarja za finance ter inž. Stojan Subic, pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo.
Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red:
1. odobritev zapisnika 28. seje Organizacijsko-političnega zbora;
2. poslanska vprašanja;
3. potrditev imenovanja začasnih odborov;
4. razprava o varstvu pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami;
5. obravnava in sklepanje:
a) o predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za negospodarske investicije;
b) o predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva;
c) o predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za socialne zavode;
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o določitvi upravnega organa
za odpravljanje inšpekcije PTT prometa in PTT storitev v SR Sloveniji;
7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o organih inšpekcije železniškega prometa in o ureditvi posameznih drugih zadev s področja železnic v
SR Sloveniji;
8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o orožju;
9. obravnava in sklepanje o spremembah finančnega načrta sklada SR
Slovenije za negospodarske investicije za leto 1965;
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10. obravnava in sklepanje o prevzemu poroštev.
Predlog dnevnega reda, kakršnega ste prejeli s sklicem seje, sem razširil
z novo tretjo točko, to je potrditvijo imenovanja začasnega odbora za proučitev
problematike varstva pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami v SR
Sloveniji in potrditvijo imenovanja začasnega odbora za proučitev vprašanj
uprave in zavodov, ki opravljajo upravne zadeve.
Ali ima morda kdo kakšen spreminjevalni ali dopolnilni predlog? (Ne javi
se nihče.) Če ne, smatram, da je predlagani dnevni red sprejet. Navzoče prosim,
da se k razpravi prijavijo z listkom, ki je na klopi, lahko pa razpravljajo tudi
mimo prijavnice.
Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Predlog zapisnika ste prejeli. Želi kdo predlagati kakšne spremembe ali dopolnitve? (Ne javi se nihče.)
Ce ne, smatram, da je zapisnik odobren.
Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja.
Na zadnji seji našega zbora si je poslanec Dušan Barbič pridržal pravico
do izjave, ali se zadovolji z odgovorom na svoje poslansko vprašanje, ki ga je
dal predstavnik Izvršnega sveta France Kutin, republiški sekretar za pravosodje
in občo upravo.
Prosim poslanca Dušana Barbiča za izjavo o tem, ali je z odgovorom zadovoljen ali pa želi še dopolnitev k govoru na svoje vprašanje.
Dušan Barbič: Na zadnji seji našega zbora je predstavnik Izvršnega
sveta, tovariš Kutin, skušal odgovoriti na vprašanja, ki sem jih na 25. seji
zastavil v zvezi z reorganizacijo republiške uprave in prizadevanji za zboljšanje
njene funkcionalnosti za ustreznejšo kadrovsko zasedbo, za znižanje izdatkov itd.
Ker sem si na zadnji seji po danem odgovoru pridržal pravico do izjave o
tem, ali sem z odgovorom zadovoljen, bom svoje mnenje o odgovoru povedal
danes.
Cas, v katerem je -bila izvršena reorganizacija republiške uprave, je bil prav
gotovo kratek, zaradi česar je bila ta opravljena kampanjsko. Ob tem predpostavljam, da je bila tudi priprava slaba ali pa je niti ni bilo. To sklepam tudi iz
odgovora, da je po reorganizaciji republiške uprave ostalo od prejšnjih 19 še
11 republiških sekretariatov, namesto 28 samostojnih republiških organov pa 18,
kar predstavlja zmanjšanje števila samostojnih organov za 26'%. Ob takem
zmanjšanju republiških sekretariatov in samostojnih organov pa se je število
zaposlenih po reorganizaciji zmanjšalo od 1666 na 1654 ali samo za 12 zaposlenih
oseb, kar predstavlja le 0,99 %>. Po tem lahko sklepamo, da reorganizacija republiške uprave kljub zmanjšanju števila republiških sekretariatov ni dosegla
bistvenega namena, vsaj kar zadeva kadrovsko strukturo in racionalnost poslovanja.
Prav tako kot prvi, je preveč splošen tudi odgovor na drugo vprašanje, ki se
nanaša na zavode. Dejstvo, da se je število zaposlenih v republiških zavodih od
1961. leta povečalo za 22,6 '%> in da imamo na ravni republike poleg 116 zavodov
še vrsto drugih, ki zaposlujejo preko 3000 zaposlenih, prav gotovo nima družbenega opravičila. Zato so za ureditev vprašanj števila zavodov, njih organizacije
in vloge potrebni konkretni ukrepi, ki pa morajo biti spričo kompleksnosti pro-
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blematike dobro pripravljeni in proučeni, njihova uvedba pa mora biti terminsko določena.
Predpostavljam, da bo v skladu s programom dela našega zbora ta problematika posebej obravnavana na eni izmed sej in da bodo do takrat pripravljene
konkretne analize, ob katerih bodo hkrati predlagani potrebni ukrepi v tej zvezi.
Takrat bo dejansko lahko odgovorjeno na vprašanja, ki sem jih stavil na 25. seji
zbora.
Predsednik Janez Hočevar: Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da
odgovori na. poslanska vprašanja, ki so bila Izvršnemu svetu pismeno že dostavljena. Najprej prosim, da dr. Pavle Rozman, sekretar Izvršnega sveta odgovori
na vprašanje poslancev Cirila Kambiča in Vlada Mišice. Besedo ima dr. Pavle
Rozman.
Dr. Pavle Rozman : Tovarišice in tovariši poslanci! Na vprašanje
tovarišev Cirila Kambiča in Vlada Mišice, poslancev Organizacij sko-političnega
zbora Skupščine SR Slovenije dajem tale odgovor:
Na podlagi 15. člena temeljnega zakona o uporabi osebnih avtomobilov v
družbeni lastnini in o načinu razpolaganja z družbenimi sredstvi za uporabo
osebnih avtomobilov, so lahko državni organi in samoupravne organizacije do
31. decembra 1964 neposredno prodajale osebne avtomobile, ki jim niso bili
potrebni za opravljanje uradnih opravil, funkcionarjem, ki so imeli pravico do
uporabe osebnega avtomobila.
Praksa, po kateri smo v kar največji meri že dolgo postopno ukinjali uporabo družbenih avtomobilov za službene potrebe in s tem zoževali tudi krog
tistih, ki so imeli pravico do takih voženj, ter dejstvo, da smo za ta namen
omogočili nabavo zasebnih vozil, je pomenilo temeljito' ekonomsko in organizacijsko spremembo v avtomobilskem režimu in znatno znižanje tovrstnih proračunskih izdatkov.
V zvezi s tem so na podlagi splošno veljavnega režima v vsej državi lahko
zvezni in republiški državni organi uvozili določeno število osebnih avtomobilov,
za kar je zveza predvidela in dodelila tako za svoje organe, kakor tudi za vse
republike potrebna devizna sredstva.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v okviru omenjenega režima uvozil
jeseni leta 1964 za svoje člane ter nekatere republiške sekretarje 13 avtomobilov
srednje kategorije in cene. Člani Izvršnega sveta in drugi funkcionarji so zanje
plačali polno nabavno ceno, predpisano carino ter prometni davek, in sicer deloma v gotovini, deloma pa so najeli individualne kredite pri ustrezni komunalni banki.
Kakor omenjeno, je zveza dodelila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije
potrebna devizna sredstva. Ker pa ta niso zadoščala, so bile manjkajoče devize
nabavljene od zavodov, ki so imeli devize na razpolago'. Iz sredstev republiške
devizne kvote, ki se vsakoletno dodeljuje republikam za najrazličnejše potrebe,
pa ni bilo za nabavo teh avtomobilov potrošeno ničesar.
Kar se tiče deviznih sredstev za medikamente, kar je podčrtano v poslanskem vprašanju, pojasnjujemo, da je nabava zdravil in rentgenskih filmov v
izrecni zvezni pristojnosti. Sredstva za te namene so centralizirana ter se po
določenih kriterijih in po posebnem režimu razdeljujejo mimo republiškega proračuna.
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2e omenjena devizna kvota, ki jo prejme republika, pa je predvidena za
kritje vseh drugih potreb. Zavedajoč se pomena zdravstva pa je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije iz navedene kvote vendarle vsa leta dodeljeval za potrebe zdravstva daleč največji del teh deviz, in sicer predvsem za nabavo opreme
v zdravstvenih ustanovah. Ne glede na režim, po katerem so sredstva za zdravila in rentgenske filme predvidena v zvezni devizni kvoti, pa je republiški
sekretariat za zdravstvo v času, ko so bile v začetku letošnjega leta težave z
nabavo rentgenskih filmov, namenil za te potrebe 1 milijon 500 tisoč deviznih
dinarjev.
Predsednik Janez Hočevar: Ali se poslanca strinjata z odgovorom?
(Poslanca Ciril Kambič in Vlado Mišica sta si pridržala pravico do izjave na
prihodnji seji.)
Prosim Franceta Kutina, republiškega sekretarja za pravosodje in občo
upravo, da odgovori na vprašanje poslanca Boruta Bohteta in še desetih poslancev našega zbora.
France Kutin: Tovarišice in tovariši poslanci! Na vprašanje poslanca
Organizacijsko-političnega zbora, tovariša Boruta Bohteta in še desetih poslancev, dajem tale odgovor:
Problematika poenostavitve postopkov, vključno s problematiko potrdil je
precej širša kot pa morda izgleda na prvi pogled. Upoštevati je namreč treba,
da imajo upravni organi na podlagi zakonov in drugih predpisov številne naloge,
tako za skupščino in svete kot tudi v izvajanju inšpekcije, v vodenju raznih vrst
upravnega in upravno kazenskega postopka, v administrativno-tehničnem poslovanju itd. Vseh opravil je samo v občinskih upravnih organih okrog 4000
različnih vrst. Vseh zadev, ki jih obravnavajo ti organi, pa je letno nad milijon,
od tega nad 80 % v upravnem postopku.
Spričo takega položaja je vedno aktualno vprašanje, katera opravila so res
družbeno nujno potrebna, katera so morebiti odveč, kaj je mogoče združiti ali
poenostaviti, kaj v postopkih ni smotrno in s čim so organi oziroma občani
obremenjeni po nepotrebnem. Reševanje teh vprašanj je treba torej razumeti
kot pxx>ces, ki trajno zajema vso problematiko uprave, njeno organizacijo, njene
družbene funkcije, kadre, tehnično opremljenost in podobno; v nič manjši meri
pa tudi problematiko, ki izhaja iz zveznih in republiških zakonov, predpisov
občinskih skupščin ter sklepov in drugih aktov vseh predstavniških organov z
vidika sistema in smotrnosti uveljavljanja teh predpisov.
Upoštevati moramo tudi to, da se v različnih obdobjih vsa ta problematika
različno odraža. Kljub temu pa ni mogoče nastopati proti anomalijam kampanjsko, ker jih tudi ni mogoče odpraviti samo v posameznih akcijah in s posameznimi ukrepi.
Potrebni so torej daljši, odločni in usklajeni napori vseh predstavniških,
politično-izvršilnih ter upravnih in drugih prizadetih organov oziroma organizacij od federacije do občine. Pri tem je treba ugotoviti, da se le stežka prebija
orientacija, sprejeta v skupščinskem priporočilu iz 1963. leta.
Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo je v ta namen, po
naročilu Izvršnega sveta, pripravil gradivo »Državni organi in nekateri zavodi,
ki se deloma ali v celoti financirajo iz proračuna« in predloge najnujnejših
ukrepov za racionalizacijo in organizacijo dela uprave, pravosodja ter nekaterih
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zavodov. To gradivo je sekretariat poslal Skupščini in Izvršnemu svetu 10. septembra letos.
,
Gradivo je bilo obravnavano na seji Izvršnega sveta, v odborih Izvršnega
sveta za družbeno-politični sistem, za notranjo politiko in za družbene službe,
ter na konferenci predsednikov občinskih skupščin. V teh razpravah je bilo
gradivo ocenjeno kot primerna osnova za pospešeno aktivnost vseh državnih
organov, ki naj bi nadaljevali s temeljito revizijo nalog in opustili opravila,
ki niso nujno potrebna za učinkovito izvrševanje funkcij posameznega organa.
Razen tega bodo republiški upravni organi pregledali vse veljavne zvezne in
republiške predpise in v sodelovanju z občinami dali predloge za potrebne spremembe zlasti v smeri nadaljnje poenostavitve postopkov.
To aktivnost bi iz poročil republiških upravnih organov lahko na kratko
povzeli takole :
Republiški sekretariat za urbanizem pripravlja teze za spremembe in dopolnitve v republiški zakonodaji s področja urbanizma. Teze med drugim predvidevajo bistveno poenostavitev postopka za izdajanje lokacijskih, gradbenih
in drugih dovoljenj.
Republiški sekretariat za prosvato in kulturo že dalj časa proučuje ustreznost administrativnega poslovanja šol in pripravlja predloge za ukinitev večine
potrdil, ki jih šole zahtevajo od občanov ali pa jih drugi organi ali organizacije
zahtevajo od šol.
Republiški sekretariat za narodno* obrambo v sodelovanju z vojaškimi
organi pripravlja poenostavitev prijavno-odjavne službe vojnih obveznikov, ukinitev nekaterih evidenc in poenostavitev nekaterih opravil.
Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo pripravlja nov sodni
poslovnik, s katerim bo smotrneje urejena notranja organizacija poslovanja
sodišč; v sodelovanju z nekaterimi občinami pa dokončuje zbirko racionaliziranih
obrazcev, ki jih bodo uporabljale občinske sprejemne pisarne za vloge občanov,
pri čemer se predvideva zmanjšanje, števila obrazcev za več kot polovico'. Kot
priloge k vlogam naj bi se izločila vsa tista potrdila, ki niso nujno potrebna,
oziroma niso izrecno predpisana. Sekretariat proučuje tudi .razne evidence, na
primer volilne imenike, register prebivalstva itd.
Razen tega sekretariat z izdajo in izvajanjem odredbe o strokovni izobrazbi,
ki je potrebna za opravljanje dejanj v upravnem postopku z dne 26. 8. 1965,
s seminarji in izpiti iz upravnega postopka, uveljavlja naček> zagotovitve
ustrezne kvalifikacije oseb, ki delajo v upravnem postopku. Sekretariat daje
strokovna mnenja o noveli zakona o splošnem upravnem postopku, zlasti o
sprostitvi dokaznega postopka in o primerih, ko so organi in organizacije še
upravičene od občanov zahtevati potrdila in podobno. Izdal je tudi navodilo
o nekaterih posebnostih v zvezi z novelo upravnega postopka.
Republiški sekretariat za gospodarstvo pripravlja med drugim predlog zakona o pospeševanju živinoreje in o zdravstvenem varstvu živine, v katerem
predvideva bistvene poenostavitve. Živinski potni listi se ukinejo, zdravstvena
spričevala pa naj bi v bodoče izdajali samo pristojni veterinarji.
Republiški zavod za socialno zavarovanje je zbral od komunalnih zavodov
122 predlogov za racionalizacijo poslovanja, ustanovil je tri strokovne komisije:
za dolgoročno zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje in za statistiko. Te komisije pregledujejo predloge za poenostavitev poslovanja, da bi dale mnenje
o njihovi ustreznosti. Republiški zavod bo na tej podlagi in po razpravi z direktorji komunalnih zavodov podvzel primerne ukrepe.
21
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Carinarnica Ljubljana začenja izvajati bistvene poenostavitve v izdajanju
odločb in dovoljenj v 22 različnih vrstah upravnega postopka.
Pristojni republiški organi aktivno- sodelujejo v pripravljanju zveznih predpisov, s katerimi bo revidirano administrativno poslovanje zdravstvenih zavodov,
nadalje v pripravljanju predpisov o evidencah s področja dela itd.
Zavod za cene, zavod za mednarodno tehnično sodelovanje, zavod za statistiko, zveza komunalnih bank ter zavarovalnice Ljubljana, so mnenja, da problematika, ki je navedena v poslanskem vprašanju, ne zadeva njihovega področja dela.
Republiški sekretariat za notranje zadeve, Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno politiko, Geodetska uprava, zavodi za zaposlovanje delavcev,
Skupnost PTT podjetij, Skupnost železniških transportnih podjetij in Narodna
banka Jugoslavije — Centrala Ljubljana, analizirajo potrdila vseh vrst iz njihovega delovnega področja, čeprav še izrecno ne navajajo ukrepov, iz katerih
bi bilo dovolj jasno vidno, kakšen program racionalizacije poslovanja je zastavljen na njihovem področju.
Vse to kaže, da je program republiških organov za, poenostavitev postopkov
precej obsežen in konkreten. Posebej moramo ob tej priložnosti opozoriti na
trajno nalogo, po kateri naj se vsak predlog novega predpisa obrazloži in prouči
tudi glede na posledice, ki jih bo povzročilo njegovo izvajanje v državni in
poslovni upravi, nadalje z gledišča racionalnega postopka v odnosih do občanov
in z gledišča stroškov, virov, financiranja in podobno.
Vsestranska presoja, vsake določbe v novih predpisih z navedenih gledišč
mora postati sestavni del skupnih naporov za učinkovitejše reševanje problematike upravnega delovanja in za nadaljnje sproščanje postopkov zlasti v odnosu do občanov.
Ugotovitev, da v obdobju po- uskladitvi zveznih in republiških predpisov
z ustavo v praksi ni prišlo do> bistvenih izboljšav v pogledu poenostavitve postopkov in odpravljanja odvečnih potrdil, ne velja v enaki meri za vse postopke
in za vse organe. Res je sicer, da vzeto v celoti zelo velikih premikov še ni,
res pa je tudi, da jih nismo mogli pričakovati zaradi razmeroma kratkega obdobja, ki je terjalo specifičen, ne dovolj poglobljen postopek usklajevanja in
zaradi kompleksnosti ter delikatnosti nekaterih področij.
Znane organizacijske spremembe v zvezi z odpravo okrajev, reorganizacija
zvezne in republiške uprave ter volitve, so v določeni meri zavrle temeljitost
zakonodajnega dela in splošno aktivnost v zvezi z novo ustavo. Nekateri predpisi so bili namreč usklajeni z ustavo samo formalno, posamezna vprašanja še
niso zakonsko urejena, manjkajo posamezni dopolnilni republiški zakoni, niso
izdani še vsi izvršilni predpisi itd.
Ne glede na te objektivne okoliščine ugotavljamo, da so v nekaterih državnih organih in v nekaterih zavodih premalo skrbeli za izvajanje priporočila
Organizacij sko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije iz leta 1963 in niso
ukrepali dovolj sistematično in učinkovito-. V nasprotju s tem pa je seveda precej
primerov aktivnih prizadevanj za napredek poslovanja in zboljšanje odnosov
uprave do občanov. Nekateri taki primeri so- bili navedeni v poročilu Republiškega sekretariata za proračun in občo upravo- o izvajanju priporočila Organizacij sko-političnega zbora o nalogah za zboljšanje dela občinske uprave in v
odgovoru na poslansko vprašanje Milana Znidaršiča februarja letos, nekateri
pa so omenjeni v gradivu Republiškega sekretariata za pravosodje in občo
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upravo »Državni organi in nekateri zavodi, ki se deloma ali v celoti financirajo
iz proračuna« z dne 10. septembra letos.
Upravičeno lahko pričakujemo, da bo do konca prvega trimesečja ali prvega
polletja prihodnjega leta poročilo o tej problematiki obrazloženo s konkretnimi,
bolj ugodnimi rezultati skupnih prizadevanj.
Predsednik Janez Hočevar: Ali se poslanec Borut Bohte in ostali
poslanci, ki so stavili to vprašanje, strinjajo z odgovorom?
Borut Bohte: Tovariš predsednik, prosim za petminutni odmor zaradi
krajšega posvetovanja.
Predsednik Janez Hočevar: Odrejam petminutni odmPr.
(Seja je bila prekinjena ob 9.30 in se je nadaljevala ob 9.35.)
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanec Borut Bohte.
Borut Bohte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da se tovarišu sekretarju Kutinu najprej zahvalim za odgovor na naše
vprašanje in da ugotovim, da iz odgovora sledi, da pristojni republiški upravni
organi spremljajo problematiko in pripravljajo določene predloge za poenostavitve postopkov ter odpravo nekaterih odvečnih potrdil. Vendar pa moram izjaviti v imenu sopodpisnikov, da nas odgovor ni povsem zadovoljil. Predvsem
je odgovor premalo konkreten, na nekatera naša podrobna vprašanja pa ni bilo
odgovorjeno, kar pa je deloma razumljivo, saj v času, ki je bil na razpolagopo izročitvi našega poslanskega vprašanja, ni bilo mogoče pripraviti izčrpnega
poročila. Prav zaradi tega predlagam v imenu sopodpisnikov, da Republiški
sekretariat za pravosodje in občo upravo, predloži o tem pismeno- poročilo našemu zboru do konca tega leta. Tovariša predsednika zbora pa prosim, da postavi to vprašanje na dnevni red prve seje našega zbora v mesecu januarju.
Predsednik Janez Hočevar: V skladu z začasnim poslovnikom našega
zbora bom dal to točko na dnevni red seje v januarju. Vendar prosim tovariša
Bohteta za pooblastilo, da se dogovorim z Izvršnim svetom, glede primernega
termina, poleg januarja prihaja v poštev še februar ali letošnji december. O tem
dogovoru bom skupino poslancev obvestil.
Rika Kolenca, republiškega sekretarja za notranje zadeve, prosim za odgovor na poslansko vprašanje poslanke Milke Jovan.
Riko Kol ene : Tovarišice in tovariši poslanci! Tovarišica Milka Jovan,
poslanka tega zbora, je dne 22. oktobra tega leta postavila vprašanje, ki se
nanaša na postopek pri registraciji motornih vozil, pri izdaji prometnega dovoljenja in pri tehničnih pregledih motornih vozil.
Poslanka navaja, da so po mnenju občanov ti postopki preveč zapleteni ter
vzamejo preveč časa. Po mojem mnenju bi bilo bolj primerno, če bi se po določenem sistemu združil termin za podaljšanje registracije in za obvezen tehnični
pregled. S tem bi se odpravil naval na organe, ki podaljšujejo registracijo, do
katerega prihaja v prvih dveh mesecih leta. V vprašanju je izražena tudi po21*
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buda, da bi se proučila možnost za poenostavitev postopka v tem smislu, da bi
državljan kupil v trafiki obrazec za registracijo ter markice za plačilo dajatev
in ves postopek zaključil s tem, da bi oddal izpolnjeni obrazec z nalepljenimi
markicami.
Tovarišica poslanka želi imeti odgovor še. na naslednji vprašanji:
1. Ali se pripravljajo spremembe in poenostavitve postopka v zvezi z registracijo motornih vozil?
2. ali se v okviru veljavnega zveznega pravilnika o registraciji motornih in
priklopnih vozil predvidevajo za leto 1966 poenostavitve, ki so izvedljive z boljšo
organizacijo postopka in s primernejšim določanjem rokov za podaljšanje registracije, ne da bi bilo treba poprej spremeniti navedeni zvezni pravilnik?
N.a postavljeni vprašanji dajem naslednji odgovor:
Registracijo motornih vozil urejata temeljni zakon o varnosti prometa na
javnih cestah iz letošnjega leta in pravilnik zveznega sekretariata za notranje
zadeve o registraciji motornih in priklopnih vozil iz leta 1961, ki še velja. Po teh
predpisih morajo organi za notranje zadeve opraviti registracijo vsako leto
pred koncem koledarskega leta, v opravičenih primerih pa tudi v januarju naslednjega leta. Tako kratek rok je predpisan najbrž zato, da se vnaprej poberejo
pristojbine, ki se plačujejo za cestna motorna vozila in da se v kratkem roku
izvrši statistično evidentiranje prometnih sredstev v državi. Roki za tehnične
preglede motornih vozil se ne ujemajo z roki za registracijo', ker je vozilo zavezano tehničnemu pregledu praviloma po enem letu, računajoč od prvega tehničnega pregleda vozila. Po mnenju republiškega sekretariata za notranje zadeve
bi bilo mogoče združiti registracijo in tehnični pregled ter organizirati to opravilo. tako, da se opravlja skupaj skozi vse leto. To je zlasti izvedljivo v občinskih
središčih, v katerih obstojajo gospodarske organizacije, ki so pooblaščene za
tehnične preglede vozil. Uslužbenec organa za notranje zadeve naj bi opravljal
registracijo neposredno pri pooblaščeni gospodarski organizaciji, kar ne bi povzročalo posebnih težav. V drugih občinah, kjer ni neposrednih organizacij, ki
so pooblaščene za tehnične preglede — pooblaščenih organizacij pa je v Sloveniji
21 — bi imel državljan še vedno opraviti na dveh različnih mestih: zaradi tehničnega pregleda pri pooblaščeni gospodarski organizaciji, zaradi registracije
pa pri občinskem organu za notranje zadeve. Vendar pa bi lahko opravil oboje
v istem terminu.
Taka rešitev bi pomenila poenostavitev postopka za registracijo motornih
vozil,, pa tudi prihranek časa, predvsem v krajih, v katerih imamo gospodarske
■organizacije, ki so pooblaščene za tehnične preglede. V teh krajih pa je tudi
največ voznikov motornih vozil.
O tem problemu smo nedavno že začeli razpravljati, vendar je bilo naše
nadaljnje delo v tej smeri prekinjeno zaradi sodelovanja v pripravljanju nove
prometne zakonodaje, predvsem nedavno sprejetega temeljnega zakona o varnosti prometa na javnih cestah. Obveščeni pa smo, da se sedaj pripravljajo
v zveznem sekretariatu za notranje zadeve novi predpisi za izvajanje temeljnega
zakona o varnosti prometa na javnih cestah, ki bodo urejali tudi vprašanja registracije in tehničnih pregledov motornih vozil. Republiški sekretariat za notranje
zadeve si bo v razpravah o predlogih teh novih predpisov vsekakor prizadeval,
da se postopek za registracijo in tehnične preglede motornih vozil čimbolj poenostavi; poleg tega pa daje tudi sam potrebne pobude, da bi se izvedla splošna
revizija teh in sličnih postopkov v skladu s splošno težnjo, da se administrativne
obveznosti državljanov čimbolj sprostijo in poenostavijo. V mejah danih mož-
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nosti pa si je republiški sekretariat za notranje zadeve že doslej sam prizadeval,
da v okviru določb zveznega pravilnika čimbolj poenostavi-postopek za registracijo motornih vozil. Tako je sekretariat nedavno^ pooblastil servis trgovskega
podjetja Slovenija-avto v Ljubljani za tehnične preglede vozil, tako da to podjetje samo uredi vse, kar je potrebno in kupec odpelje od prodajalca že registrirano vozilo. Tako kupcu zaradi registracije kupljenega vozila ni treba še posebej
hoditi na občinski organ za notranje zadeve. Tak aranžma se pripravlja še s
petimi drugimi ljubljanskimi podjetji, ki prodajajo avtomobile. Podobno bo to
vprašanje urejeno tudi v Mariboru. Sprostitev formalnosti je nadalje odpravljena tudi pri odjavi vozil. To odjavo smo sploh opustili, kot tudi odjavo pri
prenosu lastništva vozila. V sporazumu s pristojnimi organi za narodno obrambo
pa je odpravljeno tudi ločeno vodenje obrazcev za evidenco motornih vozil.
V kratkem bodo v večjih središčih tudi trafike prodajale obrazce za registracijo motornih vozil. To bo državljanom olajšalo nabavo teh obrazcev, ki so
jih doslej dobivali le pri občinskem organu za notranje zadeve, kjer pa je v času
registracije navadno gneča. Nadalje,, v Ljubljani in Mariboru lahko državljan
dobi vozniško, dovoljenje že pri izpitni komisiji sami, s čimer mu je prihranjena še ena pot do občinskega organa za notranje zadeve. Tako so določene
sprostitve v mejah veljavnega zveznega pravilnika o registraciji motornih
in priklopnih vozil po naši lastni pobudi in v mejah možnosti že izvršene
oziroma bodo izpeljane v najkrajšem času.
Z registracijo motornih vo-zil je povezano tudi plačilo letne pristojbine, ki
je za uporabo javnih cest predpisana z odlokom Zveznega izvršnega sveta. Ta
pristojbina se plačuje v gotovini na tekoči račun občine. Plačilo te pristojbine
je pogoj za registracijo. Za organe za notranje zadeve, ki lahko opravljajo registracijo le ob dokazu, da je pristojbina plačana, je vseeno, na kakšen način se
plačilo opravi. Za določitev o predlogu, da se pristojbina za registracijo motornih vozil plačuje v markicah, sta pristojna zvezni sekretariat za promet in
zvezni sekretariat za finance. Republiški sekretariat za gospodarstvo bo ta del
predloga tovarišice poslanke posebej proučil in predložil Izvršnemu svetu posebno poročilo, prav tako pa bo- republiški sekretariat za notranje zadeve tudi
sam to vprašanje sprožil pri pristojnih zveznih organih, predvsem pri zveznem
sekretariatu za notranje zadeve, ki pripravlja spremembo pravilnika o registraciji motornih vozil. Hvala lepa!
Predsednik Janez Hočevar: Ali se poslanka zadovolji z odgovorom?
(Da.) Hvala!
Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na potrditev imenovanja začasnih odborov.
Zbor me je na 25. seji, ki je bila 23. junija letos, pooblastil, da lahko v skladu
s programom dela našega zbora imenujem posamezne začasne odbore. Tako
sem ustanovil začasni odbor za proučitev problematike varstva pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami v SR Sloveniji v tejle sestavi:
Ciril Kambič kot predsednik, Vlado Mišica kot podpredsednik, Joško Lojen,
Bruno Adam, inž. Ludvik Mali, Dušan Rihtaršič in Zvone Suštaršič kot člani.
Poleg tega sem ustanovil začasni odbor za proučitev vprašanj uprave in
zavodov; v tej zvezi je delno odgovorjeno tudi poslancu Dušanu Barbiču.
Začasni odbor sestavljajo: Franc Svetina kot predsednik, Franc Svetel j kot
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podpredsednik, Marjan Jenko, Tone Delak, Cveto Prelovec, Ivan Rau in Brane
Vipotnik, kot člani.
Ali se strinjate z ustanovitvijo in imenovanjem navedenih začasnih odborov?
Kdor se strinja, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor soglasno potrdil imenovanje začasnega odbora za proučitev problematike varstva pred elementarnimi
in drugimi hudimi nesrečami ter začasnega odbora za proučitev vprašanj
uprave in zavodov, ki opravljajo javne zadeve.
Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na razpravo o varstvu
pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami v SR Sloveniji.
Gradivo k tej točki dnevnega reda, ki ga je pripravil Republiški sekretariat za narodno obrambo in poročilo začasnega odbora za proučitev problematike
varstva pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami ste prejeli skupaj
s sklicem seje. K razpravi o tej točki dnevnega reda so bili vabljeni predstavniki pristojnih republiških organov in predstavniki drugih zainteresiranih organizacij, društev in delovnih organizacij, ki se na ta ali oni način ukvarjajo
s problematiko', ki je danes na dnevnem redu. Vse skupaj lepo pozdravljam
in jih vabim, da razpravljajo.
Prosim tovariša Ferda Setrajčiča, republiškega sekretarja za narodno
obrambo, da še ustno obrazloži predloženo analizo problematike varstva pred
elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami v SR Sloveniji.
Ferdo Šetrajčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da
pojasnim, zakaj je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predložil Skupščini
v obravnavo analizo problematike varstva pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami v naši republiki.
2e nekaj let si v naši republiki v dokaj kratkih časovnih presledkih sledijo
različne elementarne nesreče druga za drugo, in sicer poplave, potresi, neurja,
in zemeljski plazovi. Vse te naravne nezgode so nam povzročile veliko materialne škode, terjale pa so tudi človeška življenja. Ob vsaki od njih smo lahko
znova ugotovili, da kljub prizadevanjem in naporom, ki so bili v tej zvezi doslej
storjeni s strani družbeno-političnih in drugih organov in organizacij, lahko
storimo še več in da se lahko bolj organizirano in opremljeno postavimo v bran
tovrstnim nesrečam. Razen tega pa smo ob vsaki taki nesreči ugotovili, da
obstoja še vrsta odprtih vprašanj, ki se pojavljajo v znanih ali pa v novih
oblikah kot posledica nedograjenega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Varstvo pred elementarnimi nesrečami je zelo zapletena naloga, ki zahteva
izvajanje različnih preventivnih del in oblikovanje raznovrstnih reševalnih organizacij, pri čemer posega v številna področja družbenih dejavnosti. Prav to nam
narekuje, da se vprašanje tega varstva vsestransko prouči in da se z napori vseh
družbenih činiteljev najdejo najprimernejša pota za njegovo postopno ureditev. Po ustavi ima Skupščina vlogo odgovornega in samostojnega pobudnika
za reševanje družbenih problemov na vseh področjih, pa je zato prav, da obravnava tudi problematiko varstva pred elementarnimi nesrečami ter sproži pobudo
vseh delovnih ljudi za čim uspešnejšo rešitev tega vprašanja in čim uspešnejše
ukrepanje.v boju z naravnimi silami in drugimi nevarnostmi. Samo s pravilno
usmerjenimi napori vseh družbenih sil je mogoče storiti vse tisto, kar človek
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pri sedanji stopnji znanosti in tehnike lahko napravi za zavarovanje življenj
in gmotnih doibrin pred temi pojavi.
V naši družbeni ureditvi je to še toliko pomembnejša naloga, ker gre za
pojave, glede katerih socialistična družba v celoti in njeni posamezni deli ne
morejo^ ostati ravnodušni. Skrb za človeka je ena temeljnih karakteristik socialistične družbe, ki mora biti izražena tudi v našem odnosu do varstva ljudi
in z njihovimi napori ustvarjenih dobrin pred naravnimi in drugimi nevarnostmi.
Ko smo v sodelovanju z drugimi republiškimi organi pripravljali predloženo analizo, smo težili za tem, da v čimbolj strnjeni obliki prikažemo največje
nevarnosti, katerim je izpostavljeno ozemlje naše republike, ter nakažemo
nekatere temeljne naloge, ki nas čakajo pri urejanju varstva. Z analizo smo
želeli seznaniti vse zainteresirane organe s to problematiko ter doseči, da
se vprašanju varstva pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami posveti
primerna družbena skrb in se tako s prizadevanjem vseh činiteljev začne hitreje
in učinkovito reševati prikazane probleme.
Poudarjam, da analiza ni mogla zajeti vseh vprašanj, ki se nanašajo na
varstvo pred omenjenimi nesrečami, ker se mnoge med njimi šele javljajo in
nakazujejo, ob nesrečah samih ali ob razvoju urejevanja varstva pred njimi.
Organizacijo reševalne službe smo nekoliko podrobneje obdelali le zato, da bi
prikazali, kaj je doslej za reševanje v nesrečah storjenega in pa seveda tudi
težave, ki se javljajo pri graditvi čimbolj učinkovite reševalne organizacije.
Ob vseh naravnih in drugih hudih nesrečah, ki so na našem ozemlju
možne, kaže posvetiti največjo pozornost prav gotovo poplavam in potresom
ter rudniškim in prometnim nesrečam. Poplave nam že vrsto let povzročajo
izredno veliko gmotno škodo. Skupaj z letošnjimi poplavami v septembru
znaša škoda v zadnjih 10 letih po zelo približnih ocenah okrog 55 milijard
dinarjev. Poplave pa povzročajo tudi težave v preskrbi s poljedelskimi pridelki,
saj je okrog 17'% vseh obdelanih površin v naši republiki izpostavljeno' poplavam m če se te v enem gospodarskem letu zvrstijo nekajkrat, kot je bilo to
letos, se posledice ne čutijo isamo na teh območjih, ampak pri preskrbi prebivalstva v celoti.
Poplave povzročajo škodo tudi na komunikacijah, stanovanjskih in drugih
objektih ter v industriji, saj ni tako^ majhno število podjetij, ki morajo ob poplavah delno ali v celoti, včasih celo za nekaj dni, prenehati s proizvodnjo.
Potresi so^ nam v zadnjem desetletju povzročili le okrog milijarde dinarjev škode, in če bi nevarnost, ki jo predstavljajo za skupnost, cenili le po tem,
bi jih lahko v vrsti naravnih nevarnosti pomaknili na precej nepomembno
mesto. Temu pa ni tako. Smo namreč na zmernem seizmičnem območju, kjer
so potresi sicer redki, niso pa vselej šibki in razne gmotne škode lahko terjajo
tudi številne človeške žrtve, kar zelo zgovorno potrjuje primer Skopja. Na
ozemlju naše republike, predvsem v ljubljanski kotlini, je bilo doslej precej
potresov, ki so bili po moči enaki skopskemu, nekateri pa celo močnejši. Zato
je prav, da na potresnih območjih z vso' resnostjo upoštevamo tudi to nevarnost
m da poskrbinro za ustrezne preventivne ukrepe ter za prilagoditev reševalnih
organizacij pogojem dela in nalogam v taki naravni nesreči.
Nekaj podobnega je tudi z rudniškimi in prometnimi nesrečami. S preventivnimi ukrepi se sicer možnost takih nesreč lahko močno zmanjša, popolnoma odstraniti pa je ni mogoče. S takimi nesrečami je torej treba računati
ne glede na to, da v bližnji preteklosti zelo težkih nesreč te vrste pri nas ni bilo.
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Ko torej proučujemo ukrepe, ki bi jih 'bilo treba storiti za varstvo pred
naravnimi in drugimi hudimi nesrečami, je treba opozoriti predvsem na omenjene nevarnosti in osredotočiti naše napore v zagotovitev varstva pred njimi.
Pri tem sem mnenja, to pa izhaja tudi iz dosedanjih razprav, naj bi bilo težišče
varstva pred temi nesrečami predvsem v preventivnih ukrepih, ker dajejo ti
več možnosti za uspeh kot pa reševanje ob nesreči sami. Res je sicer, da je
preventivni del varstva mnogo dražji, da zahteva dolgotrajno skirb in napore
družbe ter je zlasti pri regulaciji rek precej zapleten, vendar se le tako lahko
dosežejo večji uspehi ter se preprečijo' nesreče ali njihove gmotne in druge
posledice. Tudi z gospodarskega gledišča je poudarek na preventivnih ukrepih
veliko bolj smotrn kot pa druga pot, ki zapostavlja preventivne naloge ter razvija in krepi le reševalne organizacije. Celo z najboljšo organizacijo reševanja
bomo vselej uspeli rešiti le del tistega, kar je ogroženo ali prizadeto. Večji
del škode, ki jo nesreča povzroči, z reševanjem ne moremo več preprečiti. Ko
ob izvajanju gospodarske reforme iščemo rezerve povsod, bi ne smeli iti mimo
teh, sicer specifičnih rezerv, ki pa so za ustvarjanje blagostanja družbe prav
gotovo pomembne.
Organizacija za reševanje ob nesrečah, ki jo oblikujemo in utrjujemo, je
ob letošnjih poplavah ponekod že uspešno delovala. Ker je zasnovana na obstoječih službah in organizacijah ter njihovih tehničnih sredstvih, organizacija
za reševanje ne terja posebnih sredstev, razen v primerih, ko gre za specifična
sredstva, na primer čolne za reševanje, sredstva za delo v vodi, sredstva za
zveze in podobno. Vsi kadri te organizacije so vključeni v redno delo v svojih
delovnih organizacijah, v zdravstvenih zavodih, gradbenih, kovinskih, komunalnih in drugih podjetjih, upravnih organih in podobno, ter le v primeru
nezgode delujejo v okviru reševalne organizacije pri nalogah, ki ustrezajo njihovi strokovni usposobljenosti. Naloga štabov civilne zaščite ali štabov za
varstvo pred elementarnimi nesrečami, kakor jih pač kje imenujejo, je le, da
delo vseh služb in elementov organizacije med seboj usklajujejo oziroma, da
so ob nesrečah pobudniki reševalne akcije.
Med službami, ki predstavljajo okostje reševalnih organizacij, zavzema zelo
pomembno mesto gasilska služba, katere enote zelo uspešno posredujejo ne le
ob požarih, ampak tudi ob naravnih in drugih hudih nesrečah. Sedanja oprema
gasilskih enot, predvsem enot prostovoljnih gasilskih društev, je preoej nepopolna in v znatni meri zastarela. Prostovoljnim enotam primanjkuje tudi strokovno usposobljenih kadrov. Glede na to bo treba poskrbeti, da se te enote
tehnično izpopolnijo, prostovoljne organizacije pa tudi bolje strokovno usposobijo, s čimer bi prerasle v neko vrsto mobilnih enot za hitre reševalne posege
pri vseh vrstah nesreč.
Poseben in zelo pomemben člen v izpopolnjevanju organizacije za reševanje ob nesrečah predstavlja služba alarmiranja, obveščanja in zvez. Od brezhibnega delovanja zvez, predvsem brezžičnih, je v veliki meri odvisno učinkovito delovanje občinskih, mestnih in krajevnih štabov, ter reševalnih ekip
kot osnovnih činiteljev pri reševalnih akcijah. Glede zagotovitve ustreznih
zvez z omenjenim štabom pa se ne pojavljajo težave zgolj v pomanjkanju takih
sredstev, pač pa tudi v tem, ker s strani pristojnih zveznih organov ni določeno
valovno območje v te namene. V okviru obstoječih možnosti se vprašanje zvez
sedaj rešuje v sodelovanju z organi za notranje zadeve in z radio-amaterskimi
organizacijami. Te so pokazale razen sposobnosti tudi veliko pripravljenost za
sodelovanje v reševalnih akcijah. To sodelovanje, ki je zvezano s finančno po-
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močjo radioamaterskim klubom za nabavo brezžičnih zvez, pa je treba tudi
v bodoče spodbujati z vso resnostjo.
Posebno vlogo pri ureditvi organizacije varstva pred elementarnimi in
drugimi hudimi nesrečami bo imel tudi republiški štab, ki ga je nedavno imenoval Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Njegova naloga bo predvsem v tem,
da bo usklajeval ukrepe strokovnih služb in drugih nosilcev varstva pred nesrečami, kar doslej ni bilo zadovoljivo urejeno. Zaradi tega bodo morale mnoge
od teh služb ob podpori skupnosti svoje naloge na tem področju skrbneje obravnavati in jih tudi hitreje in učinkoviteje reševati. Vsako neutemeljeno odlaganje preventivnih ukrepov ter kakršnakoli tendenca, da se reševanje ob nesrečah prepušča le organom za narodno obrambo, za notranje zadeve in za
požarno varnost, bi dejansko zadrževala organizacijo varstva pred elementarnimi
nesrečami na sedanji stopnji.
Pri urejanju varstva nasploh, predvsem pa varstva pred poplavami, torej
pri načrtovanju in izvajanju različnih regulacijskih del na vodotokih, pri obveščanju o gibanju visokih voda in njihovem brzdanju na akumulacijah obstoječih hidrosistemov, bo treba vzpostaviti tudi trdno sodelovanje organov hidrološke in meteorološke službe, elektrogospodarstva in štabov za varstvo pred
elementarnimi nesrečami, vendar ne le v občinskem, temveč tudi v medrepubliškem in meddržavnem merilu. Takega širokega sodelovanja v tem smislu
doslej ni bilo. Mnenja smo, da bi bilo treba to vprašanje urejati na ravni medrepubliških organov, z Avstrijo in Madžarsko pa preko obstoječe mednarodne
komisije.
Seveda je za uspešno delovanje organizacije varstva zelo pomembno, da
so vanjo vključeni vsi tisti činitelji, ki ob takih nesrečah lahko kakorkoli pomagajo. To pa so dejansko vsi členi naše družbe, od občanov preko družbenih
služb, delovnih in drugih organizacij, vse do družbenopolitičnih skupnosti. Vsi
ti so zainteresirani, da ob nastalih katastrofah s čim manjšimi žrtvami in drugimi posledicami prebrodijo nesrečo in je zato prav, da v skladu s temi interesi prevzamejo svoj delež v skupnih nap*>rih. Prav zato je naloga družbenih
činiteljev, da poskrbijo za sodelovanje vseh členov v varstvu pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami. Pri vsem tem pa se računa tudi s pomočjo
enot JLA kot v tem smislu najbolje organizirane, opremljene in usposobljene
organizacije. V tej zvezi bo nujno potrebno doseči, da bodo občani in vsi členi
organizacije varstva na primeren način seznanjeni s svojimi obveznostmi in nalogami ob nesrečah in tudi usposobljeni za uspešno delo. V tej smeri pa doslej
nismo dovolj napravili.
Z zakonskimi predpisi je varstvo pred nekaterimi vrstami nesreč že urejeno. Vsi ti predpisi pa v glavnem urejajo le preventivno plat varstva pred
nesrečami, manj in zelo nepopolno pa reševanje ob nesrečah. Zato je treba z
zakoni in drugimi predpisi o varstvu pred elementarnimi ter drugimi hudimi
nesrečami urediti predvsem ta vprašanja, se pravi, da bi v njih morali obravnavati predvsem dolžnosti občanov, delovnih in drugih organizacij ter družbeno-političnih skupnosti do varstva pred vsemi vrstami nesreč, dalje, organizacijo in izvajanje pomoči, naloge posameznih služb ob nezgodah in pristojnosti
štabov, kakor tudi pristojnosti v zvezi z mobilizacijo delovne sile in sredstev,
ki so potrebna za reševanje ob nesrečah, in končno, tudi vprašanje povračila
stroškov in odškodnine za sodelovanje pri reševanju. Preventivnih ukrepov,
ki so za varstvo pred posameznimi vrstami nesreč potrebni, po našem mnenju,
taki zakoni ne bi mogli predpisovati. Ti ukrepi so namreč na posameznih pod-
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ročjih zelo različni in tako povezani s posameznimi dejavnostmi, da jih je smotrneje urediti s posebnimi predpisi — če še niso urejeni ali pa so urejeni nepopolno — na primer z zakonom o vodah, z zakonom o požarnem varstvu, z zakonom o urbanistični ureditvi naselij in podobno.
Učinkovitost varstva pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami pa
bo v veliki meri odvisna od rešitve vprašanja njegovega financiranja. Preventivni ukrepi za varstvo pred temi nesrečami, na primer, regulacije rek, potokov
in hudournikov, utrjevanje nestalnih terenov, pa tudi izvajanje varnostnih
ukrepov na drugih področjih, zahteva znatna finančna sredstva. Ustrezna finančna sredstva bi bila potrebna tudi za izpopolnitev reševalne organizacije, ne
glede na to, da temelji, kot sem že omenil, v glavnem na obstoječih organizacijah, službah in sredstvih.
V iskanju poti in oblik za izpopolnitev varstva pred elementarnimi in drugimi nesrečami bo potrebno najti tudi glede tega primerno sistemsko rešitev,
ki bo upoštevala oziroma izhajala iz naših realnih možnosti. Ker predstavlja
vprašanje financiranja varstvenih ukrepov enega od ključnih in najbolj zamotanih problemov, ki jih analiza obravnava, menim, da ga je potrebno s strani
pristojnih strokovnih in drugih organov posebej proučiti.
Ne bo odveč, če se na kratko dotaknem tudi vprašanja škode, ki jo povzročajo nesreče na gospodarskih, stanovanjskih in podobnih objektih ter na, kmetijskih obdelovalnih površinah.
Kaže, da bi bilo treba reševati to problematiko predvsem s širšim uvajanjem
zavarovanja. Pri tem bi bilo treba poskrbeti za boljšo stimulacijo pri zavarovanju, in sicer na obeh straneh, pri zavarovancih in pri zavarovalni skupnosti.
Tako bi se v zavarovanje pritegnilo' večje število lastnikov, zavarovalna skupnost pa bi se zavarovala pred prevelikim rizikom. Povsem razumljivo je
namreč, da je treba objekte in proizvajalna sredstva, ki so- jih nepremišljeno
postavili na poplavljeno' območje, kjer so. pogosto' prizadeta s poplavami,
močneje obremeniti z zavarovalnimi prispevki kot pa objekte, ki so zgrajeni na
varnih območjih. Nekaj podobnega je z zavarovanjem na potresnih območjih.
Ker bi ustrezna rešitev v tem smislu lahko znatno prispevala k urejanju vprašanj varstva pred elementarnimi nesrečami menim, da zasluži posebno pozornost.
V vseh dosedanjih razpravah o problematiki varstva pred temi nesrečami
v štabih in drugih organih občinskih skupščin, v organih in na seji Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije, ter v odborih Organizacijsko-političnega zbora in
Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije, je poudarjena pomembnost ureditve vseh navedenih vprašanj, ter v zvezi z njimi potreba po učinkovitejšem
ukrepanju. Prav tako je poudarjena potreba, da se v napore za odstranjevanje
posledic naravnih in drugih nesreč vključijo vsi činitelji naše družbe, kajti vsi
so, z gmotnih, humanih ali drugih vidikov zainteresirani, da se tudi varstvo pred
temi nesrečami, vzporedno z našim splošnim razvojem, ureja čim uspešneje.
Posebej velja poudariti, da je za varstvo pred temi nesrečami, ter za obstoj,
usposobljenost in delovanje organizacije za pomoč ob nesrečah več kot vsak drug
organ v naši družbi zainteresiran resor narodne obrambe, in sicer zaradi tega,
ker organizacija varstva pred omenjenimi nesrečami predstavlja sestavni del
obrambnih priprav, ki se na civilnem sektorju izvajajo za zaščito ljudi, proizvajalnih sredstev in dobrin, pred zračnimi in drugimi oblikami napada v
morebitni vojni.
Tovarišice in tovariši poslanci! Današnja razprava o problematiki varstva
pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami bo po našem mnenju dala
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pomemben prispevek k reševanju zamotanih problemov tega varstva. Bila pa
naj bi tudi spodbuda za vse činitelje naše družbe, od občanov do družbenopolitičnih skupnosti, da bodo tej nalogi posvetili tisto pozornost, ki ji gre.
Prispevala naj bi torej k razširitvi skrbi za varstvo pred vsemi vrstami hudih
nesreč, k nas občasno prizadevajo oziroma bi nas lahko v bodoče še huje
prizadele. Povsem razumljivo je,, da vseh nalog, ki se v tej zvezi zastavljajo, ne
bo mogoče izpolniti hkrati, treba pa je takoj začeti s postopnim uresničevanjem
nalog glede na njihovo nujnost in stvarne možnosti. Glede na to bodo razprava
in zaključki današnjega zasedanja pomembno napotilo vsej naši družbeni skupnosti ter družbenim in upravnim organom za njihovo delo na tem področju.
Predsednik Janez Hočevar: Predloženo analiz» je obravnaval tudi
naš začasni odbor. Njegovo poročilo ste prejeli. Pričenjam razpravo. Besedo
ima Ciril Kambič.
Ciril Kambič: Tovarišice in tovariši poslanci! Prejeli ste poročilo začasnega odbora za proučitev problematike elementarnih nesreč. Zato mi dovolite, da prečitam tudi stališče Gospodarskega zbora, ki je obravnaval to problematiko.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora
v zvezi z varstvom pred elementarnimi nesrečami poudarja naslednje probleme in stališča:
Nujno potrebno je, da se zagotovi enotna organizacija obrambe pred elementarnimi in drugimi hujšimi nesrečami. Le tako organizirana obramba lahko
preko štabov civilne zaščite omogoči koordinirano delovanje posameznih služb
ob večjih elementarnih nesrečah. Temu bo pripomogla tudi usposobitev republiškega št^ba za varstvo pred elementarnimi nesrečami, ki naj bi izdelal tudi
načrt postopnega urejanja nerešenih problemov s tega področja ter usmerjal
pristojne organe in organizacije pri reševanju teh problemov.
S primernimi in odločnimi preventivnimi ukrepi se lahko preprečijo mnoge
hude nesreče. Treba je prenehati z nesistematičnim reševanjem posameznih
objektov, ki stalno povzročajo elementarne nesreče. Preventivne ukrepe je
treba na podlagi načrtov izvajati postopno, vendar temeljito'. To posebej velja
za regulacijo posameznih rek, kar spada med najpomembnejše preventivne
ukrepe. Gospodarske organizacije si tudi same premalo prizadevajo, da bi z
lastnimi sredstvi bolj pripomogle k učinkovitemu varstvu pred elementarnimi
nesrečami. V zvezi s tem še vedno premalo dosledno izvajajo predpise o> varstvu
pri delu, kar lahko povzroči tudi hude elementarne nesreče, predvsem v rudnikih. Pri gradbenih in drugih objektih investitorji mnogokrat ne upoštevajo
varnostnih ukrepov in še vedno gradijo te objekte na območjih, ki niso ustrezno
zavarovana pred elementarnimi nesrečami.
V svoji razpravi bom govoril predvsem o vprašanju gradnje objektov na
območjih, ki so izpostavljena kakršnimkoli elementarnim nesrečam bodisi na
poplavnih, bodisi na potresnih območjih. V razgovorih, ki smo jih imeli na posameznih občinskih skupščinah, smo predvsem od predstavnikov vodne skupnosti v Mariboru in v Celju, izvedeli, da se še vedno izdajajo gradbena dovoljenja za gradnjo posameznih gospodarskih objektov in stanovanjskih hiš
v območju, za katere je vsem znano, da so poplavna. Naveden je bil primer
ptujske perutninske farme, glede katere je povedal predstavnik vodne skupnosti
v Mariboru, da je bila v njenem primeru dovoljena lokacija za račjo farmo,

332

Organizacijsko-politični zbor

ker race zaenkrat še znajo plavati, kure pa ne. Vendar je potem nastala kurja
farma. Ta primer kaže, da v tej zvezi prihaja tudi do izigravanja predpisov.
V razgovorih v Celju sta predstavnik vodne skupnosti in predsednik celjske
občinske skupščine povedala, da v Celju praktično ne morejo več izdati nobenega gradbenega dovoljenja za kakršnokoli stanovanjsko gradnjo. Posledica tega
pa je, da imajo letos na tem območju 460 črnih gradenj. Vzrok temu pa je
dejstvo, da niso dokončana potrebna regulacijska dela. Po izjavi predsednika
vodne skupnosti bi se z dvema milijardama dinarjev, kolikor je jpotrebno za
regulacijo vseh treh rek, ki tečejo skozi Celje, lahko preprečilo škodo, v višini
šest milijard dinarjev, ki je nastala ob zadnjih poplavah.
Ob vsem navedenem se postavlja vprašanje, zakaj dopuščamo zavestno
kršenje predpisov in dovoljujemo gradnjo na območjih, kjer že vnaprej lahko
računamo z elementarnimi nesrečami in veliko škodo?
V Radgoni so nam povedali, da bi pri njih ne bilo poplave, če bi imeli nasip
višji le za 20 cm. Ali moramo res čakati, da pride poplava ali pa stoletna oziroma
dvajsetletna voda, da nam pokaže napake? Ali res ne moremo takih posledic
vnaprej predvideti in jih pravočasno preprečiti? Upoštevati moramo namreč,
da pri tem ni v nevarnosti le premoženje, temveč so ogrožena tudi človeška
življenja. Človek dobi nehote vtis, da nam človeško življenje čestokrat zelo
malo pomeni; kot da je to material, ki ga lahko vedno nadomestimo.
Zanimiva je tudi izjava predstavnika vodne skupnosti v Mariboru, O' usodi
nekega starega vrbovega nasada v bižini Brežic, ki ga je zasadil ne vem kateri
cesar zaradi tega, da je zadrževal vodo Save, kadar so bile poplave. Ko je nasad
prevzelo vodno gospodarstvo, ga je enostavno izkrčilo in zasadilo pantaže hitro
rastočega topola. Res je hitro rastoči topol pomemben za industrijo, vendar se
vprašam, kaj je boljše: ali naravne prepreke uničevati in s tem razširjati možnost elementarnih nesreč, ali pa naravne prepreke vzdrževati in jih še nadalje
utrjevati? Kaže, da si posamezne delovne organizacije niso na jasnem, glede
vprašanja, kaj preprečuje elementarne nesreče, oziroma kaj naj posamezna gospodarska organizacija v lastnem interesu stori za preprečevanje elementarnih
nesreč.
Predstavnik vodne skupnosti v Celju je povedal tudi to, da ne morejo
preprečiti gradnje objektov na poplavnem območju Voglajne, ker so interesi
gospodarstva nasprotni. Za gradnjo industrijskih objektov na tem področju bi
morala dati soglasje vodna skupnost. To pa so postavili ob zid, češ, če ne dobimo soglasja, izgubimo 17 milijard dinarjev, ki bodo šle nato za investicije
v drugih območjih. Razumem, da so te investicije za Celje zelo pomembne,
vendar se vprašam, če le ne bi bilo bolj pametno najprej izvršiti regulacijo tega
območja, da ne bi kasneje od investiranih 17 milijard propadlo devet ali šest
milijard zaradi povodnje. V praksi se ta vprašanja obravnavajo zelo enostavno
in površino. Na investicije se gleda le enostransko, z gledišča potreb, ne da bi
se upoštevalo, kakšno nevarnost za tako investicijo predstavlja neregulirano
zemljišče in kakšne bodo lahko posledice, če pride do naravne katastrofe.
V tej zvezi želim omeniti še primer iz občine Slovenska Bistrica. V Oplotnici namreč na plazovitem terenu dopuščajo individualno gradnjo. Vsi dobro
vedo, da to zemljišče postopoma drsi. Obenem z zemljiščem se premikajo tudi
na njem stoječe hiše, vendar zaenkrat še brez posledic. Na tem zemljišču
pa se še kar naprej gradi regularno in na črno. Pri tem pa se nihče ne vpraša,
kaj se lahko zgodi ob večjem nalivu ali potresu.
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S temi primeri sem hotel samo opozoriti na težko problematiko s tega področja. Vse navedeno kaže, da se v praksi normalno izigravajo še tisti redki
zakonski predpisi, ki se nanašajo na ta vprašanja. Zato ni nepomemben apel
predstavnikov vseh občinskih skupščin, katere smo obiskali, naj se to področje
čimprej temeljito obdela, da bodo tudi oni imeli ne samo zakonsko, temveč
tudi moralno podporo pri reševanju teh vprašanj.
Od številnih ugotovljenih anomalij naj navedem samo tisto, za katero smo
izvedeli v Celju in Mariboru, namreč, da reševalci, ki so pomagali ob poplavah
ali ob nekaterih požarih, niso dobili nadomestila za izgubljeni zaslužek v delovnih organizacijah, kjer so zaposleni, češ da so izostali od rednega dela. V delovnih organizacijah se v tej zvezi postavlja vprašanje, ali so res dolžne s svojimi
delavci pomagati v nesrečah? To vprašanje je aktualno predvsem za prostovoljna gasilska društva. Zaradi tega se delavci že sprašujejo, ali naj sploh še
pomagajo pri požarih in drugih nesrečah, če zaradi tega izgubijo zaslužek ali
pa so primorani preko občinske skupščine oziroma še po drugih poteh zahtevati
nadomestilo za izgubljeni zaslužek. Podobnih nerešenih vprašanj je na terenu
zelo veliko. Kjer so se reševanja teh vprašanj lotili sistematično, je precej težav
že odpravljenih. V tem pogledu je storjenega najmanj na tistih območjih,
kjer se elementarne nesreče sicer ne pojavljajo. Vendar je pri nas težko zanesljivo opredeliti posamezna področja kot povsem varna.
Poročilo Republiškega sekretariata za narodno obrambo vsebuje izčrpne
podatke o nevarnosti potresov in poplav v SR Sloveniji. Prav tako oibsega analiza podatke o nesrečah v rudnikih, o raznih prometnih nesrečah, nesrečah pri
delu in drugih podobnih nesrečah. K podatkom o poročilu smo dodali še naše
ugotovitve na terenu in upravičeno pričakujemo, da bo današnja razprava na
tej podlagi lahko znatno prispevala k uspešnemu reševanju vprašanj organiziranega varstva pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami.
Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Ivan Ros, predsednik upravega odbora vodnega sklada SR Slovenije.
Ivan Ros : Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da se javim k
razpravi, v kateri nameravam govoriti predvsem o nekaterih preventivnih
ukrepih. V obeh materialih, tako v poročilu kot v analizi o varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami v SR Sloveniji, se navaja, da je treba na tem
področju izvesti vrsto ukrepov, ki- naj delujejo v naslednjih dveh smereh:
1. v SR Sloveniji naj se na zakonski osnovi postavi taka organizacija za
varstvo pred elementarnimi nesrečami, ki bo prevzela skrb za Usmerjanje in
povezovanje dejavnosti, s katerimi se preprečujejo nesreče in bo tudi kos nalogam ob elementarnih nesrečah;
2. ob ugotovitvi, da so elementarne in druge nesreče v naši republiki vse
pogostejše in povzročajo veliko škodo, zahtevajo pa tudi človeška življenja, je
neogibno potrebno proučiti vzroke takega stanja. Družbeno-politične skupnosti
imajo v tej zvezi nalogo, da takoj podvzamejo ukrepe, ki bodo zmanjšali nevarnosti in omogočili uspešno reševanje. Poudarek je torej na zmanjšanju nevarnosti in na uspešnem reševanju.
Želim navesti nekaj podatkov, ki kažejo na eni strani potrebe, na drugi
strani pa ekonomski učinek vlaganja za zmanjšanje potencialne nevarosti elementarnih nesreč.

334

Organizacij sko-politični zbor

V analizi se daje ocena verjetnosti elementarnih in drugih nesreč ter navaja
podatke o škodi v zadnjih desetih letih, ki so jo povzročili potresi, poplave,
neurja in močni vetrovi, zemeljski in snežni plazovi ter požari. Med temi so
poplave najpogostejše in najobsežnejše elementarne nesreče. Od približno
48 milijard dinarjev povzročene škode v zadnjih desetih letih, odpade na škodo
po poplavah 44 milijard dinarjev, kar je preko 90 °/o skupne škode. Samo v letu
1964 in letos so poplave povzročile za okrog 33 milijard dinarjev škode. Naj ob
tem opozorim, da smo' za odpravo teh škod z izrednim instrumentom ponovno
posegli v nacionalni dohodek, saj smo predpisali dodatno obremenitev v obliki
2 l0/o prometnega dvaka od prodaje 'blaga v maloprodaji. Na ta način bomo zbrali
okrog 7 in pol milijarde dinarjev, s katerimi naj bi odpravili del škode, ki je
bila povzročena na vodnogospodarskih objektih, na cestah in na drugih javnih
objektih.
Upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije je glede na problematično
stanje vodotokov, od hudournikov do velikih rek, izdelal program dela za 7 let,
v katerem je med drugim zajel tudi naslednja dela: obramba pred poplavami
vključno z regulacijami, hudourniške in erozijske ureditve, melioracije in sicer
take, s katerimi se odpravljajo poplave, hkrati pa se zemlja usposablja za
obdelovanje, nadalje akumulacije, s katerimi se zmanjša pritisk voda na nižje
ležeče predele in lahko obenem služijo za namakanje, za zajetje voda za industrijske potrebe in končno tudi za ribištvo.
Za vsa ta dela po programu bi v 7 letih potrebovali okrog 22 milijard dinarjev, s čimer bi v naši republiki uredili transport voda in najkritičnejša območja
z močnim gospodarskim potencialom obvarovali poplav.
Drug podatek se nanaša na razmere v celjski kotlini. Da bi na tem področju
uredili transport voda in s tem odpravili poprave, hi potrebovali okrog 3 milijarde dinarjev po sedanjih cenah. Poplave v letu 1964 so na tem področju povzročile 6 milijard dinarjev škode1. Od leta 1954 do leta 1964 torej v 10 letih, je
samo zavarovalni zavod plačal na račun zavarovalnine skoraj 2 milijardi dinarjev. Ce vse te in že prej omenejene podatke o škodi zaradi poplav primerjamo s stroški za preventivo, mislim, da dovolj zgovorno dokazujejo ekonomičnost naložb v preventivne namene.
Upoštevati je treba dejstvo, da ob pogojih, v katerih se nahaja naše gospodarstvo, ni mogoče predpisovati pretiranih obveznosti za sicer nujna vodnogospodarska obrambna dela. Vendar menim, da je mogoče tudi ob danih
sredstvih doseči boljše rezultate. Predvsem je treba bolj redno vzdrževati
olbjekte in s hitrimi, bolj elastičnimi ukrepi preprečevati njihovo propadanje.
Za tako vzdrževanje je treba znatno manj sredstev kot pa za obnavljanje že
povsem propadlih objektov. Nadalje je treba uporabo sredstev osredotočiti
za urejanje tistih vodotokov, ki zaradi neurejenosti v krajših ali daljših časovnih
presledkih povzročajo veliko škodo in terjajo tudii velike stroške ob reševalnih
akcijtah. Treba je kolikor se da odpraviti drobljenje sredstev in jih združevati
za urejanje najtežjih problemov. Zvezni zakon nam to omogoča; republiški
zakon, ki ga bomo še letos sprejemali, pa bi moral njegova načela konkretizirati. Skladno s tem bo treba organizirati tudi vodno-gospodarske organizacije,
ki bi bile dolžne vzdrževati in izgrajevati vodno-gospodarske objekte.
Poseben problem so lokacije za izgradnjo gospodarskih- in tudi drugih objektov na poplavnih območjih. V tej zvezi bi bilo vsekakor treba zaostriti izdajanje vo'dno-gospodarskih soglasij, iz ekonomskega in pravnega vidika pa to
problematiko urediti v zakonu o vodah, ki ga bodo v bližnji prihodnosti spreje-
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mali v naši republiki. Seveda bomo morali pozneje taka določila tudi spoštovati,
saj imamo tudi sedaj nekaj pozitivne zakonodaje za to področje, vendar se ne
ravnamo' po njej.
Probleme varstvai pred poplavami v praksi pogosto zapostavljamo. Tato je,
na primer, upravni odbor vodnega sklada SR Slovenije pripravil vse potrebno
za regulacijo Mislinje na slovenj egraškem območju v zvezi z 'gradnjo nekega
večjega objekta. Po pogodbi bi moral investitor objekta prispevati k stroškom
regulacije reke le dva in pol milijona dinarjev. Vendar pa je investitor kasneje
od pogodbe odstopil
Po vsem povedanem menim, da je treba zaostriti pogoje za izdajanje
vodno gospodarskih dovoljenj; pred začetkom gradnje na poplavnem območju
pa je treba v vsakem primeru izvršiti vsa potrebna regulacijska in druga dela,
da se prepreči kasnejša škoda. Če bi postopoma, vendar sistematično urejali
poplavna območja in obenem vodili doslednejšo politiko pri določanju novih
gradbenih okolišev, bi lahko v celoti ali pa vsaj v pretežnem delu najkritionejša
območja v Sloveniji v relativno kratkem času zaščitili pred poplavami. Hvala
lepa!
Predsednik Janez Hočevar: Odrejam polurni odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 10.40 in se je nadaljevala ob 11.20.)
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima inž. Branko Korber.
Inž. Branko Korber: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne dvomim, da
bodo razpravi o varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami pazljivo
prisluhnili vsi tisti občani, ki so jih v številnih krajih naše republike prizadele
naravne nesreče. Prav zaradi tega se mi zdi potrebno, da osvetlimo obravnavano vprašanje iz vseh zornih kotov. V tem smislu pa poročilo začasnega odbora
in poročilo Republiškega sekretarja za narodno obrambo ne zadostujeta. Občutek imam namreč, da sta poročili temeljito obdelali trenutno organizacijsko
stanje civilne zaščite in njeno materialno bazo ter dobro pokazali n,a trenutne
pomanjkljivosti te službe, ki lahko v usodnih trenutkih ob elementarnih nesrečah ali v vo-jnih razmerah, znatno- zmanjša človeške žrtve in materialno škodo;
znatno manj pa omenjeni poročili obravnavata vprašanje preventive in v tej
zvezi potrebne ukrepe, da se vsaj nekatere od elementarnih nesreč omilijo- že
ob samem nastanku. Pri tem imam v mislih preventivne ukrepe proti poplavam,
glede katerih se tudi v obeh poročilih navaja, da povzročajo v naši republiki
največ škode, predvsem materialne, ki samo v zadnjih desetih letih znaša več
deset milijard dinarjev. Svojo razpravo opiram predvsem na celjski primer,
čeprav je bilo o njem že govora, ker ga najbolje poznam. Se nekaj besed več
o tem bo le pripomoglo k ustreznejšim zaključkom ob tej razpravi.
Ni treba izgubljati besed o tem, da je za razvoj nekega mesta po urbanističnih načelih neobhodno potrebna ureditev vodnih tokov. Na območju Celja
se stekajo Savinja, Ložnica, Sušnica, Koprivnica, Voglajna, Hudinja, Dajnica
in Vzhodna Ložnica. Nizka lega mesta, šibka pretočna zmogljivost vodnih korit
— reke in potoki pa so hudourniške narave — so vzrok pogostim poplavam. Se
neregulirana Savinja je pred nedavnim poplavila del mesta že pri pretoku
600 m3 vode v sekundi, medtem ko je preračunana stoletna visoka voda na
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pretok 1488 m3 vode v sekundi nad sotočjem Savinje z Voglajno. V zadnjem
desetletju so se vrstile visoke vode s pretokom 767 m3 vode v letu 1961, 810 m3
v letu 1962, 638 m3 v letu 1963, lani oktobra pa preko 800 m3 vode v Savinji.
Manjše poplave so v času pred regulacijo Savinje nastopile do osemkrat letno,
intenzivnejše pa dvakrat letno, medtem ko so bile katastrofalne v letih 1874,
1901, 1926, 1933, 1954 in lani oktobra. Urejanja Savinje so se lotili že pred
90 leti, in sicer od Levca do Prihove v dolžini 29 km, kar je pomenilo ogromno
pridobitev za spodnjesavinsko dolino, v Celju pa so se razmere bistveno poslabšale. Tu se je namreč dno dvignilo, regulacija nad mestom pa je sprožila
še hitrejši dotok visokih voda v celjsko območje. Sele katastrofa v letu 1954
je povzročila delno regulacijo Savinje v toku skozi mesto, regulacijska dela
pa so se ustavila ob sotočju z Ložnico. Z izdelavo urbanističnega načrta za mesto
Celje se je v projektu rešilo tudi vprašanje ostalih voda. Vsi tokovi se morajo
regulirati vsaj na nivo 100-letne visoke vode; pri tem pa bi bilo treba podaljšati
regulacijo Savinje do Levca. Trenutno pa mesto, zlasti njegov najvažnejši industrijski del bolj ogroža Voglajna, ki povzroča veliko materialno škodo. Le popolna regulacija Voglajne bo preprečila pogoste poplave industrijskega predela
mesta ter omogočila na tem območju gradnjo novih tovarniških objektov. Hkrati
pa se ibo treba lotiti regulacije Koprivnice in Sušnice, zlasti pa še Hudinje, ki
je leta 1954 povzročila veliko gorja.
Pri navajanju preventivnih ukrepov za ožje celjsko območje se moramo
vprašati, kako je z gospodarno platjo investicij, ki jih je že in jih bo še terjala
taka ureditev voda. Res je, da nam odpove tako ekonomsko računanje, kakršnega smo vajeni uporabljati pri gospodarskih investicijah, ker regulacije pač neposredno ne ustvarjajo iz dohodkov. Vendar pa imamo precej natančne podatke
o škodi, ki so jo povzročile posamezne poplave. Dokazano je, da je znašala ta
škoda 20 milijonv v letu 1926, 35 milijonov v letu 1933 — seveda po takratnih
cenah, 4 milijarde v letu 1954 in 6 milijard lani, pri čemer ni upoštevana škoda,
ki je nastala zaradi prekinitve proizvodnje.
Če ne upoštevamo' škode, ki jo povzročajo manjše poplave, lahko ugotovimo,
da znašajo v zadnjih desetih letih povprečna škoda po eno milijardo dinarjev
letno, poudarjam pa, da bo v bodoče škoda zaradi poplav še večja, če se vode
ne urede. Primerjava stroškov regulacije skozi mesto Celje po letu 1954 s
škodo', ki bi sicer lahko nastala le v času izvajanja del, je pokazala, da so se
stroški za regulacijo po etapah splačali, čeprav so bile v tej dobi le srednje
močne poplave. Lani bi bilo mestno naselje Otok vsaj en meter pod vodo in ni
dvoma, da je bila regulacija ekonomsko utemeljena, čeprav so bile materialne
žrtve občutne.
S širšim opisom težav ožjega celjskega območja sem želel opozoriti na izredno nujnost preventivnih ukrepov za bodoče zmanjšanje nevarnosti, ki preti
predvsem od voda, pa tudi od drugih naravnih sil. Opozoriti pa želim tudi
na to, da vodne skupnosti kot glavni nosilci preventivnih del doslej niso imele
dovolj podpore naše širše družbene skupnosti. To svojo trditev utemeljujem
z dejstvom, da je prav letos delo vodnih skupnosti močno trpelo, saj po uveljavitvi zveznega temeljnega zakona o vodah, ki je spremenil način določanja in
zbiranja vodnega prispevka, še do danes nimamo republiškega zakona o vodah,
ki naj predvsem regulira materialno plat delovanja vodnih skupnosti. Predlagam, da z republiškim zakonom o vodah čimprej ustrezno rešimo zbiranje vodnega prispevka v naši republiki, pri čemer naj služi za izhodišče predlog 7-letnega plana financiranja vo'đno gospodarskih del v znesku 7 milijard dinarjev
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letno. Toliko so vse vodne skupnosti v republiki že do sedaj vlagale predvsem
v obrambo pred poplavami in v regulacije, ki so bistvenega pomena za zmanjšanje nevarnosti poplav. Glede novega načina zbiranja in uporabe vodnega prispevka, ki. naj bi. se v bodoče stekal v sklad republike in katerega naj bi upravljal upravni odbor, ki ga bo imenovala naša skupščina, poudarjam, da je treba
zakon sprejeti čimprej. Vsakoletna konkretna delitev sredstev mora v največjem možnem obsegu ustrezati že izdelanemu planu uporabe sredstev vodnega
sklada, ki strokovno pravilno in utemeljeno dodeljuje sredstva posameznim
območjem; pri vsem tem pa je treba preprečiti subjektivno odločanje in zlasti
nenamensko trošenje.
Zdi se mi potrebno tudi poudariti, da bo treba v bodoče sredstva 2 fl/o posebnega prometnega davka za odstranitev škod po poplavah v mnogo večjem
obsegu nameniti za regulacijska dela in popravilo vodno gospodarskih objektov;
tistih 70 /o sredstev, iz tega naslova, ki se sedaj dajejo za popravilo mostov in
cest, pa naj se nadomesti s čvrstejšim in stimulativnejšim sistemom samofinanciranja izgradnje in modernizacije cestnega omrežja. Današnja delitev pa kaže
na nenamensko trošenje sredstev, zbranih s tem posebnim davkom. Ob uveljavljanju ukrepov gospodarske reforme bi morali hitreje odpraviti tak način
razdeljevanja sredstev.
Na koncu naj povem, da ob vsaki poplavi zavlada preplah. Občani so do
skrajnosti vznemirjeni, saj poplave dosegajo višek navadno sredi noči. Ali
smemo ob tem dopustiti, da gredo poplave že po nekaj dneh v pozabo. Povzročena škoda se sicer kolikor toliko popravi, ne odstrani pa se nevarnost ponovnih poplav, za katere vemo, da se bodo pojavljale, dokler ne bodo urejene vode.
Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Dušan Barbič.
Dušan Barbi č: Ob dosedanji rasti življenjskega standarda smo posvečali vse premalo pozornosti varnostnim ukrepom pred elementarnimi nezgodami in smo se zato vedno znova znašli pred odgovornimi in težkimi nalogami
reševanja ob nesrečah, kadai* so nas prizadele. Vse pogostejše elementarne in
druge nesreče, ki se pojavljajo zlasti v zadnjem času, nas zato obvezujejo, da
se organizirano lotimo preprečevanja nadaljnje škode, ki jo take nesreče povzročajo ter da s primerno1 skrbjo in z vso odgovornostjo pričnemo odpravljati
tiste pomanjkljivosti, ki neposredno ali posredno vplivajo.na nadaljnje nesreče
in s tem na škodo in posledice, ki bi jih družba lahko utrpela v bodoče.
Dosedanje izkušnje nas opozarjajo na slabo organizacijo in tehnično pripravljenost, ki jo nedvomno povzročajo neurejeni predpisi in neurejene sistem
financiranja vseh tistih služb, ki bi morale nastopiti ne samo v pirimeru nesreč,
marveč bi morale opravljati svoje funkcije tudi v preventivni smeri. Zavedati
se moramo, da nas v tem smislu ne obvezujejo samo ekonomski razlogi, marveč
tudi razlogi humanosti, to je skrb za človeka.
Med hude nesreče, ki nas pogostokrat prizadenejo, prištevamo tudi požare,
ki so mnogokrat katastrofalni. Nekatere analize kažejo, da največkrat povzročijo požare slabo urejene tehnične naprave. V mislih imam urejenost
takih naprav v raznih industrijskih objektih, predvsem v lakirnicah. Do danes
namreč še ni predpisov, ki bi urejali njih gradnjo* in tehnično opremljenost,
kar velja zlasti za industrijske objekte lesne stroke. Obstaja samo interno
navodilo Republiškega sekretariata za notranje zadeve, ki pa nima zakonske
22
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osnove. Zato so pristojni organi požarne varnosti največkrat brez moči pri
uveljavljanju zahtev za tako tehnično ureditev lakirnic, ki bi zagotavljale
varnost pred požarom. Menim, da je treba, na osnovi take ugotovitve takoj
pripraviti zakon, ki bi omogočal pristojnim organom, da bi uspešneje intervenirali, s čimer bi obvarovali precejšnje družbeno bogastvo, za katerega je
bilo treba veliko truda in prizadevanja, ne le posameznikov in delovnih kolektivov, marveč družbe kot celote. Take in podobne pomanjkljivosti v predpisih
obstajajo tudi v drugih primerih. Zato je ta problem treba reševati kompleksno
in ne samo parcialno1.
Pri kompleksnem urejanju problema je treba po mojem mnenju posvetiti
ustrezno pozornost ne le organizacijskim vprašanjem, temveč tudi sistemu
financiranja služb, ki preventivno in .operativno delujejo v sklopu civilne
zaščite.
Osnutek zakona o varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami predvideva, da imajo lastniki tehničnih naprav in sredstev, pravico do odškodnine
za sredstva, ki jih dajo na razpolago štabu civilne zaščite. Prav tako naj bi
šli ob takih nesrečah tudi stroški v breme družbeno-političnih skupnosti. Ker
občinske skupščine kot družbeno-politične skupnosti za te namene nimajo
predvidenih finančnih sredstev, bi bila umestna proučitev možnosti za ustanovitev posebnega sklada za varstvo pred elementarnimi in drugimi nesrečami,
v katerega naj bi vlagale del svojih sredstev vse gospodarske organizacije. Tako
pridobljena sredstva naj bi se uporabljala na osnovi izdelanega programa tako
za preventivne namene, kakor tudi za kritje škode, povzročene po nesrečah.
Ob proučevanju omenjene možnosti financiranja naj se prouči tudi možnost
financiranja ustreznih služb preko DOZ, in to v določenem odstotku od
sredstev zavarovalnih premij. Sredstva zavarovalnih premij naj bi ne bila
namenjena samo za izplačevanje škode, povzročene ob nezgodah, marveč naj
bi služila tudi za stimulativnejše izplačevanje nagrad tistim, ki samoiniciativno
preventivno ukrepajo za preprečevanje elementarnih in drugih nesreč in s
tem prihranijo DOZ ter celotni družbi znatna finančna sredstva.
Preden zaključim, mi dovolite, da se bežno dotaknem še analize problematike varstva pred elementarnimi in drugimi hudimi nezgodami, ki smo jo
prejeli za današnje zasedanje. Analiza je skrbno izdelana in obravnava vse
vrste elementarnih in drugih nesreč, ki nas lahko prizadenejo', ne obravnava
pa možnosti nesreče, ki jo lahko povzroči morje ob slovenski obali. Tu imamo
namreč nekaj depresijskih območij, ki so z nasipi zavarovana pred vdorom vode
z morja. Vzhodni vetrovi povzročajo valove, ki lahko dosežejo višino treh
metrov in dolžino do 10 metrov. Zato obstaja nevarnost, da taki valovi porušijo
obstoječe nasipe in poplavijo, preko 600 ha obdelovalne površine ter nekatere
gospodarske objekte, na primer tovarno Tomos, bencinske črpalke, ceste, zavod
za požarno varnost itd. Ker bi bila ob taki nesreči škoda gotovo velika, je treba
pri vseh razpravah o elementarnih nesrečah in pri pripravi ustreznih zakonskih
predpisov obravnavati tudi možnost vdora morske vode kot elementarno nesrečo s prav tako pozornostjo in odgovornostjo kot vse druge možne elementarne nesreče.
Vanek Šiftar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Oglašam se
k besedi, ker prihajam z območja porečja Mure. To porečje pa obsega 32%
poplavnega območja Slovenije, kot izhaja iz gradiva, ki nam je bilo dostavljeno
za današnjo razpravo.
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Pridružujem se mneju tovarišev, ki so že poudarili, da je treba čimprej
sprejeti republiški zakon o vodah. Ce tega zakona ne sprejmemo kaj kmalu,
bodo občinske skupščine ovirane v svojem delu, predvsem pa v izpolnjevanju
obveznosti, ki jih imajo po zveznem temeljnem zakonu o vodah.
V vseh razpravah in tudi v gradivu, ki nam je bilo dostavljeno', je predvidena kot preventivna dejavnost regulacija rek, hudournikov in tako dalje.
Zdi se mi pa, da je treba obenem obravnavati tudi stare vodno-gospodarske
objekte in druge naprave, ki obstojijo na naših poljih, travnikih in drugi
zemlji že najmanj 100 let. Pri tem mislim na posamezne jarke, kanale, korita
mrtvih strug in podobno. Menim, da smo te stare objekte zanemarili, vendar
ti lahko absorbirajo veliko vode, predvsem tako imenovane spomladanske in
jesenske vode. 2e zakon o vodah iz leta 1891 je določal, da morajo lastniki in
vodne zadruge očistiti te vodne objekte in da ne sme v njih rasti nobeno drevje,
grmovje ali rastlinstvo, ki bi oviralo normalen odtok vode. Ob letošnji veliki
poplavi v porečju Mure se je natančno pokazalo>, da je voda ubrala novo smer,
prav zaradi tega, ker se je vejevje, slama, krma in vse kar je voda prinašala,
ustavljalo ob drevesih in so tako nastali novi jezovi, ki so vodo usmerjali v
vasi in katastrofa je bila tu. Menim, da na to ne bi smeli pozabljati, kajti
taki objekti so ob nevihtah ter ob topljenju ledu in snega zelo- velikega pomena.
Zato menim, da je zvezni zakon o vodah pomanjkljiv, ker nikjer ne predvideva obveznosti privatnega lastnika, oziroma lastnika zemljišča ali tistega,,
ki ga obdeluje, da bi moral te vodno-gospodarske objekte sproti čistiti in
urejati. Zato bi morali to vprašanje urediti v republiškem predpisu. V tej zvezi
bi bilo treba vse te objekte ponovno pregledati in ponovno' klasificirati njihovo
pomembnost; na pomembnejših pa bi bilo treba tudi omejiti lastninsko pravico
in sicer toliko, da se v koritih in nk bregovih vodnih tokov ne sme pustiti
rasti grmovje in drevje ter na splošno rastlinstvo, ki bi oviralo odtok vode.
Ob tem pa, po mojem mnenju, obstoji še en poseben problem in sicer v
zvezi z delom vodno-gospodarskih podjetij oziroma skupnosti. Postavlja se
namreč vprašanje, ali je vodna skupnost sposobna, da mobilizira in pripravi
zasebnega lastnika k vzdrževanju obstoječih kanalov, jarkov itd. Menim, da
to, kar je v .18. členu temeljnega zakona o vodah napisano, ni dovolj. Po
navedeni določbi namreč sodelujejo zasebni lastniki oziroma občani in gospodarske organizacije z vodno skupnostjo le v majhnem obsegu. Preden je
bil zakon o vodah sprejet, bi bilo treba temeljiteje proučiti odnose o vodni
skupnosti in sposobnost vodne skupnosti za aktivizacijo zasebnih lastnikov,
kar bi bilo na začetku nujno potrebno zaradi premaganja obstoječe apatičnosti
zasebnega lastnika glede preventivnih ukrepov zoper nevarnost poplav.
Prav tako bi se morali lotiti vprašanja ustrezne inšpekcijske službe. Po
dosedanjih predpisih ni bila nobena inšpekcija pristojna, da nadzira, kakoi se
vzdržujejo že prej omenjeni stari vodno-gospodarski objekti in naprave. Moje
mnenje je, da bi to moralo spadati v pristojnost kmetijske inšpekcije, oziroma
inšpekcije, ki nadzira agrotehnične ukrepe, s čimer pa se nikakor ne bi smele
zmanjšati odgovornost in pristojnost vodno-gospodarskih inšpekcij, ki so predvidene in bi jih bilo treba čimprej oživeti. V zvezi s tem se poraja poseben
problem usklajevanja zadevnega delovanja med občinami. Mislim, da je problem
voda taka medobčinska zadeva, ki zahteva najtesnejše sodelovanje, zaradi
česar bi bilo treba morda celo v republiškem merilu zagotoviti, da se med
občinami usklajujejo vodno*-gospodarske osnove, ki jih morajo občinske skupščine sprejeti glede na določbe temeljnega zakona o vodah. Sicer se lahko zgodi,
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da bo zaradi različnega razumevanja, različnih okoliščin in materialnih pogojev
posameznih občin prišlo do velikega neskladja in bo tako, kot pravijo ljudje,
močnejši lahko klal slabšega; z vodo pa se ga lahko hitro zalije.
Naslednji problem predstavlja obnova napisov. Nasipe smo sicer obnovili,
vendar se mi dozdeva, da smo s tem zakrivili neke vrste prevaro. Nasipe smo
namreč zasipali nazaj z zemljo in s protjem, kot so bili nekoč. Za primei
navajam nasip ob potoku Kučnica, na jugoslovansko-avstrijski meji, ki je
najusodnejši za poplave na tem območju. Nasip je voda v 20. stoletju prebila
trikrat: 1916, 1938 in 1965. leta, vendar vedno na istem sektorju in skoraj
vedno na istem mestu, v katastrski občini Petranjci in Murski Petrovci. Ta
nasip, ko je (bil zdaj spet prebit, smo enostavno spet zasipali z zemljo in vmes
dali protje, spet lahko čakamo, kdaj bo protje zgnilo, in bodo krti, miši ter
pižmovke navrtale nasip. Tako lahko spet pride do katastrofe, kajti kadar je
prebit ta nasip, teče Mura po zgornjem delu in zalije obmurske vasi, kar je
mnogo bolj nevarno kot izliv Mure iz stalnega korita. Menim, da bi pri obnavljanju nasipov morali najprej proučiti vprašanje, kako bi nasipe uiedili
in utrdili močneje kot poprej. Glede obnavljanja nasipov pa je treba jasno
povedati še to, da obnova pomembnejših nasipov ni le naloga ene same občine,
na primer murskosoboške, temveč tudi vseh sosednih občin. Svoja sredstva
za obnovo nasipa naj zato prispevajo vsaj še tiste občine, ki jih nasip varuje
pred poplavo.
Ob teh poplavah se mi je porodila še čudna asociacija, s katero bom
zaključil svojo razpravo1. Meddržavne reke, konkretno Mura, prinašajo neprenehoma, tudi ob normalnem vodostaju, množico rastlin in dreves ter na tone
zemlje, da o tem nanašanju ob poplavah niti ne govorim. Toda do danes še
nisem videl nobenega fitopatologa, ki bi kdaj pregledal, ali nanesene rastline,
drevesa in zemlja okužene. Ob tem pa se izkaže kot povsem absurden primer,
ko je nekdo dobil dve brezi iz koncentracijskega taborišča, da ju posadi v spomin, pa je fitopatolog po 28. členu temeljnega zakona o varstvu rastlin ti dve
drevesi vrnil nazaj zato, ker ni bilo1 certifikatov. Na tisoče rastlin, ki jih pii
naša voda, pa je brez vsake zdravstvene kontrole!
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima inž. Marija Vičar.
Inž. Marija Vičar: Tovarišice in tovariši poslanci! V jeseniški občini
k sreči nimamo velikih izkušenj z organizacijo reševanja ljudi ali imovine pri
večjih naravnih nesrečah. Vendar sta nas obe poplavi letos v septembru opozorili na nekatere nerešene zadeve.
_
Organizacija civilne zaščite je za enkrat, lahko rečemo, dobro izvedena.. V
občini je bil že pred časom formiran štab za reševanje v elementarnih nesrečah.
Izdelana je analiza problematike varstva pred naravnimi m drugimi nesrečami.
Pripravljeni so plani posameznih reševalnih enot, pri podjetjih in ustanovah, v
železarni pa je močna ekipa 400 članov civilne zaščite, ki so vsi obiskovali
različne strokovne tečaje in so opremljeni s sodobnimi zaščitnimi sredstvi, orodjem in napravami.
.
Ob tem, ko železarna vzdržuje tako močno organizacijo, na] bi obema
uredila financiranje vseh ostalih stroškov v zvezi s civilno zaščito. Vendar današnje stanje tega ne omogoča, saj je letos namenjeno za civilno zaščito samo
600 tisoč dinarjev. Tako nastopa vprašanje financiranja preventivne dejavnosti
in vprašanje financiranja stroškov, ki nastanejo pri reševanju ob elementarnih
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nesrečah. V tej zvezi navajam v ilustracijo samo en primer. V letošnjih poplavah
sta bili pri poplavah slučajno naj.bolj prizadeti dve večji gradbeni podjetji,
ki sta reševali predvsem svojo imovino. Glede na to je nastalo vprašanje financiranja reševanja, vendar menim, da bi podjetji lahko upravičeno zahtevali povračilo reševalnih stroškov le v primeru, če bi reševali tujo imovino.
Nadalje smo pripravili analizo, ki bo predložena občinski skupščini, iz katere
izhaja, da tudi pri nas obstoji nevarnost potresov in poplav, pa tudi zemeljskih
in snežnih plazov, čeprav smo na Jesenicah mislili, da nam ne preti nobena nevarnost. Verjetno se nevarnost elementarnih nesreč, predvsem poplav, zemeljskih in snežnih plazov, le veča, manjšo nevarnost pa predstavljajo potresi,
viharji, požari in prometne nesreče. S poplavami in plazovi se pravzaprav lahko
uspešno borimo s postopnim urejanjem vodnih tokov, predvsem v zgornji savski
dolini in toka reke Save. Prav tako je mogoče zavarovati območja, ki jim grozijo
zemeljski oziroma snežni plazovi. Do sedaj smo' sicer vlagali precejšnja sredstva
za urejanje hudournikov, vendar je delo opravljeno samo delno in ne v celoti.
Posledice tega pa smo občutili v septembru, in če ne bomo pristopili k hitrejšemu
urejanju teh vprašanj, lahko ob prvem večjem deževju doživimo^ enako ali hujšo
povodenj. Mislim, da z rešitvijo vprašanja financiranja preventivnih ukrepov
zoper večje elementarne nesreče lahko bistveno zmanjšamo škodo, ali pa jo
celo povsem preprečimo.
Potem imamo še problem mestne kanalizacije, ki je na določenih odsekih
nepravilno postavljena. Tako so v premajhne profile mestne kanalizacije speljani
precej močni hudourniki, ki so se ob zadnjih poplavah pokazali kot najbolj
nevarni. Za rešitev tega vprašanja ne bi bilo treba velikih sredstev, vendar kaže,
da bo ostalo še pri starem, čeprav je zato v nevarnosti vrsta novih objektov,
predvsem novi zdravstveni dom, več stanovanjskih hiš in cest.
Menim torej, da je-organizacija civilne zaščite sicer dobro urejena in lepo
pripravljena za primer nesreče, vendar pa bi lahko napravih še korak naprej s
tem, da bi poučili ljudi o tem, kakšne oganizacije za pomoč obstojajo v občini
in o tem, kakšne so dolžnosti oibčanov ob nastopu večjih elementarnih nesreč.
Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Ivan Rau.
Ivan Rau: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Dosedanje
izkušnje ob elementarnih nesrečah še posebej pa ob zadnjih poplavah, so pokazale, da poročevalska služba ni organizirana tako, da bi lahko ob vsakem času,
še posebej pa v najtežjih situacijah, brezhibno delovala. Telefonske zveze in
teleprintersko omrežje pri postajah milice je v glavnem vse, s čimer razpolaga
večina občin. Prav tako ni urejeno medobčinsko obveščanje.
Pri zadnjih poplavah smo tudi ugotovili, da poročevalska služba o vodostaju
reke Drave ni delovala v redu. Bremenilna postaja pri hidrocentrali Mariborski
otok je sicer občasno poročala o pretoku vode, vendar smo pozneje ugotovili, da
je bilo dejansko stanje drugačno.
Občinski štab v Ptuju je bil 4. septembra zvečer obveščen, da vodostaj
Drave stagnira oziroma, da je pretok vode pri hodrocentrali Mariborski otok
konstanten, to je 1970 kubičnih metrov na sekundo. Tudi na poznejša vprašanja
našega štaba smo dobili enake odgovore. 5. septembra zjutraj pa se je vodostaj
Drave v Ptuju naglo dvignil še za nadaljnjih 40 cm. Občinski štab ob tako nenadnem valu vode kljub najhitrejšemu ukrepanju ni uspel preprečiti katastrofalnih posledic. 2rtev tega izrednega porasta vodostaja je bil tudi del perutni-
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narske farme v Ptuju. V teku dneva so prejeli poročilo, da se bo tak nivo vode
obdržal najmanj tri dni. Voda pa je pričela upadati že popoldne istega dne in je
do jutra drugega dne upadla z;a več kot en meter.
K pripombi tovariša poslanca Mihe Kambiča pa pojasnjujem, da je perutninarska farma v Ptuju res bila prvotno namenjena racam, ne pa drugi perutnini
oziroma piščancem, vendar je ob naselitvi prvih objektov racarni-kov izbruhnila
zelo močna račja kuga, zaradi česar so veterinarji priporočili, da se izgradnja
račje farme ne nadaljuje, ker so race izredno podvržene infekcijam oziroma
nalezljivim boleznim. Glede na to je bil program gradnje spremenjen in se je
nadaljevalo z izgradnjo perutninarske. farme. Zanimivo pa je, da so bili ob
zadnji poplavi poplavljeni prav tisti objekti, ki so bili namenjeni racam.
Pripominjam še to, da reka Drava sploh ni regulirana za varstvo pred poplavami, ampak samo za varstvo pred rušenjem nabrežij. Zaradi tega se je lahko
Drava takoj nad Ptujem zaradi visokega vodostaja prelila v potok Studenčnico,
Ob katerem je zgrajena perutninarska farma in je tako prišlo do poplave. Z izgradnjo 500 metrov dolgega nasipa bi bilo možno ta preliv preprečiti, vendar
vodnogospodarski strokovnjaki pravijo, da bi vsako posamično urejanje in graditev nasipov bilo najbrž škodljivo, ker bi pri tem Drava lahko povzročila še
'večjo škodo;, predvsem pa bi bil v nevarnosti sam Ptuj.
Zelo malo je bilo doslej storjenega tudi za nabavo reševalne opreme, predvsem za reševanje človeških življenj. Naše reševalne ekipe so morale pri zadnjih
poplavah dvakrat reševati človeška življenja. Še posebej značilen je bil primer
v občini Ormož. Zaradi naglega porasta je voda namreč zalila dravski otok, na
katerem je nek moški pripravljal drva. Ta se je povzpel na drevo' in pričel klicati
na pcmoč. Občinski štab v Ormožu je poklical na pomoč gasilsko reševalno ekipo
iz Maribora, ki pa zaradi slabe tehnične opremljenosti ni mogla posredovati.
Prav tako je ostal brez odziva klic na pomoč, ki ga je ormoški štab poslal štabu
v Varaždinu. Na koncu je priskočila na pomoč ptujska gasilska reševalna ekipa,
ki je posredovala v izredno težkih pogojih, ponoči med 21. in 23. uro in na deroči
vodi, s čolnom, dolgim 4 metre, ki je imel motor z; močjo ene in pol konjske sile.
Pet reševalcev je pri tem stavilo na kocko svoja življenja. Le srečnemu naključju
se imamo zahvaliti, da ni prišlo do hude nesreče. Za take primere bi morah imeti
na razpolago helikopter, katerega pa posamezne občine ne morejo same nabaviti.
Nabava helikopterja je vsekakor ena izmed prvih bodočih nalog republiškega
štaba.
Nedvomno je res, da so se pri vseh dosedanjih elementarnih nesrečah in tudi
pri zadnjih poplavah predvsem oblikovale gasilske reševalne ekipe. Zato je prav,
da le-te ustrezno opremimo. Zagotoviti bo treba stalna finančna sredstva za
hitrejšo preskrbo teh enot s potrebno reševalno opremo, ko so čolni, agregati,
reflektorji in podobno. Zavarovalnice že prispevajo del sredstev za preventivo
na področju požarne varnosti. Ker pa ugotavljamo, da je škoda zaradi poplav
10-krat in tudi večkrat večja, od škode zaradi požarov, bi v bodoče tudi zavarovalnice morale prispevati nekaj več sredstev v te namene.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima inž. Friderik Lewicki iz Hidrometeorološkega zavoda.
Inž. Friderik L e w i c k i : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši
poslanci! Tovariš direktor inž. Lojze Ostanek se opravičuje za izostanek, ker
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je službeno odsoten in je zato določil mene, da tu zastopam Hidrometeorološki
zavod.
K predloženemu referatu tovariša Kamibiča, predsednika odbora, ima Hidrometeorološki zavod naslednje pripombe:
Glede na zvezni temeljni zakon o hidrometeorološki službi mora imeti naš
zavod organizirano visokovodno obveščevalno službo. V zvezi s tem je zavod
že ob lanskih, še bolj pa ob letošnjih poplavah, aktivno sodeloval pri obveščanju
o stanju voda.
Iz objektivnih razlogov ta služba še ni brezhibno delovala. Razlogi, kot so
pomanjkljive telekomunikacijske zveze, nezadostni instrumentarij na terenu, nezadostna oprema opazovalcev na vodomerskih postajah in prevelika oddaljenost
opazovalcev vodomerskih postaj od najbližje pošte, so povzročili, da so prihajali
podatki v zbirni center Hidrometeorološkega zavoda prepozno.
Hidrometeorološki zavod je izdelal plan, po katerem je v SR Sloveniji 27
vodomerskih postaj odgovornih za visokovodno obveščevalno službo. Od tega
je 5 vodomerskih postaj v vodnem območju Drave, 3 v območju Mure, 15 v
območju Save in Kolpe, 3 v območju Soče in 1 na območju Notranjske reke.
Te vodomerske postaje začnejo javljati stanje voda pri določenih alarmnih
vodnih stanjih; nato pa javljajo pri slabšem naraščanju voda vsakih 12 ur, pri
močnejšem naraščanju pa tudi vsake 4 ure.
Obvestila dajejo opazovalci telefonično z najbližje pošte zavodovemu zbirnemu centru v Ljubljani oziroma sinoptični meteorološki postaji v Mariboru,
ki jih posreduje zbirnemu centru v Ljubljani.
Pri hidrometeorološkem zavodu se podatki o vodostajih zbirajo in preverijo
ter dopolnjujejo s podatki o pretokih, nakar se dostavljajo telefonično Republiškemu sekretariatu za narodno obrambo, po teleprinterju pa zveznemu hidrometeorološkemu zavodu v Beogradu za Podonavsko komisijo in Hidrometeorološkemu zavodu SR Hrvatske. Ce grozijo poplave v okolici Zaloga, pa obveščamo
tudi stalno službo' mesta Ljubljana. Pri zadnji visoki vodi je na primer Hidrometeorološki zavod obvestil Republiški sekretariat za narodno obrambo o naraščanju Save in Ljubljanice takoj po prekoračenju alarmnega vodostaja 28. septembra o'b 8. uri in 45 minut, o naraščanju Drave pa istega dne ob 13. uri in
45 minut ter je potem ostal z njim v stalni zvezi, do dokončnega upada voda.
Pri vsakem javljanju je Hidrometeorološki zavod dajal podatke o vodostajih in
pretokih ter hkrati tudi orientacijsko hidrometeorološko prognozo.
Navedene podatke je Republiški sekretariat za narodno obrambo neposredno
posredoval pristojnim štabom za obrambo pred elementarnimi nezgodami. O
stanju voda je Hidrometeorološki zavod obveščal tudi Republiški sekretariat za
urbanizem in Republiški sekretariat za gospodarstvo. Poleg tega je Hidrometeorološki zavod z izrednimi poročili obveščal o stanju voda tudi javnost preko
RTV Ljubljana, ki je ta obvestila posredovala na koncu vremenskih poročil.
Za prognoziranje vodnega stanja, posebno Drave in Mure, bi bilo nujno
potrebno, da bi v kritičnem času Hidrometeorološki zavod Ljubljana, neposredno
prejemal poročila avstrijskih hidrometeoroloških služb v Celovcu oziroma
Gradcu. Na osnovi teh bi bilo možno prej in točneje prognozirati stanje voda pri
nas. Naj v tej zvezi omenim, da zadnje visoke vode na Dravi niso povzročile
padavine pri nas, ampak močno deževje na Koroškem v zgornjem toku Drave
in na Žili. Za sprejemanje podatkov avstrijskih hidrometeoroloških služb pa
je potreben dodaten dogovor na osnovi meddržavnih sporazumov o Dravi in
Muri.
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Pri zadnjih poplavah je dobil naš zavod od naših hidroelektrarn podatke
o pretokih pri hidroelektrarnah posredno preko dispečerske grupe bivše Elektrogospodarske skupnosti Slovenije.
Za izboljšanje Obveščevalne in prognostične službe pa bi morali doseči, da
bi hidroelektrarne Obvezno in neposredno javljale zbirnemu centru pri našem
zavodu podatke o stanju voda, kadar nastopi visoka voda, o izpraznitvi akumulacijskih bazenov in o podobnih pomembnih dogodkih.
Med podatki hidroelektrarn in podatki. Hidrometeorološkega zavoda o pretoku voda so bile razlike, ki so znašale pri Dravi tudi 10 °/o celotnega pretoka.
Meritve, ki jih je izvršil Hidrometeorološki zavod pri zadnjih visokih vodah in
tudi pozneje, bodo pokazale, kateri podatki so bili pravilni. Pri obveščevalni
službi so najbolj kritične šibke telekomunikacijske zveze. Če bi redne zveze odpovedale, bi naši opazovalci morali imeti možnost javljati vodostaj po brezžični
poti najbližjih poistaj ljudske milice.
Zaradi podatkov za lokalne potrebe naj bi se občinski štabi za varstvo pred
elementarnimi nezgodami povezali z našimi opazovalci na vodomerskih postajah,
od katerih bi po potrebi prejemali podatke o stanju voda. Za obveščanje javnosti
bi bilo umestno, da bi se v radijskih in televizijskih oddajah ob kritičnih situacijah dajalo poročilo o vodnem stanju in sicer na začetku rednih poročil pri večjem številu oddaj, ob zelo kritičnih situacijah pa tudi izven rednih poročil.
Za dobro organizirano obveščevalno službo o stanju voda, kot tudi za izdelavo hidroloških študij v zvezi s preventivnimi ukrepi zoper poplave, je treba
tako usposobiti hidrometeorološko službo, da bo sposobna dajati zanesljive
prognoze. Tudi zaradi pomembnosti podatkov, ki jih hidrometeorološka služba
daje za zasnovo hidrotehničnih, hidroenergetskih, komunikacijskih in drugih
objektov, je to službo treba podpreti. Izkušnje so že prevečkrat pokazale, da je
bila prav zaradi nezadostnih hidrometeoroloških raziskav povzročena velika
škoda, ki je včasih znašala tudi več sto milijonov dinarjev.
Da bo hidrometeorološka služba ob elementarnih nesrečah nudila učinkovito
pomoč s čoini, terenskimi vozili in drugo tehnično opremo, ii je treba posvečati
ustrezno skrb že v rednih razmerah. Le tako bo obrambi pred elementarnimi
nezgodami lahko nudila uspešno konkretno pomoč.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Albin Jesenšek.
Albin Jesenšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz gradiva Republiškega sekretariata za narodno obrambo', ki analizira problematiko varstva
pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami v Sloveiji in poročila začasnega odbora za proučitev problematike, ugotovljene po poslanskih skupinah,
izhaja, da so bila posamezna območja po> elementarnih nesrečah močno' prizadeta.
Posebej so navedeni tudi posamezni kraji, ki so izpostavljeni raznim poplavam
in potresom. Obenem je zelo obširno obravnavano tudi stanje v organizaciji
varstva pred elementarnimi nesrečami in vprašanje preventivnih ukrepov.
Menim, da je pomembno prikazati tudi problematiko poplavnega območja
reke Save, ki v prej navedenih materialih ni tako obširno obravnavana. To poudarjam zato, ker je samo v enem letu Sava trikrat poplavila velike poljedelske
površine in del bližnjih naselij, pri čemer so bile najbolj prizadete stavbe na
obeh bregovih Save v Litiji. Poplavno območje Save se v glavnem razteza od
izliva Ljubljanice v Savo pri Zalogu do vasi Sava pri Litiji, kar znaša okoli
36 km. Skupna škoda zaradi poplav na tem območju v letu 1964 znaša 200 mili-
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johov dinarjev. Ta škoda je prikazana v minimalnem znesku in bi po bolj
natančnih ocenitvah znašala dosti več.
Tako pogoste poplave terjajo resne preventivne ukrepe, ker se lahko zgodi,
da bo sicer prišlo do še večje škode. Vzroki poplav so jasni, saj je struga Save
povsem neurejena. Na več krajih so obrežne zaščitne traverze povsem uničene.
Vodna skupnost Sava-Ljubljanica ima sicer že izdelane načrte za nove obrežne
zaščitne traverze, vendar jih ne more uresničiti zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev. Zaradi tega stanja bo treba najti stalne in trdnejše oblike financiranja
vodnih skupnosti. Sredstva, ki jih ta skupnost zbere po sedanjem načinu financiranja, so tako neznatna, da še zdaleč ne zadoščajo potrebam rednega vzdrževanja savske struge.
Po približnih ocenah bi vsako leto potrebovali najmanj 50 milijonov dinarjev za zaščitna dela in obnovo obrežnih traverz. Poleg tega je treba dokončno
urediti tudi črpanje vodnih agregatov, ker je sedanje stanje takšno, da različni
interesenti nestrokovno odvažajo gramoz in mivko, kar velikokrat povzroča
nepravilno razširitev struge. Sedanja kontrola teh vodnih agregatov s strani
vodne skupnosti ne zajema vseh njihovih uporabnikov.
Glede reševalne službe pripominjam, da je ta preveč razcepljena, saj se
deli na resor organov za notranje zadeve, kamor spadajo gasilska društva in
na resor organov za narodno obrambo, kamor spada civilna zaščita. Reševalno
službo bi bilo trega organizirati pod enim vodstvom in to pod vodstvom organov
za notranje zadeve, ker bi le tako uspeli pri upravnih organih občinske skupščine zaposliti strokovnega delavca, ki bi enotno vodil to službo, kar pri sedanji
razcepljenosti ni mogoče.
Predlagam proučitev in spremembo organizacije sistema reševalne službe.
V vseh dosedanjih primerih je bilo ugotovljeno, da je naša reševalna služba
zelo pomanjkljivo opremljena. Prav bi bilo, da bi imeli na razpolago čolne,
rešilne pasove, akumulatorske svetilke in pri občinskih štabih večje količine
sanitetnega materiala, ki ga danes ne najdemo niti v zdravstvenih domovih niti
v lekarnah. Seveda je vprašanje organizacije reševalne službe prav tako vezano
na precejšnja finančna sredstva, katerih danes nimamo. Za financiranje take
službe, kakor tudi za njeno modernizacijo, bi bilo treba uvesti stalno obliko
financiranja. Le z občasnim dodeljevanjem proračunskih sredstev ne bomo
uspeli usposobiti mobilnih reševalnih enot.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Stane Divjak.
Stane Divjak: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko v današnji obravnavi
ugotavljamo, da smo v preteklosti doživeli precej naravnih katastrof ter s tem
v zvezi poleg ogromne materialne škode na družbenem in zasebnem premoženju
utrpeli tudi človeške žrtve, je prav, da se zelo resno zavzamemo za sprejem
predpisov, ki bodo zavezovali posameznike, državne organe in delovne skupnosti,
da dajo na razpolago vse človeške sile in materialna sredstva za preprečitev
naravnih katastrof. Mislim, da ni med nami nikogar, ki se posledic teh katastrof
ne bi zavedal. Zato pričakujem, da boste vsi sprejeli predlog Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije in začasnega odbora za proučitev problematike varstva
pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami, da se formira republiški štab
za varstvo pred elementarnimi nesrečami, ki naj prevzame skrb za usmerjanje
in koordiniranje dejavnosti varstva pred takimi nesrečami ter tako poveže vse
službe, organe in organizacije, v katerih pristojnost sodi ta dejavnost.
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Elementarne nesreče same, predvsem poplave na celjskem območju, najmočneje utemeljujejo stališča predlagateljev o potrebi formiranja štaba za
obrambo pred elementarnimi nesrečami. Katastrofalna poplava v letu 1954
je povzročila znatno večjo materialno škodo in terjala 6 človeških žrtev prav
gotovo tudi zato, ker ni obstajal oziroma se ni pravočasno formiral štab za
obrambo, ki bi vodil enotno akcijo in razpolagal s primerno opremo in materialom. Lani pa je poplava povzročila znatno manjšo škodo, saj je občinski
štab že imel primerno usposobljen kader, opremo in material. Po' mojem
mnenju bi se morali poleg republiškega štaba formirati tudi občinski oziroma
področni štabi, ki bi ob katastrofah skladno delovali pod vodstvom republiškega
štaba. Prav tako mislim, da bi moral poleg republiškega štaba obstajati še en
dislociran republiški štab, morda na področju Celja ali Maribora, ki bi nastopil
v primeru, če bi bilo republiškemu štabu v Ljubljani onemogočeno delovanje
zaradi katastrofe na ljubljanskem področju.
Republiški štab za obrambo pred elementarnimi nesrečami s sedežem v
Ljubljani bi moral delovati tudi v normalnih pogojih tako, da bi nenehno s
pomočjo občinskih štabov usposabljal kader za akcije v času katastrofe, pripravil dovolj potrebnega materiala in opreme, ki bi se nahajala pri občinskih
štabih in pri delovnih organizacijah, zbiral in razporejal finančna sredstva ter
načrtno izvajal preventivne ukrepe, med njimi regulacije rek, potokov in hudournikov ter rekonstrukcijo in modernizacijo cest, ki pri sedanjem stanju prav
tako povzročajo prometne nesreče z velikimi materialnimi in človeškimi žrtvami.
Popolnoma se strinjam s sklepnimi ugotovitvami in predlogi Izvršnega sveta
Skupščne SR Slovenije, vendar pa predlagam, da se poleg tega izdela še načrt
postopne modernizacije cest in učvrsti financiranje, o čemer smo razpravljali na
25. zasedanju tega zbora.
Vse katastrofe po vojni so povzročile družbi in posameznikom ogromno
škodo, ki po oceni znaša preko 55 milijard dinarjev. Samo na celjskem območju
je bila prizadejana škoda nad 17 milijard dinarjev, katero je zavarovalnica
poravnala le delno, in sicer v približnem znesku 2 milijardi dinarjev. Ko se bo
razpravljalo o financiranju oziroma o formiranju finančnih sredstev, s katerimi
naj bi razpolagal štab za obrambo pred elementarnimi nesrečami, bo treba
veliko bolj ostro zahtevati od zavarovalnic, da dajo del svojih sredstev tudi
za preventivne ukrepe, ki jih bo izvajal ta štab. Prebivalci celjskega območja
več ne prosijo, temveč zahtevajo dokončno rešitev tega perečega problema,
da bodo sadovi njihovega dela varni pred povodnijo.
Predsednik Janez Hočevar:
Glavnega odbora RK Slovenije.

Besedo ima Ivo Majdič, predsednik

Ivo Majdič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V razpravo o problematiki varstva pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami
se je vključila tudi organizacija Rdečega križa Slovenije. Menim, da je to
razumljivo predvsem zato, ker je nuđenje prve pomoči, nega ranjencev in bolnikov v vojni in elementarnih nesrečah osnovna dejavnost Rdečega križa. Lahko
rečemo, da je to tista elementarna naloga, zaradi katere je Rdeči križ ustanovljen drugod v svetu in tudi pri nas. Ta naloga Rdečega križa je v Jugoslaviji
uvedena tudi v določbe zakona o jugoslovanskem Rdečem križu iz leta 1946
in tudi v osnutek novega zakona o jugoslovanskem Rdečem križu, ki ga bo še
letos obravnavala Zvezna skupščina. Prav tako in še bolj določno pa govori
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o nalogah Rdečega križa statut jugoslovanskega Rdečega križa. Ne glede na vse
te pozitivne predpise' pa menim, da nas vse zanima, kakšno je dejansko stanje
v organizaciji Rdečega križa Slovenije in koliko je ta prispevala oziroma koliko
lahko prispeva v varstvu pred elementarnimi nezgodami.
Iz podatkov, s katerimi razpolagamo za tri leta nazaj, izhaja, da je v letih
1962, 1963 in 1964 bilo v Sloveniji 1041 tečajev za prvo pomoč, ki so trajali
po 60 oziroma 80 ur. Te tečaje je absolviralo 2882 tečajnikov. Tak 80-urni
tečaj ima namen usposobiti tečajnika za nuđenje prve pomoči, ki pride v poštev
zlasti pri hudih nesrečah in elementarnih nezgodah. Prav tako je v navedenem
triletnem obdobju bilo v okviru organizacije Rdečega križa izvedenih 1889
tečajev za prvo pomoč za mladino in odrasle, udeležencev v teh tečajih, ki so
trajali po 20 ur, pa je bilo preko 50 000. TI tečaji dajo osnovno znanje iz prve
pomoči, tečajniki pa so usposobljeni za nuđenje prve pomoči ob raznih nesrečah.
s
Verjetno ni potrebno naštevati še druge tečaje, seminarje in predavanja,
ki smo jih v organizacijah Rdečega križa organizirali in s tem pripomogli k
višjemu nivoju zdravstvene izobrazbe naših občanov. Lahko pa z gotovostjo
trdimo, da je na področju zdravstveno-higienske vzgoje občanov opravil Rdeči
križ veliko delo in da je pravzaprav skoraj edini, ki na tem področju sploh
deluje. Pri Glavnem odboru Rdečega križa Slovenije smo v zvezi z razpravo
o problematiki varstva pred elementarnimi nezgodami organizirali posvetovanje,
na katerem naj bi se opredelila vloga in delo Rdečega križa v varstvu pred
elementarnimi nesrečami. Na tem posvetovanju so sodelovali poleg nekaterih
naših občinskih sekretarjev in članov komisije za elementarne nezgode pri
Glavnemu odboru Rdečega križa še nekateri zastopniki občinskih štabov civilne
zaščite. Iz zelo pestre razprave na tem posvetovanju izhaja, da v občinskih
štabih civilne zaščite marsikaj pričakujejo od organizacije Rdečega križa in da
je še vrsta nerešenih problemov. Osnovna ugotovitev je bila, da je organizacija
Rdečega križa ena izmed tistih, ki mora nujno sodelovati oziroma delovati v
sklopu civilne zaščite pri varstvu pred elementarnimi nezgodami. Pri varstvu
pred elementarnimi nezgodami, zlasti v preventivnem delu, o katerem se je
danes že govorilo, bi organizacija Rdečega križa delovala zlasti pri vzgoji
ustreznih kadrov, in sicer kadrov za laično nuđenje prve pomoči z organizacijo
80-urnih tečajev, dalje kadrov za nego bolnika, prav tako z organizacijo tečajev
in z organizacijo tečajev za aktiviste Rdečega križa, ki bi bili usposobljeni
za socialno delo, za tako imenovano patronažno službo ob elementarnih nezgodah, kjer bi lahko učinkovito pomagali pri evakuaciji in nastanitvi ogroženih
prebivalcev, skrbeli bi za otroke, stare ljudi, urejali preskrbo itd.
• Rdeči križ je že do sedaj opravljal to delo, le s to razliko, da ni bil
usmerjen v formiranje ekip, ki bi lahko v praksi preizkusile pridobljeno znanje.
Mislim, da bi bilo treba na podlagi obstoječe evidence tečajnikov formirati
mobilne ekipe prve pomoči za nego bolnika in za socialno delo v krajevnih organizacijah Rdečega križa, ali še bolje: za sodelovanje s štabi za varstvo pred
elementarnimi nesrečami. Take ekipe bi lahko delovale zelo samostojno ali pa
v sodelovanju z zdravstveno službo. Pri tem pa seveda postavlja vprašanje
finančnih sredstev za opremo teh ekip, česar organizacija Rdečega križa sama
prav gotovo ne bi zmogla. Sicer pa je finančna plat varstva pred elementarnimi
nezgodami še odprto vprašanje, ki ga bo treba posebej reševati.
V prvi fazi, to je v rednih razmerah, bi bila najpomembnejša naloga Rdečega križa ta, da bi skupaj z zavodom za transfuzijo krvi ustvaril določene
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rezerve krvne plazme, ki bi najbrž morala biti deponirana vsaj v nekaj večjih
centrih v Sloveniji in ne samo pri Republiškem zavodu za transfuzijo krvi.
Prav tako na Glavnem odboru Rdečega križa razmišljamo, da bi v Sloveniji
organizirali nekaj skladišč, kjer bi imeli na zalogi rabljeno obleko, obutev,
odeje itd. Do tega razmišljanja nas je pripeljalo izvajanje sedanje akcije obiranja
pomoči za ljudi, ki so bili prizadeti ob elementarnih nezgodah.
Ze nekaj časa je v Sloveniji med ljudmi prevladovalo mnenje, da zbiranje
rabljene obleke in obutve ni potrebno, ker smo pač dovolj bogati, da lahko na
drug način rešujemo to problematiko. Prav elementarne nezgode, ki so nas
v zadnjem času prizadele in akcija zbiranja pomoči, ki jo vodi organizacija
Rdečega križa, pa nam dokazujejo nasprotno. Vsa oblačila, ki smo jih zbrali in
poslali v prizadete kraje, so bila z veliko hvaležnostjo sprejeta in na Glavni
odbor še kar naprej prihajajo prošnje občinskih organizacij Rdečega križa,
v katerih med drugim še nadalje prosijo za pomoč v obliki oblačil in obutve.
To' vsekakor kaže, da bi bilo najbrž koristno v okviru Rdečega križa
organizirati kontinuirane vsakoletne akcije zbiranja rabljenih odej, obutve,
obleke itd., in vse to deponirati v določenih skladiščih. Če se bomo za to odločili, kar pa ni odvisno samo od nas, bomo lahko ustvarili določene materialne
rezerve, iz katerih bi lahko zelo hitro nudili pomoč prizadetemu prebivalstvu
v primerih večjih elementarnih nesreč.
V drugi fazi, v kateri je že potrebna pomoč v nesreči, bi organizacija Rdečega križa, seveda pod enotnim vodstvom štabov v občinah in v primerih, ko
redna zdravstvena služba svojega dela ne bi zmogla, lahko nastopila z ekipami
za nuđenje laične prve pomoči, ki bi bile organizirane po ulicah, krajevnih
skupnostih in drugih podobnih oblikah. Menim, da o tem, ali so takšne laične
ekipe prve pomoči ob elementarnih nezgodah potrebne, ni treba posebej razpravljati. Prav tako pride v tej drugi fazi v poštev akcija zbiranja krvi, seveda
v primeru, če depoji krvne plazme niso zadostni. Zbiranje krvi lahko organizacija Rdečega križa prevzame v celoti, saj ima določene izkušnje in prakso pri
tem delu.
V tretji fazi, katero bi lahko imenovali blažitev posledic elementarne nezgode, pa bi se organizacija Rdečega križa lahko aktivno vključila v službo
evakuacije in preskrbe. Tu pridejo predvsem v poštev ekipe za nego ranjencev
in bolnikov, laične ekipe za socialno delo ter tako imenovana patronažna služba,
ki ibi skrbela za otroke, staire in onemogle. Pomembna naloga Rdečega križa
v tem času bi bila tudi zbiranje in distribucija domače, zlasti pa mednarodne
pomoči. Da je to zelo pomembno delo, kažejo tudi podatki, da je organizacija
jugoslovanskega Rdečega križa v zadnjih nekaj mesecih prejela za pomoč prebivalstvu ob elementarnih nesrečah mednarodno pomoč v vrednosti 4,5 milijarde
dinarjev. V Sloveniji pa je zbrane pomoči, po podatkih od oktobra, za okrog
70 milijonov dinarjev, od česar je mednarodne pomoči okrog 38 milijonov.
Rdeči križ ob elementarnih nesrečah vedno opravlja še eno nalogo, namreč
posredovanje informacij o pogrešanih v mednarodnem merilu. To delo opravlja
Rdeči križ v sodelovnju s službo za notranje zadeve.
Na posvetovanju je bilo ugotovljeno, da Rdeči križ vseh teh nalog še ni
zmožen opravljati takoj in da bi bilo treba v planih štabov za varstvo pred
elementarnimi nezgodami precizirati naloge organizacije Rdečega križa, prav
tako pa zagotoviti materialno osnovo za izvajanje teh nalog. Delovanje Rdečega
križa ob potresu v Skopju in ob drugih poznejših elementarnih nezgodah dokazuje, da je organizacija Rdečega križa pomemben činitelj, s katerim lahko
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računamo in je z obstoječim zakonom o jugoslovanskem Rdečem križu tudi
odgovoren za takšno delo.
Iz vseh razprav o varstvu pred elementarnimi nezgodami v Sloveniji, iz
analize problematike varstva pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami
ter iz poročila o varstvu pred elementarnimi nezgodami, ki je bilo predloženo
temu zboru, izhaja ugotovitev, da tisti, ki so razpravljali oziroma pripravili
analizo in poročilo, ne poznajo dosedanje dejavnosti Rdečega križa, ki je bila
pomembna, zlasti na področju zdravstveno-higienske vzgoje občanov, usposabljanja ljudi za prvo pomoč in nego bolnika. Prav tako pa ne poznajo vseh
ugodnosti, ki bi jih pridobili, če bi organizacijo Rdečega križa pravilno tretirali
in angažirali v okviru varstva pred elementarnimi nesrečami. Na tem mestu
moram tudi izraziti naše presenečenje, da v nobenem od dokumentov predloženih temu zboru ni omenjeno že dosedanje delo organizacij Rdečega križa
pri varstvu pred elementarnimi nesrečami in ob elementarnih nesrečah samih.
Zavedamo se, da v zakonu o varstvu pred elementarnimi nesrečami in
drugimi hudimi nesrečami ni mogoče natančno precizirati vlogo in naloge
organizacije Rdečega križa, vendar pa menimo, da bi iz zakona morala izhajati
naloga Rdečega križa, da sodeluje z ekipami prve pomoči po ulicah, krajevnih
skupnostih in podobno, in da sodeluje pri evakuaciji in preskrbi prizadetega
prebivalstva. Prav tako menimo, da bi, spričo možnosti, ki obstojajo za aktiviranje številnega članstva Rdečega križa ob elementarnih nezgodah, bilo treba
vključiti zastopnike Rdečega križa tako v republiški štab, kakor tudi v občinske
štabe za varstvo pred hudimi nesrečami. V programih teh štabov pa bi bilo
treba natančneje precizirati naloge Rdečega križa, glede na njegove materialne
in kadrovske zmogljivosti. Vse dosedanje izkušnje pa vsekakor kažejo, da je
Rdeči križ ob elementarnih nezgodah odigral pomembno vlogo in opravil
veliko koristnega dela ter bi lahko v prihodnje ob boljši organiziranosti in
večji materialni podpori v okviru štabov lahko napravil še veliko več.
Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanec Ivan Holc.
Ivan Holc: Tovarišice in tovariši poslanci! V svojem prispevku k razpravi o varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami, bom govoril o obrambi pred poplavami in posebej o poplavah v porečju Mure.
Območje občine Radgona spada v bolj mirno področje, zato ni nevarnosti
za večje elementarne nesreče, od katerih je omeniti le poplave reke Mure, do
katerih pride zaradi topljenja snega, dolgotrajnega deževja in močnih nalivov.
Ob takih pogojih poplavlja reka Mura vzdolž celotnega toka preko občine Radgona, to je do ceste Cmurek—Radgona—Radenci do Hrast j a—Mota. Ob poplavah
sta, poleg kmetijskih površin ob porečju Mure, zlasti v Apaški kotlini, najbolj
ogroženi naselji Radgone in pa Slatinski vrelci v zdravilišču Radenci. Poleg
poplav, ki jih povzroča reka Mura, pa se pojavljajo na območju občine še lokalne
poplave, ki jih povzročajo pritoki Mure, predvsem Sčavnica, Plitvica in pa Boračevski potok. Te lokalne poplave so deloma hudourniškega značaja, poplavljajo
pa, enako kot reka Mura, bogate kmetijske površine v dolini Sčavnice in tudi
slatinske objekte v Boračevi in v Radencih. Tako je bilo v letošnjih poplavah
v radgonski občini poplavljenih 62,52 km2 zemljišč ali 25 "Vo celotne površine,
• ki so jo poplavili Mura in njeni pritoki. Obramba pred letošnjimi poplavami je
pokazala tako na našem kot tudi na drugih področjih številne slabosti zaradi
tega, ker se preventivnim ukrepom ni posvečala potrebna skrb. Občinski štab
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civilne zaščite je ob letošnjih poplavah ,v radgonski občini ostal nemočen, ker ni
bilo na razpolago primerne reševalne opreme. Oprema pa, ki je bila na razpolago,
je bila v takem stanju, da je njena uporaba predstavljala nevarnost za reševalce.
Samo kot primer naj navedem, da je bilo ponekod dejansko potrebno reševati
reševalce in to prav zairadi njihove neustrezne opreme. Ponekod so bili tudi
prevencijski ukrepi nestrokovni, kajti poleg tehnične neopremljenosti je bil
tudi štab slabo organiziran in ni bil sposoben organizirati uspešne obrambe
proti vdoru vode tam, kjer bi jo lahko. Poleg tega je odpovedala tudi obveščevalna služba. Izkušnje letošnjih poplav so nam pokazale, da nimamo "urejenega
kontinuiranega opazovanja vode, niti urejene službe, ki bi pravočanso opozarjala na nevarnost pred poplavami. Iz omenjenega izhaja zahteva, da se v porečju
Mure ustvari tesnejše sodelovanje z avstrijsko hidrometeorološko službo, ki je
sicer ob letošnjih poplavah občasno poročala o naglem dviganju vode, vendar
so bila ta poročila neredna, ali pa jih je občinski štab v nekaterih primerih tudi
podcenjeval. Dobrim odnosom med avstrijskim in našim županom se moramo
zahvaliti, da so bila poročila o naraščanju vode na avstrijski strani kolikor toliko
redna. Ugotovljen pomanjkljiv sistem obveščanja o nevarnosti bo v prihodnje
uspešno deloval s pomočjo radijske zveze za potrebe civilne zaščite. Le tak
način je lahko po eni strani učinkovit, po idrugi strani pa tudi najbolj racionalen.
Izdelan je že osnutek Republiškega zakona za ukrepanje ob elementarnih
nesrečah. Iz pregleda osnutka tega zakona in v primerjavi z dejanskimi razmerami in potrebami na terenu izhaja, da je preveč podroben in predstavlja zbirnik
navodil, ki so uporabljiva za republiški štab, ne pa v tolikšni meri za občinske
štabe civilne zaščite. Pred sprejetjem tega zakona bo potrebno na podlagi današnje razprave in po proučitvi dosedanjih izkušenj naših štabov za reševanje,
kot tudi štabov za reševanje v nekaterih drugih državah, izdelati takšen koncept
zakona, ki bo zajel vsa organizacijska in druga vprašanja v zvezi z obrambo, ter
tako ustrezal konkretnim razmeram in potrebam. Improviziranemu reševanju
se lahko izognemo le s smotrno organizacijo občinskih štabov za reševanje. Te
štabe je potebno okrepiti in jim zagotoviti boljšo opremo, katere lastniki naj
bodo gasilska društva. Pri tem mislim predvsem na osnovno tehnično^ opremo,
kot so čolni, cevi, vrvi itd. Konkretno pa bi v našem primeru to prevzel zavod
za gasilsko in reševalno službo v Mariboru, ki naj bi bil lastnik težje in po
vrednosti večje tehnične opreme. Z dobitvijo tehnične opreme na vsa gasilska
društva ob porečju Mure, isto velja tudi za ostala porečja, bi močno zmanjšali
učinkovitost, racionalnost in smotrno izkoriščanje teh sredstev in opreme.
Opremljenost in sposobnost gasilskih društev nai dopolnijo delovne organizacije
glede na njihovo strokovno dejavnost. Ta dopolnitev ob elementarnih nesrečah
pa bo lahko učinkovita le, če bo ta z zakonom določena. Tako rešitev zagovarjam
zaradi tega, ker so ob letošnjih poplavah, kljub pomanjkanju osnovne opreme,
pokazala prav gasilska društva največ pripravljenosti in sposobnosti za reševanje.
Po letošnjih izkušnjah nam je povsem jasno, da bo v prihodnjih poplavah
oidigrala pomembno vlogo tehnična opremljenost gasilskih društev, seveda, če
smo za to, da bodo v posameznih regionalnih centrih nosilci opreme gasilska
društva in pa seveda delovne organizacije glede na njihovo strokovno dejavnost,
ki bodo sodelovale v preventivnih in reševalnih akcijah. Cim boljša bo tehnična
opremljenost ljudi in čim kvalitetnejša bo organizacija obrambe pred poplavami,
tem manjšo škodo bomo utrpeli. Zato je prav, da pretehtamo1 investicijske
naložbe v te namene, tako v delovnih organizacijah, občinskih skupščinah in
višjih družbeno-politionih skupnostih.
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Glede porečnih štabov sem načeloma za njihovo ustanovitev, vendar naj bi
ti prevzeli ob elementarnih nesrečah le funkcijo koordinatorja. Ker so zadnja
leta nevarnosti glede vodne stihije vse pogostejše, zaradi česar prizadenejo naše
gospodarstvo hude izgube, je zato zgrešeno varčevanje pri financiranju preventivnih in reševalnih del.
Samo na kratko naj prikazem obseg škode, ki je nastajala ob zadnjih poplavah v občini Radgona, po posameznih panogah: v kmetijstvu za 487 milijonov,
v gozdarstvu 10 milijonov, v gospodarskih organizacijah 159 milijonov, škoda
na cestah III. in IV. reda 135 milijonov, na stanovanjskih objektih in objektih
gospodarskih organijacij 30 milijonov, na raznih komunalnih objektih, kot so
kanalizacije in športni objekti 23 milijonov, ter ostala škoda, ki je nastala
v zvezi s poplavami, to je zanacija vodnjakov in dovoz pitne vode, še 8 milijonov
tako, da znaša skupna škoda v letošnjih poplavah 856,5 milijonov dinarjev.
Iz izkušenj vemo, katera so tista območja, kjer se voda ob vsakem večjem
deževju prelije čez bregove in poplavlja predvsem bogate kmetijske površine,
včasih tudi stanovanjska naselja in gospodarske objekte. 2e vrsto let imamo
investicijske programe za melioracijo kmetijskih površin na območju potoka
Plitvica, pa tudi za regulacijo Sčavnice in Boračevskega potoka. Izvedba teh
del, ki je gospodarskega in preventivnega pomena, je vezana na tako investicijsko vsoto, ki je ekonomsko upravičena, saj predstavlja investicijo v kmetijstvu. Enako dolgo kot imamo omenjene programe si občinska skupščina in
zainteresirane kmetijske organizacije prizadevajo, da bi si pridobili finančna
sredstva, vendar zaman. Za realizacijo investicijskega plana za hidromelioracijo
650 ha kmetijskih površin na območju potoka Plitvica je potrebno 200 milijonov.
50 »/o te vsote je pripravljena odobriti Jugoslovanska kmetijska banka, pod pogojem, da ima investitor, v tem primeru kmetijski kombinat, 50'% lastne udeležbe.
Teh 50'% v Obliki kredita pa investitor pri nobeni od republiških institucij ne
more dobiti. Menim, da bi v takih primerih, ko gre za ekonomsko upravičeno
investicijo na eni strani in za preventivni ukrep pred elementarnimi nesrečami
na drugi strani, morale družben o-poli t i čne skupnosti, gospodarske organizacije
pa tudi zavarovalnice in drugi družbeni interesenti uskladiti svoje materialne
možnosti in jih povezati v skupne interese.
Menim, da še s tako dobro in enotno^ organizirano obrambo pred elementarnimi in drugimi nesrečami ne bomo zmanjšali hudih gospodarskih posledic,
če ne bomo rešili načina financiranja preventivnih del in stroškov, ki nastajajo
ob elementarnih nesrečah.
Mislim, da je ob tej razpravi umestno vprašanje, kdo naj financira obrambo,
kdo naj da sredstva za nabavo ustrezne tehnične opreme, kdo naj krije stroške,
ki nastajajo ob elementarnih nesrečah, saj ugotavljamo milijardno škodo, ki jo
utrpi naše gospodarstvo, ne upoštevaje človeške žrtve.
Položaj občinskih proračunov je iz leta v leto slabši, na kar deloma vplivajo
tudi elementarne nesreče, saj je konkretno v letošnjem letu nastal izpad iz
občinskega proračuna v naši občini, zaradi odpisov davkov, v višini 53 milijonov
600 tisoč din. Zato* je nemogoče iz občinskih proračunov financirati vso tehnično
opremo, ki je potrebna, možno je financirati le del osnovne opreme, morda
kakšen čoln, cevi, vrvi itd., predvsem za gasilska društva. Zato vidim edini
izhod iz trenutnega položaja v tem, da se višji družbeno-politieni skupnosti zagotovi kontinuirano formiranje sredstev, ki bi se stekala v dva sklada:
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1. v sklad za financiranje preventivne dejavnosti, to je za razne melioracije,
regulacije, z.a izgradnjo zaščitnih nasipov, za nabavo tehnične opreme za regionalne centre itd. in
2. v intervencijski sklad, ki naj bi služil predvsem za kritje stroškov ob
elementarnih nesrečah in pa za takojšnjo pomoč prizadetim pravnim in fizičnim
osebam ob elementarnih nesrečah. Intervencije, posebno republiške ob letošnjih
poplavah, so bile zelo počasne, saj do danes, vsaj v našem primeru, še nismo
dobili nobene pomoči, kljub realnemu prikazu in realni ocenitvi nastale škode.
Naporom za zagotovitev sredstev bi se morala prilagoditi tudi funkcija zavarovalnih zavodov, da bi v skladu z dohodki tudi prispevali določen delež v preventivne namene. Danes je na račun zavarovalnic in sistema zavarovanja veliko
pripomb. Tisti, ki poskušajo čimbolj zavarovati imovino pred škodo, pogrešajo
potrebno finančno pomoč zavarovalnic. Za velika sredstva, ki jih gospodarske
organizacije porabijo za zavarovanje, ne dobe ustreznega povračila, saj so do
tega upravičene le, ko škoda že nastane. Nedvomno bo potrebno tudi v sistemu
zavarovanja nekaj spremeniti.
Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je inž. Igor Levstek,
iz inštituta »Jožef Štefan«.
Inž. Igor Levstek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci!
Kot beremo v poročilu začasnega odbora, ta ugotavlja, da so elementarne in
druge nesreče v Sloveniji vse pogostejše in dalje, da bodo znanstvene in druge
institucije proučile vzroke za tako stanje. Ob tem se vsiljuje vprašanje ali naj
te institucije omenjena vprašanja iniciativno proučujejo ali po nalogu ali priporočilu Skupščine. Ne glede na to, kakšen naj bo pravilen odgovor na to vprašanje, bi rad govoril o akciji našega inštituta, ki se pripravlja skupaj z Astronomskim observatorijem, Geofizikalnim inštitutom v Ljubljani in z Zavodom
za raziskavo materiala, govoril bi skratka o akciji, ki se pripravlja v zvezi s preventivno dejavnostjo ob potresih.
V poročilu sekretariata za narodno obrambo sicer beremo, da prognoziranje
potresov zaenkrat ni možno, kar je sicer res, vendar pa bi rad ta stavek dopolnil.
Z raziskavami o potresni aktivnosti dobimo podatke, ki bi lahko služili za prognoziranje potresov. Ob potresu se akumulirajo izredno velike energije in
ogromni pritiski, zato je razumljivo, da se seizmologi že več desetletij vprašujejo,
zakaj se ne bi dale te sile tudi detektirati. Pred nedavnim je angleški seizmolog
Stacey izračunal, kolikšen vpliv imajo ti pritiski in te sile na spremembo zemeljskega magnetnega polja ob potresih. Izračunal je sicer, da so te spremembe
majhne, vendar pa dovolj velike, da se dajo z občutljivimi magnetometri zaznati
in določiti. To je bila sicer akademska ugotovitev, vendar so še isto leto ob
potresu v Nevadi v Združenih državah ugotovili z natančnimi meritvami zemeljskega polja, da so se pojavile anomalije, ki jih gre nedvomno pripisati
seizmični aktivnosti. Se isto leto so povsem slučajno odkrili ob velikem potresu
na Aljaski, da je ta sprememba zelo velika in je nastopila kako uro pred potresom.
Prav ti rezultati so vzrok temu, da smo se odločili tudi v Sloveniji izdelati
tako magnetometrsko mrežo, ki bi z natančnimi meritvami zemeljskega magnetnega polja skuša ugotoviti anomalije v meritvah polja in s primerno lokacijo
magnetometrskih postaj ugotoviti ali gre take anomalije pripisati jonosferskim
motnjam ali pa seizmični aktivnosti.

29. seja

353

Ce bi se izkazalo, da je neka stalna zveza, stalna korelacija, med magnetnimi
anomalijami in pa med potresi, ki bi sledili, potem bi nam lahko ta korelacija
omogočala tudi prognoziranje potresov. Seveda, preden se tako zahtevne naloge
lotimo, moramo ugotoviti, ali je geološki sestav npr. v ljubljanski kotlini tak,
da pritiski, ki se akumulirajo ob potresih, res spremene zemeljsko magnetno
polje in če ni epicenter potresov v ljubljanski kotlini preglobok, kar ima seveda
za posledico, da se te spremembe ne pojavijo.
Kot rečeno, je našemu načrtu prvi cilj postavitev te mreže, s pomočjo katere
bi skušali ugotoviti anomalije, ki gredo na rovaš seizmične aktivnosti. Predlog
za postavitev magnetometrske mreže smo dali tudi skladu Borisa Kidriča, ki
pa je zaradi omejenih finančnih sredstev posredoval predlog zveznemu skladu.
Ne glede na rezultat pa so se omenjene institucije že sedaj odločile, da bodo
začele s prvim delom, to se pravi s sestavljanjem potrebnega instrumentarija.
To naj bi bilo dopolnilo v zvezi z odstavkom, ki govori o prognoziranju potresov.
Poleg tega pa bi se želel dotakniti še vprašanja organizacije civilne zaščite.
Republiški sekretar je v svojem govoru dejal, kar je razvidno tudi iz poročila,
da morajo biti organizacije civilne zaščite zasnovane na obstoječih organizacijah. Zdi se mi. da ta misel v poročilu ni dosledno razvita, kajti štabi za elementarne nesreče bodo zaživeli le, če ne bodo referat občinskega uradnika, ampak
bodo delali v njih ljudje, ki se bodisi profesionalno ukvarjajo z reševanjem ob
nesrečah, kot npr. tajništvo za notranje zadeve, gasilci in reševalne postaje,
bodisi neprofesionalno, pri čemer mislim predvsem na gorsko reševalno službo,
katere član sem.
Prednosti takega povezovanja z že obstoječimi službami so na dlani. Civilna
zaščita tako ne bo zarjavela. Razširiti bo treba le operacijske programe že obstoječih reševalnih skupin na specifičnosti ob elementarnih nesrečah in dosegli
bomo to, kar hočemo. Izkušnje gorske reševalne službe so lahko zelo koristne.
Opozoril bi na dve, in sicer najprej na sistem sklicevanja ob nesrečah. Profesionalne organizacije imajo tak sistem, ki za civilno zaščito ni primeren; tudi sistem
obveščanja prostovoljne gasilske organizacije ni primeren za sklicevanje ob nesrečah, kjer naj posredujejo štabi za civilno zaščito. Pač pa imajo gorski reševalci
sistem, ki se je izkazal kot izredno učinkovit, še posebej odkar so začeli tesno sodelovati s tajništvom za notranje zadeve in uporabljati njegov komunikacijski
mehanizem. Naj navedem samo en primer. Ko je bilo pred leti treba posredovati v severni triglavski steni, so bili reševalci iz Ljubljane prej v Mojstrani
in pod Triglavom kot tovariši z Jesenic, ravno zaradi uspele povezave. Te izkušnje, mislim, bi bilo mogoče v civilni zaščiti neposredno uporabiti.
Druga koristna izkušnja, na katero bi rad opozoril, je organizacija zdravstvene službe, ki dela v okviru gorske reševalne službe. V tej zdravniški komisiji je preko 30 zdravnikov iz vse Slovenije. Razumljivo je, da jih je večina iz
Ljubljane. V njej so zdravniki, ki skrbe za zdravniško službo na najvišji ravni,
naj omenim samo, da je sodeloval v tej komisiji tudi pokojni profesor Lavrič,
še danes pa sodelujejo prof. Brecelj, prof. Milčinski in drugi, da omenim samo
nekatere. V njej so kirurgi, ki imajo sposobne roke in tudi noge, kar je za reševalce zelo važno, v njej so zdravniki iz vojne bolnice in, kot že omenjeno,
zdravniki iz posameznih reševalnih centrov.
Zdravniška komisija je med drugim pripravila navodila za prvo pomoč tako
za laike, kot tudi za zdravnike, kajti ni vsak zdravnik že specialist za prvo
pomoč. Ob zasutju s plazovi, snežnimi ali zemeljskimi lahko pomaga ponesrečencu le zdravnik z ustreznim manjem za reševanje ob takih nesrečah,
23
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znati mora na primer odpreti sapnik, kar gotovo ne spada v redno delo splošnega
zdravnika. To zna le malo kateri kirurg, samo tisti, ki se s tem ukvarja.
Drugo, kar se da od zdravniške komisije neposredno uporabiti za civilno
zaščito, je organizacija zasilne bolnice na terenu, če smem to tako imenovati.
Na kirurgični kliniki je nahrbtnik, v katerem so vsi potrebni pripomočki za
kirurgične posege, hkrati pa so sestre dolžne nadzorovati, da je instrumentarij
v redu, sterilen in popolen, skratka vedno pripravljen za uporabo. Tako smo
se izognili dragim stroškom za nabavo novega materiala, hkrati pa skrbimo
za ažurnost in pa za to, da je ves material zmeraj v redu.
Omenil sem samo izkušnje gorske reševalne službe, ki bi se dale neposredno
izkoristiti, seveda pa imamo še druge organizacije, ki bi mogle uspešno sodelovati
pri reševanju ob elementarnih nesrečah. Vzemimo Brodarsko zvezo Slovenije.
Lanskoletne poplave v Celju so angažirale reševalce tudi iz ljubljanske kotline,
toda tudi Ljubljana je bila nekaj časa v potencialni nevarnosti poplav, saj je bila
nevarnost, da popusti jez pri Medvodah, kar bi imelo precejšnje posledice tudi za
Ljubljano. Šef stalne službe, kot operativni organ za reševanje v tem primeru,
me je vprašal, kaj lahko gorski reševalci storijo v primeru nesreče, tembolj,
ker so bile njihove ekipe na celjskem terenu in je Ljubljana ostala brez reševalcev. S tem v zvezi sem ga opozoril na naše brodar je, kajakaše in kanuiste,
ki so bili nato takoj pozvani, da se v primeru potrebe aktivno vključijo' v reševanje. S tem hočem poudariti, kako včasih pozabljamo na možnosti, ki jih
imamo še na tem področju, pa niso izkoriščene. Zdi se mi, da prav to tudi
manjka v poročilu, kot tudi mesto in vloga Rdečega križa, na kar je opozoril
že predsednik glavnega odbora te organizacije.
Predsednik Janez Hočevar: K besedi se je prijavil tovariš polkovnik
Ahmed Hanzić.
Ahmed Hanzić: Druže predsedniče, drugarice i drugovi! U vezi s ovom
problematikom imam zadatak od strane komandanta vojnog područja Ljubljana,
da upoznajem poslanike ovog doma s nekim problemima, koji se odnose na jedinice JNA, koje su dislocirane na teritoriji SR Slovenije, a od bitnog su značaja
za pređuzimanje daljnih mera od strane društvenih zajednica i JNA na planu
borbe protiv elementarnih nepogoda.
Odmah moram ukazati na činjenicu da vojnim jedinicama u slučaju elementarnih nepogoda nisu potrebna nikakva naknadna odobrenja ili ovlaštenja
od viših komandi, pa prema tome nije u tome ni uzrok njihovog eventualnog
zakašnjavanja na mjestu nesreče. Pozitivni propisi u armiji, od kojih citiram
najvažnije, kažu ovako : jedinice i ustanove JNA mogu se, pored svojih osnovnih
zadataka, upotrebiti u sledečim slučajevima: a) za borbu protiv elementarnih
nepogoda, poplava, zemljotresa, šumskih i drugih velikih požara, provala oblaka,
snežnih usova, smetova i slično kao i drugih katastrofa.
Zatim stoji: Za borbu protiv elementarnih nepogoda upotrebu jedinica mogu
da narede sve starešine, tamo gde do tih nepogoda dođe. U tom slučaju starešine
jedinica odnosno komandanti garnizona odmah stupaju u vezu sa upravnim
organima i u saglasnosti sa njima donose odluke o tome, kako će da upotrebe
svoje jedinice. Ako elementarna nepogoda nastupi iznenada naređuje se uzbuna,
a ako se može predvideti, odnosno ako se očekuje, naređuje se pripravnost. U
svakom slučaju starešine jedinica, odnosno komandanti garnizona dužni su
samo da o svemu odmah izvjeste pretpostavljene u komandi, a ne da traže
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odobrenje, i da uspostave vezu sa susednim jedinicama, odnosno garnizonima,
radi eventualnog daljneg sadejstva u radu i borbi protiv poplava.
Prema tome uzrok je u nečem drugom, što jedinice ponekad ne mogu
odmah da stupe u akciju. Prvo, što se nalaze najčešće van svojih kasarni i garnizona na izvršavanju svojih osnovnih zadataka. Drugo, što štabovi civilne zaštite nedovoljno sarađuju sa vojnim komandama na planiranju zadataka za
slučaj angažovanja jedinica armije u borbi protiv elementarnih nepogoda i treće,
što se u štabove civilne zaštite ne privlače i aktivno ne angažuju pretstavnici
armije, a pogotovo ne komandanti garnizona JNA. Međutim, pored najčešće brze
intervencije jedinica JNA, one nisu u stanju i pored najbolje volje da najefikasnije djeluju. Uzroci su objektivne prirode i to: osnovni zadaci armije i njena
obuka dijametralno se razlikuju od zadataka i obuke koje bi trebalo temeljita
poznavati, da bi se efikasno moglo djelovati u borbi protiv elementarnih nepogoda. Takva obuka u JNA se ne sprovodi. Dalje, takvim zadacima JNA
prilagođena je i njena oprema: gumeni čamci svih vrsta, koji su za armiju
vrlo pogodni, u poplavama i u bujicama njihova upotreba je dosta opasna,,
i tako dalje.
Dalje u borbi protiv elementarnih nepogoda učestvuju sve jedinice JNA, bez
razlike na njihov rod, koje po prirodi njihove namene nisu ni opremljene sa
takvim sredstvima — artiljerijske jedinice, tenkovske jedinice i druge nemaju
čamaca, motornih pumpi i tako dalje, koje su neophodne u takvoj situaciji.
Dalje, najcesce se dešava, da jedinice sa svojih vcžbalista i poligona brzo' priskaču u pomoć bez one opreme i alata, sa kojom raspolažu, ali im se ova trenutno ne nalazi na rukama, već u kasarnama i drugim objektima. Osim toga
ima -slučajeva, da se ponekad neke i normalne pojave .proizvoljno^ tretiraju
kao elementarne nepogode: napadani sneg na komunikacijama i tako dalje, pa
se postavljaju zahtevi jedinicama armije, dok u isto vreme putna služba za
održavanje drumova odnosnoi zimska služba, ne pređuzima ni one mere, koje
je ona obavezna da čini. Prema tome ispada nekako normalno, da i armija tada
ostaje po strani.
Mi u armiji smo i te kako zainteresirani da i na ovim zadacima pružimo'
što efikasniju pomoć zajednici. Da bi se to postiglo, mi predlažemo:
1. da štabovi civilne zaštite obavezno uključe u svoj sastav pretstavnike
armije svih garnizona na teritoriji pojedinih opština i gradova, a posebno u
republički štab;
2. da se podaci iz planova zaštite i borbe protiv elementarnih nepogoda
stave na raspoloženje odgovarajućim jedinicama JNA sa uputstvima za njihov
rad, kako bi komande mogle sastavljati svoje planove i uputstva, to jest uskladiti svoja dejstva sa civilnim sektorom;
3. komanda ljubljanskog vojnog područja pružiće mogućnost republičkim
organima uprave, da se u cilju realnijeg sagledavanja postojećeg stanja materij alno-tehničkih sredstava i opreme, kao i njihovih mogućnosti na teritoriji
Socialističke republike Slovenije upoznaju i sa svim tehničkim sredstvima JNA
koja, i u kojem obimu, se mogu angažovati u borbi protiv elementarnih nepogoda (mašine, oprema, plovna sredstva i tako dalje). Mi smatramo, da je ovaj
elemenat neophodno imati u vidu kada se pristupa izvršenju nabavki, kao i
kada se sastavljaju planovi civilne zaštite. Konkretno1, kada se traži helikopter,
potrebno1 je znati i računati sa tim, da se on može dobiti za nekoliko časova,
jer ga u Ljubljani nema, to> znači da pretstoji telefoniranje, dozivanje, njegovo
opremanje, dolazak i tako dalje, i da to iziskuje nekoliko časova. S tim bi tre-
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balo računati. U koliko to vreme ne zadovoljava, onda je neobhodno imati
helikopter na licu mjesta.
Evo, to su uglavnom neka od pitanja, koja bi bilo potrebno rešiti čim prije
i uskladiti sa osnovnim zadacima armije, da bi njene jedinice na teritoriji Socialistične republike Slovenije mogle što uspešnije da djeluju.
Predsednik Janez Hočevar: Zadnja govornica je Marjana Tovornik.
Marjana Tovornik: Tovarišice in tovariši poslanci! V nekaj besedah bi rada spregovorila o zemeljskih plazovih, ki ogrožajo Hrastnik.
Na osnovi stalnega opazovanja in meritev opazovalnih točk je ugotovljeno
nadaljnje širjenje zemeljskih plazov s pobočja v hrastniško dolino. Vprašanje
reševanja plazov v Hrastniku sega že v leto 1920, strokovna obdelava teh pojavov pa v leto 1924, ko se je zaradi katastrofalnega plazu porušila stanovanjska
hiša. Poleg tega je ta plaz v istem letu poškodoval osnovno šolo Ivana Cankarja,
ki jo je bilo treba naslednje leto porušiti. Od tedaj dalje je sledila vrsta komisijskih ogledov plazovitih območij, pri čemer so sodelovali vidni republiški
strokovnjaki. Čeprav so te komisije v posameznih časovnih presledkih in v različnem strokovnem sestavu ugotovile več ali manj iste vzroke in predlagale
enake sanacijske ukrepe, ki bi odstranili nevarnost nadaljnjega plazenja mas
v hrastniško dolino, je skoraj v vseh primerih ostalo pri ugotavljanju in predlaganju, manj pa se je storilo za izvedbo sanacijskih ukrepov. Kolikor pa so
bila izvršena sanacijska dela, pa se teh naprav, predvsem v času okupacije, ni
primerno vzdrževalo ali pa so bila vzdrževalna dela opuščena tako, da se je
stanje stalno slabšalo in so sedaj možnosti nenadnega premika zemeljskih mas,
ki bi zajezile potoke Boben ali Brniški potok, s tem pa v hrastniški dolini povzročile veliko gospodarsko škodo. Dela, ki so bila pred leti izvršena v skladu
s predlaganimi sanacijskimi ukrepi, so bila zajeta le v malem obsegu, ker so
bile predlagane izvedbe glede na značaj plazov j a vedno zelo drage, kar je presegalo finančno zmogljivost hrastniške občine.
Zaradi obsežnosti sanacijskih del proti širjenju zemeljskih mas smo bili
prisiljeni povabiti k sodelovanju republiške organe, pa tudi organe bivših
okrajnih ljudskih odborov Trbovlje in Ljubljana in proizvodne organizacije
hrastniške občine, vendar iz različnih vzrokov tudi ti organi in organizacije s
sredstvi pri izvedbi teh nalog niso mogli sodelovati. • Zaradi tega še do danes
nismo uspeli vsaj delno odstraniti nevarnosti za ljudi in premoženje, ker plazovi
še naprej ogrožajo* Hrastnik. Glede na to, da se občani občine Hrastnik zelo
dobro zavedajo nevarnosti za ljudi in premoženje pri nenadnem zdrsenju zemeljskih mas s plazovitih pobočij v dolino, ie ta pereč problem večkrat predmet
obravnave na zborih volivcev.
V mesecu marcu je skupščina občine Hrastnik organizirala strokovno posvetovanje, katerega so se na povabilo udeležili priznani strokovnjaki nekaterih
institucij iz Ljubljane, npr. iz inštituta za matematiko in fiziko Univerze v
Ljubljani, zavoda za raziskavo materiala in zavoda za urbanizem v Ljubljani
ter strokovnjaki večjih gospodarskih organizacij iz Hrastnika in Trbovelj. To
posvetovanje je'bilo zelo pomembno za Hrastnik, saj so bile na osnovi temeljitih
analiz sprejete prve osnovne teze za izdelavo programa sanacij zemeljskih
plazov v Hrastniku. Poročilo, ki je bilo izdelano na tem posvetovanju, sta oba
zbora občinske skupščine obširno obravnavala in nato sprejela odredbo o metodi proučevanja vzrokov širjenja plazov ter o izdelavi programa sanacijskih
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ukrepov za prizadeto območje ob levem in desnem bregu potokov Boben in
Brnica. Ob tej priliki je bila imenovana tudi posebna strokovna komisija, ki
je z vztrajnim delom in na osnovi temeljite študije izdelala program sanacij
zemeljskih plazov. Ta program zajema obširne analize in podatke do leta 1924,
ko je globok zemeljski plaz ogrozil to dolino ter poškodoval nekatere obstoječe
objekte. Iz tega programa je razvidno delovanje posameznih plazovitih področij ter aktivnost posameznih plazov. Pri tem je predvsem važna ugotovitev,
da imajo vsi plazovi isti izvor ter so njihovi tokovi omejeni od-posameznih
skal v terenu in da je treba smatrati vse te plazove kot enoten plaz. Nadalje
je tudi pomembna ugotovitev, da bi največja zemeljska masa, ki leži praktično
na enem izmed najožjih delov hras/tniške doline, ob njenem razmeroma hitrem
katastrofalnem premiku pregradila vso dolino ter zajezila hudournika Boben
in Brnico. V letošnjem letu, ko je bilo dolgotrajno deževje, je bilo pričakovati,
da bo do te katastrofe prišlo, saj so skoraj vsi plazovi aktivno delovali, vendar
so se zemeljske mase delno le umirile. Zelo nazorno je to delovanje plazov prikazala filmska reportaža RTV Ljubljana.
V programu sanacij zemeljskih plazov v Hrastniku je temeljito obdelan
predvsem kratkoročni program preventivnih ukrepov za sanacije plazovitih
področij, ki zahteva izvršitev naslednjih preventivnih sanacijskih ukrepov: izdelavo drenažnih jarkov, izdelavo zemeljskega useka, izdelavo treh rovov, enega
v prvi fazi, drugega v drugi na podlagi rezultata iz prve faze, potem še izdelava
vrtin, prestavitev dotoka vode, dreniranje in zasipanje sedanje struge Bobna
zaradi prestavitve, pogozditve, rušenje obstoječih zgradb, poškodovanih in ogroženih od plazov in nadomestitev izgubljenega stanovanjskega sklada.
Da bi lahko izvršili ta nujno potrebna preventivna sanacijska dela, ki so
pogoj za odstranitev širjenja plazov, je.potrebno zagotoviti 363 milijonov 600
tisoč dinarjev. Sredstev za navedene preventivne ukrepe skupščina občine
Hrastnik nima in ni nobenih realnih možnosti, da bi ta problem lahko samostojno rešila. O tem položaju, v kakršnem je sedaj občina, smo informirali tudi
Izvršni svet SR Slovenije, kateremu smo predložili 12 ižvodov izdelanega programa sanacij zemeljskih plazov z namenom, da bi o tem razpravljali člani
Izvršnega sveta. Prepričani smo bili, da bi ob takem sodelovanju lahko preprečili posledice, ki bi lahko nastale v tem delu Hrastnika. K sodelovanju smo
povabili tudi druge organe in institucije, med njimi tudi stanovanjski sklad SR
Slovenije, ker gre za nadomestitev stanovanjskega fonda, ter vodni sklad SR
Slovenije Ljubljana, ker gre tudi za regulacijo potokov Bobna in Brnice. Poleg
tega smo vložili prošnjo na sklad Borisa Kidriča v Ljubljani, s katero smo
zaprosili za finančna sredstva za financiranje raziskovalnih del. Od vodnega
sklada smo že prejeli odgovor, da v letu 1965 v ta namen nima več na razpolago
nobenih finančnih sredstev, ker so bila po finančnem načrtu vsa sredstva že
razdeljena. Obveščeni pa smo bili, da bodo o tem obravnavali prihodnje leto
ob izdelavi letnega finančnega načrta.
Iz tega izhaja, da v tem letu ne bo mogoče pričeti z izvajanjem osnovnih
preventivnih sanacijskih ukrepov v plazovitih predelih v Hrastniku, še manj
pa je možnosti, da bi pričeli z raziskovalnimi deli na teh predelih. Vemo pa, da
je v primeru, če ne bodo predlagani ukrepi izvedeni v najbližji prihodnosti,
možen nastanek neprecenljive škode, ki bo nastala v primeru katastrofalnega
premika zemeljskega kompleksa. Tud manjši premiki zemeljskih mas v dolino
na tem predelu bodo uničili obstoječe objekte, kot so šola Ivana Cankarja,
glavna razdelilna transformatorska postaja, pošta in banka, dom družbenih
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organizacij in nekatere stanovanjske zgradbe. Zato bo nujno potrebno, da bomo
zemeljske plazove v Hrastniku reševali skupno, ker gre za širše vprašanje,
katerega občina sama ne more rešiti. Vsako nadaljnje delovanje plazov moramo šteti za stanje, ki se lahko spremeni v katastrofalni pojav, podobno kot
je bilo pred leti v Tržiču.
Predsednik Janez Hočevar: Želi še kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne,
tovariši, bi .zaključil obravnavo k tej točki dnevnega reda.
Ob koncu bi želel poudariti, da iz današnje razprave lahko zaključimo, da
se Organizacij sko~ politični zbor strinja s poročilom oziroma z analizo in poročilom Republiškega sekretariata za narodno obrambo, seveda z nekaterimi dopolnitvami. Ugotoviti moram, da je bila razprava zelo izčrpna, čeprav bi bilo
želeti, da bi obdelali še nekatera vprašanja, ki so ostala ofo strani. Toda vseh
kompleksnih vprašanj v zvezi s to problematiko ne moremo obdelati na eni
sami seji. Mislim pa, da bo že današnja razprava dala močno pobudo, tako
Izvršnemu svetu kot posameznim upravnim organom in tudi občinam, da se
bodo lotili načrtnega dela pri obrambi pred elementarnimi in drugimi hudimi
nesrečami. Mislim, da je treba poudariti to, kar je podčrtala že razprava, da
se je treba pri tej obrambi nasloniti na obstoječe organizacije in na obstoječa
sredstva. Mislim, da poročilo republiškega sekretarja za narodno obrambo o tem
dovolj govori, čeprav bi v današnji razpravi morda lahko obdelali še nekatera
gledišča. Zelo malo smo slišali na primer o gasilstvu, o gasilskih organizacijah,
o njihovih težnjah, tudi ni bilo dosti govora o reševalni službi, o organizaciji
reševane službe v zdravstvu itd., skratka ostalo je odprtih še nekaj vprašanj.
Glede organizacije obrambe pred elementarnimi nesrečami je zbor zelo
poudaril, da ne moremo čakati s prekrižanimi rokami na nesreče, temveč se
je treba začeti takoj pripravljati in izdelati določene načrte v tej zvezi za vse
tiste organizacije, ki tako ali drugače sodelujejo pri obrambi pred elementarnimi nesrečami.
Predhodne razprave so pokazale, da do sedaj ni bilo neke posebne koordinacije med vsemi temi organizacijami, društvi itd., menim pa, da bo sedaj, ko
je ustanovljen republiški štab in ko se ustanavljajo občinski štabi, do tega
osnovnega sodelovanja prišlo.
Vprašanja financiranja tudi na današnji seji nismo mogli rešiti in se popolnoma strinjam s tovarišem Šetrajčičem, da je to zelo zapleteno vprašanje,
ki zahteva strokovno obdelavo, deloma tudi v povezavi s samim sistemom,
zlasti še, ko so poplave v lanskem in letošnjem letu, ter potres v Skopju postavili vprašanje neke sistemske rešitve. Moramo pa pri vsem tem računati
z realnimi materialnimi možnostmi, zaradi česar se mi ne zde umestne nekatere
sugestije, da se formira več skladov, ker če bi v tem iskali rešitev, potem bi se
občine in delovne organizacije kaj hitro destimulirale pri naporih za izvajanje
preventivnih ukrepov.
To vprašanje ostane odprto in bo o njem še posebej razpravljal Izvršni
svet, verjetno pa tudi republiški štab za obrambo pred elementarnimi nesrečami.
Današnja razprava je odprla vrsto vprašanj in nakazala tudi že nekatera
stališča o posameznih problemih, vendar se mi zdi, da končnih stališč danes ne
moremo zavzeti, ker so si mnenja o nekaterih vprašanjih nasprotujoča. Zaradi
tega predlagam, da bi odbor, ki smo ga prav v ta namen ustanovili, podrobno
proučil mnenja, izrečena na današnji seji in pripravil predlog sklepov, ki bi ga
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predložil zboru na prvi prihodnji seji v razpravo in odobritev. Predlagam, da
pri pripravljanju tega predloga sodeluje tudi predstavnik Izvršnega sveta in
tudi predstavniki vseh ostalih organizacij, ki se ukvarjajo s to problematiko.
Ce se zibor strinja s tem predlogom, da na prvi prihodnji seji obravnavamo
predlog sklepov z današnje seje, potem bi zaključil to točko dnevnega reda.
Ali se poislanci strinjajo s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.)
Odrejam 10-minutni odmor.
(Seja je bila prekinjena ob 13.25 in se je nadaljevala ob 13.35.)
Predsednik Janez Hočevar: Prehajamo na 5. toč k o dnevnega
reda, in sicer na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o odpravi sklada
SR Slovenije za negospodarske investicije, o predlogu zakona o odpravi sklada
SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva in o predlogu zakona o odpravi sklada
SR Slovenije za socialne zavode.
Zakonske predloge je predložil v obravnavo in sklepanje odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora in dal k vsem trem predlogom skupno obrazložitev. Prosim še predsednika tega' odbora Mirana Košmelja, da da ustno obrazložitev.
Miran Košmelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Kot je razvidno iz
skupne pismene obrazložitve, je odbor za družbeni plan, finance in proračun
Republiškega zbora dobil nalogo, da pregleda, koliko dosedanji način financiranja posameznih področij iz pristojnosti republike ustreza načelom zakona
o financiranju družbeno-političnih skupnosti in po potrebi predlaga ustrezne
spremembe' republiških predpisov o financiranju teh področij. Na tej osnovi
je odbor predložil Republiškemu zboru naslednje zakonske predloge:
■—• predlog zakona o odpravi sklada SR Slovenije za negospodarske investicije;
— predlog zakona o odpravi sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva ;
— predlog zakona o odpravi sklada SR Slovenije za socialne zavode;
—• predlog zakona o spremembah zakona o cestnem skladu SR Slovenije.
K zakonskim predlogom je odbor predložil skupno pismeno obrazložitev,
katero, upam, ste temeljito proučili. V obrazložitvi smo navedli vse bistvene
razloge, ki so nas privedli do izdelave in predložitve omenjenih predlogov.
Kot vam je znano, je Republiški zbor na svoji seji dne 28. oktobra 1965
vse te zakonske predloge v celoti že sprejel. Gospodarski zbor je tudi že sprejel
predlog zakona o spremembah zakona o cestnem skladu SR Slovenije, ostali
zakonski predlogi pa so na dnevnem redu vaše današnje seje.
Ker nastopa kot predlagatelj navedenih zakonskih predlogov odbor za
družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora, mi dovolite, da v njegovem imenu povem za uvod v vašo razpravo še nekaj misli, ki so povezane
z našimi predlogi. Sodim, da je k obširni pismeni obrazložitvi potrebno dodati
še nekaj, zlasti o tem, kako smo prišli do navedenih zakonskih predlogov, ter
s kakšnimi pripombami smo se srečavali.
Preden so bili zakonski predlogi predloženi v obravnavo in sklepanje
Republiškemu zboru, smo zelo vestno preizkusili utemeljenost naših predlogov
na ta način, da smo celotno gradivo posredovali vsem tistim skupščinskim ar-
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ganom, ki so posredno ali neposredno zainteresirani za to zakonsko materijo.
Tako so o predloženih zakonskih predlogih dali svoja mnenja naslednji skupščinski organi:
Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora, ki se
strinja, da se sklad SRS za negospodarske investicije v obliki, kakršno ima sedaj,
ukine. Pri tem se je ta odbor opiral tudi na predlog upravnega odbora sklada,
ki sam meni, da je umestne je, da se sklad ukine, če mu ni mogoče zagotoviti
stalnega in zadostnega vira dohodkov.
Odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora se strinja z določili
predlog zakona o odpravi sklada SRS za negospodarske investicije, ki odrejajo
da se tudi nove investicije iz cestnega sklada SRS z letom 1966 financirajo
neposredno iz republiškega proračuna. Odbor podpira naš predlog, da naj Skupščina sprejme finančni program za vsako gradnjo, ki traja več let. Odbor se je
tudi strinjal z ukinitvijo sklada SRS za pospeševanje kmetijstva ter je bil
mnenja, da se lahko del dosedanje dejavnosti sklada prenese na republiški
proračun, financiranje nekaterih raziskav pa naj bi prevzel sklad Borisa Kidriča.
Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora se je strinjal,
da se ukine sklad SRS za socialne zavode in naj se financirajo ti zavodi — če
gre za republiško pristojnost — neposredno iz proračuna.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora se je strinjal, da se odpravita sklad SRS za negospodarske investicije in sklad SRS za socialne zavode, ker je menil, da so z novim sistemom
financiranja družbeno-političnih skupnosti odpadli razlogi, ki so terjali ustanovitev teh skladov in da funkcijo upravljanja in odločanja o namenu sredstev
prevzema neposredno Skupščina sama. Odbor je zavzel tudi stališče, naj se
investicije, ki so se doslej financirale iz republiškega sklada za šolstvo in iz
republiškega cestnega sklada, financirajo neposredno iz proračuna.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora
se je strinjal s predlogom o novi obliki financiranja,'ki predvideva ukinitev
nekaterih skladov in prenaša financiranje področij, ki so se financirala iz teh
skladov, v proračun.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je ugotovila, da se
z "zakonskimi predlogi uresničujejo sklepi oziroma stališča komisije Skupščine
SRS za uskladitev republiških predpisov z ustavo, ki jih je sprejela ob proučevanju problematike o financiranju republiških nalog prek skladov že na svoji
seji dne 22. 10. 1964. Komisija je smatrala, da za nadaljnji obstoj skladov, katerih odpravo predlagamo, ni več utemeljene podlage v novem proračunskem
sistemu.
Iz poročila vašega odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov
je prav tako razvidno, da tudi vaš odbor v celoti podpira predložene zakonske
predloge.
Izvršni svet je že med pripravami na razprave v pristojnih skupščinskih
odborih in kasneje tudi v Republiškem zboru predložil amandma k predlogu
zakona o odpravi sklada SR Slovenije za negospodarske investicije, ki ga imate
pred seboj. S tem amandmajem želi Izvršni svet doseči, naj bi v predlagani novi
režim proračunskega financiranja investicij za enkrat še ne vključili republiške
investicije za šolstvo in republiške investicije za gradnjo in rekonstrukcijo cest,
ki imajo značaj nove gradnje. Kulturno-prosvetni zbor je na svoji seji dne
26. oktobra izrazil mnenje, ki je v pogledu bodočega režima proračunskega
financiranja investicij v šolstvu po vsebini istovetno z amandmajem Izvršnega
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sveta. Omenjeni amandma, kot edini spreminjevalni predlog k vsem zakonskim
predlogom, v Republiškem zboru ni bil sprejet; iz poročila vašega odbora je
razvidno, da tega amandmaja tudi ni sprejel vaš odbor. O razlogih, zakaj tega
amandmaja nismo mogli sprejeti niti predlagatelji in zakaj ga ni sprejel
tudi Republiški zbor, bom govoril malo kasneje.
Ko smo sestavljali predložene zakonske predloge, smo si postavili dvoje
izhodišč: prvič, storiti nadaljnji korak v krepitvi nove vloge proračuna, kot to
izhaja iz namena novega zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti
in drugič, prispevati k ustvarjanju večjega reda v naših financah.
Novo vlogo proračuna smo izčrpno obravnavali v pismeni obrazložitvi.
Glede pogledov na novo vlogo proračuna smo dosegli ob obravnavanju predloženih zakonskih predlogov tudi popolno soglasje in enotnost v vseh pristojnih
skupščinskih odborih.
Sporočiti pa moram, da so naši predlogi povzročili določene pripombe izven
skupščinskih odborov; tudi utemeljitev amandmaja Izvršnega sveta se ne omejuje zgolj na predlog bodočega režima pvroračunskega financiranja investicij,
temveč se deloma povezuje z nekaterimi načelnimi vprašanji glede nove vloge
proračuna in s tem povezanega načina financiranja posameznih družbenih služb.
Značaj nekaterih pripomb, ki smo jih slišali, je tak, da je potrebno o njih spregovoriti predvsem zato, da stvari osvetlimo z vseh strani.
Nekateri mislijo, da so predlagani zakonski osnutki izraz, da tako rečem,
protiskladovske politike. Do takih zaključkov je baje možno priti iz naše pismene obrazložitve, kjer v uvodnem delu obravnavamo nekatera načelna izhodišča glede nove vloge proračuna in soočenja sedanje zakonske ureditve republiških skladov z ustavo in z novim sistemom financiranja družbeno-političnih
skupnosti. Kot pa lahko sami vidite iz zakonskih predlogov, so vse take ocene
neosnovane. Od obstoječih 12 republiških skladov predlagamo odpravo treh,
čeprav bi s stališča doslednega izvajanja zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti morali predložiti odpravo še nekaterih drugih. Tega pa nismo
storili prav zaradi tega, ker sodimo, da je za nekatera področja družbenih
dejavnosti najracionalnejšo obliko in način financiranja potrebno še natančneje
proučiti.
V razpravah se je odprlo tudi vprašanje demokratičnosti pri upravljanju
s proračunskimi sredstvi. Nekateri menijo, da je proračun najslabša oblika
financiranja, da je financiranje preko proračuna togo, birokratsko ter neelastično; nasprotno temu prisojajo upravljanju s proračunskimi sredstvi prek
skladov mnogo večjo demokratičnost, kot jo lahko zagotovimo z neposrednim
upravljanjem preko Skupščine same. Zaradi tega naj bi odprava nekaterih
skladov pomenila korak nazaj.
Ce govorimo o demokraciji v zvezi s financiranjem družbenih služb, potem
menim, da je mogoče razpravljati edino o tem, kaj je bolj demokratično, ali da
o proračunskih naložbah odloča Skupščina v svojih zborih ali da Skupščina prepusti odločanje upravnim odborom skladov s predpostavko, da skladi omogočajo na področju družbenih služb razvijanje družbenega samoupravljanja in
delitve po delu. Mislim, da pri upravljanju s proračunskimi sredstvi v načelu ne
moremo iskati rešitev v družbenem upravljanju preko skladov, ampak samo v
zagotovitvi popolne demokratičnosti pri odločitvah Skupščine same. Proračun
danes ne predstavlja le razdeljevanje proračunskih sredstev. Proračun je postal
splošni bilančno-planski instrument, s katerim predstavniški organ samostojno
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in neposredno določa celotno finančno politiko, in sicer v okviru izvajanja
splošne politike razvoja družbeno-političnih skupnosti.
Namesto nekdanjega finančno-tehničnega orodja za razdeljevanje decentraliziranih finančnih sredstev je proračun postal politično-ekonomski instrument,
ki naj omogoči predstavniškemu telesu pregled nad vsemi dohodki družbenopolitične skupnosti, primerjanje njene finančne zmogljivosti s potrebami, določitev prioritete pri pokrivanju posameznih nalog ter v skladu s tem enotno
in racionalno porazdelitev vseh sredstev družbeno-politične skupnosti za izpolnjevanje njenih funkcij. Zato mislim, da se Skupščina ne more več zadovoljiti
samo s tem, da ima vsak čas možnost zamenjati upravni odbor sklada, da dobi
na vpogled ali celo v soglasje finančne načrte in zaključne račune skladov,
oziroma, da se po novem zakonu skladi ne morejo več zadolževati brez soglasja
Skupščine. Mislim, da moramo vprašanje demokratičnosti pri upravljanju s proračunskimi sredstvi razumeti tako, da postavimo demokracijo na pravo mesto.
Pri sestavljanju osnutkov zakonskih predlogov smo veliko razpravljali o tem, da
bi odprava nekaterih proračunskih skladov že sama po sebi povzročila precej
drugačne razprave ob sprejemanju letnih proračunov. Vsekakor bodo proračunske razprave po vsebini bolj bogate. Sestavljanje predlogov bo bolj zahtevno
in bo nujno zahtevalo tesnejše sodelovanje družbenih organov z ustreznega
področja. Odločitve Skupščine bodo tudi mnogo bolj odgovorne kot doslej.
Ce hočemo dati proračunu resnično novo vlogo in to, mislimo, je sestavni
del naše gospodarske reforme, potem je v prvi vrsti treba spremeniti naše poglede na proračun in vlogo skupščine.
Tako kot na področju gospodarstva pomeni reforma tudi na področju potrošnje, v našem primeru proračunske potrošnje, predvsem spremembo v zamisli proračunske politike. Če hočemo pogledati resnici v oči, potem moramo
koirajžno priznati, da smo v času ekstenzivnega gospodarjenja in dosedanjega
načina financiranja proračunskih potreb često neracionalno uporabljali sredstva
in ustvarjali ugodne pogoje za to, da so nekateri prelahko živeli na račun drugih.
Stari proračunski sistem je omogočil, da se danes financirajo iz proračuna
razne institucije, katerih obstoj vselej ni družbeno in gospodarsko upravičen.
Mnoge od teh institucij so nastale tako kot v gospodarstvu »politične tovarne«.
Zato nas, tako kot v gospodarsvu, tudi na področju proračunske politike čakajo
velike naloge, prav zato, da bi novo vlogo proračuna in tudi vlogo skupščine v
celoti uveljavili. Zdi se, da določene nesporazume pri gledanju na vlogo proračuna in skladov v novem proračunskem sistemu povzroča zlasti dvoje. Po
eni strani gre za prečesto istovetenje načina financiranja posameznih družbenih
potreb, ne glede na to, ali se financirajo iz čistih proračunskih sredstev ali pa
iz sredstev izven proračuna. Vsi naši predlogi se nanašajo samo na način financiranja iz čistih proračunskih sredstev in govorimo samo o upravljanju
s temi sredstvi. V takih primerih, po našem mnenju, predstavniško telo republike načeloma ne more prepuščati upravljanje teh sredstev nekemu ožjemu
organu, ki gleda stvari lahko samo s svojega ožjega gledišča in ne s stališča
družbene skupnosti kot celote. Če pa gre za sredstva izven proračuna, potem je
situacija, razumljivo, drugačna. V teh primerih je vsekakor pravilneje in tudi
bolj v skladu z našim sistemom, da taka sredstva upravljajo tisti, ki so neposredno prizadeti in neposredno zainteresirani. Druga okoliščina, ki verjetno povzroča
omenjene nesporazume, pa je slej ko prej ta, da najbrž preveč poenostavljeno
prenašamo vsa načela blagovne produkcije v neblagovno področje. Na področju
splošnih družbenih potreb ne gre za blagovno produkcijo. Tu ne kaže, niti ni
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mogoče dopustiti delovanja tržnih zakonov; tu običajno tudi ne gre za samoupravna področja, ki bi si lahko zagotavljala samostojne dohodke izven proračuna. Današnja situacija, ki zahteva splošno zmanjšanje proračunske potrošnje in največje varčevanje povsod, kjer je to možno, zahteva ponovno in
stalno vrednotenje posameznih družbenih potreb. To osnovno vrednotenje posameznih družbenih potreb pa mislimo, da pripada po našem mnenju neposredno
Skupščini sami. Ce bi se Skupščina temu odrekla, bi se odrekla .eni izmed svojih
bistvenih funkcij. Zato se danes Skupščina ne more zadovoljiti več s tem, da za
kritje posameznih družbenih potreb nameni posameznim skladom iz proračuna
določena sredstva in pri tem računa, da bo upravni odbor sklada rešil vse probleme posameznega družbenega področja tudi s stališča družbe kot celote. Prav
zato tudi mislimo, da je vsakršno prenašanje teh osnovnih funkcij Skupščine na
upravne odbore skladov s predpostavko deetatizacije in »osamosvajanja« negospodarskih dejavnosti, nesprejemljivo.
Slišali smo tudi nekatere pripombe, da se za predlogi o ukinitvi nekaterih
skladov skriva težnja, -da bi za posamezne družbene potrebe dajali v bodoče
manj sredstev. Poudariti moram, da so tudi te vrste pripomb docela neutemeljene; naši predlogi se nanašajo na način financiranja in ne na obseg sredstev.
Ce pa vendarle govorimo o obsegu sredstev, potem bi kazalo problem postaviti predvsem s stališča učinkov, ki smo jih z njimi dosegli in s stališča
odgovornosti za racionalno porabo teh sredstev. Bojim še, da ne bi mogli, vsaj
kar zadeva financiranje investicij iz proračunskih sredstev, pozitivno oceniti
dosedanji sistem upravljanja proračunskih sredstev preko skladov. Prej bi se
upal trditi, da je učinek naložb iz proračunskih sredstev vsaj v nekaterih primerih manjši tedaj, če se dodeljujejo proračunska sredstva preko skladov.
Mislim, da ne bi moglo priti do tako ekstenzivnega in kar se naših bodočih
materialnih možnosti tiče, tako neusklajenega razvoja posameznih družbenih
področij, če bi skrb in odgovornost slonela na Skupščini neposredno. S tem pa
seveda nočem reči, da je Skupščina, zlasti v zadnjih letih, navedene probleme
dovolj resno, ocenjevala.
Tovariši poslanci! Navedel sem nekaj problemov in vprašanj, ki so v posredni zvezi z našimi predlogi in s katerimi smo se srečali v dosedanjih razpravah. Kot sem že uvodoma povedal, pa pri sprejemanju obravnavanih zakonskih predlogov, z izjemo amandmaja Izvršnega sveta, ni bilo sicer nobenih
spreminjevalnih predlogov. Zato mi pravzaprav preostane samo to, da spregovorim še o tem amandmaju. Gre za bodoči režim proračunskega financirania
investicij.
Področje proračunskega financiranja investicij je sedaj zelo neenotno urejeno. Poleg sklada za negospodarske investicije financirajo investicije tudi sklad
za šolstvo, cestni sklad, sklad za socialne zavode in deloma celo sklad za pospeševanje kmetijstva. Pri financiranju posameznih investicij nastopajo včasih
tudi skupno. Neenotna in neizdelana so stališča, kdaj naj dodeljuje posamezni
sklad sredstva kot dotacijo in kdaj kot posojilo. Odprto je vprašanje, kako naj
se sanirajo tekoči problemi, ki nastanejo pri financiranju osnovne dejavnosti
zaradi nerealnega ocenjevanja danih materialnih možnosti.
Kot je razvidno iz obširne pismene obrazložitve, predlagamo za bodoče, da
bi financiranje investicij iz proračunskih sredstev prenesli neposredno v proračun s tem, da bi za vsako novo investicijo, ki bi trajala več kot eno proračunsko
leto, sprejela Skupščina finančni program. To omogoča novi zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti. S takim aktom bi se določil program del
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in rok za njihovo izvršitev, nadalje sredstva, ki so potrebna za izvršitev programa v celoti in za posamezno leto, nadalje organ, ki bo skrbel za izvršitev
programa in morebitni ukrepi, ki se kot potrebni posebej predvidevajo.
Ob sprejemu finančnega programa je treba poprej oceniti tudi višino
finančnih sredstev, ki bodo potrebna za obratovanje objekta, ko bo z,grajen;
ocena teh dodatnih proračunskih izdatkov mora biti priložena predlogu finančnega programa.'S tem, da je finančni program sprejet, je tekoči in bodoči proračun obvezan, da vsako leto zagotovi potrebna sredstva za izpolnitev sprejetih
finančnih programov. Tak način proračunskega financiranja investicij naj bi
veljal enotno za vsa področja in ne samo za tista, ki se financirajo sedaj iz; sklada
SRS za negospodarske investicije. Zato v naših predlogih predvidevamo, da se
v ta režim vključi tudi financiranje izgradnje šolske mreže ter vse investicije
za gradnjo in rekonstrukcijo cest, ki imajo značaj novih gradenj. Z odpravo
skladov, za socialne zavode in za pospeševanje kmetijstva bi se tak režim
razširil tudi na ta področja.
Amandma Izvršnega sveta predvideva, naj bi se iz ravnokar navedenega
režima proračunskega financiranja investicij izvzele novogradnje cest in investicije v šolstvu. Izvršni svet utemeljuje svoj amandma v glavnem s temile
argumenti:
1. V načelu bi bilo treba rešiti celoten sistem financiranja vseh vrst tako
imenovanih negospodarskih investicij; odprta so namreč še vprašanja sistema
financiranja investicij v zdravstvu, kulturi in znanstveni dejavnosti;
2. pripravljajo se novi zvezni predpisi o bodočem načinu financiranja cest
in šol. Zato bi z našo odločitvijo glede bodočega načina financiranja investicij
na teh področjih kazalo počakati, ker bi taka odločitev pomenila določen prejudic in samo separatno reševanje problemov.
Predlagatelji teh argumentov niso mogli sprejeti in, kot sem že uvodoma
povedal, jih ni sprejel tudi Republiški zbor. 2e iz naše pismene obrazložitve
je jasno razvidno, zakaj predlagamo tako dosledno izpeljan sistem proračunskega financiranja investicij za vsa področja družbenih služb, poleg tega pa
sem v svoji dosedanji ustni obrazložitvi še posebej podčrtal, kako in zakaj smo
se odločili za predlagani novi način proračunskega financiranja investicij. Menomo, da tu ni utemeljeno nobeno odlašanje na račun obljub o novih predpisih,
za katere precej z gotovostjo lahko računamo, da do novega leta še ne bodo
sprejeti. Vsako odlaganje na tem področju bi v bistvu pomenilo, da za leto 1986
še vzdržujemo star proračunski sistem, čeprav smo že s 1. 1. 1965 uveljavili
novega. Kolikor pa bi z novimi zveznimi predpisi prišlo do takih sprememb
v načinu financiranja gradnje novih cest in šol, da bi se sredstva za te namene
oblikovala izven proračuna, potem za te namene ne bo več proračunskih skladov; morebitni novi skladi torej ne bodo imeli nobene zveze več s takšnimi
skladi, o kakršnih danes govorimo. Naši predlogi govorijo le o proračunskih
skladih in o proračunskih sredstvih, kjer želimo že z novim letom zagotoviti
nov način financiranja. Zategadelj tudi ne more biti govora o tem, da smo
predlagatelji sami s seboj v nasprotju zato, ker govorimo o postopnem prilagajanju dane situacije novemu proračunskemu sistemu, hkrati pa — kot
pravijo — z nekakšno nestrpnostjo in na kampanjski način rešujemo vprašanje
bodočega režima proračunskega financiranja investicij. Predlagani bodoči režim
pa sloni — kot ste videli — na finančnih programih, katere naj bi za vsako
novo dolgoročno investicijo sprejemala Skupščina. Na ta instrument, ki naj bi
ga uveljavili za vsa področja, ni bilo nobenih prigovorov. Zato je treba iz pis-

29. seja

365

mene obrazložitve omeniti le še to, da ® financiranjem negospodarskih investicij
preko finančnih programov postane samo po sebi nepotrebno še kakršnokoli
odločanje v upravnih odborih skladov, ker prevzema Skupščina sama neposredno funkcije upravljanja in odločanja o namenu teh sredstev. Končno pa je
treba še povedati, da noben zvezni zakon ne more predpisati, kako naj nižja
družbeno-politična skupnost razpolaga s svojimi proračunskimi sredstvi.
Tovariši poslanci! Će bo še vaš zbor sprejel, tako kot Republiški zbor, naš
predlog o novem načinu financiranja proračunskih investicij, bo nedvomno
ustvarjen večji red in tudi bolj jasna slika naše proračunske potrošnje, in to
z gledišča celote in ne le parcialno, z gledišča posameznega področja. Obseg
investicij bomo laže spravili v okvir realnih možnosti, laže se bomo izognili
preširoki fronti investicij, vsak začetek investicije bo dosti premišjen, v večji
meri bo zagotovljena predvidena dovršitev posameznih objektov in še posebej
bomo laže zaustavili prekomerno zadolževanje na račun bodočih sredstev.
Zato predlagam, da sprejmete vse zakonske predloge v enakem besedilu,
kot jih je sprejel Republiški zbor.
Predsednik Janez Hočevar: Vse tri zakonske predloge je obravnaval
tudi naš odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. Za poročevalca
je odbor določil Franca Svetino.
Franc Svetina: Tovarišice in tovariši poslanci! Preden odločate o treh
zakonskih predlogih, ki predvidevajo ukinitev sklada SR Slovenije za negospodarske investicije, sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva in sklada
SR Slovenije za socialne zavode, imam za potrebno, da vas v imenu odbora
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov tega zbora seznanim z nekaterimi stališči odbora, na podlagi katerih je odbor soglasno usvojil vse tri
zakonske predloge in prav tako soglasno zavrnil amandma Izvršnega sveta k
5. členu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za negospodarske investicije.
Odbor je v načelni obravnavi vseh treh zakonskih predlogov razpravljal
o poročilu odbora za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora
dne 12. 10. 1965 in sprejel to poročilo kot izredno aktualno, saj obravnava problematiko, o kateri sta naš zbor in odbor razpravljala ob sprejetju proračuna in
drugih finančnih aktov. Aktualnost te problematike ni samo v tem, da terja
uskladitev načina financiranja z določili in intencijami zakona o financiranju
družbeno-političnih skupnosti, ampak hkrati že tudi dokazuje, da je z novimi
načini financiranja edino mogoče doseči uresničitev ciljev, ki jih želimo doseči
na področju proračunske potrošnje. Odbor je ugotovil, da so predloženi zakonski
predlogi v skladu s težnjami gospodarske reforme in da bodo prispevali k racionalizaciji in stabilizaciji tudi na področju potrošnje.
Odbor je bil seznanjen z mnenjem zakonodajno-pravne komisije Skupščine
SR Slovenije, ki v svojih stališčih podčrtuje dejstvo, da gre pri predloženih
zakonskih predlogih za uskladitev predpisov s tega področja, z ostalimi in na
njihovi podlagi izdanih zakonov. Stališče zakonodajno-pravne komisije je odklonilo še posebne pomisleke zoper sprejem predloženih zakonskih predlogov.
Odbor se je v razpravi najdlje zadržal pri pomanjkljivosti sedanjega financiranja
prek skladov in ob obetih, ki jih daje predlagana ureditev. Odbor je zelo kritično obravnaval stanje na področju negospodarskih investicij. Negospodarske
investicije so se financirale v pretežni meri iz sklada za negospodarske investicije, financirale pa so se še tudi iz drugih skladov, namensko za ožja področja.
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Ni mogoče opisati vseh podrobnosti v zvezi s temi investicijami, toda že
nekatere ugotovitve kažejo, da takšen način financiranja v prihodnje ni več
mogoč. Dohodki sklada za negospodarske investicije so skoraj v celoti dohodki iz
proračuna. V preteklem letu lastnih dohodkov sklad ni imel. Višina letnih
anuitet, ki se vračaja v sklad za dane kredite, je tako majhna, da skoraj ni
omembe vredna. Sklad pa je kljub razmeroma skopim sredstvom iz proračuna,
predvsem v letošnjem letu, razpolagal z znatnimi sredstvi. Sklad se je namreč
izredno močno zadolževal. Zadolževanje sklada se je pojavilo kot problematično
predvsem zaradi tega, ker so bili kreditni pogoji vedno manj ugodni, anuitete
pa vedno višje. Nedvomno je najemanje posojila dobro. Vendar pa morajo
organi točno vedeti, da bomo morali ta posojila vrniti in da zaradi tega ne bo
smela trpeti naša osnovna dejavnost. Za sklad za negospodarske investicije to
ne velja.
Skupščina socialistične republike Slovenije je v zakonu o proračunu dovolila
skladu, da se v letu 1965 zadolži za nadaljnjih 5 milijard 800 milijonov dinarjev,
ni pa takrat Skupščina točno' vedela, niti ni vedel sklad, ali bo kredit dobil,
četudi je z njim računal. Prav tako ni vedela niti skupščina niti sklad, kakšni
bodo konkretni kreditni pogoji. Sploh pa si je zelo težko razlagati dejstvo, da
sklad danes apelira na Skupščino in Izvršni svet, da posredujeta pri Gospodarski
banki, naj vendar skladu da obljubljeni kredit. Ob vsem tem pa nastopa dejstvo,
ki ga ni mogoče prezreti, namreč, da s takšnim poslovanjem bremenimo prihodnji proračun, ki sprejema obveznosti, ki niso determinirane, bo pa proračun
v letu 1966 ostal vendarle pri dejstvih, da jih izpolni.
Takšno poslovanje ima še bolj negativne posledice pri koristnikih sredstev
iz tega sklada. Ti sicer gradijo objekte, ne vedo pa točno, ali jih bodo mogli
končati ali ne. Ce že upajo, da bodo v tekočem letu dobili obljubljena sredstva,
pa ne vedo niti oni niti sklad ali bodo v prihodnjem letu lahko realizirali potrebna sredstva. Zavedapio se, da je do takšne situacije prišlo predvsem zaradi
splošne restrikcije proračunske potrošnje. To pa vseeno ne more negirati dejstva,
da so bile negospodarske investicije predimenzionirane glede na realne možnosti,
da so bile pogojene bolj z; željami, kot s sredstvi, kar je bilo v razpravah ob
ukinitvi omenjenih skladov poudarjeno na vseh odborih in tudi v Republiškem
zboru. Zaradi prevelikega števila začetih objektov, financiranih iz sklada za
negospodarske investicije, cela vrsta še nedograjenih objektov danes stoji in
čaka boljših materialnih pogojev. Menimo, da ni mogoče trditi, da je to ena
izmed posebnih oblik štednje, če prenehamo z gradnjo objektov, ki so že do
polovice ali do treh četrtin zgrajeni. To je samo dokaz, da smo začeli z gradnjo
objektov brez sredstev, ki bi zagotavljala njihovo dokončno dograditev. V prihodnje si bomo morali prizadevati, da te objekte vendarle dokončamo in aktiviramo sredstva, ki so sedaj brez haska naložena v nedokončanih objektih,
četudi nam današnje stanje govori, da je bila njihova gradnja preuranjena. Ko
govorimo o sredstvih za prihodnje, bi rad opozoril na dejstvo, da bomo morali
samo za odplačevanje anuitet sklada za negospodarske investicije dati v letu
1966 več kot je v letošnjem letu znašala celotna dotacija temu skladu iz proračuna. Podatkov o tem, koliko je sploh zadolžena republika na račun drugih
skladov, pa še do sedaj ni bilo mogoče dobiti. Ti podatki nam bodo povedali marsikaj, predvsem pa nam bodo služili kot osnova za kreditiranje proračunske politike v letu 1966 in v naslednjih letih. Danes domnevajo, da bomo pri sestavljanju proračuna za leto 1966 naleteli na velike težave, ker bo sredstev, glede na
potrebe, izredno malo in bo morala biti prav zato odločitev temeljito pretehtana.
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Menimo, da se že v letu 1966 vsa finančna politika izrazi v proračunu. Ob sprejemanju zakona o proračunu bo morala Skupščina neposredno odločati o> angažiranju proračunskih sredstev. Slišijo se sicer mnenja, da to pomeni korak nazaj, ko jemljemo skladom, ki se ukinjajo in njihovim organom upravljanja
možnost, da O'dločajo o podrobni delitvi sredstev. Slišijo se mnenja, da je s tem
kršen princip demokratičnosti in samoupravljanja. Menimo, da so odgovori na te
pomisleke jasno izraženi v materialu odbora za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora ter zakonodajno-pravne komisije Skupščine. Ni mogoče prezreti, da je tudi sam odbor sklada za negospodarske investicije, ko je
razpravljal o rebalansu finančnega načrta, ugotovil, da je najbolj realno sklad
ukiniti, kolikor se ne zagotovijo stalna sredstva. Ce je proračun politično-ekonomski instrument, ki naj omogoči predstavniškemu telesu, nad vsemi dohodki
družbeno-politične skupnosti, kot konfrontacijo njene finančne zmogljivosti in
potreb, določit,ev prioritete pri pokrivanju posameznih nalog, ter v skladu s tem
enotno in racionalno porazdelitev vseh sredstev družbeno-politične skupnosti
za izpolnjevanje njenih funkcij, kakor ugotavlja predlagatelj zakonskih
predlogov, potem ne vidimo razloga, zakaj bi Skupščina tega ne realizirala. Načelo je jasno, pravno neoporečno in glede na današnje stanje nujno. Ko ugotavljamo, da se sistem financiranja preko skladov na nekaterih področjih ni obnesel, ne mislim s tem dajati nezaupnice organov upravljanja teh skladov. Četudi so bile opažene nekatere povsem subjektivne napake v poslovanju skladov,
je glavni vzrok za odpravo omenjenih skladov v objektivnih okoliščinah, ki ne
dovoljujejo več takšnega načina financiranja.
Ena od najpomembnejših okoliščin je nedvomno v tem, da v prihodnje ne
bomo mogli več drobiti finančnih sredstev in prepustiti odločanje o teh sredstvih
nekemu organu mimo organa, ki bo odločal o proračunu. Bilanca nam bo pokazala, da bomo prisiljeni konfrontirati potrebe različnih področij, zmožnosti
in proračuna. Te potrebe bo treba vsestransko pretehtati, preden bomo o njih
odločali. O tem je najbolj pristojna odločati Skupščina, ki bo odločala o proračunu, o zadolžitvah republike in o finančnih programih za tiste naložbe, ki se
vlečejo* več let.
S takšnim stališčem soglaša delno tudi Izvršni svet, zato je pravzaprav
čudno, da predlaga za področje šolstva in cest sitatus quo. Res je, da se pripravlja
nova ureditev financiranja šolstva in izgradnje ter vzdrževanja cest, skoraj
gotovo pa je, da se z januarjem 1966 ne bo nič spremenilo. Menimo, da ni potrebno posebej poudarjati, da odklanjamo amandma zaradi objektivnih okoliščin, ne pa zaradi poslovanja teh skladov. Če smo se odločili v prihodnje,
skladno z intencijami zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti, kompleksno obravnavati vse gospodarske investicije republike, bi ob sprejetju
amandmajev ostali pravzaprav na pol poti, ker bi vprašanje negospodarskih
investicij reševali polovično, to pa ni naš namen. Slišali so se prigovori, češ da
pomeni akcija za odpravo skladov, oziroma točneje, določilo 5. člena zakona o
odpravi sklada SR Slovenije za negospodarske investicije, zavestno hotenje
okrniti sredstva na določenem področju. Iz materiala, ki ste ga prejeli, to prav
gotovo ne izhaja. Predlagatelj in tudi drugi organi, ki so razpravljali o omenjenih zakonskih predlogih, sploh niso načenjali vprašanja delitve sredstev. V
tem primeru je obstoj ali neobstoj nekega sklada, v primeru izločitve investicij
s cestnega in šolskega sklada načeloma sistemsko vprašanje. Praksa pa lahko
pokaže, da bomo morali za določeno področje nameniti več sredstev kot doslej
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ali pa tudi manj. To je odvisno od organa, ki bo pripravljal proračun in v zadnji
konsekvenci od skupščine, ki bo zakon o proračunu sprejela.
Odboru je bilo posredovano tudi mnenje, da bo ukinitev skladov povzročila
zmanjšanje sredstev predvsem zaradi tega, ker nekateri skladi niso nastopili kot
edini financerji, ampak so povzročili precejšnje angažiranje drugih, predvsem
lokalnih sredstev. Ni dvoma, da je to točno, ni pa razloga za trditev, da s finančnim programom teh stvari ne bi bilo mogoče urediti s pogodbo med družbenopolitičnimi skupnostmi. Kolikor pa je v preteklosti šlo za to, da je republika
s svojimi sredstvi sodelovala pri financiranju zgradb, objektov, ki so stvar posameznih občin, je to v očitnem protislovju z zakonom o financiranju družbenopolitičnih skupnosti. Če bi občina sprejela dopolnilna sredstva, je treba takšno
pomoč občinam dajati v skladu z zakonom, ne pa mimo njega preko skladov.
Menimo, da nakazana problematika ne govori v prid dosedanjega stanja, ampak
nasprotno, ponovno odpira nujnost ukrepov, ki jih danes sprejemamo, hkrati
pa takšno stanje poudarja potrebo po nadaljnjih proučevanjih sistema financiranja družbeno-političnih skupnosti, ki ga je treba v celoti uskladiti z zakonom.
Rad bi vas še informiral, da je našemu zboru poslal mnenje tudi Prosvetnokultumi zbor, ki zastopa stališče Izvršnega sveta in podpira amandma k 5. členu
z utemeljitvijo, češ da ni smotrno deliti sredstva za šolstvo tako, da se osnovna
dejavnost financira iz sklada, investicije pa iz proračuna. Menimo, da je treba
mnenje zavrniti z razlogi, ki so bili že nakazani.
Ko je predstavnik Izvršnega sveta obrazlagal amandma k temu členu zakona
o odpravi sklada SR Slovenije za negospodarske investicije, je amandma podkrepil z ugotovitvijo, da pri cestah ni mogoče ločiti, kdaj se konča investicija
in kdaj se začne redno vzdrževanje, četudi ni mogel točno ugotoviti, ali je v
praksi to vprašanje rešeno ali ne. Odbor pa ni mogel mimo dejstva, da je stanje
naših cest daleč pod potrebami prometa, da ne more več zadovoljevati potreb
domačega, predvsem pa tujega turizma. Ponovno je bila podčrtana potreba po
sestavi kompleksnega plana razvoja cestne mreže v Sloveniji. Na podlagi takšnega plana naj bi se v prihodnje odvijala gradnja cest. Ce bi bili v doglednem
času sprejeti predpisi o financiranju izgradnje cest, bi o tem odločala Skupščina
ob sprejemanju proračuna oziroma finančnih planov za posamezno investicijo.
Odbor je na podlagi vsega povedanega, ob proučitvi •gradiv, ki so mu bila
predložena, ugotovil, da je predlagatelj želel s predlogi doseči dvoje: uskladiti
sistem z ustavo in na njeni podlagi sprejeti zakon ter doseči večjo racionalnost
in red pri potrošnji sredstev. Odbor je v vsem soglašal s predlagateljem, zato
v imenu odbora predlagam, da zbor po razpravi, v kateri naj se prepriča o
primernosti predlaganih zakonskih predlogov, te predloge sprejme v predloženem besedilu. Zbor naj amandma Izvršnega sveta zavrne. Hvala.
Predsednik Janez Hočevar: Zakonske predloge je obravnavala tudi
zakonodajno-pravna komisija. Zeli njen predstavnik besedo?
Marijan Jenko: Hvala. Ne!
Predsednik Janez Hočevar: Izvršni svet je za svoje predstavnike
k tej točki določil Mirka Zlendra, člana Izvršnega sveta, Lojzeta Komela, pomočnika republiškega sekretarja za gospodarstvo in Nado Majcen, namestnico republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo.

29. seja

369

O zakonskih predlogih bomo razpravljali ločeno. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta podati k predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za negospodarske investicije še mnenje Izvršnega sveta. Besedo ima Mirko Zlender.
Mirko Zlender: Glede na odločitve, ki so jih sprejeli skupščinski
odbori in pa glede na odločitev, ki jo je sprejel Republiški zbor o usodi amandmaja Izvršnega sveta, amandma v imenu Izvršnega sveta umikam.
Predsednik Janez Hočevar: Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? Besedo ima inž. Vitja Rode.
Inž. Vit j a^ Rode: Tovarišice in tovariši! Pravijo, da je proti toku
težko plavati. Več ali manj vsi iz svojih izkušenj vemo, da je to res, vendar se
mi zdi, da je k utemeljitvam, ki jih je dal odbor v pismenem gradivu in k
utemeljitvam, ki smo jih poslušali danes tukaj, le treba nekaj reči. Vsaj jaz
čutim to za potrebno, ker pa je ura pozna, bom skušal biti čim krajši.
Zdi se mi, da je v obrazložitvi predlaganih zakonov največji poudarek na
tem, da napravimo končno red v sistemu financiranja nekaterih področij. Niti
najmanj ne mislim postavljati vprašanja v smislu alternative, ali proračun ali
skladi, ker menim, da niti ustava niti oba zakona o financiranju družbenopolitičnih skupnosti te alternative ne postavljata. Vendar pa se mi zdi, da gre tu
za vprašanje določenega nezaupanja in pripomb — poročevalec odbora jih je
navedel celo vrsto, jaz jih ne bom ponavljal, ker so nam znane in smo jih večkrat kritično obravnavali še, ko sem bil v odboru za proračun. Tudi danes ugotavljamo vrsto nepravilnosti v poslovanju skladov, pri čemer pa poudarjamo,
da je to posledica objektivnih okoliščin. V načelni obravnavi pa se mi zdi, da bi
morali slišati, katere in kakšne so te objektivne okoliščine, ki so sklade privedle
do tega, da so se zadolževali. O tem govorim zato, ker mislim, da bi morali
v načelni razpravi o teh vprašanjih, ta element nereda točno opredeliti, pa stvari
pogledati s principialne plati, ker je to nesporno vprašanje sistema financiranja.
Vem, da so te pripombe bile dostikrat upravičene, hočem pa poudariti, da si
ne smemo delati utvar, da bo z eno samo organizacijsko spremembo vse samo
po sebi in takoj rešeno. Mislim, da tudi vemo, odkod so nekatere nepravilnosti
prihajale in da so bili tudi upravni odbori sklada včasih postavljeni pred gotovo
dejstvo. Zato mislim, da sama sprememba, ali se sedaj financira določena stvar
preko sklada ali se financira neposredno iz proračuna, še ne zagotavlja, da bodo
stvari res tekle povsem v redu, zlasti če upoštevamo to, da je proračunsko gradivo izredno obširno in da se bodo posamezni odbori, kljub najboljši volji težko
spuščali v vse podrobnosti. O tem govorim zaradi tega, ker mislim, da bi v tej
načelni razpravi ne smelo biti odločilno dejstvo, da skladi niso poslovali v
redu, temveč se je treba na podlagi objektivne presoje odločiti za financiranje
preko sklada ali preko proračuna.
Druga ugotovitev, na katero želim opozoriti, pa je povezovanje tega vprašanja z gospodarsko reformo. Menim, da uspeh gospodarske reforme pač ne more
biti odvisen od vprašanja, ali naj financiramo določeno področje po takem ali
nekoliko drugačnem sistemu.
Nadalje bi rekel nekaj besed glede stališč, ki jih vsebujejo obrazložitve.
Mislim namreč, da obrazložitev ne ustreza vsem stališčem. Kljub temu, da sem
mnenja, da ima vsakdo' pravico do lastnih stališč, pa ugotavljam, da so stališča
v obrazložitvah takšna, da dajejo vtis, kot da tudi ustava in oba zakona o finan24
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ciranju družbeno-političnih skupnosti vsebujejo ista stalisca. Temu pa ni tako
Glede načina financiranja nalog družbeno-političnih skupno,siti je nase temeljno
načelo, da se te naloge financirajo praviloma iz proračuna To pa m ^Pisano
niti v ustavi in niti v zakonu, kajti zakon o financiranju druzbeno-politicnih
skupnosti in ustava določata, da družbeno-politične skupnosti ustanavljajo družbene sklade za financiranje družbenih nalog trajnejšega pomena na posameznih
področjih. Družbeni skladi se upravljajo po načelih družbenega opravljanja,
organe in način upravljanja pa določa, v skladu z novim zakonom, statut sklada.
15 člen republiškega zakona jasno določa, da lahko posamezne republiške potrebe obveznosti in naloge, ki terjajo trajno zagotavljanje finančnih sredstev,
družbeno-politične skupnosti financirajo iz skladov, posamezne obveznosti m
naloge ki terjajo poseben način uporabe sredstev za njihovo izvrševanje pa
lahko financirajo družbeno-politične skupnosti preko posebnih računov. Z zakonom ali odlokom se določi, katere družbene potrebe m naloge se financirajo
iz skladov oziroma iz posebnih računov.
„ ,,
To so stališča, ki so zapisana v ustavi in obeh zakonih. Nas odbor pa je
zavzel stališče, da velja glede načina financiranja nalog druzbeno-politicnih
skupnosti kot temeljno načelo, da se te naloge financirajo praviloma iz proračuna, izjemoma pa se nekatere naloge financirajo tudi preko družbenih skladov
ali posebnih računov, če je tak specifični način primeren m so zanj dam posebni
pogoji. To stališče odbora je sicer lahko novo m koristno, samo to ni stalisce
niti ustave niti zakona, ki to ureja. Razumljivo je, da o svojih sredstvih Skupščina neposredno odloča, s tem pa še ni rečeno, da lahko to stori le preko proračuna. Kajti niti v ustavi niti v zakonu to ni določeno. Prav tako m niti v
ustavi niti v zakonu določilo, po katerem bi iz proračuna izločeno in s tem od
predstavniškega organa odmaknjeno financiranje določenega področja, prišlo
praktično v poštev le v določenih izjemnih primerih m to tedaj, ko ima sklad
poleg dohodkov iz proračuna pretežno še lastne izvenproračunske dohodke.
Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti je bil sprejet šele lansko leto
in tedaj že usklajen z ustavo in menim, da ga ni potrebno se naprej usklajevati,
s čimer pa ne mislim reči, da vprašanje financiranja m odprto m tu ni se veliko
nerešenih problemov. Vse te slabosti, o katerih danes govorimo, kažejo na to,
da ie treba stvari resnično temeljito pretehtati, zaradi tega pa seveda ni mogoče
za nekatera stališča trditi, da so v soglasju z ustavo m zakoni, ce pa jih v
ustavi in zakonih sploh ni. Sem spadajo, recimo, posebni pogoji m vprašanje
samoupravnosti posameznih področij za ustanavljanje skladov, vprašanje do
hodkov in specifičnih funkcij nekaterih skladov. Vse to so vprašanja za katere
velja isto, kar sem že prej povedal. Menim, da bi vse to morali videti kot problem in na temelju tega iskati ustrezno rešitev. Mislim tudi, da ne gre sam
za odločitev o tem ali naj o sredstvih odloča Skupščina ah ne, ker so zakonska
določila glede tega povsem jasna in omogočajo popolni nadzor Skupščine nad
delom skladov. Skupščina se sicer res ne more vtikati v vsak dinar nadzoruje
pa potrošnjo sredstev s tem, da zahteva program, da daje soglasje k finančnemu
načrtu in podobno. Prav finančni načrti dajejo možnost podrobnega nadzoia
nad razdelitvijo sredstev in se nam ob tem vsiljuje vprašanje, koliko smo mi^te
možnosti dejansko izkoristili. To govorim zaradi tega, ker hočem reci, da dane
čestokrat neopravičeno kritiziramo napake, ki bi jih lahko pred tem prepreci ^
Naši skladi po ustavi in zakonih niso nekaj izven proračuna m ^ enotnega
družbenoekonomskega sistema, ampak so njegov del m bodo tojnajb
naprej. Zaradi tega po mojem mnenju ne moremo preprosto reci, da skladi
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niso več primerni in kar preiti na čisto proračunsko financiranje. Mislim, da
tako stališče ni načelno>.
Ponavljam, da je to vprašanje odprto in da je potrebno iskati zanj ustrezne
oziroma ustreznejše rešitve. Eno izmed stališč, ki nam kaže, kako se ibo funkcija
proračuna razvijala v bodoče, je gotovo vsebovano v resoluciji VIII. kongresa,
kjer je rečeno, da bo funkcija družbeno-političnih skupnosti predvsem v ustvarjanju pogojev za razvijanje gospodarstva in družbenih služb, vendar vedno manj
z neposrednim vlaganjem svojih sredstev. Tudi tovariš Kardelj je v svojem
ekspozeju na VIII. kongresu govoril o problemu financiranja ter menil, da
proračun ne more biti obvezen posrednik med družbenimi službami in občani,
še zlasti ne takrat, kadar so ti ekonomski odnosi neposredni. Neposrednost teh
ekonomskih odnosov pa omogočajo prav skladi, ki so nekakšen predstavnik
družbe nasproti posameznim institucijam družbenih služb. Ta stališča VIII. kongresa nedvomno kažejo, kako se ti procesi danes odvijajo, pa tudi kako se bodo
najbrž razvijali v bodoče.
Kljub vsem kritikam na račun skladov pa jim priznavamo ločene koristne
funkcije. Predvsem izkušnje sklada za zdravstvo in socialno zaščito kažejo, da sebodo tudi po novem načinu financiranja zdravstva sredstva izločila. Mislim, da
pri obravnavanju teh vprašanj ne gre za vprašanje demokracije ali nedemokracije, kot je rečeno v obrazložitvi, temveč gre dejansko za širjenje samoupravljanja z metodo, ki omogoča kvalitetnejšo delitev sredstev in to predvsem tistim
ljudem, ki so pri tem zainteresirani, da pa mora seveda imeti taka delitev zelojasna načela, ki jih mora sprejeti Skupščina, ki potem za izvajanje teh načel
tudi odgovarja.
O tem ne bi več govoril, ker se konkretno za posamezne tri sklade, za katere
je predlagana ukinitev, ne zavzemam. Govorim le načelno1 o načinu financiranja,
vendar moram opozoriti še na nekatera stališča v utemeljitvi. Vzemimo sklad za
negospodarske investicije, za katerega je rečeno, da financiranje negospodarskih
investicij ne predstavlja posebnega samoupravnega področja, ampak je sestavni
del dejavnosti na posameznem družbenem področju. Ugotoviti pa moram, da
posebno samoupravno področje ni pogoj za sklad, vsaj še ne danes. Morda bo
jutri. In če se posamezna dejavnost financira iz proračuna, se morajo zato iz
proračuna financirati tudi investicije za tako dejavnost. Vzemimo zdravstvo.
Zdravstvena dejavnost se financira iz sklada, negospodarske investicije pa se
financirajo iz proračuna. Ze v tem je dvojnost financiranja. V šolstvu pa imamo1
celo nasprotni primer. Financiranje investicij izločamo iz sklada, k čemer je bil
dan amandma Izvršnega sveta in vlečemo sedaj investicije iz proračuna. Vprašam se, kakšna doslednost je v tem, ko trdimo, da je treba imeti sredstva skupaj,
da bomo funkcionalne stroške lahko predvidevali, uporabljamo ta argument
le takrat, kadar nam prija, kajti kakor hitro nam ne prija več, ga zanikamo.
Če bi namreč ta argument veljal, potem bi bilo logično', če se financira šolstvo
iz šolsikega sklada, da se tudi investicije financirajo iz tega sklada. To je samo
nekaj pomislekov, ki se porajajo v človeku, ki ni že vnaprej popolnoma opredeljen za neko stališče.
V poročilu tudi piše, da Izvršni svet meni, da stvari niso proučene in da bi
bilo primerno razpravljanje o tem odložiti, čeprav ne daje formalnega predloga,
da bi se in kako naj bi se vprašanja uredila, v čemer prav tako vidim nedoslednost. Iz obrazložitev, ki jih imam pred seboj, se kot poslanec ne morem
odločiti in reči, da se bom odločil za določeno stališče zaradi tega, ker vem, da
bo tako boljše. Na osnovi predloženih argumentov, iz katerih izhaja, da je treba
24»
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sklade ukiniti, ker so neustavni in ker predstavljajo nekaj, kar nas ovira pri
izvajanju gospodarske reforme, se ne morem odločiti, vem pa, da je bilo prav
o tem problemu precej razpravljanja.
Popolnoma se strinjam z ugotovitvijo, da je vprašanje financiranja odprto,
da to vprašanje že povzroča težave in da bo tudi še v bodoče povzročalo težave,
kajti kakorkoli se danes odločimo, to še ne bo pomenilo, da bo jutri sredstev
toliko, kot jih zainteresirani pričakujejo. Verjetno bomo še vnaprej ugotavljali,
da sredstev ni dovolj in bo pač pomembno vprašanje slej ko prej v tem, da
stvari organizacijsko tako uredimo, da bodo čim bolj enostavne, predvsem pa
bo pomembno vprašanje, kako bomo v Skupščini postavili načela, po katerih se
bodo že tako majhna sredstva delila in kako bomo uspeli delitev realizirati.
Predsednik Janez Hočevar: Tovariši, preden nadaljujemo z razpravo,
bi vas vprašal ali naj spričo tega, da smo pozni, prekinemo razpravo in jo
nadaljujemo popoldne ali pa je ne prekinemo. (Poslanci so mnenja, naj se razprava nadaljuje.)
Kdo želi še razpravljati? Besedo ima tovarišica Nada Majcen.
Nada Majcen: Čeprav je res pozna ura, mislim samo v nekaj besedah
■omeniti vprašanje sklada za socialne zavode, ker je to pač moja dolžnost.
Predsednik Janez Hočevar: Oprostite tovarišica Majcnova, zdajle
razpravljamo o skladu za negospodarske investicije in bi prosil, če bi se držali
dnevnega reda.
Besedo ima Matija Maležič, član odbora za družbeni plan in finance Republiškega zbora.
Matija Maležič: Pred glasovanjem bi, tovariši in tovarišice, rad v
imenu odbora-predlagatelja tega zakona predlagal redakcijsko spremembo 5.
člena. Mislim, da je ni treba brati, ker gre za popolnoma isti smisel, samo za
čistejše in jasnejše besedilo, ki ga je Republiški odbor že sprejel.
Predsednik Janez Hočevar: Poslanci so to spremembo dobili danes
pismeno na mizo. Prosim predstavnika predlagatelja, da jo prebere.
Matija Maležič: VI. odstavku se črta v prvi in drugi vrsti 5. člena
zakona naslednje besedilo: -Za potrebe državnih organov in družbenih služb«
v 2. odstavku se črta v prvi in drugi vrsti naslednje besedilo: »za potrebe državnih organov in družbenih služb« ter nadomesti z besedilom iz prejšnjega odstavka.
Po tej redakcijski spremembi se besedilo 5. člena glasi: »Republiške investicije, ki so se doslej financirale iz sklada za negospodarske investicije, cestnega
sklada SR Slovenije in sklada SR Slovenije za šolstvo, se bodo po prvem januarju 1966 financirale iz proračuna SR Slovenije. Investicije za gradnjo objektov iz prejšnjega odstavka, katerih gradnja traja več kot eno- proračunsko
leto, se financirajo po finančnih programih, ki jih sprejme Skupščina SR Slovenije«.
In zadnji odstavek: »Za objekte iz prejšnjega odstavka, katerih gradnja
se je ob uveljavitvi tega zakona že začela in se bodo dela tudi nadaljevala,
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morajo biti pred nadaljevanjem del predloženi predlogi finančnih programov
Skupščini SiR Slovenije«.
Predsednik Janez Hočevar: Prosim. Ali se naš stalni odbor strinja s
predlagano redakcijsko spremembo. (Da.)
Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije
za negospodarske investicije. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal?
(6 vzdržanih glasov.)
Ugotavljam, da je predlog zakona z večino glasov sprejet.
Pričenjam razpravo k predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za
pospeševanje kmetijstva.
Ali želi besedo poročevalec odbora za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov? (Ne.) Tudi predstavnik Izvršnega sveta ne želi besede.
Začenjam razpravo. Če se nihče ne javi k besedi, prehajamo na glasovanje
o predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva.
Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko? (Večina poslancev
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (5 vzdržanih glasov.)
Ugotavljam, da je zbor z večino glasov sprejel predlog zakona 01 odpravi
sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva.
Pričenjam razpravo o predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za
socialne zavode.
Ali želi besedo poročevalec odbora za proučevanje zakonskih in drugih
predlogov ali pa predstavnik zakonodajno-pravne komisije? (Ne.) Besedo ima
Nada Majcen.
Nada Majcen: Ne bi načela načelne razprave v zvezi s skladi, ker
je to storil že tovariš Rode, rada pa bi opozorila na specifično funkcijo nekaterih
skladov, ker mislim, da v teh razpravah najbrž ne kaže enotiti vseh skladov,
tako v njihovih funkcijah, kot tudi v njihovem delovanju. Cisto na kratko bi.
informirala pričujoči zbor o tem, da je sklad za socialne zavode v času svojega
obstoja opravil zelo veliko mobilizacijsko vlogo in mislim, da te mobilizacijske
vloge nikakor ne moremo razlagati, kot destimulativne za občinske skupščine,
temveč prav obratno, ahko jo razlagamo kot izredno stimulativno. V dokaz za
svojo trditev bi povedala samo to, da je v dveh letih sklad, ki je razpolagal
s približno 300 milijoni, angažiral 1 milijardo 890 tisoč dinarjev občinskih sredstev, da je sklad na vsak dinar, s katerim je razpolagal, mobiliziral 5 in pol
dinarja sredstev, ki jih je dajal kot dotacije in 4,8 dinarja sredstev, ki jih je
dodeljeval kot posojila.
Rada bi povedala še to, da je sklad v vsem času obstoja sodeloval pri dveh
tretjinah soeialno-varstvenih ustanov, ki so bile zgrajene in adaptirane v Sloveniji. Mislim, da je ob tem izredno važno poudariti prav to stimulativno vlogo
v občinskih skupščinah zaradi tega, ker je način poslovanja sklada, to je z razpisom in dajanjem kreditov in dotacij, povzročil izredno močno delovanje v
okviru občinskih skupščin v smeri zbiranja sredstev za gradnjo in adaptacijo
socialnih ustanov. Imamo primere občinskih skupščin, kjer so bila sredstva
zbrana od gospodarskih organizacij, krajevnega samoprispevka in prispevka
občinskih skupščin tako, da se lahko resnično vprašamo ali lahko to nalogo v
celoti odigra proračun.
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Predsednik Janez Hočevar : Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.)
Ce ne, prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za socialne zavode. Kdor je, prosim, za predlog zakona, naj dvigne roko.
(Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (6
vzdržanih glasov.)
Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor sprejel predlog zakona o
odpravi sklada SR Slovenije za socialne zavode z večino' glasov.
Zbor obveščam, da je vse zakonske predloge sprejel tudi Republiški zbor
na seji 28. oktobra letos v enakem besedilu.
Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o določitvi upravnega organa za opravljanje inšpekcije
PTT prometa in PTT storitev v SR Sloveniji.
Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za
svojega predstavnika določil inž. Stojana Subica, pomočnika republiškega sekretarja za gospodarstvo. Ali želi predstavnik predlagatelja zakonski predlog še
ustno obrazložiti? (Ne želi.)
Naš odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je o zakonskem
predlogu tudi razpravljal in za poročevalca določil poslanko Silvo Cer jak. Zeli
morda besedo? (Ne želi.) Ali želi besedo predstavnik zakonodajno-pravne komisije? (Ne želi.) Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.)
Ce nihče, potem prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o določitvi
"upravnega organa za opravljanje inšpekcije PTT prometa in PTT storitev v
SR Sloveniji. 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 zbor soglasno sprejel predlog zakona o določitvi upravnega organa za opravljanje inšpekcije PTT prometa in PTT storitev v SR Sloveniji.
Prehajamo' na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
.sklepanje o predlogu zakona o organih inšpekcije železniškega prometa in o
ureditvi posameznih drugih zadev s področja železnic v SR Sloveniji, katerega je
predložil Skupščini SR Slovenije Izvršni svet.
Ali želi predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) Ali želi besedo poročevalec
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ali pa predstavnik zakonodajno-pravne komisije? (Ne.)
Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ce ne, prehajamo na glasovanje o predlogu
zakona o organih inšpekcije železniškega prometa in o ureditvi posameznih
drugih zadev s področja železnic v SR Sloveniji. 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 soglasno sprejel predlog zakona o organih inšpekcije železniškega prometa in o ureditvi posameznih drugih
zadev s področja železnic v SR Sloveniji.
Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o orožju, ki ga je
Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) Ali želi besedo poročevalec
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ali pa morda predstavnik
zakonodajno-pravne komisije? (Ne.)
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Zeli kdo razpravljati? Ce ne, prehajamo na glasovanje o predlogu zakona
o prenehanju veljavnosti zakona o orožju. 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 zbor soglasno sprejel predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o orožju.
Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o spremembah finančnega načrta sklada SR Slovenije za negospodarske investicije za leto 1965, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil upravni
odbor sklada.
Zeli morda predstavnik sklada besedo? (Ne.) Naš odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je za poročevalca določil poslanca Toneta Delaka.
Ali želi besedo?
Tone Delak: Tovarišice in tovariši poslanci! Pismenemu poročilu, ki
ste ga vsi prejeli, bi hotel dodati v imenu odbora za proučevanje zakonskih in
drugih predlogov še tole:
Odbor se zaveda vseh težav, ki jih je upravni odbor sklada imel pri svojem
delu, posebno pri zbiranju sredstev, vendar meni, da ne bi smeli kršiti osnovnih
načel, ki veljajo za investicije, namreč, da se nobena investicija ne sme začeti,
dokler niso zagotovljena sredstva. Upravni odbor sklada je ta načela kršil in kot
posledica tega so že napovedane neporavnane obveznosti ob koncu leta v višini
466 000 000 dinarjev, ki jih bo treba poravnati v letu 1966. V bodoče se to ne bo
smelo več dogajati. Glede na dejstvo, da prehajamo v letu 1966 na drugačen
sistem investicijskega vlaganja, odbor predlaga, da zbor potrdi rebalans finančnega načrta sklada SR Slovenije za negospodarske investicije za leto 1965.
Predsednik Janez Hočevar: Zeli predstavnik Izvršnega sveta besedo?
(Ne.) Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Ce nihče, potem prehajamo na glasovanje o predlogu odloka o soglasju k spremembi finančnega
načrta sklada SR Slovenije za negospodarske investicije za leto 1965. Kdor je
za predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zibor soglasno, sprejel predlog
odloka o soglasju k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za negospodarske investicije za leto 1965.
Zbor obveščam, da je predlog odloka v enakem besedilu sprejel tudi Republiški zbor na svoji seji dne 28. oktobra letos.
Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in
sklepanje o prevzemu poroštev.
Predloge za prevzem poroštev je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni
svet, ki je za svojega predstavnika določil Dragico Dekleva, pomočnico republiškega sekretarja za finance.
Predloge sklepov za prevzem poroštev je obravnaval tudi odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, ki je za svojega poročevalca določil
poslanca Franca Svetino. Predloge sklepov je obravnavala tudi zakonodajnopravna komisija. Poročila odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov
in zakonodajno-pravne komisije ste že prejeli.
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Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogih sklepov o prevzemu obveznosti za posamezna poroštva, in sicer najprej o predlogu sklepa, s katerim
Skupščina SR Slovenije daje soglasje za najetje posojila, ki ga sklad Borisa
Kidriča najame za poravnavo svojih pogodbenih obveznosti v letu 1965 v znesku
do 300 milijonov din.
Želi predstavnik Izvršnega sveta dodati še ustno poročilo? (Ne.) Zeli poročevalec odbora besedo? (Ne.) Ali želi besedo predstavnik zakonodajno-pravne
komisije? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ce nihče,
prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog sklepa, s katerim Skupščina SR
Slovenije daje soglasje za najetje posojila, ki ga sklad Borisa Kidriča najema
za poravnavo svojih pogodbenih obveznosti v letu 1965 v znesku do 300 milijonov din, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor soglasno sprejel predlog
sklepa, s katerim Skupščina SR Slovenije daje soglasje za najetje posojila, ki ga
sklad Borisa Kidriča najema za poravnavo svojih pogodbenih obveznosti v letu
1965 v znesku do 300 milijonov din.
Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa, s katerim SR Slovenija prevzame odplačevanje posojila v višini 35 milijonov dinarjev, ki ga je
odobril sklad SRS za zidanje stanovanjskih hiš Visoki šoli za politične vede
v Ljubljani za nakup stanovanj.
Ali želi besedo predstavnica Izvršnega sveta? (Ne.) Ali želi besedo poročevalec odbora oziroma predstavnik zakonodajno-pravne komisije? (Tudi ne.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Prehajamo torej na glasovanje o predlogu sklepa, s katerim SR Slovenija prevzame odplačevanje posojila
v višini 35 milijonov din, ki ga je odobril sklad SRS za zidanje stanovanjskih
hiš Visoki šoli za politične vede v Ljubljani. Kdor je za predlog sklepa, naj
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je
kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor soglasno sprejel predlog
sklepa, s katerim SR Slovenija prevzame odplačevanje posojila v višini 35 milijonov din, ki ga je odobril sklad SRS za zidanje stanovanjskih hiš Visoki šoli
za politične vede.
Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa, s katerim SR Slovenija prevzame odplačevanje posojila v višini 310 milijonov dinarjev, ki ga je
odobril sklad SRS za zidanje stanovanjskih hiš Univerzi v Ljubljani za nakup
stanovanj.
Zeli morda besedo predstavnik Izvršnega sveta ali poročevalec odbora, oziroma predstavnik zakonodajno-pravne komisije? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo
želi besedo? (Nihče.) Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog sklepa, s
katerim SR Slovenija prevzame odplačevanje posojila v višini 310 milijonov
dinarjev, ki ga je odobril sklad SRS za zidanje stanovanjskih hiš Univerzi v
Ljubljani, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti?
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor soglasno sprejel predlog
sklepa, s katerim SR Slovenija prevzame odplačevanje posojila v višini 310 milijonov din, ki ga je odobril sklad SRS za zidanje stanovanjskih hiš Univerzi v
Ljubljani.
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Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa o prevzemu obveznosti za odplačevanje anuitet dolgoročnega posojila v višini 75 milijonov
dinarjev iz sredstev sklada SR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš za potrebe
Republiškega sekretariata za notranje zadeve.
V skladu s pripombami zakonodajno-pravne komisije ste dobili danes na
novo formuliran predlog sklepa. Ali želi predstavnica Izvršnega sveta besedo?
(Ne.) Zeli morda besedo poročevalec odbora oziroma predstavnik zakonodajnopravne komisije? (Ne.) Pričenjam razpravo. (Ne javi se nihče.) Če ne želi nihče
razpravljati, dajem na glasovanje predlog sklepa. Kdor je za predlog tega sklepa,
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Je kdo proti? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Organizacij sko-politični zbor soglasno sprejel predlog
sklepa, s katerim Skupščina SRS odobri posojilno pogodbo, ki jo je sklenil Republiški sekretariat za notranje zadeve s skladom SRS za zidanje stanovanjskih
hiš o posojilu v višini 75 milijonov dinarjev.
Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa, s katerim SR
Slovenija prevzame obveznost za odplačevanje anuitet dolgoročnega posojila
v višini 15 milijonov dinarjev iz sredstev sklada SR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš za potrebe Republiškega sekretariata za notranje zadeve.
V skladu s pripombami zakonodajno-pravne komisije ste dobili danes na
novo formuliran predlog sklepa. Zeli morda besedo predstavnica Izvršnega sveta
ali pa poročevalec odbora oziroma predstavnik zakonodajno-pravne komisije?
(Ne.) Pričenjam razpravo. (Ne javi se nihče.)
Ker ne želi nihče razpravljati, prehajamo na glasovanje o predlogu sklepa.
Kdor je za predlog sklepa, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.)
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor predlog sklepa, s katerim
Skupščina SRS odobri posojilno pogodbo, ki jo je sklenil Republiški sekretariat
za notranje zadeve s skladom SRS za zidanje stanovanjskih hiš o posojilu v
višini 15 milijonov dinarjev, soglasno sprejel.
Prehajamo n^ obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa, s katerim SR Slovenija prevzame obveznost za odplačevanje anuitet dolgoročnega posojila v višini
535 milijonov dinarjev iz sredstev sklada SR Slovenije za zidanje stanovanjskih
hiš za potrebe Republiškega sekretariata za notranje zadeve.
V skladu s pripombami zakonodajno-pravne komisije ste dobili danes na
novo formuliran predlog sklepa. Ali želi predstavnica Izvršnega sveta besedo?
(Ne.) Ali želi morda besedo poročevalec odbora oziroma zakonodajno-pravne
komisije? (Ne.)
Pričenjam razpravo. (Ne javi se nihče.) Ker nihče ne želi razpravljati, prehajamo na glasovanje o predlogu sklepa. Kdor je za predlog sklepa, naj prosim
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo
vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor soglasno sprejel predlog
sklepa, s katerim Skupščina SRS odobri posojilno pogodbo, ki jo je sklenil
Republiški sekretariat za notranje zadeve s skladom SRS za zidanje stanovanjskih hiš o posojilu v višini 535 milijonov dinarjev.
Končno prehajamo še na obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa, s katerim SR Slovenija prevzame obveznost za odplačevanje anuitet dolgoročnega
posojila v višini 54 milijonov dinarjev iz sredstev sklada SR Slovenije za zidanje
stanovanjskih hiš za potrebe Republiškega sekretariata za notranje zadeve.
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V skladu s pripombami zakonodajno-pravne komisije ste dobili danes na
novo formuliran predlog sklepa. Ali želi besedo predstavnica Izvršnega sveta?
(Ne.) Zeli morda besedo poročevalec odbora oziroma zakonodajno-pravne komisije? (Ne.)
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Dajem na glasovanje predlog
sklepa. Kdor je za predlog sklepa, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.)
Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor soglasno sprejel predlog
sklepa, s katerim Skupščina SR Slovenije odobri posojilno pogodbo, ki jo je
sklenil Republiški sekretariat za notranje zadeve s skladom SRS za zidanje
stanovanjskih hiš o posojilu v višini 54 milijonov dinarjev.
Zbor obveščam, da je Republiški zbor na seji 'dne 28. 10. 1965 izglasoval
v enakem besedilu vse predloge sklepov o prevzemu poroštev.
Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 29. sejo Organizacijskopolitičnega zbora.
(Seja je bila zaključena ob 15. uri.)

PRILOGE

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
Franc G oren c
poslanec Republiškega zbora
Odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora Skupščine SRS in
odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora Skupščine SRS sta sprejela v zvezi s krčenjem investicijskih sredstev sklep, da se
v letu 1965 prekine z modernizacijo zasavske ceste za eno leto. Namen tega
sklepa je bil, da je zagotovi dovolj finančnih sredstev za dograditev gorenjske
avto ceste Podtabor—Černivec še v tem letu, oziroma do svetovnega prvenstva
v hokeju.
V zvezi z gornjim, prosim Izvršni svet za pojasnilo:
— ali potekajo dela na gorenjski avto cesti v takšni dinamiki, ki daje zagotovilo, da bo gradnja v roku dokončana;
— kako potekajo pripravljalna oziroma investicijska preddela za nadaljevanje gradnje zasavske ceste (predvsem projekti, fundiranje mostov) in kakšen
je finančni in operativni program za nadaljevanje del v letu 1966 na tej cesti.
Miroslav Kambič
poslanec Republiškega zbora
Temeljni zakon o pokojninskem zavarovanju določa, da se s 1. 1. 1965 uvaja
pokojninsko zavarovanje tudi za samostojne obrtnike in gostilnice. V okviru
obrtne zbornice imajo zasebni obrtniki organiziran sklad za vzajemno pomoč,
iz katerega se jim izplačuje denarna pomoč, ko izpolnijo ustrezne pogoje.
Izvajanje zakona o pokojninskem zavarovanju se ureja z republiškim zakonom ali s pogodbami, ki jih sklenejo republiške skupnosti socialnega zavarovanja z ustrezno organizacijo —■ v tem primeru z zbornico oziroma omenjenim
skladom.
V smislu 146. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora Skupščine
SR Slovenije postavljam Izvršnemu svetu naslednje vprašanje:
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Kaj je 'bilo do sedaj storjenega, da bi se omenjeno vprašanje uredilo in
kdaj bo to napravljeno?
Prosim za ustni odgovor na prvi seji Republiškega zbora.
Viktor Seitl
poslanec Republiškega zbora
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih, ki sem ga
prejel kot dodatno gradivo za 28. sejo Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, ne vsebuje rešitve problema meje gozdnogospodarskega območja tam,
kjer ta meja deli občino na dva dela. To ima za posledico, da z gozdovi na
področju občine gospodarita dve gozdnogospodarski organizaciji, iz tega pa
izhajajo številni problemi pri izvajanju občinske politike, zlasti pa politike
do gospodarjenja z gozdovi v državljanski lastnini.
Iz prakse vemo, da imajo posamezne gozdnogospodarske organizacije različne odnose do lastnikov gozdov, zaradi različne tehnične opremljenosti pa tudi
različne potrebe po akumulaciji in od tod različne cene storitev za posamezne
faze proizvodnje in končno v bodoče tudi različno višino cene lesa na panju.
Vse to povzroča poleg ostalih tudi politične probleme v občini.
Da bi se izognili nakazanim problemom, predlagam naslednji amandma:
4. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih (predlogu!)
naj se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: Tam, kjer deli meja gozdnogospodarskega območja občino na dva dela, določa mejo gozdnogospodarskega območja občinska skupščina v skladu s svojimi interesi in interesi širše družbene
skupnosti. Preden občinska skupščina dokončno odloči o meji gozdnogospodarskega območja, mora dobiti mnenje gozdnogospodarskih organizacij (prizadetih!),
po potrebi pa tudi zborov volivcev prizadetega področja.
Kristina Lovrenčič
poslanka Republiškega zbora
V smislu poslovnika Republiškega zbora postavljam naslednje poslansko
vprašanje, za katero prosim odgovor na prihodnji seji zbora:
Po zakonu, ki ga je sprejela republiška skupščina marca letos, so bile
z 31. marcem odpravljene okrajne gospodarske zbornice. V 3. členu tega zakona
je rečeno, da se prenese presežek denarne vrednosti likvidiranega premoženja
teh zbornic na občinske šolske sklade za potrebe strokovnih šol, ki so na območju odpravljene okrajne gospodarske zbornice.
Zadnje čase smo spet priča širokim razpravam o težkem gmotnem položaju
prav strokovnih šoJ, toda v nobeni izmed teh razprav še nisem zasledila nikakršnega podatka, da bi šolski skladi dobili presežke likvidiranega premoženja
okrajnih gospodarskih zbornic. Prosim za odgovor na naslednji vprašanji:
1. Ali so že zbrani podatki, kakšni presežki denarne vrednosti likvidiranega
premoženja okrajnih gospodarskih zbornic obstajajo in
2. ali so dobili šolski skladi iz teh presežkov doslej že kakšna sredstva za
potrebe strokovnih šol.
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Franc Gorenc
poslanec Republiškega zbora
S 30/3-1965 je bil ukinjen cestni sklad okraja Ljubljana in nekaj dni zatem
tudi okraj Ljubljana sam.
— Po zakonu za izvedbo zakona o odpravi okrajev v SRS je bilo določeno,
da se prenesejo pravice in obveznosti okrajev na pristojne občine in republiko
Slovenijo.
—• Sam cestni sklad okraja Ljubljana je ob svoji likvidaciji imel terjatev za
708 999 935 din, obveznosti za pa 1 960 559 640 din. Od tega v letu 1965 zapadlih
terjatev za 257 313 700 din, obveznosti pa za 1 090 149 403 din.
Od likvidacije, to je od 30. 3. 1965 pa do danes ni nihče pokrenil, da bi se
izterjale terjatve in s temi sredstvi izplačale vsaj najnujnejše obveznosti sklada.
Izvedena pa še tudi ni bila razdelitev pravic in obveznosti bivšega okraja med
občine in republiko.
Prosim za pojasnilo v tej zadevi.
Ivan Zivič
poslanec Gospodarskega zbora
Na zadnji seji Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije sem prejel
odgovor na moje poslansko vprašanje v zvezi z nastalo škodo, povzročeno zaradi
uporabe neučinkovitega škropiva »-Lindan«.
Z odgovorom namestnika republiškega sekretarja za gospodarstvo tovariša
Petra Vujca sem se zadovoljil iz razloga, ker nisem imel na voljo podatkov
o dejanski škodi. V odgovoru na moje vprašanje je ugotovljeno-, da je industrija
kriva za proizvodnjo neučinkovitega škropiva. Kmetijski inštitut v Ljubljani
je npr. v Novem mestu pri poskusih ugotovil, da je škropivo neučinkovito, saj
je bilo 30 "Vo hroščev in ličink samo omamljenih, kljub temu, da škropivo vsebuje določene sestavine. V odgovoru je prav tako ugotovljeno, da je krivda industrije tudi v tem, ker so navodila za uporabo pomanjkljiva. Deklaracija 10 "lo
koncentracije ne ustreza učinkoviti uporabi, večje koncentracije pa so škodljive
za gomolje rastlin. To pomeni, da je industrija proizvajala nekaj, kar nima
uporabne vrednosti. Dati v prodajo neučinkovito zaščitno sredstvo brez predhodnih analiz in preizkusov pred vsakokratno uporabo v sezoni, je neodgovorno
in kaznivo.
Podatki, ki sem jih dobil na občinski skupščini v Brežicah, so naslednji:
Od skupne količine lindana je bilo uporabljenih 1000 litrov 10 °/o lindana,
500 litrov je bilo uporabljenih v večjih koncentracijah, 500 litrov pa ga je
ostalo še na zalogi. Iz navedenega sledi, da je bilo neučinkovito uporabljeno
1000 litrov lindana, kar predstavlja škodo 900 000 dinarjev, po ceni 900 din
za liter. Za uporabo tega škropiva je bilo vloženega 3750 ur dela. Ce računamo
uro po 500 dinarjev, je vrednost vloženega dela 1 875 000 dinarjev.
Čeprav je namestnik republiškega sekretarja za gospodarstvo tovariš Peter
Vujec dejal, da je škoda na pridelku manjša od škode zaradi vloženega dela in
porabljenega škropiva, bi ob tem lahko postavili vprašanje, ali ima škropljenje
sploh smisel, če je večja škoda v porabljenem materialu in vloženem delu. Ob
taki ugotovitvi bi bilo verjetno umestno svetovati proizvajalcem, da ne škro-
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pij©. Splošno znano pa je, da je prav prvo škropljenje, tj. škropljenje v času
pred in v času cvetenja krompirja izredno pomembno.
Ponovno želim uporabiti podatke občinske skupščine in pokazati, da je
škoda na pridelku večja od škode zaradi vloženega dela in porabljenega materiala. Škodo predvidevajo na 10 B/o pridelka, ker je bil napad hroščev v višji'h
legah šibkejši, kot v dolini. Zaradi neučinkovitega škropiva je bilo zamujenih
dva do štiri dni. Ce računamo hektarski donos, kot pravijo* na občinski skupščini,
na 100 centov, bi znašal skupni pridelek na 750 ha 75 000 centov krompirja.
10 '»/o izgube pri pridelku je 7500 centov in če stane ,1 kg krompirja 25 dinarjev,
je torej škode na pridelku za 18 750 000 dinarjev.
Če povzamemo, je torej vrednost vloženega dela 1 875 000 in vrednost potrošenega materiala 900 000 dinarjev ali skupaj 2 775 000 dinarjev. Ce k temu
prištejemo še 18 750 000 dinarjev, kar je 10 %> izgubljenega pridelka, znaša
skupna škoda v brežiški občini 21 525 000 dinarjev. Menim pa, da škoda ni nastala samo v brežiški občini, ampak je podobna situacija npr. tudi v sosednji krški
občini. Po podatkih Agrokombinata Krško je vrednost dela, vloženega pri uporabi neučinkovitega škropiva, 1 844 843 dinarjev, vrednost uporabljenega materiala je 3 373 935 dinarjev, na zalogi je materiala še za 1 139 285 dinarjev, izguba
na pridelku pa je ocenjena na 11 250 000 dinarjev. V sosednji občini je tako
škode za 17 608 000 dinarjev. Ker je Izvršni svet ugotovil krivdo industrije za
proizvodnjo in prodajo neučinkovitega škropiva, postavljam naslednja vprašanja:
1. Načelno vprašanje, kako na splošno postopati v takih primerih in kdo
je pristojen, da sproži spor —• ali trgovska organizacija, ki prodaja določene
proizvode ali občinska skupščina kot najvišji organ oblasti in samouprave na
ravni komune?
2. Kako in kdo naj pokrene postopek za povračilo povzročene škode, predvsem iz razloga, ker je s tem poleg družbenega sektorja prizadetih veliko drobnih
proizvajalcev. Tako stanje je tudi v drugih občinah, zato menim, da bi bilo
potrebno zavzeti enotno> skupno stališče.
3. Mnenja sem, naj bi republiški organi pokrenili postopek proti tovarni
»Pinus« — Rače. To utemeljujem s tem, ker je proizvajalec dolžan jamčiti
za kvaliteto in učinkovitost svojih proizvodov. Mislim, da bi tak postopek pozitivno vplival tudi na ostale proizvajalce kemičnih in drugih proizvodov. Prosim,
naj bodo odgovori čimbolj konkretni in podani pismeno.
France Štiglic
poslanec Prosvetno-kulturnega zbora
Slovenski kinematografi ne predvajajo več Filmskih novic, dasiravno zakon
o varstvu domačega filma in dopolnilna uredba ščitita prikazovanje Filmskih
novic celo s kazenskimi sankcijami.
Po dolgotrajnih bojih za slovensko verzijo Filmskih novic je zdaj v ospredju
vprašanje plačevanja Filmskih novic, to je namreč vzrok izostanka Filmskih
novic iz naših kinematografov.
Vsekakor je spornih vprašanj okoli Filmskih novic več. Vendar — kakšno
je o nastali situaciji mnenje Izvršnega sveta in kaj je podvzel za razrešitev neljubega in celo protizakonitega položaja?
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Bernarda Pere
poslanka Prosvetno-kulturnega zbora
V zadnjih letih so bile v Sloveniji izvedene večje spomeniško varstvene
akcije — s pomočjo zveznega in republiškega sklada za pospeševanje kulturnih
dejavnosti z ustrezno participacijo prizadetih okrajev in občin.
V letu 1965 je sklad SRS za pospeševanje kulturnih dejavnosti odklonil
zaradi pomanjkanja sredstev financiranja večjega dela predvidenih spomeniško
varstvenih akcij v Sloveniji. Ker se iz leta v leto odlagajo nekateri konservatorski in restavratorski posegi, je ogroženost teh spomenikov vedno večja in vsa
dela čedalje dražja.
V zvezi s koristjo, ki bi jo lahko imelo gospodarstvo od urejene spomeniške
dediščine, je bilo večkrat govora o trdnejših oblikah financiranja.
Pristojni sekretariat prosim za odgovor na vprašanje:
Kako je v bodoče zamišljeno financiranje večjih, pomembnejših spomeniško
varstvenih akcij na Slovenskem?
Ciril Kam bič
Vlado Miši ca
poslanca Organizacijsko-političnega zbora
V smislu 102. in 103. člena začasnega poslovnika Organizacijsko-političnega
zbora Skupščine SR Slovenije, podpisana Ciril Kambič in Vlado Mišica, postavljava naslednje poslansko vprašanje in prosiva, da se to posreduje Izvršnemu
svetu Skupščine SR Slovenije:
»Pri izvrševanju svojih poslanskih in družbeno-političnih dolžnosti nama je
bilo na večih razgovorih postavljeno vprašanje ali je res, da so nekateri člani
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in nekateri drugi republiški funkcionarji
dobili avtomobile iz uvoza s tem, da jim je bil omogočen nakup deviz po uradnem
tečaju in s premostitvenim kreditom v višini potrebnih sredstev za nakup deviznih sredstev.«
To vprašanje stavljava, ker veva, da je bilo v času nabave avtomobilov pomanjkanje deviznih sredstev za različne medikamente, ki se morajo uvažati
in ker meniva, da je tako> trošenje deviznih sredstev neupravičeno in neracionalno. Pojasni nama naj se tudi, iz katere kvote oziroma iz katerega vira sploh
so bila ta devizna sredstva zbrana ter njih višino.
Skupina poslancev
Organizacijsko-političnega zbora
V smislu 102., 103. in 104. člena začasnega poslovnika Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije postavljamo podpisani poslanci naslednje
vprašanje:
»Kaj so doslej ukrenili pristojni republiški organi, da bi poenostavili postopke pri uveljavljanju pravic in interesov občanov ter izpolnjevanju njihovih
dolžnosti s posebnim ozirom na odpravljanje odvečnih potrdil?
a) Kaj so ugotovili pristojni republiški upravni organi pri spremljanju
vpliva spremenjenih in usklajenih zveznih in republiških predpisov z ustavo,
glede na poenostavitev postopkov in odpravo odvečnih potrdil?
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b) Kaj so ukrenili republiški upravni organi s tem. v zvezi s področja
svojih pristojnosti, ter kako so ukrepali drugi organi, organizacije in zavodi
(s področja socialnega zavarovanja, zdravstva, šolstva, bank, carine itd.) in kako
se pri teh službah izvajata priporočilo- Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije o nekaterih nalogah za izboljšanje dela občinske uprave
(Ur. list SRS 39/63) in opozorilo Republiškega sekretariata za proračun in občo
upravo tem službam?
c) Kakšne predloge pripravljajo pristojni republiški upravni organi za nadaljnjo spremembo zveznih in republiških predpisov, da bi poenostavili postopke
in odpravili nepotrebna potrdila?«
Pli obrazložitvi zastavljenega vprašanja se sklicujemo na dognanje v razpravi o nekaterih vprašanjih organizacije in dela občinske uprave in na priporočilo Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije (Uradni list
SRS, št. 39/63) ter na utemeljitev poslanskega vprašanja poslanca Milana 2nidaršiča, ki ga je postavil 17. 2. 1965 (Sejni zapiski Skupščine SR Slovenije
1965, št. 14, str. 185).
Kljub temu, da sledi iz poročila Republiškega sekretariata za proračun in
občo upravo o izvajanju priporočilo Organizacijsko-političnega zbora Skupščine
SR Slovenije ter iz odgovora na vprašanje poslanca Milana Žnidaršiča, da so
bile storjene določene izboljšave in poenostavitve postopkov že v obdobju
usklajevanja zveznih in republiških pravnih predpisov z ustavo, ugotavljamo,
da doslej po izteku usklajevalnih postopkov, ki so imeli za posledico- ustrezne
spremembe nekaterih pravnih predpisov (npr. zakon o splošnem upravnem postopku), v praksi ni očitnih in bistvenih izboljšav. Zaradi tega bi npr. bilo- nujno,
poleg presoje učinkovitosti nove določbe člena 136 odstavek 3 zakona o splošnem
upravnem postopku, ugotovili tudi, v kakšnem obsegu se že izvaja določba 182.
člena zakona o- splošnem upravnem postopku, ki omogoča nadomestitev določenih potrdil z izjavo stranke in katere predpise bi kazalo spremeniti na osnovi
tega zakonskega pooblastila. Občani, delovne organizacije in pristojni upravni
organi, zlasti občinski, so še vedno po nepotrebnem preobremenjeni zaradi kompliciranih postopkov in izdajanja številnih potrdil. Za primer navajamo samo
naslednje podatke: za pridobitev otroškega dodatka, zdravstvenih izkaznic,
opreme novorojenčkov in vpise v šole je ljubljanski matični urad leta 1964 izdal
25 000 izpiskov, iz rojstne knjige, vseh teh izpiskov pa je bilo izstavljenih 37 000;
potrdil o volilni pravici in o stalnem bivanju so izdali na območju občine Ljubljana-Center približno 5500. 2e v letošnjih 4 mesecih je izdala služba za državljanska stanja v občini Ljubljana-Center 22 602 potrdili o osebnem stanju; predvideva pa se, da bo ta številka narasla na 100 000 konec leta.
Podpisani menimo, da tako stanje nikakor ne prispeva k utrjevanju vloge
delovnega človeka —• samoupravljavca, ki mu jo daje ustava. Nujno potrebno
je, da je delovni človek — občan sproščen administrativnih spon, ki marsikje
že merijo na nezaupanje vanj, nesporno pa so odraz nesodobnih postopkov in
jih v celoti v našem samoupravnem sistemu ni mogoče še naprej opravičevati.
Nevzdržnost opisanega stanja dokazujejo tudi pobude občinskih skupščin,
ki so na podlagi svoje prakse že večkrat opozarjale na nujnost konkretnih
sprememb določenih pravnih predpisov npr. Skupščina občine Ljubljana-Center
s svojo vlogo 13. 6. 1964 Republiškemu sekretariatu za proračun in občo upravo
ali 25. 9. 1965 Republiškemu sekretariatu za notranje zadeve in druge.
Reševanje nakazanih problemov terja ne samo spremljevalno, ampak tudi
kreativno delovanje vrste pristojnih organov, ki pa po našem mnenju doslej
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še ni dovolj opazno. Zaradi tega Vas prosimo, tovariš predsednik, da posredujete
naše vprašanje Izvršnemu svetu s prošnjo, da nam odgovori na prihodnji seji
Organizacijsko-političnega zbora.
Borut Bohte 1. r.
Franc Svetina 1. r.
Dušan Rihtaršič 1. r.
Zvone Suštaršič 1. r.
Silva Cerjak 1. r.
Cveto Prelovec 1. r.

Tone Delak 1. r.
Brane Vipotnik 1. r.
Miro Hegler 1. r.
Maks Klanšek 1. r.
Tatjana Lokovšek 1. r.

Milka Jovan
poslanec Organizacijsko-političnega zbora
Postopek pri registraciji motornih vozil, pri izdaji prometnega dovoljenja
in pri tehničnih pregledih vozil je po mnenju občanov preveč zapleten in jim
vzame preveč časa.
Po pravilniku o registraciji motornih in priklopnih vozil je treba opraviti
prvo registracijo, letno registracijo in letni tehnični obvezni pregled.
Pri teh postopkih se mora občan obračati na pristojne organe občinskih
skupščin, kakor tudi na pooblaščene gospodarske ali druge organizacije, ki
opravljajo obvezne tehnične preglede.
Za podaljšanje registracije vozila določi za registracijo pristojni organ rok,
pred potekom leta, za katero velja dovoljenje. Ta rok je običajno zelo kratek
in ne sovpada z rokom za obvezni tehnični pregled.
Da ne bi izgubljali preveč časa pri navedenih postopkih z motornimi vozili,
bi bilo primerno, da bi se po določenem sistemu združil termin za podaljšanje
registracije in za obvezne tehnične preglede. Primerno bi bilo, da se rok za
podaljšanje registracije veže na rok za obvezni tehnični pregled. S tem bi se
v prvih dveh mesecih v letu odpravil naval na pristojne organe, ki podaljšujejo
registracijo. Razen tega pa naj bi se proučila možnost za poenostavitev postopka
na podoben način, kot ga imajo nekatere druge države, kjer lahko državljan
kupi v trafiki obrazec za registracijo ter markice za plačilo dajatev in ves postopek zaključi s tem, da odda izpolnjen obrazec z nalepljenimi markicami.
Zaradi tega bi želela odgovor na naslednje vprašanje:
1. ali se pripravljajo spremembe in poenostavitev postopka v zvezi s registracijo motornih vozil;
2. ali se predvidevajo v okviru veljavnega zveznega pravilnika o registraciji
motornih in priklopnih vozil poenostavitve za leto 1966, ki so izvedljive z boljšo
organizacijo postopka in s primernejšim določanjem rokov za podaljšanje registracije, ne da bi 'bilo poprej treba spremeniti navedeni zvezni pravilnik.

PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične republike
Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1965
Zakon o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1965 (Uradni list SRS, št. 7-36/65) se spremeni in dopolni tako,
da se v prečiščenem besedilu glasi:
25
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ZAKON
o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu)
za leto 1965
1. člen

Dohodki Socialistične republike Slovenije znašajo skupaj 46 860 000 000 dinarjev.
2. člen
S proračunom Socialistične republike Slovenije (republiškim proračunom)
so razporejeni republiški dohodki v znesku 46 495 650 000 dinarjev.
Nerazporejeni del republiških dohodkov (proračunska rezerva) pa znaša
364 350 000 dinarjev.
3. člen
Občinam pripadajo dopolnilna sredstva po določbah 1. in 3. člena zakona
o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev
okrajem.
4. člen
Sredstva, predvidena v razdelku — Republiški sekretariat za prosveto in
kulturo v znesku 1 800 000 000 dinarjev kot udeležba SR Slovenije pri izgradnji
osnovnih šol, se vložijo na poseben račun pri Splošni gospodarski banki SRS
(drugi odstavek 15. člena temeljnega zakona o financiranju družbeno političnih
skupnosti).
Iz teh sredstev daje Splošna gospodarska banka SRS kredite občinam kot
udeležbo republike pri izgradnji osnovnih šol v skladu s smernicami družbenega
plana SR Slovenije. Banka daje kredite tistim občinam, ki so dobile dopolnilna
sredstva po 1. členu zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem (Uradni list SRS, št. 7-38/65).
Krediti po prejšnjem odstavku se dajo občinam po obrestni stopnji 2 % za
dobo največ 15 let.
5. člen
Od dohodkov Socialistične republike Slovenije iz 1. člena tega zakona
pripada:
cestnemu skladu SRS
skladu Borisa Kidriča
skladu SRS za šolstvo
Prešernovemu skladu
skladu SRS za pospeševanje kulturnih dejavnosti
skladu SRS za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov .
skladu SRS za pospeševanje založništva
skladu SRS za pospeševanje kmetijstva
vodnemu skladu SRS
skladu SRS za negospodarske investicije

0,960 °/o
2,746 %>
18,779 °/o
0,053 %
0,576 %
.
0,053 ®/o
0,672 %>
0,243 °/o
0,105 ®/o
2,093 fl/o
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6. člen
Cestni sklad SRS lahko najame posojilo do višine 3900 milijonov dinarjev.
Sklad SRS za negospodarske investicije lahko najame posojilo do višine
3800 milijonov dinarjev.
Za investicijske objekte, katerih gradnja bo trajala več let, predloži upravni
odbor cestnega sklada SRS oziroma upravni odbor sklada SRS za negospodarske
investicije Skupščini SR Slovenije finančni program, da ga sprejme.
Drugi skladi smejo najeti posojilo, ki se vrača v prihodnjih letih, samo po
prejšnjem soglasju Skupščine SR Slovenije.
7. člen
Od dohodkov Socialistične republike Slovenije se prenese znesek 109 milijonov 500 000 din na poseben račun za izgradnjo sodnih poslopij.
S sredstvi tega posebnega računa razpolaga Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo na podlagi programa izgradnje sodnih poslopij, ki ga potrdi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
8. člen
Če se med letom ustanovi nov republiški državni organ, potrdi njegov
predračun Izvršni sveit Skupščine SR Slovenije. Sredstva za delo' takega organa
se zagotovijo iz nerazporejenih dohodkov (proračunske rezerve).
9. člen
Ce se med letom odpravi republiški državni organ, se preostala sredstva
prenesejo na nerazporejene dohodke (proračunsko rezervo).
10. člen
Sredstva, ki so v posebnem delu določena za investicijsko vzdrževanje
zgradb in opreme republiških državnih organov (amortizacija), se uporabljajo
po določbah navodila o vplačevanju, uporabljanju oziroma združevanju teh
sredstev (Uradni list LRS, št. 9-104/61).
11. člen
Dohodki, s katerimi razpolagata Zavod SRS za statistiko in Hidrometeorološki zavod SRS po posebnih predpisih preko posebnih računov, se uporabljajo
še nadalje za namene in na način, ki je določen s temi predpisi.
Presežek dohodkov nad izdatki za opravljene storitve razdelita zavoda tako,
da odpade na sklad skupne porabe največ 15%.
12. člen
Zavod SR Slovenije za rezerve uporablja dohodke, ki jih ustvarja s svojo
dejavnostjo, kot sredstva za svojo redno dejavnostjo.
25*
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13. člen

Republiški sekretariat za finance je pooblaščen, da sredstva, predvidena
v svojem predračunu na postavki — sredstva za sklade skupne porabe republiških organov —• porazdeli posameznim organom na podlagi dejanskega števila uslužbencev teh organov, njihovih nezaposlenih zakoncev in nepreskrbljenih otrok kot prispevek za rekreacijo.
14. člen
Republiški sekretariat za finance je nosilec sredstev, razporejenih v razdelku — Sredstva za osebne dohodke — ki so namenjena kot dodatna sredstva
za osebne dohodke republiških upravnih organov po izkazanih nujnih potrebah
in za kritje izplačanih novoletnih nagrad za leto 1964.
15. člen
Nosilec sredstev, razporejenih v razdelku — Sredstva za splošne republiške
potrebe — je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko prenese pravico razpolaganja z
določenimi sredstvi iz tega razdelka na republiškega sekretarja za finance in
na republiškega sekretarja za gospodarstvo.
16. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pooblaščen, da odloča o uporabi
<sred!stev rezervnega sklada, in sicer do višine 10 000 000 dinarjev v posameznem
primeru, vendar samo za namene iz 1. in 3. točke 96. člena temeljnega zakona
o financiranju družbeno-pohtičnih skupnosti.
17. člen
Sredstva, ki so predvidena v predračunih republiških organov za pogodbeno
dejavnost, se smejo uporabljati le v skladu s pogodbami, ki jih ti organi sklenejo z izvrševalci take dejavnosti.
18. člen
Pregled dohodkov republiškega proračuna za leto 1965 in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci republiškega proračuna za leto 1965, ki je sestavni
del splošnega dela proračuna.
19. člen
Ta zakon začne veljati z dnem. objave v »Uradnem listu S RS«, uporablja pa
se od 1. januarja 1965.
POROČILA
Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je na svoji
seji dne 8. septembra 1965 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem
proračunu) za leto 1965, ki ga je Skupščini SR Slovenje predložil Izvršni svet.
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V načelni obravnavi je odbor menil, da odraža predložena razporeditev
izdatkov sprejemljivo rešitev v pogojih, ko so se zmanjšali republiškemu proračunu dohodki in ko ni na razpolago niti možnosti niti časa za temeljitejše
spremembe v načinu trošenja proračunskih sredstev.
Odbor je menil, da je treba zaradi zmanjšanja splošne potrošnje prilagoditi
gospodarjenje posameznih koristnikov proračunskih sredstev novim pogojem.
Pri tem je bilo posebej opozorjeno na težave v zvezi s poravnavanjem obveznosti, ki so jih sprejeli zlasti republiški skladi na račun bodočih sredstev. Te
težave pa niso samo posledica sedanje zaostritve v proračunski potrošnji, ampak
so predvsem posledica zadolževanja republiških skladov v preteklih letih. Odborje zato menil, da je treba še pred sprejemom republiškega proračuna za leto
1966 razčistiti vse obveznosti, ki jih imajo bodisi republiški skladi, bodisi republika sama. V tem okviru naj se tud čmprej prouči umestnost obstoja posameznih republiških skladov, tako kot izhaja iz predložene obrazložitve Izvršnega
sveta.
Glede na to, da se s predloženim zakonskim predlogom nadalje zmanjšuje
udeležba republiških skladov v dohodkih republiškega proračuna, je treba, da
republiški skladi do naslednjega zasedanja Republiškega zbora predložijo rebalanse svojih finančnih načrtov.
Odbor je načel tudi vprašanje, ali je umestno, da so v proračunu predvidena
sredstva za uskladitev osebnih dohodkov v državni upravi le v višini 12 %.
Menil je, da je sicer pravilno, da se osebni dohodki v državni upravi ne zvišujejohitreje kot v gospodarstvu, vendar pa je treba do tega vprašanja zavzeti jasnejše stališče, če želimo doseči boljšo kvaliteto dela državne uprave. Predviden
odstotek zvišanja osebnih dohodkov naj se zato po mnenju odbora smatra le
kot akontacija.
Odbor je predlog zakona v načelu sprejel. V podrobni obravnavi pa je predložil amandma.
K 13. členu: V četrti vrsti se beseda »uslužbencev« nadomesti z besedo
»delavcev«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
Predstavnik Izvršnega sveta se je s spremembo strinjal.
Odbor za družbeni plan, finance in proračun predlaga Republiškemu zboru,
da predlog zakona s predloženo' spremembo' sprejme.
Za svojega poročevalca je odbor za družbeni plan, finance in proračun do-,
ločil poslanca Mirana Cvenka.
5t.: 400-18/65
Ljubljana, dne 9. 9. 1965
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora — poročilo z dne 13. 9. 1965, št. 400-18/65.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega
zbora — poročilo z dne 13. 9. 1965, št. 400-18/65.
Zakonodajno-pravna komisija SR Slovenije — poročilo z dne 14 9 1965
št. 400-18/65.
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PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških
prispevkov, davkov in taks
1. člen

2. člen zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks
(Uradni list SRS, št. 7-37/65 in št. 24-268/65) se spremeni in dopolni tako, da
se glasi:
»Republiški prispevek iz osebnega dohodka od delovnega razmerja se plačuje po stopnji 3 %.
Poleg prispevka iz prejšnjega odstavka se v SR Sloveniji za čas od 1. avgusta 1965 do 31. decembra 1966 plačuje poseben prispevek iz osebnega dohodka od delovnega razmerja po stopnji 2 !8/o za ustvarjanje dopolnilnih sredstev
za skupne rezerve gospodarskih organizacij v republiki.
2-odstotni prispevek iz prejšnjega odstavka se plačuje na poseben bančni
račun skupne rezerve gospodarskih organizacij v SR Sloveniji (1. člen zakona
o načinu gospodarjenja in razpolaganja s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij —• Uradni list SRS, št. 17-89/64 in št. 7-41/65) s tem, da se ta sredstva vodijo ločeno od drugih sredstev skupne rezerve gospodarskih organizacij
in da se uporabljajo tudi za potrebe drugih delovnih organizacij.«
2. člen
Za 2. členom se doda nov .2. a člen, ki se glasi:
»1010/o od dohodka, ki pripada republiki po 1. členu zakona o delu dohodkov
od zveznega davka od prometa blaga na drobno, ki se odstopa republikam
(Uradni list SFRJ, št. 35-620/65), se odstopa občini, na katere območju se
davek plača.«
3. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Od sredstev, ki se po 1. do 3. točki 26. člena temeljnega zakona o cestnih
podjetjih (Uradni list FLRJ, št. 27-460/61 in št. 53-721/62 ter Uradni list SFRJ,
št. 11-186/65) ustvarjajo za financiranje vzdrževanja, rekonstrukcije in gradnje
javnih cest v posamezni občini na območju SR Slovenije, pripada:
— občini 50 l0/o,
— republiki 50«.
4. člen
Ta zakon začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu SRS«, uporablja
pa se od 1. avgusta 1965.
OBRAZLOŽITEV
Z ukrepi v zvezi z gospodarsko reformo je na eni strani doseženo znatno
znižanje družbenih prispevkov gospodarstva, na drugi strani pa so bili s tem
tudi zoženi materialni okviri za splošno in posebej proračunsko potrošnjo v
skladu s sedanjimi možnostmi. Dosledno uresničevanje načel gospodarske reforme pa na teh osnovah omogoča in terja dejansko selektivno politiko pred-
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vsem na področju proračunske potrošnje, istočasno pa dejavnostim in institucijam, ki naj se na temelju take politike financirajo iz proračunov, odpira
najširše možnosti za razvoj v skladu z nivojem in gibanjem produktivnosti dela.
Na podlagi ukrepov za oblikovanje proračunskih dohodkov (predvsem zaradi znižanja stopnje prispevka iz osebnega dohodka za proračune republik
in občin od 14,5% na 8%) bodo znašali po oceni skupni proračunski dohodki
v Sloveniji v letu 1965 okoli 118 milijard, medtem ko se je v januarju računalo
na okoli 122 milijard proračunskih dohodkov.
Za predvidevanja deleža republike oziroma občin v omenjenih skupnih
proračunskih sredstvih je odločilnega pomena prispevek iz osebnega dohodka
od delovnega razmerja. Ta prispevek je v letošnjem republiškem proračunu
pomenil 90 '%> dohodkov. To je republiškemu proračunu zagotavljala stopnja
7,7% tega prispevka od skupnih 14,5 %. In predvsem na tej podlagi je znašal
delež republike v skupnih proračunskih sredstvih Slovenije 35,7 %.
Ocena tega bruto dohodka do konca leta 1965 sloni na naslednjem: V prvih
sedmih mesecih tega leta je bilo realiziranih 52 810 milijonov. Po ocenah bo —
na podlagi normalnega gibanja osebnih dohodkov v skladu s povečanjem produktivnosti dela in rezultatov gospodarjenja — v republiki v tem razdobju
dosežena tako imenovana valorizacija osebnih dohodkov v povprečju za okoli
20%. Pri tem je treba poudariti, da ta ocena temelji na pričakovanem povečanju proizvodnje za 9 % in da se ne dbvoljuje nikakršno odstopanje od najbolj
strogega proračunskega varčevanja. Sodimo, da bo s tem doseženo zadnjih pet
mesecev tega leta za proračune skupaj 36 260 milijonov prispevka, oziroma skupaj za vse leto 1965 89 070 milijonov prispevka.
Drugi proračunski dohodek, ki je tudi značilen tako za občinske kakor tudi
za republiški proračun, je prometni davek na prodaje na drobno. Ocenjuje se,
da se bo kljub ukrepom za reformo, ki močno posegajo na to področje, ta davek
realiziral po republiški oceni ob sestavi letnega plana v višini okoli 14,2 milijarde. Realizacija v letošnjih prvih sedmih mesecih kaže (po podatkih SDK)
doseženih 7158 milijonov, kar pomeni 50,4 % letnega plana. Na drugi strani
pomeni že nekaj let realizacija prvih sedmih mesecev približno polovico letne
realizacije. Res je sicer, da nastajajo pri višini prometa blaga na drobno trenutno določena nihanja tudi pri predmetih, ki so podvrženi temu davku. Gotovo
bodo nastale tudi določene spremembe v strukturi potrošnje, vendar se bo
spričo višjih cen izravnal izpad tega davka, ki naj bi zaradi te strukturne spremembe sicer nastal.
Poleg tega prometnega davka je federacija odstopila republikam še 20%
svojega prometnega davka, kar se pri nas ocenjuje na 5750 milijonov, 10%
tega davka, to je po oceni okoli 575 milijonov, ki pripada republiki od 1. avgusta
tega leta dalje, se po predlogu zakona prepušča občinam. Pri tem je treba
predvsem poudariti pomen prometnega davka in njegovo vlogo pri formiranju
proračunskih dohodkov občini in pri razvijanju dejavnosti, kjer se ta davek
realizira. Ta predlog le v skromni obliki načenja ta proces, vendar ga odpira
s perspektivo ne morda samo linearnih, terhveč tudi diferenciranih rešitev.
Nadalje je treba omeniti še prometni davek od alkoholnih pijač v gostinstvu in trgovini na drobno, ki je ocenjen na 5203 milijone. V prvih sedmih
mesecih znaša njegova realizacija 2549 milijonov ali 49%. Glede na zvišanje
cen in običajno dinamiko plačil, na katerih se ta dohodek vsako leto' realizira,
je pričakovati, da bo ta vir dohodka dosežen v predvideni višini.
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Zaradi sprememb predpisov -o zveznem prometnem davku imajo občinske
skupščine letos možnost, da v večji meri uvajajo svoj občinski prometni davek
od proizvodov in storitev zasebnega sektorja. Med take proizvode spada zlasti
hlodovina in hmelj, med storitve pa prevozništvo z motornimi in vprežnimi
vozili ter gradbene storitve. Zato je potrebno, da občine takoj sprejmejo' ustrezne
odloke, na kar so bile tudi že opozorjene, da bi tako obdržale iz teh virov
sredstva za svoje- proračune v letos planirani višini.
V tej zvezi je treba oceno prometnega davka od zasebnikov 1156 milijonov
in oceno drugega občinskega prometnega davka 2385 milijonov, skupno torej
3541 milijonov, obravnavati enotno. Tako gledano, bo ta vir dohodka gotovo
dosežen, saj znaša njegova skupna realizacija za sedem mesecev že 1985 milijonov ali 56'% od letne ocene.
To so bili osnovni elementi za oceno dohodkov po rebalansu oziroma za
primerjavo z republiško oceno proračunskih dohodkov, na podlagi katere se je
postavilo razmerje med občinami in republiko ob sestavljanju plana proračunov
za leto 1965 razen pri gotovinskem delu republiških sodnih taks, kar se je
izvedlo že is spremembo zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov,
davkov in taks v juliju tega leta.
Ob taki globalni oceni pa je seveda povsem drugače oziroma znatno težje,
če upoštevamo potrebo po konkretnih znižanjih proračunske potrošnje tako
v občinskih kot v republiškem proračunu. Na eni strani so vmes znatno višji
proračuni, ki so jih občine sprejele, na drugi strani pa dodatne proračunske
obveznosti, ki so se kasneje pojavile. Predvsem pa je treba upoštevati, da preostala nominalna sredstva pomenijo že sama po sebi znatno realno znižanje
zaradi povečanja cen v razdobju januar—avgust 1965.
Predlog zakona skuša uveljaviti vodilo, da se v skupnih proračunskih
dohodkih poveča delež občin. To vsekakor ni enostaven ali celo mehaničen
prenos sredstev, temveč gre pri tem za težaven uvod v širše reševanj e problemov
proračunske potrošnje ob sicer razvitem gospodarstvu, vendar pa tudi v okoliščinah, ki nam dajejo jasno limitiran obseg razpoložljivih sredstev narodnega
dohodka. Najtežji problemi na tem področju so posledice tega, da se izvaja ta
premik spričo ostrega zniževanja proračunskih sredstev in v drugi polovici
proračunskega leta, ko je osem mesecev proračunske potrošnje potekalo v povsem drugačnih materialnih razmerah in v določenem sistemu, ki so ga definirali
v januarju 1965 sprejeti zakoni in osnovni proporci.
Izhajajoč iz omenjenih načel se po predlogu v novi skupni stopnji 8'%
zagotovi večji delež občinam, tako da bi bila republiška stopnja prispevka iz
osebnega dohodka 3*Vo.
Delež republike v skupnih proračunskih dohodkih se s tem znižuje od
dosedanjih 35,7 °/o na 34,4 o/o. Pri tem vključujejo republiška sredstva tudi 1,8
milijarde za gradnjo osnovnih šol v občinah, ki prejemajo dopolnilna sredstva.
Končno se s predloženim zakonom urejajo tudi spremembe, ki SO' medtem
nastale pri nekaterih izvirnih dohodkih za vzdrževanje cest s tem, da so se
prenesli nekateri teh dohodkov na občine oziroma republike. S spremembami
in dopolnitvami zakona o cestnih podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 11/65) sta se
namreč prenesla na občine in postala proračunski dohodek občin prometni davek
od motornih vozil posameznikov in prometni davek od transportnih storitev
z vozili posameznikov (oba planirana za leto 1965 v višini 600 milijonov). Doslej
sta bila ta dva prometna davka neposredni dohodek cestnih skladov.
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V republiški proračun pa se prenašajo dohodki od denarnih kazni za prekrške po prometnih predpisih, za prekrške po temeljnem zakonu o javnih cestah
in za gospodarske prestopke po zakonu o cestnih podjetjih. (Skupaj planirano
za leto 1965 180 milijonov).
Kot dohodek cestnih skladov, ki se dele med občinske in republiški sklad,
ostanejo torej še pristojbine od cestnih motornih in vprežnih vozil ter.drugi
dohodki po posebnih predpisih.
V 1. členu predloga zakona so tudi določbe glede formiranja dopolnilnih
sredstev za skupne rezerve gospodarskih organizacij iz 2-odstotnega prispevka
iz osebnega dohodka. Te določbe so v glavnem prevzete iz prvega zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov,
davkov in taks (Uradni list SRS, št. 24-268/65).

POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
14. 9. 1965 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks, ki ga je Skupščini
SR Slovenije predložil Izvršni svet:
V načelni obravnavi je komisija ugotovila, da: zakonski predlog v zvezi
z ukrepi gospodarske reforme skladno z merili za oblikovanje proračunskih
dohodkov zožuje materialne okvire za proračunsko potrošnjo. Spremembe in
dopolnitve zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks,
ki so bile v tem smislu uveljavljene s 1. avgustom 1965, so bile»le začasnega
značaja, ker takrat še niso bile analizirane vse nove okoliščine, ki vplivajo na
višino proračunskih dohodkov republike in občin. Glede na to se hkrati s spremembami republiškega proračuna in drugih aktov, s katerimi se izvaja delitev
proračunskih sredstev med republiko in občino', predlagajo nove spremembe in
dopolnitve navedenega zakona.
V podrobni obravnavi zakonskega predloga je komisija predlagala naslednje
spremembe in dopolnitve:
K 1. členu: Začetek besedila zadnjega stavka »2-odstotni prispevek . ..« se
dopolni tako, da se glasi: »Poseben dvoodstotni prispevek . .
K 3. členu: V prvi vrsti se besedilo »Drugi odstavek 10. člena se« nadomesti
z besedilom »Besedilo 10. člena se za prvim dvopičjem«.
Obe spremembi sta redakcijskega značaja.
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami strinjal in
so tako postale sestavni del zakonskega predloga.
Zakonodajno-pravna komisija je mnenja, da je zakonski predlog s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s pravnim sistemom
ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta.
St.: 422-10/65
Ljubljana, 14. 9. 1965
Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je na svoji
seji dne 8. septembra 1965 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks,
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
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V razpravi je bilo poudarjeno, da predlog zakona povečuje delež občin
v skupnih.proračunskih dohodkih, kar bo občinam olajšalo težave na področju
proračunske potrošnje. Udeležba republike v skupnih proračunskih dohodkih pa
se znižuje od dosedanjih 35,7'% na 34,4,0/o.
Odbor je ugotovil, da je za razliko od dosedanje politike formiranja in
trošenja proračunskih sredstev treba izvajati iz možnosti, ki jih nudi dosežena
raven proizvodnje in ne iz stališča proračunskih potreb in želja. V zvezi s tem
je bilo poudarjeno, da je v novih pogojih gospodarjenja bistvenega pomena skrb
vseh družbeno-političnih skupnosti za nadaljnjo rast proizvodnje in za povečanje
osebnih dohodkov v skladu z rastjo produktivnosti dela, kajti le to dvoje more
služiti kot izhodišče za oblikovanje proračunskih sredstev. Zato je pri ocenjevanju realnosti predvidene višine proračunskih dohodkov važno vprašanje, če bo
proizvodnja dosegla nivo, ki je predviden v letošnjem letu.
V prihodnje moramo računati z nadaljnjim zniževanjem stopenj prispevka iz
osebnega dohodka od delovnega razmerja, kar bo pomenilo postopno zniževanje
deleža tega vira dohodkov v skupnih proračunskih dohodkih. Na drugi strani
pa bo postajal vse pomembnejši vir proračunskih dohodkov tisti del prometnega
davka, ki se oblikuje v potrošnji. Takšna orientacija pa bo seveda terjala dokaj
spremenjen odnos družbeno-političnih skupnosti do razvoja terciarnih dejavnosti.
Glede razlik v ocenjevanju višine proračunskih dohodkov med republiko1 in
občinami je bik> izraženo mišljenje, da republiška ocena ne more biti merodajna
za občine, ker mora vsaka družbeno-politična skupnost na osnovi lastne ocene
uravnovesiti proračunske izdatke z dohodki. Za odnos med posameznimi družbeno-politični mi skupnostmi pa je bistveno predvsem vprašanje delitvenih razmerij, ki bi Jih morali izoblikovati za daljše časovno razdobje.
Odbor je menil, da znižanje obsega proračunske potrošnje zahteva rešitev
cele vrste sistemskih problemov. Zato je treba takoj pristopiti k proučevanju
posameznih vprašanj in jih po možnosti rešiti še pred sestavo proračuna za
leto 1966.
V razpravi je bilo poudarjeno, da odnosi med družbeno-političnimi skupnostmi, kakršni nastajajo na osnovi tega zakona in vseh ostalih finančnih predpisov, ki jih sedaj sprejemamo, ne morejo biti izhodišče za oblikovanje proračunske politike v letu 1966.
V načelni razpravi se je odbor strinjal s predlogom zakona, prav tako ni
imel pripomb k posameznim členom.
Odbor za družbeni plan, finance in proračun predlaga Republiškemu zboru,
da sprejme predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in
stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks v predloženem besedilu.
Za svojega poročevalca je odbor za družbeni plan, finance in proračun
določil poslanca Mirana Cvenka.
St.: 422-10/65
Ljubljana, dne 9. 9. 1965
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora — poročilo^ z dne 13. 9. 1965, št. 422-10/65.
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PREDLOG ZAKONA
o spremembah zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi
finančnih sredstev okrajem
1. člen
Drugi odstavek 1. člena zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam
in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem (Uradni list SRS, št. 7-38/65) se
spremeni tako, da se glasi:
»Občinam Krško in Logatec 32 %>; občinam Idrija, Nova Gorica, Slovenska
Bistrica, Vrhnika in Zagorje ob Savi 50%; občinam Izola, Laško, Novo mesto in
Slovenj Gradec 60 °/o; občinam Kočevje, Litija, Piran, Radlje ob Dravi in
Sevnica 82 l0/o; občinam Ajdovščina, Cerknica, Črnomelj, Dravograd, Gornja
Radgona, Grosuplje, Ilirska Bistrica, Lenart, Lendava, Ljutomer, Metlika,
Murska Sobota, Ormož, Ribnica, Sežana, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju,
Šmarje pri Jelšah, Tolmin in Trebnje 100 %.«
•

2. člen

3. člen se spremeni tako, da se glasi: ,
»Poleg dopolnilnih sredstev iz 1. člena tega zakona se zagotovijo v republiškem proračunu za leto 1965 še dotacije (v milijonih dinarjev) občinam:
Ajdovščina 41, Cerknica 13, Črnomelj 86, Dravograd 5, Grosuplje 14, Ilirska
Bistrica 68, Lendava 35, Ljutomer 14, Metlika 42, Murska Sobota 11, Ormož 35,
Ribnica 5, Sežana 12, Šentjur pri Celju 17, Šmarje pri Jelšah 44, Tolmin 63 in
Trebnje 60.
3. člen
Ta zakon začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu SRS«, uporablja
pa se od 1. avgusta 1965.
OBRAZLOŽITEV
Bruto proračunski dohodki se z novimi ukrepi za vse leto 1965 znižujejo na
indeks 97 v primerjavi z republiško oceno dohodkov v začetku leta. Po odbitku
prispevkov federaciji zdrkne to znižanje na indeks 96. Ce upoštevamo predlagano
republiško stopnjo, se v tem sredstva republiškega proračuna znižujejo na indeks
93, sredstva občinskih proračunov pa na indeks 98. (Če pa take ugotovljene
dohodke občinskih proračunov primerjamo ne z republiško oceno, pač pa s
sprejetimi občinskimi proračuni, znaša indeks znižanja 94.)
Seveda pa je tolikšno letno znižanje realno znatno večje, ker ga je treba
izvesti v zadnjih petih mesecih. Tako se znižajo pri občinah proračunska sredstva
zadnjih petih mesecev — v primerjavi s sprejetimi proračuni —• povprečno za
15 %. Pri tem pa so znatna odstopanja med posameznimi občinami, zlasti pri
tistih, kjer so bili sprejeti "proračuni močno povečani nad republiško oceno.
Glede dopolnilnih sredstev, ki jih doslej prejema 37 občin, za razdobje do,
konca leta ni bilo mogoče napraviti kakšnih vsebinskih sprememb v odnose, ki
so bili uveljavljeni v začetku 1965, zato se število občin, ki prejemajo dopolnilna
sredstva, ne povečuje.
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Zato je za mejo, do katere republika zagotavlja dopolnilna sredstva na
temelju novih stopenj postavljeno 97 '%> kritje republiške ocene sredstev občinskih proračunov v začetku leta, kajti tudi znižanje bruto proračunskih dohodkov v Sloveniji je izraženo z indeksom 97. .S tem bi mogli zagotoviti občinam
ustrezna dopolnilna sredstva za kritje, izdatkov osnovnih družbenih služb v
primerjavi z republiko ob sestavi letnega plana.
Na tej podlagi bi se število občin, ki prejemajo dopolnilna sredstva, zmanjšalo od 37 na 36. Pri tem odpadejo 3 občine (Mozirje, Ptuj in Postojna), ki so
doslej ta sredstva prejemale, na novo pa se vključita dve občini (Vrhnika in
Zagorje ob Savi).
Poudariti je treba, da konkretno izračunanje dohodkov za vse posamezne
občine temelji na oceni valorizacije osebnih dohodkov le za 16°/o in ne 20 Vo,
kot je orientacija pri oceni povprečja za Slovenijo, tako da tudi s svoje strani
takšno izhodišče odpira družbeno-političnim skupnostim in delovnim organizacijam perspektivo za ustrezno povečanje osebnih dohodkov. Hkrati je za
razdobje po 1. 8. 1965 vključen tudi prispevek iz osebnega dohodka ZTP.
Poleg tega je pri občinah, kjer so bila letos neurja, upoštevan tudi odpis prispevka iz osebnega dohodka od kmetijstva.
K izračunu proračunov posameznih naših družbeno-političnih skupnosti je
treiba povedati, da se hkrati s tem zakonom predlaga tudi poseben odlok, s katerim bo sproščenih 20 "/o dopolnilnih sredstev, ki so jih vlagale družbeno-politične skupnosti v višini 5 %> svojih proračunskih dohodkov v svoje rezervne
sklade od 1. aprila do 31. julija t. 1. Tako ugotovljena dopolnilna sredstva po
posameznih občinah za zadnjih pet mesecev znašajo — skupno z že realiziranimi
dopolnilnimi sredstvi v prvih sedmih mesecih — v skupnem znesku 6360 milijonov.
Kakor pri letnem predlogu za dopolnilna sredstva občinam se predlaga tudi
za rebalans dopolnjevanje v obliki udeležbe občin na republiškem prispevku
iz osebnega dohodka od delovnega razmerja, ker je to najmočnejši in najsplošnejši proračunski dohodek.
V tem smislu so občine, ki prejemajo dopolnilna sredstva, razdeljene po
odstotkih omenjene udeležbe na pet skupin z udeležbo od 32'% do lOOVo. Pri
tem je za prizadevanja za zagotovitev teh sredstev značilno, da naj bi po predlogu od 36 občin, ki se jim dopolnjujejo sredstva, prejelo 20 občin 100-odstotno
dopolnilno udeležbo, od teh pa 17 občin še dotacije.
K predlaganemu načinu ugotavljanja višine dopolnilnih sredstev občinam
oziroma meje, do katere se sredstva občinam dopolnjujejo, je treba pripomniti,
da je to način, h kateremu sili zlasti ostrina potrebnega varčevanja, 'povezana
s kratkim razdobjem, ki preostaja še do konca leta. Nikakor pa ne bi mogli
tega načina vzeti za izhodišče pri merilih za oblikovanje proračunov družbenopolitičnih skupnosti v Sloveniji za leto 1966.
Končno je treba še omeniti, da se je v zadnjih mesecih močno zaostril
problem financiranja šol druge stopnje, kjer je ne glede na sedanje ukrepe med
drugim ostalo nerešeno vprašanje različnih ocen o potrebnih sredstvih. Poleg
tega se letos čedalje bolj zaostruje vprašanje financiranja zdravstvenega zavarovanja kmetov. Primanjkljaji teh skladov se namreč izredno večajo, njihovo
kritje pa republiški predpis nalaga občinskim proračunom in v sedanjih razmerah občine tega še celo ne zmorejo. Se posebej ostro delujejo na tem področju
okrajni predpisi glede razširjenega zdravstvenega zavarovanja.
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Pri tem je treba poudariti, da oba proračunska problema nista neposredno
posledica sedanje proračunske situacije in bi se v bistvu pojavila tudi v razmerah, kakršne so se predvidevale ob sestavljanju letošnjega plana. Vsekakor
je treba oba problema nujno rešiti in zato bo treba takoj sprejeti potrebne predpise s področja zdravstvenega zavarovanja kmetov oziroma doseči, da se sprejmejo predpisi o financiranju šolstva.

POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
14. 9. 1965 obravnavala predlog zakona o spremembah zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem, ki ga je
Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
V načelni obravnavi je komisija ugotovila, da se z zakonskim predlogom
na novo določajo dopolnilna sredstva občinam zaradi sprememb v skupni stopnji
prispevka iz osebnega dohodka od delovnega razmerja in zaradi drugih omejitev
v proračunski potrošnji, ki bistveno vplivajo na višino proračunskih dohodkov
posameznih občin.
V podrobnosti je komisija zakonski predlog obravnavala vključno z amandmajem, ki ga je k 1. členu zakonskega predloga sprejel odbor za družbeni plan,
finance in proračun Republiškega zbora na svoji seji dne 8. 9. 1965.
Komisija ni predlagala sprememb in dopolnitev.
Glede določbe 3. člena zakonskega predloga, po kateri se zakon uporablja
za nazaj, to je od 1. avgusta 1965, komisija ni imela pomislekov. Ponovna
določitev dopolnilnih sredstev občinam je po mnenju komisije neposredno
zvezana s spremembami proračunov in delitvenih razmerij v drugih aktih Skupščine, ki se vsi hkrati sprejemajo in uveljavljajo z istim datumom.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je mnenja, da je
zakonski predlog s predlagano spremembo v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta.
St.: 422-11./65
Ljubljana, 14. 9. 1965
Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je na svoji
seji dne 8. septembra 1965 obravnaval predlog zakona o spremembah zakona
o določitvi dopolnilnih sredstev občinam o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
V načelni razpravi se je odbor strinjal, da je treba na novo določiti dopolnilna sredstva občinam glede na to, da je znižanje skupne stopnje prispevka
iz osebnega dohodka od delovnega razmerja in druge omejitve v proračunski
potrošnji različno prizadelo posamezne občine. Prav tako se je odbor strinjal,
da se za zagotavljanje dopolnilnih sredstev vzame kot izhodišče ocena višine
proračunskih dohodkov s strani Republiškega sekretariata za finance. Menil je,
da kot osnovo za izračun dopolnilnih sredstev ni mogoče vzeti višino dohodkov,
s katero so občine računale pri sprejemu svojih proračunov, ker so nekatere
občine nerealno' ocenjevale svoje dohodke.
Odbor je zakonski predlog v načelu sprejel. V podrobni obravnavi pa je
sprejel amandma:
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k 1. členu: Besedi »Drugi odstavek« v prvi vrsti se nadomestita z besedo
»Besedilo«; v tretji vrsti pa se med besedi »se« in »spremeni« vstavita besedi
»za dvopičjem«.
Predlagana dopolnitev je redakcijskega značaja in jo je predstavnik Izvršnega sveta sprejel.
Odbor za družbeni plan, finance in proračun predlaga Republiškemu zboru,
da zakonski predlog s predloženo dopolnitvijo sprejme.
Za svojega poročevalca je odbor za družbeni plan, finance in proračun
določil poslanca Mirana Cvenka.
5t.: 422-11/65
Ljubljana, dne 9. 9. 1965
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora — poročilo z dne 13. 9. 1965, št. 422-11/65.

PREDLOG ODLOKA
o prenosu dopolnilnih sredstev, vloženih v rezervne sklade, v proračune
družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji
I.
Iz 5-odstotnih dopolnilnih sredstev, ki so se vlagala v rezervne sklade po
25. a členu zakona o gospodarsko-planskih ukrepih v letu 1965 v času od 31.
marca do 31. julija 1965, lahko družbeno-politične skupnosti prenesejo sredstva
v višini 20 % vseh vplačanih dopolnilnih sredstev v svoje proračune in jih
uporabijo v namene, ki jih predvideva proračun.
II.
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
Po 25. a in 25. b členu zakona o gospodarsko-planskih ukrepih v letu 1965
so bila s 1. aprilom 1965 blokirana pri vseh proračunih v SFRJ proračunska
sredstva v višini 5 '°/o. To je bil prvi ukrep v smislu reforme v našem gospodarstvu in je bil izveden pred splošno reformo. Teh 5 °/o pa se je oprostilo tistim
republikam in občinam, ki so bile prizadete po poplavah, medtem ko je ostal
ukrep v veljavi za vse druge družbeno-politične skupnosti.
S 1. avgustom t. I. so se uvedli splošni ukrepi za reformo. Med temi je
v našem primeru med najvažnejšimi omejitev oziroma limitiranje stopnje prispevka iz osebnega dohodka od delovnega razmerja. S tem se je zajela v glavnem restrikcija, ki naj jo prispeva proračunska potrošnja k reformi v zadnjih
petih mesecih t. 1. za vse leto 1965. Zato je odpadla potreba, da bi se še nadalje
v celoti obdržala omejitev blokiranih 5'°/o od 1. aprila do 31. julija. S 1. avgustom je bila namreč 5-odstotna omejitev odpravljena (4. člen zakona o spre-
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membah in dopolnitvah zafeona o gospodarsko-planskih ukrepih v letu 1965 —
Uradni list SFRJ, št. 33/65).
Zato se v skladu s 25. b členom1 zakona o gospodarsko-planskih ukrepih v
letu 1965 predlaga sprostitev sredstev iz omenjene 5-odstotne omejitve v korist
proračunom s tem, da sproščena sredstva ne presegajo 20°/o vseh dopolnilnih
sredstev, vloženih v rezervne sklade iz dohodkov družbeno-političnih skupnosti
v republiki.
Z dodatnimi 5'°/» je bilo ustvarjenih po še nepopolnih podatkih pri občinah
v naši republiki okoli 1,1 milijarde dopolnilnih sredstev, v republiškem proračunu pa 660 milijonov.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
14. septembra 1965 obravnavala predlog odloka o prenosu dopolnilnih sredstev,
vloženih v rezervne sklade, v proračune družbeno-političnih skupnosti v SR
Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
V načelni obravnavi je komisija ugotovila, da se s predlogom odloka realizira določba drugega odstavka 25. !b člena zakona o gospodarsko-planskih
ukrepih v letu 1965. (Ur. 1. SFRJ, št. 5/65, 15/65, 19/65, 20/65, 29/65 in 33/65).
Po tej odločbi sme republiška skupščina določiti, da se 5-:°/o dopolnilna sredstva,
vložena v rezervne sklade družbeno-političnih skupnosti, prenesejo v njihove
proračune in uporabijo v namene, ki jih predvideva proračun; vendar pa se sme
prenesti iz rezervnih skladov v proračune največ 20 °/o vseh dopolnilnih sredstev, vloženih v rezervne sklade iz dohodkov družbeno-političnih skupnosti v
republiki. Petodstotna dopolnilna sredstva so se obvezno vlagala v rezervne
sklade družbeno-političnih skupnosti v času od 1. aprila 1965 do 31. julija 1965,
ko je ta obveznost prenehala po določbi 4. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarsko-planskih ukrepih v letu 1965 (Ur. 1. SFRJ,
št. 33/65).
V podrobni obravnavi je komisija predlagala, da se v tretji vrsti 1. točke
predloga odloka datum »31. marca« nadomesti z datumom »1. aprila«, ker sicer
zaradi skladnosti s 25. a členom zveznega zakona o gospodarsko-planskih ukrepih v letu 1965, po katerem so morale družbeno-politične skupnosti dopolnilno
vlagati v rezervni sklad še 5'% svojih dohodkov, ki so jih imele po 31. marcu
1965. Obveznost je tedaj nastopila 1. aprila 1965.
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlagano spremembo strinjal in je
tako postala sestavni del predloga odloka.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog
odloka s predlagano spremembo v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter
predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta.
St.: 402-57/65
Ljubljana, 14. 9. 1965
Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora — poročilo
z dne 9. 9. 1965, št. 402-57/65.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora — poročilo z dne 13. 9. 1965, št. 402-57/65.
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PREDLOG ZAKONA
o komunalnih taksah
1. člen
Komunalne takse predpisujejo občinske skupščine.
2. člen

Komunalne takse se plačujejo za uporabo predmetov in storitev, ki jih v
tarifi komunalnih taks določi občinska skupščina.
3. člen
Komunalne takse se ne morejo odmerjati po vrednosti predmeta, po dejanskem prometu ali po dejanskem dohodku.
4. člen
Občinske skupščine smejo predpisovati komunalne takse:
1. za uporabo pločnika pred poslovnimi prostori;
2. za začasno prebivanje v turističnih krajih (turistična taksa);
3. za izobešeno firmo podjetij, obrtnih delavnic in gostinskih obratov;
4. za uporabo prostora za parkiranje avtomobilov in njihovih priklopnikov
na mestih, za katera to določi občinska skupščina in na katerih organizira
čuvanje vozil.
5. člen
Oprostitve od plačevanja komunalnih taks predpišejo občinske skupščine
s svojimi odloki.
6. člen
Komunalne takse se plačujejo v gotovini. Takse se praviloma plačujejo
naprej, kolikor ni v tarifi komunalnih taks drugače določeno.
Morebitne spremembe taks iz 2. točke 4. člena tega zakona so dolžne občine
objaviti najkasneje do 31. julija za naslednje leto.
7. člen
Pravica izterjati komunalno takso zastara v dveh letih po preteku leta,
v katerem bi bila morala biti taksa plačana, pravica do povrnitve preveč plačane komunalne takse pa v dveh letih po preteku leta, v katerem je bila taksa
plačana.
8. člen
Za prisilno izterjavo komunalnih taks veljajo predpisi o prisilni izterjavi
prispevkov in davkov občanov.
9. člen
Občinske skupščine morajo sedanje odloke o komunalnih taksah uskladiti
z določbami tega zakona do 31. decembra 1965, določbe o taksah iz 2. točke
4. člena tega zakona, ki bodo veljale v letu 1966, pa najkasneje do 30. septembra 1965.
10. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
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OBRAZLOŽITEV
Do sedaj veljavni predpisi, o komunalnih taksah so temeljili na zveznem
zakonu o upravnih taksah (Uradni list FLRJ, št. 28/59). S tem zakonom so bili
pooblaščeni oibcmski ljudski odbori oziroma občinske skupščine, da lahko predpišejo komunalne takse, vendar samo na predmete, ki jih določi Zvezni izvršni
svet. Poleg tega, da določi predmete, je bil Zvezni izvršni svet še pooblaščen
da določi okvirne zneske občinskih taks.
Na podlagi navedenih določb zakona o upravnih taksah je Zvezni izvršni
svet izdal uredbo o občinskih taksah (Uradni list FLRJ, št. 3/60), v katerih so
taksativno našteti predmeti, na katere lahko občine uvedejo občinske takse.
V sami uredbi so bile določene tudi vse .oprostitve in olajšave od občinskih
taks, tako da so občine s svojimi odloki lahko določile le zneske občinskih taks
pa se pri tem so bile za nekatere vrste taks glede višine omejene z zvezno
uredbo.
Po določbah zvezne ustave (161. člen) spada materija o taksah v zvezno
zakonodajo. Zato je bil izdan temeljni zakon o komunalnih taksah (Uradni list
J, št. 52/64). S tem zakonom so določena temeljna načela o predpisovanju
komunalnih taks, z njim pa so .razveljavljeni tudi vsi dosedanji ustrezni predpisi. Temeljni zakon pooblašča občinske skupščine, da predpišejo komunalne
a se za uporabo predmetov in storitev, ki jih v tarifi komunalnih taks določi
občinska skupščina. Za določitev vrste predmetov in storitev, na katere občine
lahko predpišejo komunalne takse, pooblašča temeljni zakon republike. Omeiuie
pa to pooblastilo temeljni zakon s tem, da navaja določene predmete oziroma
storitve, na katere se sploh ne smejo vpeljati komunalne takse (na spise in
opravila v upravnem postopku, na stvari, od katerih se plačuje davek od premoženja na promet blaga in storitev, na storitve, za katere je s tarifo predpisano plačilo, in na uporabo predmetov in storitev po vojaških enotah). Republike so tudi pooblaščene, da predpišejo meje komunalnih taks.
Predlog republiškega zakona o komunalnih taksah določa predmete na
Katere smejo občinske skupščine predpisovati komunalne takse. Pri tem se je
predlog zakona omejil samo na štiri taksne predmete, in sicer na uporabo pločnika pred poslovnimi prostori, na začasno bivanje v turističnih krajih, na izobešeno firmo podjetij, obrtnih delavnic in gostinskih obratov ter na uporabo
prostora za parkiranje pod pogojem, da je organizirano čuvanje vozil.
Od dosedanjih komunalnih taks predlog zakona ne daje več možnosti da bi
občine uvajale komunalne takse na glasbo in na igralna sredstva v javnih
o alih, na sporočila, oglase in objave po lokalnih ozvočevalnih postajah ali
z bobnom, na vitrine, na uporabo prostora za kampinge, šotore ali za druge
začasne namene, na pse, na sode in na oljarne, ki se dajejo v najem.
Do zmanjšanja števila taksnih predmetov je moralo priti zato, ker temeljni
zakon o komunalnih taksah dopušča plačevanje komunalnih taks le za »uporabo
predmetov m storitev«, medtem ko pri večini dosedanjih taks ne igre za nia rsno uporabo javnih predmetov ali storitev. Izpuščena je tudi taksa na
reklame m objave ki se pritrjuje na zidove, ograje ali na druge javne predmete,
ker je dohodek od te takse malenkosten.
Ce rav ne
p
|re za »uporabo predmetov in storitev«, je v predlogu zakona
ostala taksa na firme, ker je ta taksa poleg turistične takse edini pomembnejši
ohodek ki so ga imele vse občine od komunalnih taks. Taksa na firme je bil
tudi stalen m približno vedno enak dohodek občinskih proračunov, s katerim
26
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so občine računale, zato bi izpad tega dohodka zelo prizadel že tako napete
občinske proračune.
Predlog zakona ne predvideva več možnosti, da bi občine predpisovale komunalne takse na uporabo prostora za šotor j en je (kamping). Po zakonu o turističnem šotorjenju (Uradni list LRS, št. 17/55) je šotorjenje dovoljeno samo
na prostorih, ki jih občina za to določi (javni prostori za kamping). Za uporabo
teh prostorov pobirajo od uporabnikov odškodnino organizacije, ki te prostore
upravljajo. Ce bi še občine predpisovale komunalno takso kot proračunski dohodek od uporabe teh prostorov, bi moral turist v kampingu poleg turistične
takse ter odškodnine organizaciji, ki vzdržuje kamping, plačati še komunalno
takso.
Temeljni zakon o komunalnih taksah določa oprostitev od plačevanja turistične takse in takse za uporabo prostora za šotorjenje za tuje državljane,
ki so po mednarodnih sporazumih oproščeni plačevanja taks. Republiški zakon
o komunalnih taksah kot dopolnilni zakon bi lahko določil še druge osebne
ali stvarne oproistitve od plačevanja komunalnih taks. Ker pa so komunalne
takse samo dohodek občin, ki same uvedejo in določijo višino komunalnih taks,
je pravilneje, da občine same določijo tudi oprostitve od plačevanja taks.
V letu 1964 je bilo v Sloveniji pobranih komunalnih taks za 327 milijonov
dinarjev, in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

turistične takse
takse za šotorjenje . . .
takse za izobešene firme .
takse za parkiranje . . .
takse za uporabo pločnika
takse za glasbo v lokalih .
takse na pse
druge takse
Skupaj

161 983 000
14 264 000
118 833 000
4 972 000
2 451 000
4 181 000
20 402 000
423 000
327 509 000

din
din
din
din
din
din
din
din
-din

Ker se po predlogu zakona ne bodo več pobirale komunalne takse, navedene
v prejšnjem odstavku pod 2, 6 in 7, ki so znašale po lanskoletni realizaciji
38 847 000 din, t. j. manj kot eno osmino vseh pobranih komunalnih taks, je
po uveljavitvi predlaganega zakona pričakovati, da se bodo- občinski dohodki
od komunalnih taks sicer nekoliko zmanjšali, vendar pa občine zaradi tega ne
-bodo preveč prizadete.
Občinske skupščine nimajo kakšnih posebnih stroškov s pobiranjem komunalnih taks. Turistično takso pobirajo gostinske organizacije skupaj z nočninami in jo odvajajo na določen račun. Stroški so le s pobiranjem takse za
parkiranje, ker je -treba organizirati inkasantsko in čuvajsko službo.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
3. septembra 1965 obravnavala predlog zakona o komunalnih taksah z dne
21. 7. 1965, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da se s predlaganim zakonom
realizira določba temeljnega zakona o komunalnih taksah (Ur. 1. SFRJ, št. 52/64),
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po katerem republika določi s svojim predpisom predmete in storitve, na katere
sme občinska skupščina vpeljati komunalne takse (prvi odstavek 3. člena). Po.
zveznem temeljnem zakonu o komunalnih taksah republika lahko s svojim
predpisom tudi določi najvišje meje komunalnih taks, vendar se s predlogom
zakona ta pravica republike ne izkoristi, ker po mnenju predlagatelja to ni
potrebno. Predlagani republiški zakon ureja še nekatera vprašanja, ki jih zvezni
temeljni zakon ne rešuje (način plačevanja, prisilna izterjava taks).
Za razliko od prvotnega zakonskega predloga z dne 18. 6. 1965, ki ga je
predlagatelj umaknil, zmanjšuje predlog zakona število taksnih predmetov tako,
da opušča komunalne takse za glasbo v javnih lokalih v nočnem času, za igralna
sredstva v javnih lokalih, za reklame, objave in oglase, ki se pritrjujejo na
zidove, ograje in druge predmete, in za pse. Poleg tega več neposredno ne
ureja vprašanje taksnih oprostitev, temveč prepušča odločanje o tem občinskim
skupščinam.
V komisiji je bilo postavljeno vprašanje, ali je možno, predpisovati komunalno takso za izobešeno firmo podjetij, obrtnih delavnic in gostinskih obratov
(3. točka 4. člena zakonskega predloga). V navedenem primeru po mnenju komisije pravzaprav ne gfe za obdavčitev uporabe predmetov ali storitev, temveč
v bistvu za neposredno obdavčenje. Vendar je bilo hkrati ugotovljeno, da je
taksa iz 3. točke 4. člena zakonskega predloga obstojala prav kot komunalna
taksa že v dosedanji zvezni uredbi in je prevzeta tudi v zakone o komunalnih
taksah v drugih republikah. Občine so na podlagi dosedanje ureditve v svojih
proračunih za leto 1965 tudi že predvidele dohodke od navedene takse. Ne glede
na omenjene pomisleke je komisija prišla do stališča, da v obstoječem sistemu
obdavčenja spada tudi ta primer med tiste, ki se lahko obdavčujejo le s taksami.
Seveda bi bila dosežena večja skladnost z določbo 1. člena predloga zakona, če>
bi se. 3. točka 4. člena črtala.
V podrobni obravnavi je komisija predlagala, da se v 1. točk i 4. č 1 en a
med besedi »uporabo« in »pločnika« vstavi beseda »javnega«.
Dopolnitev je potrebna zaradi natančnejše določitve predmeta, ki je podvržen taksnemu obdavčenju. Nekatere delovne organizacije, predvsem gostinske,
imajo namreč pred svojimi poslovnimi prostori na zemljišču, ki je v njihovi
upravi in torej ni javno, lastne pločnike, za katerih uporabo bi ne bilo mogoče
predpisovati komunalno takso.
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlagano dopolnitvijo strinjal, sam.
pa je še predlagal, da se v četrti vrsti 9. člena rok »do 30. septembra 1965«
nadomesti z rokom »do 31. oktobra 1965.«.
V zvezi z določbami 9. in 10. člena zakonskega predloga je bilo postavljeno
vprašanje, ali naj se določi uporaba zakona za.nazaj za čas od 1. aprila 1965
dalje. Prejšnja zvezna uredba o občinskih taksah je namreč po določbi 8. člena
temeljnega zakona o komunalnih taksah prenehala veljati s 1. aprilom 1965,
zaradi česar nastaja problem, ali bi občine imele pravno osnovo za pobiranje
komunalnih taks v času od 1. aprila 1965 do uveljavitve predlaganega republiškega zakona.
Komisija je v zvezi s tem vprašanjem ugotovila, da občinski odloki, ki so
bili izdani na podlagi (razveljavljene zvezne uredbe, veljajo še nadalje, dokler
ne bodo prilagojeni ureditvi, ki je določena s predlogom zakona; zvezni zakon
je namreč razveljavil le uredbo, ne pa tudi predpisov, izdanih na njeni podlagi.
Zaradi tega zadostuje predlagana določba 9. člena zakonskega predloga, ki ob26*
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Vezuje občinske skupščine, da sedanje odloke o komunalnih taksah uskladijo
'ž določbami predlaganega zakona.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s
pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije
■sprejmeta.
Št.: 423-4/65
Ljubljana, 6. 9. 1965
Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je na svoji
seji dne 8. septembra 1965 obravnaval predlog zakona o komunalnih taksah,
ki. ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da se s predlaganim zakonom realizira določba temeljnega zakona o komunalnih taksah (Ur. 1. SFRJ, št. 52/64),
po katerem republika določi s svojim predpisom predmete in storitve, na katere
sme občinska skupščina vpeljati komunalne takse. S predlaganim zakonom se
ureja.še način plačevanja in izterjave taks, ki jih zvezni temeljni zakon ne
rešuje.
Za razliko od prvega zakonskega predloga z dne 18. 6. 1965, ki ga je Izvrsni
svet umaknil na 25. seji Republiškega zbora dne 2. 7. 1965, se zmanjšuje število
predmetov in storitev, ki so osnova za plačevanje komunalnih taks. Poleg tega
pa se prepušča odločanje o taksnih oprostitvah občinskim skupščinam.
V zakonskem predlogu je predvideno, da se komunalna taksa lahko predpiše za izobešeno firmo podjetij, obrtnih delavnic in gostinskih obratov, kar
pa je po mnenju odbora v nasprotju z 2. členom, ki pravi, da se komunalne
takse plačujejo za uporabo predmetov in storitev. Odbor je zato sprejel v
podrobni obravnavi ustrezni amandma.
Odbor je zakonski predlog v načelu sprejel. V podrobni obravnavi zakonskega predloga se je odbor strinjal z amandmaji zakonodajno-pravne komisije,
ki .jih je sprejela na seji 3. 9. 1965, sam pa je predložil naslednje spremembe in
dopolnitve:
K 4. členu : Besedilo 3. točke se črta. Sedanja 4. točka postane 3. točka.
K 6. členu: V drugi vrsti drugega odstavka se rok »do 31. julija« nadomesti z rokom »do 31. marca-«.
Spreminjevalni predlog k 6. členu je odbor sprejel na pobudo odbora za
trgovino, gostinstvo in turizem Republiškega zbora in na predlog Turistične
zveze Slovenije. Določitev turistične takse do 31. marca bo omogočila gostinskim
organizacijam, da pravočasno objavijo nove cenike za naslednjo' sezono.
Predstavnik Izvršnega sveta je sprejel spreminjevalni predlog k 6. členu,
k spreminjevalnemu predlogu k 4. členu pa si je pridržal izjavo.
Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora predlaga
Republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona o komunalnih taksah vključno
s predloženimi spremembami.
Za svojega poročevalca je odbor za družbeni plan, finance in proračun
določil poslanca Matijo Maležiča.
Št!: 423-4/65
Ljubljana, dne 9. 9. 1965
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Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije je na svoji seji, dne 9. 9. 1965, obravnaval
predlog zakona o komunalnih taksah, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil
Izvršni svet.
V načelni obravnavi zakonskega predloga se je odbor s predlaganim za-*
konom strinjal, ker ta konkretizira določila temeljnega zakona o komunalnih
taksah (Uradni list SFRJ, št. 52/64). Temeljni zakon namreč predpisuje, da republika s svojim predpisom določi predmete in storitve, na katere sme občinska
skupščina predpisati komunalne takse. Predloženi predlog zakona upošteva pripombe odbora, ki jih je dal na predlog z dne 18. 6. 1965, katerega je predlagatelj
umaknil. Predlagani zakon ureja tudi nekatera vprašanja glede načina plačevanja, prisilne izterjave taks itd. V zakonu pa ni uporabljeno pooblastilo, da se
predpiše meja komunalnih taks, ker po mnenju predlagatelja to ni potrebno, ker
bodo občine same glede na svoje pogoje predpisale kar najbolj ustrezne višine taks.
V podrobni obravnavi je odbor obravnaval amandmaja zakonodajno-pravne
komisije Skupščine SR Slovenije k 4. in 9. členu ter se je z njima strinjal. Prav
tako se je odbor strinjal z amandmajema odbora za družbeni plan, finance in
proračun Republiškega zbora k 4. in 6. členu. Odbor je bil mnenja, da je potrebno, da se tretja točka 4. člena predlaganega zakona črta, ker ni v skladu
z drugim členom predlaganega zakona, ker se komunalne takse plačujejo za
uporabo predmetov in storitev, kar pa v konkretnem primeru ni podano. Predloženo določilo tretje točke četrtega člena tudi ni jasno, glede na to, da so delovne organizacije dolžne izobešati ,svoje firme. Tudi v javnem interesu je, da
se izobešajo firme podjetij, obrtnih delavnic in gostinskih obratov, ker je tako
omogočeno občanu, kakor tudi turistu, da kar najhitreje najde ustrezno podjetje,
delavnico ali gostinski obrat. Prizadevanja nekaterih občin so predvsem usmerjena v to, da se izobešajo sodobne firme, ki lahko doprinašajo k hitrejšemu
urejanju posameznih mest in krajev, zlasti glede zunanjega videza. Predpisovanje taks na tako izobešanje firm pa bi bilo v nasprotju s temi prizadevanji.
Firma je tudi osnovno sredstvo delovne organizacije in je kot tako podvrženo
plačilu prispevkov, ki se plačujejo na osnovna sredstva.
Sprememba v 6. členu, in sicer, v drugi vrsti drugega odstavka se rok do
31- julija nadomesti z rokom do 31. marca, je potrebna zato, da se omogoči
gostinskim organizacijam, "da lahko pravočasno objavijo cenike za naslednjo
sezono.
Predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije se je strinjal s spreminjevalnim predlogom k 6. členu, pridržal pa si je pravico izjave glede amandmaja k tretji točki 4. člena.
Odbor je predlog zakona z navedenimi spremembami sprejel in predlaga
Organizacijsko-političnemu zboru, da ga sprejme s predlaganimi spremembami.
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Cirila Kambiča.
Št.: 423-4/65
Ljubljana, 11. 9. 1965
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo k amandmajem z dne 14. 9. 1966, št. 423-4/65.
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PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih

Zakon o gozdovih (Uradni list LRS, št. 30-262/61) se spremeni in dopolni
tako, da se v prečiščenem besedilu glasi:
ZAKON O GOZDOVIH
I. Splošne določbe
1. člen
:

Z gozdovi v Socialistični republiki Sloveniji je treba gospodariti po določbah
temeljnega zakona o gozdovih (Uradni list SFRJ, št. 26-470/65), po določbah tega
zakona in po predpisih, izdanih na njuni podlagi.
2. člen (nov)
V sporih, ali se kakšno z gozdnim . drevjem zaraščeno zemljišče šteje za
gozd, ali za kmetijsko zemljišče, odloča občinski upravni organ, ki je pristojen
za gozdarstvo, sporazumno z občinskim upravnim organom, ki je pristojen za
kmetijstvo.
II. Oblikovanje gozdnogospodarskih območij
3. člen (nov)
Za pravilno gospodarjenje z gozdovi se oblikujejo gozdnogospodarska območja.
Gozdnogospodarsko območje se oblikuje po naravnih, gospodarskih in drugih razmerah, ki kažejo, da je območje enota in celota, tako da so organizaciji,
ki z njim gospodari, zagotovljene možnosti, da si ustvari na takem območju
tudi investicijska sredstva.
Gozdnogospodarsko območje obsega gozdove in gozdna zemljišča, ki so
družbena lastnina, ter gozdove in gozdna zemljišča, na katerih je lastninska pravica, ki skupaj tvorijo na tistem območju enotno naravno in gospodarsko celoto.
Iz gozdnogospodarskega območja so izvzeti gozdovi s posebnim namenom
ter gozdovi in gozdna zemljišča, ki jih imajo že v upravi druge delovne organizacije (kmetijska posestva, kmetijske zadruge in dr.).
Gozdnogospodarsko območje se praviloma deli na gozdnogospodarske enote.
4. člen
Gozdnogospodarska območja določa in spreminja Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije potem, ko dobi mnenje prizadetih občinskih skupščin ter zainteresiranih gospodarskih organizacij.
5. člen (nov)
Gozdovi in gozdna zemljišča v družbeni lastnini v okviru enega gozdnogospodarskega območza se dajejo kot celota v gospodarjenje eni gospodarski
organizaciji, katere poslovni predmet je gospodarjenje z gozdovi. Tej organizaciji se prepustijo v gospodarjenje tudi gozdovi občanov.
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Gozdove in gozna zemljišča znotraj posameznega gozdnogospodarskega območja oda v gospodarjenje gospodarski organizaciji občinska skupščina, na
katere območju ležijo ti gozdovi in gozdna zemljišča.
III. Gozdnogospodarski načrti
6. člen (nov)
Gozdnogospodarski načrti morajo biti izdelani za vse gozdove in gozdna
zemljišča ne glede na lastništvo. Sestavljeni morajo biti tako, da upoštevajo
napredna načela smotrnega gospodarjenja z gozdovi, in temeljiti na sodobnih
izsledkih gozdarske vede tako, da se trajno ohranjajo vrednost gozdov in njihove
splošno koristne funkcije ter da se zagotavlja nenehno naraščanje prirastka in
donosov prizadetih gozdov.
Gozdnogospodarski načrti morajo vsebovati opis stanja gozdov in cilje gospodarjenja, vrste in obseg del, ukrepe in metode za dosego ciljev gospodarjenja
z njimi, opis semenskih sestojev, izločenih po veljavnih predpisih o semenju,
določbe o ukrepih za gospodarjenje s temi sestoji zaradi čim uspešnejšega pridelovanja kakovostnega gozdnega semenja, določbe glede vrste in števila divjadi,
ki jo je dovoljeno gojiti v gozdu, da ne ovira pravilnega gospodarjenja z gozdom,
upoštevajoč pri tem lovskogospodarski načrt, ter določbe o ekonomsko-finančni
podlagi za gospodarjenje.
Gozdnogospodarski načrti se izdelujejo za gozdnogospodarske enote in se
vključujejo v gozdnogospodarski načrt območja. Gozdnogospodarski načrti se
izdelujejo tudi za gozdove v družbeni lastnini zunaj gozdnogospodarskega območja (peti odstavek 5. člena temeljnega zakona o gozdovih) in se vključujejo
v gozdnogospodarski načrt območja, iz katerega so izločeni.
Gozdnogospodarski načrt se izdela praviloma za deset koledarskih let. Po
preteku te dobe se izdela revizija gozdnogospodarskega načrta in velja za nadaljnjih deset koledarskih let.
Morebitne spremembe ali dopolnitve načrta se uveljavijo za celotno razdobje, za katero načrt velja.
Republiški sekretar za gospodarstvo izda predpise o izdelavi gozdnogospodarskih načrtov, o reviziji teh načrtov in o evidenci njihovega izvrševanja ter
predpise o tem, za katere gozdove ni obvezen gozdnogospodarski načrt.
7. člen (nov)
Gozdnogospodarski načrt sprejme organizacija, ki gospodari z gozdovi, potrdi pa ga republiški sekretariat za gospodarstvo potem, ko je dobil mnenje
republiškega sekretariata za urbanizem in tistih občinskih skupščin, na katerih
območju ležijo gozdovi, za katere načrt velja. O potrditvi načrta mora odločiti
v šestih mesecih potem, ko mu je bil predložen.
IV. Izkoriščanje, vzdrževanje, obnova, varstvo in pospeševanje gozdov
8. člen
Gozdove je treba izkoriščati tako, da se zagotovi obnova gozdov, povečanje
prirastka in smotrno izkoriščanje lesa.
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9. člen

Drevje za posek odkazuje strokovno gozdarsko osebje organizacije, ki gospodari z gozdom.
Natančnejše določbe o strokovni usposobljenosti oseb, ki odkazujejo drevje
za sečnjo, in podrobne določbe o odhazovanju drevja za posek predpiše republiški sekretar za gospodarstvo.
10. člen
Drevesa za posek je treba odbirati, upoštevajoč sodobne gozdnogojitvene
metode, in sekati tako, da se sosedna drevesa v gozdu, zemljišča, poti in podobno
ne poškodujejo ter da gozd ne bo ogrožen od vetra, padavin, plazov, usadov in
drugih škodljivih vplivov.
11. člen '
V gozdovih se lahko seka na golo samo, kolikor je to v gozdnogospodarskem
načrtu predvideno ali če za gozdarstvo pristojni občinski upravni organ izda
dovoljenje za takšno sečnjo.
Sečnja na golo se v gozdnogospodarskem načrtu lahko predvidi oziroma se
lahko dovoli, če je ta sečni a potrebna zaradi spremembe gozdnogojitvene oblike
ali za zgraditev gospodarskih objektov, vendar samo, če bi sečnja ne ogrožala
gozdnih tal ali pa podmladka.
Za gozdarstvo pristojni občinski upravni organ lahko odredi sečnjo na
golo na površini, na kateri je zaradi škodljivega mrčesa, gozdnih bolezni ali
druge naravne nezgode ogrožena večina dreves.
Sečnja na golo v varovalnih gozdovih in v gozdovih, ki so zavarovani po
posebnih predpisih, je prepovedana, razen v primerih iz prejšnjega odstavka.
12. člen
Za krčenje gozda je potrebno posebno dovoljenje, ki ga izda za gozdarstvo
pristojni občinski upravni organ.
Dovoljenje za krčenje se lahko izda:
a) da se zasadi plantaža gozdnega drevja;
b) da se spremeni gozd v kmetijsko kulturo, če se s tem doseže donosnejše
trajno izkoriščanje izkrčene površine;
c) če je krčenje gozda potrebno za zgraditev ali vzdrževanje javnih objektov
in naprav ali če je skladno z urbanističnim projektom potrebno za zgraditev
naselja;
č) če je krčenje gozdov potrebno za gradnjo gospodarskih ali drugih objektov zunaj gradbenih okolišev in je pristojni urbanistični upravni organ izdal
izjemno dovoljenje za uporabo zemljišča za gradbene namene.
V primerih iz točke b) prejšnjega odstavka izda dovoljenje za gozdarstvo
pristojni občinski upravni organ v soglasju z občinskim upravnim organom za
kmetijstvo, v primerih iz točke c) v soglasju z občinskim upravnim organom za
urbanizem, v primerih iz točke č) pa po prejšnji predložitvi izjemnega dovoljenja
za uporabo zemljišča za gradbene namene.
V primerih iz drugega odstavka tega člena lahko za gozdarstvo pristojni
občinski upravni organ izda tudi nalog za krčitev gozda.
Pri izdajanju dovoljenja oziroma naloga za krčitev gozda je treba gledati
na to, da bi s krčitvijo ne bili prizadeti splošni družbeni interesi (naravna zna-
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čilnost ali podoba pokrajine, kulturni spomeniki in naravne znamenitosti, rekreacija, turizem in podobno).
Dovoljenje oziroma nalog za krčenje se ne more izdati, če bi bile ogrožene
varovalne naloge gozda.
Če je gozd ali del gozda, ki naj se izkrči, zavarovani kot kulturni spomenik,
se dovoljenje oziroma nalog ne sme izdati, če ne izda za to poprej dovoljenja
pristojni zavod za varstvo kulturnih spomenikov. Če je gozd ali del gozda, ki naj
se izkrči, razglašen za zavarovano zemljišče oziroma za pokrajinsko znamenitost,
se dovoljenje oziroma nalog za krčitev ne sme izdati brez poprejšnjega dovoljenja organa, ki je razglasil to zemljišče za zavarovano zemljišče oziroma za
pokrajinsko znamenitost.
Kadar se dovoli ali odredi krčitev zato, da se zasadi plantaža gozdnega
drevja ali da se gozd spremeni v kmetijsko kulturo, se mora obenem določiti
tudi rok za takšno zasaditev ali za spremembo kulture. Če je krčitev predvidena
v gozdnogospodarskem načrtu, mora biti hkrati določen v načrtu tudi rok za
zasaditev ali spremembo.
Če je krčenje gozda potrebno za zgraditev gozdnih cest ali za zgraditev
manjših stavb in je za takšno graditev potrebno dovoljenje po predpisih o gradnji takih objektov, ni potreben postopek po prejšnjih odstavkih tega člena.
13. člen (nov)
Predlog za sečnjo na golo oziroma za krčenje gozda mora biti obrazložen
in opremljen z ustrezno tehnično-ekonomsko dokumentacijo.
Pred izdajo dovoljenja ali naloga za krčitev gozda je treba dobiti mnenje
občinskih upravnih organov, pristojnih za zadeve urbanizma, za varovanje tal
pred erozijo, hudourniki in plazovi, za zadeve turizma, varstva kulturnih spomenikov in varstva narave, po potrebi pa tudi mnenje predstavnikov samoupravnih organizacij, ki se ukvarjajo z zadevami iz drugih področij, če utegnejo
biti z nameravano krčitvijo prizadeti splošni družbeni interesi teh področij.
Če se krčitev ali sečnja na golo namerava (predvideti v gO'zdnogospo>darskem
nacrtu, je potreben za takšno določbo enak postopek, kot je določen v prejšnjem
odstavku. V gozdnogospodarskem načrtu mora biti ustrezna tehnično-ekonomska
dokumentacija glede krčitve. Postopek izvede za gozdarstvo pristojni občinski
upravni organ.
Ce se ne doseže rešitev, ki bi bila sprejemljiva za vsa prizadeta področja,
odloči o krčitvi gozda republiški sekretariat za gospodarstvo potem, ko je dobil
mnenje republiškega sekretariata za urbanizem.
14. člen
Ce gre za gradnjo daljnovodov in podobnih objektov' v gozdovih ter se izvajalec del in delovna organizacija, ki gospodari z gozdom, ne sporazumeta o izbiri
trase in o načinu sečnje v prizadetih gozdovih, izbere traso in določi način sečnje
za gozdarstvo pristojni občinski upravni organ v soglasju z republiškim sekretariatom za urbanizem.
15. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko predpiše omejitve za sečnjo
redkih ali pomembnih vrst drevja, kakor so tisa, macesen, oreh, črni gaber in
druge drevesne vrste.
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Žaganje hlodovine na zasebnih žagah ni dovoljeno, razen za neposredno
lastno uporabo imetnika žage in v primerih iz 50. člena tega zakona.
17. člen
Na borovih drevesih, predvidenih za posek, je dovoljeno smolariti samo
v zadnjih petih letih, preden se posekajo.
18. člen
V gozdovih paša ni dovoljena.
Za gozdarstvo pristojni občinski upravni organ lahko izjemoma in začasno
do poteka določenega roka dovoli pašo, če se s tem ne povzroča večja škoda
zemljišču, gozdnemu mladju ali drevju.
Paša se lahko po prejšnjem odstavku dovoli samo v gozdovih, v katerih
se je do dneva uveljavitve tega zakona živina že pasla, in le za potrebe skupnih
pašnikov (12. člen zakona o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti — Uradni list SRS, št. 7-46/65), drugim živinorejcem pa le, če bi takojšnja
odprava paše povzročila zmanjšanje števila živine, ki jo redijo.
Dovoljenje iz drugega odstavka tega člena se ne sme izdati za pašo v varovalnih gozdovih, v mladih gozdovih, na zemljiščih, ki so pripravljena za po*gozditev, na gozdnih zemljiščih, na katerih bi paša lahko povzročila ali povečala
erozijo, ter za pašo koz in konj.
19. člen
V gozdovih ni dovoljeno klestiti vejnikov;
Stelja, listje in mah se lahko pridobivajo, kolikor to ni škodljivo1 za gozdno
mladje, le s kolobar j en jem.
20. člen
V gozdu je vsakomur dovoljeno nabirati prosto rastoče gozdne sadeže
(maline, borovnice, brusnice, gobe itd.) in zdravilna zelišča, vendar tako, da se ne
dela gozdu škoda. V gozdu je dovoljena čebelja paša.
Glede nabiranja gozdnega semenja veljajo posebni predpisi o semenju.
V. Ukrepi za varstvo gozdov
21. člen (nov)
Prepovedano je netiti ogenj na prostem v gozdovih, na pantažah gozdnega
drevja ah v njihovi bližini. Izjemoma smejo osebe, ki delajo v gozdu, netiti
ogenj na prostem, vendar le ob primernem nadzorstvu in na takih krajih, kjer
ni nevarnosti za nastanek požara. Po končanem kurjenju morajo ogenj in žerjavico pogasiti. Turisti, nabiralci gozdnih sadežev in drugi smejo netiti ogenj
le na gozdnih jasah, ob poteh in podobnih krajih, kjer ni nevarnosti, da bi nastal
požar, pri tem pa morajo upoštevati navodila gozdarskega strokovnega osebja,
v posebno ogroženih krajih pa naj organizacije, ki gospodarijo z gozdovi, posebej
označijo in uredijo prostore, kjer je dovoljeno netiti ogenj. Ob močnem vetru ah
ob izredni suši ter v mladih gozdovih in v gozdnih nasadih ni niti izjemoma
dovoljeno netiti ognja.
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Za gradnjo poslopij, postavljanje apnenic, opekarn in drugih podobnih
naprav v gozdu ali v njegovi bližini je potrebno poprejšnje soglasje za gozdarstvo pristojnega občinskega upravnega organa.
Občinska skupščina lahko predpiše še dodatne ukrepe za varstvo gozdov
zoper požare.
Gozdnogospodarski načrt mora obsegati pregled gozdov, ki veljajo po mnenju organizacije ža požarno ogrožene, in pregled gozdov, ki so po petem odstavku tega člena razglašeni za požarno ogrožene gozdove. V požarno ogroženih
gozdovih je treba ukreniti vse potrebno, da se nevarnost požara čimbolj zmanjša.
Občinski svet, pristojen za gozdarstvo, razglasi za požarno ogrožene tiste
gozdove, ki jim posebno grozi nevarnost požara, in gozdove posebne vrednosti.
Za varstvo gozdov, plantaž in gozdnih zemljišč se uporabljajo tudi drugi
predpisi o varstvu pred požarom.
Republiški sekretar za gospodarstvo ter republiški sekretar za notranje
zadeve predpišeta sporazumno natančnejše določbe za varstvo gozdov in gozdnih
zemljišč pred požarom. Pri tem lahko določita tudi prekrške in kazni za kršitve
posameznih določb.
22. člen
Organizacija, ki gospodari z gozdom., je dolžna ukreniti vse potrebno, da
se zatrejo škodljivci in nalezljive bolezni gozdnega drevja in da se prepreči
njihovo širjenje ter da se ohranijo koristne ptice, ki uničujejo te škodljivce. Če
tega ne zmore sama, obvesti o tem za gozdarstvo pristojni občinski upravni
organ. Ta organ odredi potrebne ukrepe.
Razdiranje mravljišč in nabiranje mravljinih bub (jajčec) v gozdu je prepovedano.
Za gozdarstvo pristojni občinski upravni organ lahko izjemoma dovoli nabirati nvravljine bube (jajčeca) za znanstveno-raziskovalne namene in prenašati
mravljišča zaradi kolonizacije.
23. člen (nov)
Les in panje iglavcev je treba obeliti takoj po sečnji. Prepovedano je prevažati, sprejemati in uskladiščiti neobeljen les iglavcev.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za les iglavcev, ki se impregnira
neobeljen.
V predpisih iz 25. člena tega zakona se lahko predpiše, da za gozdarstvo
pristojni občinski upravni organ lahko izjemoma dovoli spravljati in prevažati
les iglavcev neobeljen; pogoj za takšno dovoljenje je, da bo tudi ob opustitvi
beljenja zagotovljeno varstvo lesa pred škodljivci in boleznimi gozdnega drevja.
24. člen (nov)
Za gozdarstvo pristojni občinski upravni organ lahko odredi, da izvrši
delovna organizacija, ki gospodari z gozdom oziroma gozdnim zemljiščem, po^
trebne ukrepe, s katerimi se zatirajo in preprečujejo karantenske in gospodarsko
škodljive rastlinske bolezni in škodljivci v gozdovih in na gozdnih zemljiščih.
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Republiški sekretar za gospodarstvo izda natančnejše predpise za izvajanje
določb IV. in V. poglavja tega zakona (gozdni red). V teh predpisih lahko določi
tudi prekrške in kazni za kršitve posameznih določb.
VI. Gospodarjenje z degradiranimi gozdovi in gozdnimi zemljišči
26. člen
Degradirane gozdove in degradirana gozdna zemljišča, kjer lahko uspeva le
gozd, je treba usposobiti za redno gozdno proizvodnjo.
27. člen
Za usposobitev degradiranih gozdov in degradiranih gozdnih zemljišč, ki
ležijo znotraj gozdnogospodarskih območij, skrbi gospodarska organizacija, ki
gospodari z gozdovi in gozdnimi zemljišči na posameznem gozdnogospodarskem
območju.
28. člen
Gozdovi in gozdna zemljišča v Slovenskem primorju se ne glede na lastništvo izločijo v posebno kraško območje, kolikor niso vključeni v gozdnogospodarska območja (3. člen). Z gozdovi in gozdnimi zemljišči na kraškem območju
gospodari zavod za pogozdovanje Krasa. Glavna naloga tega zavoda je pogozdovanje in melioracija teh zemljišč po perspektivnem načrtu in letnih načrtih.
29. člen
Perspektivni načrt izdela organizacija iz prejšnjega člena, potrdi pa ga republiški sekretariat za gospodarstvo potem, ko je dobil mnenje prizadetih občinskih
skupščin.
Letni načrt izdela organizacija iz prejšnjega člena, potrdijo pa ga za gozdarstvo pristojni sveti občinskih skupščin v občinah, v katerih leži kraško območje.
30. člen
Za delno kritje stroškov za opravljanje ukrepov iz potrjenega perspektivnega oziroma letnega načrta za gozdove in gozdna zemljišča iz 28. člena tega
zakona se zagotavljajo sredstva v vsakoletnem proračunu SR Slovenije.
31. člen
Za gospodarjenje z degradiranimi gozdovi in gozdnimi zemljišči veljajo
določbe tega poglavja in V. poglavja tega zakona.
VII. Varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom
32. člen
Občinska skupščina odloči, da se določeni gozdovi razglasijo za varovalne
gozdove aH za gozdove s posebnim namenom.
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Ce so gozdovi, ki naj se razglasijo za varovalne ali za gozdove s posebnim
namenom, na območju dveh ali več občin, odločijo o tem sporazumno prizadete
občinske skupščine. Ce se ne sporazumejo, odloči Izvršni svet ali organ, ki ga
Izvršni svet za to pooblasti.
Organi iz prejšnjih odstavkov lahko ob spremenjenih razmerah spremenijo
ali razveljavijo akt o razglasitvi varovalnega gozda ali gozda s posebnim namenom.
V primerih iz 5. in 6. točke 34. člena tega zakona in kadar bi razglasitev
gozda za gozd s posebnim namenom vplivala na gradnjo gospodarskih ali drugih
objektov zunaj gradbenih okolišev ali če je zaradi takšne gradnje potrebno razglasiti gozd za gozd s posebnim namenom, je pri izdaji akta o razglasitvi potrebno poprejšnje mnenje republiškega sekretariata za urbanizem.
33. člen
Organ iz 32. člena tega zakona razglasi gozd za varovalen gozd ali za gozid
s posebnim namenom po svoji pobudi ali na predlog zainteresiranega državnega
organa, gospodarske ali druge organizacije.
34. člen
Za varovalne gozdove se lahko razglasijo:
1. gozdovi, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja ali krušenja, gozdovi
na strmih obronkih ali bregovih voda, gozdovi, ki so izpostavljeni vetru ter
gozdovi na kraških tleh;
2. gozdovi, ki v hudourniških območjih zadržujejo prenaglo odtekanje vode
ter s tem. varujejo zemljišča erozije in plazov;
3. gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in zemljišča pred vetrom in vodo;
4. gozdovi na zgornji meji gozdne vegetacije;
5. gozdovi, ki sestavljajo zeleni pas ob večjih naseljih, oziroma gozdovi,- ki
so potrebni za zdravstvene namene;
6. gozdovi, ki varujejo objekte in naprave.
Za gozdove s posebnim namenom se lahko razglasijo gozdovi, navedeni
v četrtem odstavku 3. člena temeljnega zakona o gozdovih.
35. člen (nov)
Akt o razglasitvi gozdov za varovalne ter za gozdove s posebnim namenom
se izda v upravnem postopku. V teh aktih je treba navesti, kako je treba v prihodnje gospodariti s takimi gozdovi, upoštevajoč namen teh gozdov.
VIII. Gospodarjenje z gozdovi občanov
36. člen (nov)
Gospodarska organizacija ima pri gospodarjenju z gozdovi, ki so ji prepuščeni v gospodarjenje, enake dolžnosti, kakor jih ima pri gospodarjenju z
gozdovi v družbeni lastnini.
Gospodarska organizacija mora ob sodelovanju s pristojnimi občinskimi
skupščinami gospodariti z gozdovi občanov v hribovitih območjih tako, da pri
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tem zbuja interes kmečkega prebivalstva za sodelovanje v gozdni in v kmetijski
proizvodnji ter drugih dejavnostih in tako ohranjuje naravno in gospodarsko
ravnovesje v takih območjih. V predpisu iz 4. točke 37. člena tega zakona je
treba posebej omogočiti takšno gospodarjenje.
37. člen (nov)
Lastniki gozdov, ki so kmečki proizvajalci, so upravičeni po svojih zastopnikih sodelovati v organih upravljanja v gospodarski organizaciji in v posameznih gozdnih obratih v tistih zadevah, ki se tičejo gospodarjenja z njihovimi
gozdovi (2. točka 3. člena temeljnega zakona o volitvah delavskih svetov in
drugih organov upravljanja v delovnih organizacijah — Uradni list SFRJ št.
15-191/64).
Lastnik gozda, prepuščenega v gospodarjenje gospodarski organizaciji, ima
tele pravice:
1. pravico do lesa za neposredno uporabo v svojem kmečkem gospodarstvu
in gospodinjstvu in za potrebe domače lesne obrti (suha roba, obodarstvo) v
okviru donosnih možnosti svojega gozda ter pravice do sečnih odpadkov, kolikor
jih gospodarska organizacija ne uporablja sama za industrijske namene. Količino
in vrste lesa določi okvirno osrednji delavski svet gospodarske organizacije, in
sicer potem, ko je dobil mnenje in predloge občinskih skupščin, na katerih
območju ležijo prizadeti, gozdovi;
2. pravico pasti v svojem gozdu živino, grabiti steljo in mah ter izkoriščati
druge gozdne proizvode, upoštevajoč pogoje, določene s tem zakonom;
3. ob enakih pogojih prednost pri opravljanju gozdnogospodarskih del v
svojem gozdu in drugih storitev v zvezi s temi deli;
4. pravico do cene lesa na panju za posekan les, izvzemši les iz 1. točke
tega odstavka; ta cena se ugotovi tako, da se od prodajne (tržne) cene lesa
odštejejo stroški proizvodnje, poseka, spravila in p-revoza lesa, znašati pa mora
najmanj toliko, kolikor predpiše Izvršni svet glede na vrednostne razrede
gozdov;
5. sodelovati pri odkazovanju drevja za posek in pri drugih gozdnogojitvenih ukrepih v svojem gozdu ter dajati pripombe k osnutku gozdnogospodarskega načrta, kolikor se nanaša na gospodarjenje z njegovim gozdom.
Piavice iz prejšnjih odstavkov se natančneje uredijo s statutom in z drugimi
splošnimi akti gospodarske organizacije.
Ce spremeni gospodarska organizacija gozd, ki je last občana ali civilnopravne osebe, v plantažo ali intenziven nasad gozdnega drevja in vloži vsa
sredstva sama, pripada lastniku gozda na podlagi 4. točke drugega odstavka
tega člena najmanj cena lesa na panju samo za les, ki bi ga dajal gozd, če bi ne
bil spremenjen. Pravice po 1., 3. in 5. točki drugega odstavka tega člena ostanejo
lastniku tudi v tem primeru. Ce uporaba teh pravic ni več izvedljiva, pripada
lastniku zanje ustrezno nadomestilo. Gospodarske organizacije morajo pri reševanju teh vprašanj sodelovati s pristojnimi občinskimi skupščinami.
Gospodarska organizacija in lastnik gozda s lahko tudi dogovorita, da bo
organizacija plačevala lastniku za les ceno lesa na panju v obrokih ne glede na
to, kdaj organizacija les poseka.
Določbe tega člena veljajo tudi za lastnike gozdov na kraškem območju.
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38. člen (nov)
Pravice iz prejšnjega člena se skladno s statutom in z drugimi splošnimi akti
gospodarske organizacije določajo z dogovorom med lastniki gozdov in gospodarsko organizacijo. Dogovor je lahko usten ali pismen ter skupen ali individualen s posameznim lastnikom gozda. Skupen dogovor se ugotovi z zapisnikom,
ki ga podpišejo vsi prizadeti lastniki gozdov in gospodarska organizacija.
Ce lastnik sodi, da je prikrajšan v svojih pravicah iz prejšnjega člena, se
lahko pritoži na samoupravni organ organizacije, ki je po statutu organizacije
za to pristojen. Če se z njegovo rešitvijo ne strinja, lahko vloži tožbo pri občinskem sodišču.
39. člen (nov)
. Gospodarska organizacija mora iz sredstev, ki jih pridobi iz gospodarjenja
z gozdovi občanov, izločiti ustrezen del za biološko amortizacijo teh gozdov.
Ta sredstva je mogoče uporabljati in združevati za pospeševanje gozdov občanov
tako kakor sredstva za regeneracijo gozdov v družbeni lastnini.
Izvršni svet predpiše najnižje zneske biološke amortizacije in natančnejše
določbe glede namenske uporabe sredstev biološke amortizacije.
Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi za gospodarjenje z gozdovi na
kraškem območju (28. člen).

IX. Gozdarska inšpekcija
40. člen (nov)
Občinski organ gozdarske inšpekcije opravlja vse zadeve gozdarske inšpekcije, ki po temeljnem zakonu o gozdovih ali po tem zakonu ali po predpisih,
izdanih na njuni podlagi, ali po posebnem zakonu niso v pristojnosti kakšnega
drugega organa.
41. člen (nov)
Republiški organ gozdarske inšpekcije skrbi za pravilno organiziranje,
opravljanje in napredek gozdarske inšpekcijske službe v Socialistični republiki
Sloveniji ter za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje uslužbencev, ki
opravljajo gozdarsko inšpekcijo in neposredno nadzorujejo delo občinske gozdarske inšpekcije.
Če občinski organ gozdarske inšpekcije kljub naročilu republiškega gozdarskega inšpektorja ne opravi kakšne zadeve iz svoje pristojnosti, jo sme neposredno opraviti republiški gozdarski inšpektor na stroške občine.
42. člen (nov)
Za gozdarskega inšpektorja je lahko postavljena oseba, ki ima dovršeno
drugo stopnjo gozdarske fakultete in pet let prakse v gozdarski stroki.
Gozdarski inšpektor mora pri opravljanju nadzorstva imeti službeno izkaznico, s katero dokazuje svojo uradno lastnost. Obrazec izkaznice predpiše republiški sekretar za gospodarstvo.
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X. Kazenske določbe
43. člen (nov)

Delovna organizacija se kaznuje za gospodarski prestopek z denarno
kaznijo od 100 000 do 10 000 000 dinarjev:
1. če ob krčitvi gozda v predpisanem roku ne nasadi gozdne plantaže ali
ne spremeni izkrčenega zemljišča v kmetijsko kulturo (osmi odstavek 12. člena);
2. če ne stori, kar je potrebno, da se gozdni škodljivci in nalezljive bolezni
na gozdnem drevju zatrejo ali da se prepreči njihovo širjenje (prvi odstavek 22. člena);
3. če ne obeli lesa iglavcev ali panjev iglavcev takoj po sečnji ali če tak
neobdelan les prepelje, prevzame ali uskladišči (prvi odstavek 23. člena);
4. če lastniku gozda, s katerim gospodari, krati pravice iz 37. člena;
5. če uporabi sredstva biološke amortizacije gozdov občanov v nasprotju
z določbami 39. člena.
Za gospodarske prestopke iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno
kaznijo od 50 000 do 300 000 dinarjev tudi odgovorna oseba delovne organizacije.
44. člen
Delovna organizacija se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 10 000
do 1 000 000 dinarjev:
1. če prepusti odkazovanje drevja za sečnjo osebi, ki za to nima predpisane
strokovne usposobljenosti (9. člen);
2. če v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 21. člena neti ogenj na
prostem v gozdu, na gozdni plantaži oziroma na gozdnem zemljišču ali v njihovi bližini ali če brez soglasja pristojnega organa gradi v gozdu, na gozdni
plantaži oziroma na gozdnem zemljišču ali v njihovi bližini poslopje ali postavi
apnenco, opekarno ali drugo podobno napravo ali sicer ravna nasprotno določbam prvega odstavka 21. člena;
3. če brez dovoljenja razdere mravljišče ali nabira mravljine bube (jajčeca)
v gozdu (drugi odstavek 22. člena).
Za prekrške iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo od 10 000
do 50 000 dinarjev tudi odgovorna oseba delovne organizacije.
45. člen
Z denarno kaznijo od 5000 do 50 000 dinarjev se kaznuje za prekršek
posameznik:
1. če smolari v nasprotju s 17. členom;
2. če v nasprotju z določbo prvega odstavka 21. člena neti ogenj v gozdu,
na gozdni plantaži ali na gozdnem zemljišču ali v njegovi bližini ali sicer ravna
nasprotno tej določbi;
3. če brez soglasja pristojnega organa gradi v gozdu, na gozdni plantaži
ali na gozdnem zemljišču ali v njihovi neposredni bližini poslopje ali postavi
apnenico, opekarno ali drugo podobno napravo (drugi odstavek 21. člena);
4. če razdere mravljišče ali nabira mravljine bube (jajčeca) v gozdu, če
za to nima dovoljenja (drugi odstavek 22. člena);
5. če nasprotno 23. členu prepelje, sprejme ali uskladišči neobeljen les
iglavcev;
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6. če gospodarski organizaciji v svojem gozdu, ki ji je prepuščen v gospodarjenje, onemogoča gospodarjenje ali jo ovira pri gospodarjenju ali si prilasti
les v tem gozdu nasprotno 1. točki drugega odstavka 37. člena;
7. če žaga hlodovino v nasprotju s 50. členom.
Za prekrške iz prejšnjega odstavka se posameznik kaznuje z denarno kaznijo
do 300 000 dinarjev, če je storil dejanje iz materialne koristi.
46. člen
Za prekrške po 45. členu tega zakona se poleg kazni lahko izrečejo tudi
tile varstveni ukrepi:
—1 v primerih iz 11, 4., 5., 6. in 7. točke odvzem predmetov, s katerimi je bil
prekršek storjen, ter predmetov, ki so bili pridobljeni s prekrškom oziroma
odvzem premoženjske koristi, če teh predmetov ni več;
—• v primerih iz 3. točke odstranitev ozirorria porušenje prepovedanega
objekta iz te točke in odvzem premoženjske koristi, pridobljene z obratovanjem
tega objekta;
— v primerih iz 7. točke odvzem dovoljenja za žaganje.
XI. Prehodne in končne določbe
47. člen
V treh letih potem, ko bodo izdani predpisi iz šestega odstavka 6. člena
tega zakona, je treba sedanje gozdnogospodarske načrte prilagoditi določbam
tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov. V enakem roku je treba
izdelati gozdnogospodarske načrte za gozdnogospodarske enote, za katere načrti
še niso izdelani.
48. člen
Dokler ne bodo sestavljeni gozdnogospodarski načrti, je treba gospodariti
z gozdovi po letnih načrtih gospodarjenja.
Letni načrt gospodarjenja mora obsegati gozdnogospodarske naloge, ki jih
je treba opraviti v letu, za katero načrt velja.
Letne načrte sprejemajo organizacije, ki gospodarijo z gozdovi, potrjuje pa
jih za gospodarstvo pristojni občinski upravni organ.
49. člen (nov)
Dosedanji občinski in medobčinski gozni skladi prenehajo. Njihova sredstva
vključno terjatve se prenesejo na biološko amortizacijo gozdov občanov (39.
člen) pri gospodarskih organizacijah, ki gospodarijo z gozdovi občanov. Na te
gospodarske organizacije preidejo morebitne obveznosti gozdnih skladov.
50. člen (nov)
Dovoljenja za žaganje hlodovine, ki so bila izdana občanom imetnikom žag,
veljajo še šest mesecev od dneva uveljavitve tega zakona. Če imetnik žage ne
dobi v tem roku novega dovoljenja, mora prenehati z delom.
Imetniku žage iz prejšnjega odstavka se lahko izda dovoljenje za žaganje
hlodovine za domače potrebe prebivalstva. Dovoljenje se lahko izda samo imetnikom žag v hribovitih in drugih odročnih krajih, ki že imajo dovoljenje na
27
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dan, ko začne veljati ta zakon, če v takih krajih ni žagarske organizacije. Dovoljenje se lahko izda samo za žaganje hlodovine za domače potrebe prebivalstva, ne sme pa se izdati za žaganje lastne ali tuje hlodovine za prodajo.
Dovoljenje se lahko izda samo, če žaga ustreza tehničnim predpisom, ki jih
izda republiški sekretariat za gospodarstvo. Dovoljenje za žaganje hlodovine izda
za gozdarstvo pristojni občinski upravni organ za dobo od treh do petih let
in ga po preteku tega roka lahko ponovno podaljša.
51. člen
Z 31. decembrom 1961 so prenehali veljati:
1. zakon o gozdovih (Uradni list LRS, št. 22-78/53 in št. 13-66/57), kolikor
niso posamezne določbe prenehale veljati že z uveljavitvijo temeljnega zakona
o gozdovih; .
2. 2. člen zakona o omejitvi predelave lesa iglavcev (Uradni list LRS,
št. 26-96/54);
3. 1. do 6. člen zakona o prispevku za pospeševanje gozdov v državljanski
lastnini (Uradni list LRS, št. 18-158/61);
4. 1. člen uredbe za izvrševanje zakona o omejitvi predelave lesa iglavcev
(Uradni list LRS, št. 30-115/54 in št. 6-13/56);
5. uredba o obratovanju žag veneciank (Uradni list LRS, št. 11-41/53 in na
njeni podlagi izdano navodilo (Uradni list LRS, št. 18-100/59);
6. pravilnik o gozdnem redu (Uradni list LRS, št. 9-53/60);
7. pravilnik o upravljanju logarske službe v Ljudski republiki Sloveniji
(Uradni list LRS, št. 25-132/51).
52. člen (nov)
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati:
1. 7. do 11. člen zakona oi prispevku za pospeševanje gozdov v državljanski
lastnini {Uradni list LRS, št. 18-158/61);
2. uredba o omejitvi paše koz (Uradni list LRS, št. 34-197/52);
3. 1. in 3. do 6. člen zakona o omejitvi predelave lesa iglavcev (Uradni
list LRS, št. 26-96/54);
4. 2. do 4. člen uredbe za izvrševanje zakona, o omejitvi predelave lesa
iglavcev (Uradni list LRS, št. 30-115/54 in št. 6-13/56);
5. uredba o sečnjah gozdnega drevja (Uradni list LRS, št. 27-141/57, št.
25-146/59 in št. 26-149/59);
6. 2. do 5. člen uredbe o likvidaciji gozdnega sklada LR Slovenije in okrajnih gozdnih skladov (Uradni list LRS, št. 20-190/61);
7. uredba o prispevkih za gozdne sklade (Uradni list LRS, št. 31-213/62);
8. odlok o posebnih pogojih za ustanavljanje podjetij na področju gozdnega
in lesnega gospodarstva (Uradni list LRS, št. 27-144/57);
9. navodilo o organizaciji gozdarske službe v okrajih in občinah (Uradni
list LRS, št. 27-145/57);
10. odlok o prepovedi razdiranja mravljišč in nabiranja mravljinjih bub
(jajčec) v gozdovih (Uradni list LRS, št. 42-183/57);
11. odredba o ukrepih proti kostanjevemu raku in črnilovki (Uradni list
LRS, št. 33-191/52 in št. 15-56/54).
53. člen
Ta zakon začne veljati 1. julija 1965.
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OBRAZLOŽITEV
I
Dne 25. 3. 1965 je pričel veljati zakon o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o gozdovih (Uradni list SFRJ, št 11/65), pozneje pa je bilo
izdano še prečiščeno besedilo temeljnega zakona o gozdovih (Uradni list SFRJ,
št. 26/65). Ta zakon glede na nove ustavne določbe upošteva načelo decentralizacije in deetatizacije v gozdarstvu in daje skladno s tem republikam mestoma
široka pooblastila. Zato je spričo ustavnih določb potrebno, da se spremeni in
dopolni naš republiški zakon o gozdovih (Uradni list LRS, št. 30/61).
Predlog zakona temelji na posebnostih in potrebah gospodarjenja z gozdovi
v republiki Sloveniji. Pri tem izhaja od naše dosedanje pravne ureditve teh
vprašanj, zlasti glede na to, da imamo v Sloveniji nad 60 '°/o gozdov, ki so zasebna
last. Zato je težišče predloga v tistih določbah, ki urejajo vprašanje prihodnjega
gospodarjenja z zasebnimi gozdovi in povezovanje tega gospodarjenja s splošno
gospodarsko politiko in družbenoekonomskim sistemom. Predlog določa, da se
vsi zasebni gozdovi glede gospodarjenja vključujejo v gozdno-gospodarska območja. To bo omogočilo, da bo z vsemi gozdovi —• v družbeni lastnini in v lasti
občanov — v posameznem območju gospodarila le ena sama gospodarska organizacija, kar naj zagotovi večjo strokovnost pri gospodarjenju z gozdovi in s tem
povečano produkcijo lesa, obenem pa tudi večja vlaganja za izboljšanje kvalitete
zasebnih gozdov, ki so bila v preteklosti v primeru z družbenimi gozdovi
močno zapostavljena. Seveda pa pri tej pritegnitvi zasebnih gozdov predlog
z vso potrebno pozornostjo obravnava tudi pravice občanov, katere izvirajoiz njihovega lastništva. Pri tem zasebnim lastnikom po eni strani zagotavlja
vse zakonite pravice iz omenjenih gozdov, po drugi strani pa jim tudi omogoča,
da neposredno vplivajo na gospodarjenje s temi gozdovi, ker jih priteguje
v samoupravne organe gozdnogospodarskih organizacij. S tem jim omogoča
v našem družbeno-političnem sistemu boljše vključevanje v sam proces gozdne
proizvodnje in pravičnejše vrednotenje njihovega deleža v tej proizvodnji, hkrati pa jim odpira bolj kot doslej perspektive v tem, da v povečani produkciji
svojih gozdov in v njihovem izboljšanju vidijo tudi zase bolj dolgoročne koristi.
Gozdnogospodarske organizacije bodo morale v vsem skrbeti za pospeševanje zasebnih gozdov. Zato predlog določa, da si morajo zagotoviti za prihodnje
stalna sredstva za te potrebe, kakor jih že imajo zagotovljena za gospodarjenje
z gozdovi v družbeni lastnini (sredstva za regeneracijo gozdov). V ta namen
predvideva predlog tako imenovano biološko amortizacijo iz zasebnih gozdov.
Sredstva za to biološko amortizacijo določa gospodarska organizacija sama, in
sicer od lesa, posekanega v zasebnih gozdovih, vendar pa mora pri tem upoštevati najnižje zneske, ki jih določi Izvršni svet, tako da bo izhodišče za to> določanje enotno v vsej republiki.
Omenjena združitev gospodarjenja z vsemi gozdovi v posameznem gozdnogospodarskem območju bo zlasti omogočila boljšo in trajno oskrbo lesne industrije, ki je slej ko> prej vezana na les iz teh gozdov. Doslej ni bilo mogoče zajeti
vsega lesa iz zasebnih gozdov, ker so neevidentirano odtekale precejšnje količine za razne namene, saj zasebni lastniki niso bili vezani na predpise o trgovanju in so smeh les iz svojih gozdov prosto prodajati. Zajemanje vsega lesa
znotraj posameznih gozdnogospodarskih območij po eni gospodarski organizaciji
pomeni predvsem podlago za racionalnejšo in stabilnejšo preskrbo lesne predelovalne industrije in drugih potrošnikov, obenem pa tudi podlago- za integra27»
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cijske procese med gozdarstvom in lesno predelovalno industrijo, tako mehansko
kot kemično, pri skupnem interesu okrog večje produkcije lesne surovine,
to pa ob istočasnem povečanem vlaganju v gozdove. Iz tega pa nujno izhaja, da
se posamezna gozdnogospodarska območja ne bodo mogla organizirati kot samostojna zaprta tržišča z lesom, ker se meje območij posameznih vej lesne predelave in potrošnje lesa ne morejo ujemati z njihovimi mejami. Iz takšnih integracijskih procesov zasebnih gozdov zaradi njihovega razmeroma visokega deleža
v skupnem gozdnem fondu Slovenije in spričo največjih potreb po vlaganju ne
smemo in ne moremo izločiti.
Dalje predlog skladno z ustavnimi načeli prepušča -občinam in njihovim
organom praviloma vse upravne pristojnosti v gozdarstvu, obenem pa daje poseben poudarek službi gozdarske inšpekcije; pri tem se opira na stališče, da gospodarske organizacije samostojno opravljajo celotno gospodarsko' dejavnost,
zato je rednih upravnih zadev v gozdarstvu čedalje manj.
Upoštevajoč, da je Slovenija goznata dežela, predvideva predlog v številnih
primerih, da morajo za gozdarstvo pristojni organi pri reševanju vprašanj s
področja gozdarstva sodelovati tudi z drugimi organi in oganizacijami (npr. 7.,
.12., 13. in 14. člen), katerih področja bi bila prizadeta s takim reševanjem.
Končno je treba omeniti, da vsebuje predlog vse tiste določbe, za katere
je v temeljnem zakonu O' gozdovih dano pooblastilo, in določbe, ki so potrebne
zato, ker je bila s temeljnim zakonom razveljavljena vrsta zveznih predpisov.
Tako daje predlog možnost, da se strokovno in finančno poveže gospodarjenje z vsemi gozdovi po gospodarskih območjih; dalje vnaša večjo jasnost in
s tem omogoča večji red pri tem gospodarjenju, s čimer utrjuje medsebojne
pravice in dolžnosti med organizacijami, ki gospodarijo z gozdovi, in zasebnimi
lastniki ter njihove pravice in dolžnosti nasproti državnim organom.
II
Od posameznih važnejših določ predloga bi bilo treba navesti in še posebej
obrazložiti naslednj e:
V 3. členu predloga je predvideno, da se vsi zasebni gozdovi in zasebna
gozdna zemljišča, ležeča v gozdnogospodarskem območju, prepuščajo v gospodarjenje gospodarskim organizacijam, ki že gospodarijo z gozdovi v družbeni
lastnini na tem področju. S tem bo gospodarjenje z gozdovi in gozdnimi zemljišči poenostavljeno, česar zavoljo dosedanjih predpisov, ki so predvidevali takšne
prepustitve le za posamezne gozdove na podlagi individualnih upravnih odločb
ali pogodb, ni bilo moč v celoti izvesti. Predlog torej omogoča enotno gospodarjenje z vsemi gozdovi, upošteva pa (36. člen) tudi interese zasebnih lastnikov.
Lastniki bodo s tem ukrepom omejeni le toliko, da ne bodo mogli prodajati
lesa iz svojih gozdov, kadar koli in komur koli, kar je nezdružljivo s skladnim
razvojem tako gozdne proizvodnje kot tudi lesne predelovalne industrije. Po
predlaganem zakonu prevzema les iz zasebnih gozdov le gospodarska organizacija, ki s temi gozdovi gospodari, izvzemši les, ki ostaja lastniku za njegovo
kmečko gospodarstvo in gospodinjstvo. Ker pa prevzema takšna organizacija
ves les iz zasebnih gozdov, s katerim gospodari —■ zanj mora plačati predpisano
oziroma določeno ceno — je jasno, da ne more odkupovati od zasebnikov takega
lesa nobena druga organizacija. V zvezi s priznavanjem lesa zasebnim lastnikom in z uveljavljanjem vseh njihovih pravic določa predlog (36. člen), da
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mora gospodarska, organizacija, vprašanje pravic zasebnih gozdnih lastnikov
natančneje urediti s svojim statutom in z drugimi samoupravnimi akti, upoštevajoč pri tem republiške predpise o ceni lesa na panju; vse te pravice se določajo
ustno ali pismeno enakopravno med lastniki gozdov in gospodarsko organizacijo
bodisi s skupnimi ali individualnimi dogovori. Pri tem je omogočeno, da se
lastnik lahko pritoži na samoupravne organe gozdnogospodarske organizacije,
zatem pa lahko uveljavlja svoje pravice tudi pri rednem sodišču.
Omenjena ureditev pravic zasebnih lastnikov gozdov bo pač možna še
zlasti spričo tega, da je bil zasebnik že tudi doslej dokaj omejen pri gospodarjenju s svojimi gozdovi. Kajti za vsako sečnjo je moral imeti sečno dovoljenje
oziroma je morala biti ta sečnja predvidena v gozdnogospodarskem načrtu;
dalje je moralo biti vsako drevo za sečnjo tudi odkazano, od vsega odkazanega
lesa pa je moral plačevati prispevek za gozdni sklad (izvzemši znesek 4000 din
za les, namenjen za redne letne potrebe, kar je bilo' navadno premalo). V zvezi
s tem je treba izrecno opozoriti, da predlog ne predvideva, da bi zasebni
lastniki gozdov od svojih gozdov ne plačevati prispevkov in davkov. Po dosedanjih predpisih in praksi lastniki, ki so prepustili svoje gozdove gospodarski
organizaciji, niso plačevali od teh gozdov, ker so se šteli za zakupodajalce.
Predlog ne predvideva te oprostitve predvsem zato, ker je treba to vprašanje
(gre za okrog 700 milijonov din) načelno rešiti v skladu z zakonom o prispevkih
in davkih občanov, upoštevajoč, da bi s tem nekatere občine izgubile precej;
svojih rednih proračunskih dohodkov.
Pomembna novost v zvezi o omenjenim gospodarjenjem v zasebnih gozdovih je določba (39. člen) o tem, da morajo gospodarske organizacije od sredstev,
pridobljenih od lesa in gozdov občanov, vlagati del v biološko amortizacijo, ki
je namenjena le za pospeševanje teh gozdov. Ker ti gozdovi niso osnovna sredstva te organizacije, je razumljiva določba, da predpiše Izvršni svet najnižje
zneske teh plačil.
Predlog si tudi prizadeva, da bi takšno enotno gospodarjenje z zasebnimi
gozdovi ne pospeševalo nezaželene migracije kmečkega prebivalstva, in to (drugi
odstavk 36. člena) še posebej poudarja. Sredstva, ki jih bodo ustvarile gospodarske organizacije iz proizvodnje v zasebnih gozdovih, naj bi njeni samoupravni organi, v katerih bodo enakopravno odločali tudi kmečki proizvajalci,
ob sodelovanju z občinskimi skupščinami usmerjali predvsem, tako, da bodo krepili interes kmečkega prebivalstva za sodelovanje v kmetijski in gozdni proizvodnji ter v drugih dejavnostih, zlasti v hribovitih ali odročnih predelih.
Predlog z načelnimi določbami opredeljuje gozdnogospodarska območja kot
podlago za smotrno gospodarjenje z gozdovi. Po sedanji razdelitvi imamo v Sloveniji 13 gozdnogospodarskih območij, od katerih vsako zajema gozdove in
gozdna zemljišča na področju več občin, ki jih je v Sloveniji 62. Spričo tega je
razumljiva določba, da ustanavlja gozdnogospodarska območja Izvršni svet. Določbe o tem so v 3. in 4. členu predloga. — V zvezi z območji je treba še izrecno
pripomniti: gospodarske organizacije praviloma lahko uporabljajo sredstva za
regeneracijo gozdov in za biološko amortizacijo gozdov le za gopdove znotraj
svojih območij. Zato je formiranje takih sredstev in njihovo prelivanje vezano
le na čedalje večje površine in ne bi bilo smotrno, če bi se gospodarjenje z gozdovi drobilo na premajhna gozdnogospodarska območja.
Dokaj podrobne so določbe o vsebini in izdelovanju gozdnogospodarskih
načrtov. To je potrebno zato, ker gospodarska organizacija, ki gospodari z go-
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zdovi, ne more poljubno gospodariti z gozdovi, ker so po 1. členu temeljnega
zakona o gozdovih vsi gozdovi dobrina splošnega pomena. V zvezi s tem določa predlog (7. člen), da1 potrjuje gozdnogospodarske načrte republiški sekretariat za gospodarstvo. To je potrebno spričo izrednega strokovnega pomena teh
načrtov in spričo tega, ker občine nimajo kadra, ki bi lahko presodil strokovno
veljavnost načrtov, ki so podlaga za celotno gospodarsko dejavnost gozdnogospodarskih organizacij; poleg tega so do maja 1961 že potrjevali te načrte republiški
upravni organi, zadnja 4 leta pa občinske skupščine, vendar dokaj formalistično.
S takšnim obravnavanjem gozdnogospodarskih načrtov bo mogoče vplivati tudi
na same gozdnogospodarske organizacije, da bodo pri sestavljanju teh načrtov
bolj kot doslej upoštevale sodobnejša načela in metode za gospodarjenje z
gozdovi.
V predlogu so docela nove določbe o varstvu gozdov in gozdnega drevja
ter lesa iglavcev zoper škodljivce in nalezljive bolezni ter zoper gozdne požare.
Dosedanji varstveni predpisi namreč nimajo kazenskih sankcij in so zato neučinkoviti, vrhu tega pa so tudi preozki. Pri tem velja omeniti odredbo o ukrepih
proti škodljivemu mrčesu in nalezljivim boleznim na gozdnem drevju (Uradni
list LRS, št. 12/49) ter navodilo za večje varstvo in nadzorstvo posebno ogroženih
gozdov in vseh gozdov ob suši (Uradni list LRS, št. 21/49). Zato so potrebne nove
določbe, ob katerih bo mogoče učinkovito skrbeti za njihovo izvajanje, obenem
pa razširiti te predpise in v njih tudi predvideti morebitne izjeme, npr. od obveznega beljenja lesa iglavcev tam, kjer ni nevarnosti pred škodljivci, s čimer si
bodo organizacije prihranile velike stroške, ki bi jih imele z nepotrebnim beljenjem. Spričo različnega značaja in lege gozdov v naši republiki je tudi predvideno, da občinske skupščine lahko predpišejo dodatne ukrepe za varstvo< gozdov
zoper požare. Končno je treba omeniti še, da je temeljni zakon o gozdovih razveljavil tudi zvezno odredbo o ukrepih za odvrnitev nevarnosti gozdnih požarov,
ki jih utegnejo zanetiti lokomotive gozdnih industrijskih železnic in železnic
javnega prometa (Uradni list FLRJ, št. 54/47). Določbe o tem so v 21., 22. in 23.
členu predloga zakona.
Predlog ima-v 13. in 14. členu nekoliko razširjene določbe o krčitvah gozdov,
upoštevajoč pri tem strokovno pravilno ali pravočasno izvršenih del zaradi katerih je krčitev dovoljena ali naložena. Poskrbljeno je tudi za to, da bodo v zvezi
s krčitvami zavarovani vsi družbeni interesi.
Predlog posebej ureja obratovanje zasebnih žag. Pri tem predvideva (50.
člen) izjemna dovoljenja, ki bi jih izdajali občinski upravni organi le tistim
imetnikom žag v hribovitih in drugih odročnih 'krajih, ki so že doslej imeli
takšna dovoljenja. Pri tem pa more žaga ustrezati predpisanim pogojem. Takšno
dovoljenje se lahko izda le za žaganje hlodovine za domače potrebe prebivalstva
in le začasno od 3 do 5 let ter se lahko podaljša za enako dobo. Spričo ustavnih
določb predlog neposredno dovoljuje (16. člen) žaganje za neposredno lastno
uporabo. V zvezi s tem predlogom še določa, da po poteku 6 mesecev od dneva,
ko bo ta zakon uveljavljen, prenehajo veljati vsa dovoljenja, ki so bila od
dneva njegove uveljavitve izdana zasebnim imetnikom žag. —1 Ta ureditev bo
nedvomno pripomogla k boljši preskrbi lesne predelovalne industrije z lesom.
Pri tem je zelo pomembno tudi dejstvo, da bodo zasebniki v prihodnje lahko
prosto razpolagali le z lesom z negozdnih površin in pa z lesom, ki ga bodo —
če so kmetje — prejemali za neposredno uporabo v svojem gospodarstvu ali
gospodinjstvu.
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Predlog v nasprotju s sedanjim zakonom ne vsebuje nikakršnih omejitev za
primarno predelavo lesa, ki jo opravljajo gospodarske organizacije. Kajti ni
združljivo s samoupravnim značajem teh organizacij in z ustavnimi načeli
o prostem prometu blaga, če bi omejevali to gospodarsko dejavnost in jo administrativno vezali na lesnosurovinska zaledja in na druge posebne pogoje; s tem
bi namreč onemogočali njeno modernizacijo in racionalizacijo. Seveda pa je
perspektiva lesne predelovalne industrije le v trdnejši povezavi z gozdno proizvodnjo, kar pa je stvar ekonomskih integracijskih procesov; to naj bi vplivalo
tudi na opuščanje zastarelih žagarskih in drugih lesnopredelovalnih obratov,
katerih kapacitete so daleč nad proizvodno možnostjo naših gozdov.
Posebej je treba omeniti določbe o kraškem območju in gospodarjenju
na njem (28. člen). Te določbe so potrebne zato, ker gozdovi in gozdna zemljišča
na Krasu ne morajo biti vključeni v gozdnogospodarsko območje, kakor je opredeljeno v 3. členu predloga, marveč je treba predvideti zanje poseben način
financiranja in gospodarjenja, da se tako usposobijo za gozdno proizvodnjo.
Pri tem je -treba pripomniti, da je republiški proračun že tudi doslej (po sedanjem zakonu o gozdovih) prispeval k financiranju omenjenega gospodarjenja.
Resda leže v tem območju tu in tam tudi boljši gozdovi, toda na splošno je to
območje slej ko prej pasivno.
Glede upravnih organov velja omeniti določbe (IX. poglavje) o občinski
in republiški gozdarski inšpekciji, ki so potrebne v zvezi z gospodarjenjem z
gozdovi, ki ga gospodarske organizacije opravljajo docela samostojno' (v okviru
odobrenih gozdnogospodarskih načrtov) in tudi samostjono določajo finančna
sredstva za pospeševanje teh gozdov (sredstva biološke amortizacije), upoštevajoč najnižje zneske, ki jih določi Izvršni svet. Predpisana (42. člen) strokovna
izobrazba naj« bi omogočila, da se postavi služba gozdarske inšpekcije nasproti
kadrovsko močnim gospodarskim organizacijam na bolj strokovno podlago.
Kazenske določbe so v osnutku bistveno dopolnjene in spremenjene v primeri s sedanjim zakonom o gozdovih. Dopolnitve in spremembe so potrebne
zaradi nekaterih novih določb {npr. zaradi prekoračenja rokov za izvedbo
krčitev, zaradi prepovedanega n^tenja ognja v gozdu, zaradi kršitve predpisanega gozdnega reda in dr.) in še zato., ker je glede na zvezne predpise o prekrških potrebno nekatere prekrške iz sedanjega zakona o gozdovih spremeniti
v gospodarske postopke (43. člen). V vseh kazenskih določbah so kazni znatno
zvišane in sicer zato, da ne bi morebitni kršitelji rajši tvegali majhno denarno
kazen, pričakujoč od kršitve predpisa večjo materialno korist. Tudi število varstvenih ukrepov (46. člen) je povečano.
Med prehodnimi določbami jih je nekaj, ki jih je treba posebej omeniti.
To so določbe o prilagoditvi dosedanjih gozdnogospodarskih načrtov novemu
zakonu (47. člen) in določbe o prenehanju dosedanjih občinskih in medobčinskih
gozdnih skladov ter o prenosu sredstev in morebitnih obveznosti teh skladov
na gospodarske organizacije (49. člen).
Predlog predvideva razveljavitev nekaterih predpisov s področja gozdarstva
in lesnega gospodarstva. To je potrebno zato, ker so ti predpisi bodisi zastareli
ali pa vsebuje predlog drugačne določbe; nekatere je bilo treba razveljaviti
zavoljo ustavnih določb, njihovo vsebino pa prevzeti v predlog zakona, kolikor
je bilo to mogoče in potrebno.
Končno vsebuje predlog tudi potrebno formalno (terminološko) ustavno
uskladitev.
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Zakon naj bi začel vlejati 1. julija 1965, in sicer zato, ker bo mogoče
njegove določbe, kolikor so finančnega značaja (ustanovitev biološke amortizacije, prenehanje in razdelitev občinskih in medobčinskih gozdnih skladov),
pač najlaže izvršiti s prieetkom polletja.
III
Predlog vsebuje številne bistvene novosti š področja gozdnega in lesnega
gospodarstva v naši republiki. Utemeljeno je pričakovati, da bo na njegovi
podlagi mogoče v prihodnje bolj povezovati gospodarjenje z gozdovi kot celoto,
t. j. ne glede na lastništvo, in s tem v zvezi učinkovito vplivati na proizvodnjo
lesa iz vseh gozdov, dalje pa tudi na predelavo lesa in promet z njim. Skladno
z ustavnimi določbami predlog prepušča gospodarskim organizacijam vse pravice, ki izvirajo iz gospodarjenja z gozdovi v okviru gozdnogospodarskih načrtov.
Iz tega pa tudi izhaja, da bo zlasti na teh organizacijah ležala pretežna odgovornost za opravljanje zadevnih gospodarskih nalog.
Kolikor gre v predlaganem zakonu za povsem novo besedilo nekaterih
členov, je to pri vsakem členu posebej označeno, medtem ko so spremembe
in dopolnitve besedila v posameznih členih sedanjega zakona podčrtane.

POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svojih sejah
dne 3. in 14. septembra 1965 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni
svet.
V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da Se s predlaganim zakonom predvsem uveljavlja režim gospodarjenja z zasebnimi gozdovi, ki ga omogoča določba zadnjega odstavka 5. člena temeljnega »zakona o gozdovih (Ur. 1. SFRJ,
št. 26/65). Po tej določbi se smejo gozdovi in gozdna zemljišča, na katerih je
lastninska pravica in so zajeti z gozdnogospodarskim območjem, z zakonom
republike dati v gospodarjenje gospodarski organizaciji, kateri so dani v gospodarjenje gozdovi tega gozdnogospodarskega območja, ki so družbena lastnina.
Iz te bistvene spremembe dosedanje pravne ureditve gospodarjenja z zasebnimi
gozdovi izhaja tudi pretežni del drugih sprememb in dopolnitev obstoječega
republiškega zakona o gozdovih.
Ker se s predlaganim zakonom vnašajo znatne spremembe v režim gospodarjenja z gozdovi in ker zakon precej posega v pravice zasebnih lastnikov
gozdov, ki imajo v svoji lasti še 60 °/o gozdov v SR Sloveniji, je bilo v komisiji
izraženo mnenje, da so za uveljavitev in izvedbo novih načel zakona nujno
potrebne ustrezne politične priprave.
V podrobni obravnavi je komisija na seji 14. septembra t. 1. obravnavala
besedilo zakonskega predloga z že vključenimi amandmaji, sprejetimi na seji odbora za proizvodnjo in promet Republiškega zbora dne 6.
septembra 1965 ter na sestanku odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo
in komunalne zadeve Republiškega zbora dne 9. septembra 1965. Komisija je
predlagala naslednje spremembe in dopolnitve:
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K 2. členu:
Besedilo »odloča občinski upravni organ, ki je pristojen za gozdarstvo,
sporazumno z občinskim upravnim organom, ki je pristojen za kmetijstvo« se
spremeni tako, da se glasi: »odloča za gozdarstvo in kmetijstvo pristojni občinski
organ«.
Gozdarska upravna služba v občinski upravi v glavnem ni organizirana
v posebnem upravnem organu, temveč sta gozdarska in kmetijska upravna
služba v večini primerov vključeni v skupen občinski upravni organ za gospodarstvo. Ob nadaljnjem zmanjševanju upravnih pristojnosti na področju gozdarstva in kmetijstva ter ob splošnih ukrepih za zmanjševanje števila delavcev
v javni upravi pa se bodo te službe še bolj skrčile oziroma združevale. Prvotno
besedilo, ki predpostavlja ločene občinske upravne organe za gozdarstvo oziroma
za kmetijstvo, tako ni ustrezalo dejanskemu položaju v organizaciji občinskih
upravnih oirganov in ga je bilo treba ustrezno spremeniti.
K 5. čl enu :
■
V besedilu prvega odstavka se v četrti vrsti beseda »prepustijo« nadomesti
z besedo »dajo«, v peti vrsti pa se beseda »občanov« nadomesti z besedami »na
katerih je lastninska pravica«.
Besedi »gozdovi občanov« se tudi v nadaljnjem besedilu zakonskega predloga na ustreznih mestih nadomestita z besedilom »gozdovi, na katerih je lastninska pravica«.
V tretji vrsti drugega odstavka se besedi »občinska skupščina« nadomestita
z besedama »skupščina občine«.
S spremembami v prvem odstavku se besedilo zakonskega predloga terminološko usklajuje z besedilom temeljnega zakona o gozdovih.
Sprememba v drugem odstavku je redakcijskega značaja. Gozdovi in gozdna
zemljišča ležijo na območju občine, katere skupščini gre glede na to pristojnost
za oddajo gozdov in gozdnih zemljišč v gospodarjenje gozdno-gospodarski organizaciji.
K 6. členu (k besedilu, sprejetem na seji odbora za proizvodnjo in promet
Republiškega zbora dne 6. 9. 1965):
a) Besedilo prvega odstavka se dopolni in izloči v nov 5. a člen, ki
se glasi:
»Z gozdovi se gospodari po gozdno-gospodarskih načrtih. Gozdno-gospodarski načrti so gozdno-gospodarski načrti območij in gospodarski načrti gozdnogospodarskih enot.«
b) Besedilo drugega in naslednjih odstavkov 6. člena tvori novo besedilo
6. člena. V njem se drugi in tretji (prej tretji in četrti) odstavek združita v nov
drugi odstavek, četrti in peti odstavek pa postaneta tretji in četrti odstavek.
c) V prvi vrsti prvega odstavka novega 6. člena se beseda »njih« nadomesti
z besedami »gozdno-gospodarskih načrtih območij«.
K 6. a členu (k besedilu, sprejetem na seji odbora za proizvodnjo in
promet Republiškega zbora dne 6. 9. 1965):
a) Prvi odstavek v prvem odstavku besedila se spremeni tako, da se glasi:
»Gospodarski načrti gozdnogospodarskih enot so podlaga za neposredno
gozdno proizvodnjo.«
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b) V prvi in drugi vrsti drugega odstavka se beseda »vsebovati« nadomesti
z besedo »obsegati«; beseda »veljavnih« v četrti vrsti istega odstavka pa se
nadomesti z besedo »obstoječih«.
c) V prvi vrsti četrtega odstavka se beseda *>Načrti« nadomesti z besedilom
»Gospodarski načrti gozdno-gospodarskih enot«; v idrugi in tretji vrsti istega
odstavka pa se besedi »gozdnogospodarskega načrta« nadomestita z besedilom
»gospodarskega načrta gozdnogospodarske enote«.
č) Besedilo petega odstavka se spremeni in izloči v nov 6. b člen,
ki se glasi:
»Republiški sekretar za gospodarstvo izda tehnične predpise o izdelavi
gozdnogospodarskih načrtov območij in gospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot ter o evidenci njihovega izvrševanja.«
Na seji odbora za proizvodnjo in promet Republiškega zbora predlagano
besedilo 6. in 6. a člena ni jasno razmejevalo določb, ki obravnavajo gozdnogospodarske načrte območij in določb, ki se nanašajo na gospodarske načrte
gozdnogospodarskih enot. V posameznih formulacijah (predvsem v črtrtem in
petem odstavku 6. a člena) sta se pojma gozdnogospodarski načrt in gospodarski
načrt med seboj prepletala in povzročala nejasnost oziroma je bil uporabljen
le izraz »načrt« v taki zvezi, da ni bilo jasno, kdaj gre za gozdnogospodarski
načrt območja in kdaj z;a gospodarski načrt gozdnogospodarske enote.
Spremembe in dopolnitve, ki jih je predlagala komisija, so potrebne zaradi
jasnosti predlaganega zakonskega besedila in sistematične ureditve materije
zakonskega predloga.
K 7. čl enu :
a) V prvi vrsti se med besedi »načrt« in »sprejme« vstavi besedilo »območja
oziroma gospodarski načrt gozdnogospodarske enote«.
b) V četrti vrsti se besedilo »tistih občinskih skupščin« spremeni tako, da
se glasi: »skupščin tistih občin«.
V prvotnem 7. členu zakonskega predloga pa tudi v pozneje spremenjenih
oziroma dopolnjenih členih 6. in 6. a ni bilo rešeno vprašanje, kdo> sprejema in
potrjuje gospodarski načrt gozdnogospodarske enote. Glede na izjavo predstavnika Izvršnega sveta, da mora veljati v tem oziru za gospodarski načrt gozdnogospodarske enote enaka ureditev kot je predvidena za sprejemanje in potrjevanje gozdnogospodarskega načrta območja, je bila predlagana dopolnitev
pod a).
Sprememba pod b) je redakcijskega značaja.
K 9. čl en u :
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Republiški sekretar za gospodarstvo predpiše minimalne pogoje za strokovno usposobljenost
oseb, ki odkazujejo drevje za sečnjo in izda tehnične predpise o. odkazovanju
drevja za posek.«
Republiški upravni organ lahko v javnem interesu določi minimalne pogoje
za strokovno usposobljenost delavcev pri določenih delih oziroma v določenih
službah, pri čemer pa delovna organizacija lahko zaposli pri takem delu tudi
delavce z večjo strokovno usposobljenostjo oziroma zahteva ostrejše pogoje, ne
more pa milejših.
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Republiški sekretarji in drugi funkcionarji na čelu republiških upravnih
organov lahko izdajajo le predpise za izvrševanje zakonov in predpisov Izvršnega
sveta (197. člen ustave SR Slovenije), torej predpise, ki so tehnične narave.
Zato je bilo treba izdajanje predpisov o odkazovanju drevja za posek omejiti
na izdajanje takšnih predpisov.
K 12. čl enu :
Začetek besedila četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »V primerih iz točk c) in č) drugega odstavka ...«
Po mnenju komisije ne more občinski upravni organ izdati po- službeni
dolžnosti oziroma po lastni iniciativi naloga za krčitev gozda v vseh primerih
iz drugega odstavka tega člena, marveč le v primerih, navedenih pod c) in č),
medtem ko se v primerih pod a) in b) lahko izda le dovoljenje za krčenje gozda
na predlog zainteresiranega organa oziroma organizacije.
K 13. členu :
V prvi vrsti tretjega odstavka se besedi »namerava predvideti« nadomestita
z besedo »predvideva«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
V razpravi ob besedilu tega člena je 'bilo v komisiji postavljeno vprašanje,
ali ne prihaja postopek po drugem odstavku tega člena v poštev tudi pred
izdajo dovoljenja za sečnjo na golo, ki poleg krčitve gozda tudi predstavlja
občuten poseg v naravne funkcije gozda. Ob tem je bilo opozorjeno, da se sicer
sečnja na golo omenja v prvem in tretjem odstavku tega člena hkrati s krčitvijo
gozda.
Ker navedeno vprašanje ni pravne narave ter je možna taka ali drugačna
rešitev, komisija ni predlagala spremembe oziroma dopolnitve, temveč na to
vprašanje le opozarja pristojni odbor Republiškega oziroma Gospodarskega
zbora.
K 14. č 1 e n u :
V drugi vrsti se med besedi »se« in »izvajalec« vstavita besedi »investitor
oziroma«.
S predlagano dopolnitvijo postane določba preciznejša. Izvajalec del namreč
marsikdaj ne bo pooblaščen za/ sklepanje sporazuma o izbiri trase in o načinu
sečnje, temveč bo o tem lahko sklepal le investitor. S tem se ustrezno dopolnjuje določba 31. člena zveznega zakona.
K 15. členu :
V drugi in tretji vrsti se črta besedilo: »kakor so tisa, macesen, oreh, črni
gaber in druge drevesne vrste«.
Ilustrativno opisovanje drevesnih vrst na tem mestu ne ustreza, ker se prepušča Izvršnemu svetu pravica, da predpiše omejitve za sečnjo redkih ali pomembnih vrst drevja. Pravno relevantno določanje konkretnih vrst drevja bo
torej predmet ocene Izvršnega sveta in njegovega predpisa.
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K 16. členu (k besedilu, sprejetem na seji odbora za proizvodnjo in
promet Republiškega zbora dne 6. 9. 1965):
a) V prvi vrsti tretjega odstavka se črtata besedi »prvem in«; v četrti vrsti
istega odstavka pa se med besedi »in« ter »lesnopredelovalne« vstavi beseda
»tamkaj šnje«.
b) V tretji vrsti petega odstavka se beseda »tem« nadomesti z besedo
»označevanj u«.
Dovoljenja za žaganje hlodovine po prvem odstavku tega člena so bila že
izdana in se njihova veljavnost le podaljšuje; zato navajanje teh dovoljenj ne
sodi v besedilo tretjega odstavka, ki obravnava postopek v primeru izdajanja
dovoljenj za žaganje hlodovine v bodoče.
Druge spremembe so redakcijskega značaja in so> potrebne zaradi jasnosti
predlaganih določb.
K 17. čl e nu :
V prvi vrsti se črta kot nepotrebno besedilo »predvidenih za .posek«.
K 20. čl enu :
V drugi vrsti prvega odstavka se za besedo »brusnice« vstavi beseda
»kostanj«.
Po mnenju komisije je kostanj toliko pomemben gozdni sadež, da ga je med
sadeži, ki so v 20. členu primeroma našteti, treba izrecno navesti.
K 22. čl enu :
V zadnji vrsti tretjega odstavka se med besedi »zaradi« in »kolonizacije«
vstavi beseda »njihove«.
Dopolnitev je potrebna zaradi jasnosti določbe.
K 23. č 1 e n u :
V prvi vrsti tretjega odstavka se beseda »predpiše« nadomesti z besedo
»določi«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 25. členu :
V prvi vrsti se beseda »natančnejše« nadomesti z besedo »tehnične« iz
razlogov, navedenih ob amandmaju k 9. členu zakonskega predloga.
K 28. č 1 e n u :
V predzadnji vrsti se besedilo »Glavna naloga tega zavoda je ...« nadomesti
z besedilom »Glavni nalogi tega zavoda sta...«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 31. čl enu :
Celoten člen se črta. Crtanje člena je predlagal predstavnik Izvršnega sveta.
Komisija se je s predlogom strinjala.
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K 32. členu :
V prvi vrsti drugega odstavka se med besedi »varovalne« in »ali« vstavi
beseda »gozdove«.
V četrti in peti vrsti drugega odstavka se besedilo »ali organ, ki ga Izvršni
svet za to pooblasti« nadomesti z besedilom »ali republiški upravni organ, ki
ga določi Izvršni svet«.
Spremembi sta redakcijskega značaja in bolj precizirata vsebino besedila.
K 33. č 1 e n u :
V prvi in drugi vrsti se nedoločna oblika pridevnika »varovalen« spremeni
v določeno obliko »varovalni«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 34. č 1 e n u :
V 3. točki prvega odstavka se besede »vetrom in vodo« nadomestijo z besedami »vetrom, vodo in plazovi«.
Besedilo drugega odstavka se izloči v nov 34. a člen.
Dopolnitev besedila 3. točke je predlagal predstavnik Izvršnega sveta in
se je komisija s predlogom strinjala.
Medtem ko prvi odstavek 34. člena obravnava varovalne gozdove, se drugi
odstavek nanaša na gozdove s posebnim namenom, zaradi česar je potrebna
izločitev besedila drugega odstavka v samostojen člen.
Za 35. členom se vstavi nov 35. a člen z naslednjim besedilom:
»Ne glede na določbe 32. in 35. člena tega zakona lahko Izvršni svet z
odlokom razglasi posamezne gozdove za varovalne gozdove ali za gozdove s posebnim namenom, če je to potrebno zaradi varovanja splošnih družbenih koristi.
Z odlokom.iz prejšnjega odstavka se v skladu z namenom teh gozdov določi
tudi način gospodarjenja z njimi.«
Dopolnitev zakonskega predloga z navedenim novim členom je predlagal
predstavnik Izvršnega sveta in se je komisija s predlogom strinjala.
K 36. č 1 e n u :
V drugi vrsti prvega odstavka se beseda »prepuščeni« nadomesti z besedo
»dani«.
Sprememba je terminološkega značaja in je v zvezi s predlagano spremembo k 5. členu zakonskega predloga.
K 37. č 1 e n u :
Besedilo člena se razdeli v. dva nova člena, tako da prvi odstavek tvori
novi 37. člen, preostalo besedilo pa no v i. 37. a člen.
V novem 37. členu (prejšnjem prvem odstavku 37. člena) se dodata še nov
tretji odstavek z besedilom:
»Pravice lastnikov gozdov iz prejšnjega odstavka se določijo v statutu
gospodarske organizacije oziroma v splošnem aktu njene delovne enote.
Določbe statuta oziroma splošnega akta iz prejšnjega odstavka veljajo, ko
jih potrdi pristojna občinska skupščina.«
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V novem 37 a členu (prejšnje besedilo drugega in nadaljnjih odstavkov 37. člena):
a) se v prvi vrsti prvega odstavka beseda »prepuščenega« nadomesti z besedo »danega«;
b) v prvi točki se besedilo zadnjega stavka spremeni tako, da se glasi:
»Količino in vrste lesa določa okvirno skupščina občine, na katere območju
ležijo prizadeti gozdovi, in sicer potem, ko je dobila mnenje in predloge gospodarske organizacije«;
c) v tretji in četrti vrsti besedila četrte točke se črtajo besede »poseka,
spravila in prevoza lesa«;
č) v drugem odstavku (prejšnji tretji odstavek 37. člena) se besedi »prejšnjih odstavkov« nadomestita z besedama »prejšnjega odstavka«;
d) v naslednjem odstavku ise v prvi vrsti besede »ki je last občana .ali
civilnopravne osebe« nadomestijo z besedami: »na katerem je lastninska pravica«; v ,četrti in šesti vrsti se beseda »drugega« nadomesti z besedo »prvega«
ter črta zadnji stavek, ki se glasi: »Gospodarske organizacije morajo pri reševanju teh vprašanj sodelovati s pristojnimi občinskimi skupščinami.«
Uvajanje kmečkih lastnikov gozdov v upravljanje gospodarskih organizacij,
ki gospodarijo z njihovimi gozdovi, je toliko poseben in značilen element zakonskega predloga, da ga je po predlogu komisije treba precizneje formulirati
ter materijo o tem izločiti v samostojen člen in ustrezno dopolniti. Zato se
prejšnjemu prvemu odstavku 37. člena zakonskega predloga dodajata dva nova
odstavka, vsi trije pa tvorijo nov 37. člen. Ker predlog zakona podrobneje ne
fiksira pravic lastnikov gozdov pri upravljanju gospodarske organizacije in to
vprašanje v celoti prepušča statutu gospodarske organizacije oziroma splošnemu
aktu njene delovne enote, je po mnenju komisije tu nujno potrebna ustrezna
ingerenca občinske skupščine. To je izvršeno v obliki, ki jo dopušča določba
četrtega odstavka 80. člena ustave SR Slovenije, in sicer v tem smislu, da mora
ustrezne določbe statuta gospodarske organizacije oziroma splošnega akta njene
delovne enote potrditi pristojna občinska skupščina.
Spremembo v prvi točki prvega odstavka 37. a člena glede pristojnosti za
določanje količine in vrste lesa, ki pripada lastniku gozda, danega v gospodarjenje gospodarski organizaciji, je predlagal predstavnik Izvršnega sveta. Komisija se je s predlogom strinjala.
Crtanje dela besedila 4. točke prvega odstavka 37. a člena je potrebno zaradi
skladnosti z določbo drugega odstavka 11. člena temeljnega zakona o gozdovih.
Sprememba besedila prejšnjega tretjega odstavka je redakcijskega značaja.
Besedilo zadnjega stavka v drugem odstavku 37. a člena je treba črtati,
ker se-z republiškim zakonom ne more posebej predpisati obvezno' sodelovanje
gospodarske organizacije z občinsko skupščino. Taka rešitev ne bi ustrezala
odnosu gospodarska organizacija — občinska skupščina, kakršen je postavljen
v našem političnem sistemu. Gospodarska organizacija sodeluje z občinsko
skupščino predvsem pri pripravi občinskega družbenega plana in drugih splošnih aktov, sicer pa izvaja njene splošne akte; gospodarski organizaciji se ne
more naložiti obvezno sodelovanje v zadevah njenega gospodarjenja.
K 38. č 1 e n u :
V zadnji vrsti 'drugega odstavka se beseda »občinskem« nadomesti z besedo
»pristojnem«.
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Za obravnavanje spora je v tem primeru lahko pristojno tudi okrožno sodišče (glede na večjo vrednost spornega predmeta).
K 39. členu (k besedilu, sprejetem na seji odbora za proizvodnjo in
promet Republiškega zbora dne 6. 9. 1965):
V besedilu drugega odstavka se besedi »minimalne pogoje« nadomestita
z besedo »merila«.
Spremembo' je predlagal predstavnik Izvršnega sveta in se je komisija
s predlogom strinjala.
K 41. čl en u :
V četrti vrsti prvega odstavka se beseda »uslužbencev« nadomesti z besedo
»delavcev«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 43. členu :
V besedilu 4. točke prvega odstavka se beseda »37. člena;« nadomesti z besedo »37. a člena;«.
'
»
Po mnenju komisije prihaja v poštev kaznovanje delovne organizacije za
gospodarski prestopek le zaradi kratenja pravic iz novega 37. a člena, medtem
ko eventualna kršitev samoupravnih pravic iz prvega odstavka 37. člena ne bi
predstavljala gospodarskega prestopka.
K 45. členu :
V besedilu 6. točke prvega odstavka se v drugi vrsti beseda »prepuščen«
nadomesti z besedo »dan«, v zadnji vrsti pa se besede »drugega odstavka 37.
člena« nadomestijo z besedilom »prvega odstavka 37. a člena«.
V besedilu 7. točke prvega odstavka se besedilo »50. členom.« nadomesti
s »16. členom.«
V drugi vrsti drugega odstavka se beseda »iz« nadomesti z besedo »zaradi«.
Vse navedene spremembe so redakcijskega značaja.
K 47. č 1 e n u :
Besedilo tega člena, vključno z amandmaji, ki so bili sprejeti na seji odbora
za proizvodnjo in promet Republiškega zbora dne 6. 9. 1965, se spremeni tako,
da se glasi:
»Gozdnogospodarski načrti za gozdnogospodarska območja morajo biti sprejeti v petih letih potem, ko začne veljati ta zakon.
V treh letih potem, ko bodo izdani predpisi iz 6. b člena tega zakona, morajo
biti sedanji gospodarski načrti gozdnogospodarskih enot prilagojeni določbam
tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov. V enakem roku je treba
sprejeti gospodarske načrte za gozdnogospodarske enote, za katere načrti še
niso izdelani.«
Spremembe in dopolnitve, ki jih je predlagala komisija, so potrebne zaradi
jasnosti predlaganega zakonskega besedila, ki prej ni precizno razmejevalo rokov
za sprejem gozdnogospodarskih načrtov oziroma za sprejem in prilagoditev gospodarskih načrtov.
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Za 49. členom se vstavi nov 49. a člen z naslednjim besedilom:
»Gozdovi, ki se na dan uveljavitve tega zakona upravljajo kot gozdovi
s posebnim namenom, veljajo še naprej za gozdove s posebnim namenom.«
Dopolnitev zakonskega predloga z navedenim novim členom je predlagal
predstavnik Izvršnega sveta in se je komisija s predlogom strinjala.
K 53. č len u :
Besedilo »1. julija 1965« se nadomesti z besedilom »»osmi dan po objavi v
»Uradnem listu SRS«.««
Spremembo je predlagal predstavnik Izvršnega sveta in se je komisija s
predlogom strinjala.
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami in dopolnitvami. strinjal ter so tako postale sestavni del zakonskega predloga.
Komisija ni izvršila redakcijskih popravkov v besedilu zakonskega predloga
v primerih, ko se je z amandmajem spremenil isti termin samo na enem mestu,
niti končne prenumeracije členov, ki jo je treba izvesti glede na to, da so z
amandmaji nekateri členi dodani oziroma izpuščeni. To bo naloga njene redakcijske komisije, če bo zakonski predlog sprejet s predlaganimi spremembami
in dopolnitvami.
Z a konoda j no-pr avna komisija meni, da je zakonski predlog s predlaganimi
spremembami in dopolnitvami v skladu s pravnim sistemov ter predlaga, da
ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta.
Št.: 321-6/65
Ljubljana, 14. 9. 1965
Odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije
je na seji dne 6. septembra 1965 obravnaval predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o gozdovih, katerega je Skupščini SR Slovenije predložil
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Predloženi zakon izhaja iz določil temeljnega zakona o gozdovih (Ur. 1. SFRJ
26-470/65) in iz dosedanje ureditve gospodarjenja z gozdovi v naši republiki,
vnaša pa dve novosti, ki bosta po mnenju odbora prispevali k nadaljnjemu
izboljšanju gospodarjenja z gozdovi — ustanovitev gozdnogospodarskih območij
z eno samo gozdnogospodarsko organizacijo in povezovanje gospodarjenja z
gozdovi, na katerih je lastninska pravica, s splošno gospodarsko politiko in družbenoekonomskim sistemom.
Odbor je bil v načelni razpravi mnenja, da predlog zakona ne ureja v zadostni meri nekaterih družbenopolitičnih in ekonomskih problemov v odnosih
med gozdnogospodarskimi organizacijami in zasebnimi lastniki gozdov. Ti
problemi se nanašajo predvsem na zagotovitev pravic zasebnih lastnikov gozdov
v statutih gozdnogospodarskih organizacij in na vsebinsko uskladitev teh statutarnih določil z intencijami predlaganega zakona. Zato je potrebna širša družbeno-politična akcija, ki mora težiti, da se statuti organizacij tem ciljem prilagode, upoštevajoč pri tem tudi vse specifične pogoje posameznih gozdnogospodarskih območij.
Odbor je nadalje smatral, da predloženi zakon pušča odprto vprašanje obnove in gospodarjenja z gozdovi na območjih s slabo donosnimi in degradiranimi gozdovi in ne daje zagotovitve, da se bo preskrba lesno-predelovalne
industrije z lesom bistveno izboljšala.
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Odbor je mnenja, da je treba dati poseben poudarek uporabi sredstev
biološke amortizacije. Uporaba teh sredstev je v predlogu zakona sicer 'predvidena, vendar obstoji možnost, da bodo gozdnogospodarske organizacije izdatke
za obnovo gozdov prekomerno obremenjevale s previsokimi režijskimi stroški.
Zato je potrebno v spremljajočih predpisih skrbno določiti višino in uporabo
teh sredstev. V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga pa je odbor
obenem s spremembami in dopolnitvami, sprejetimi na seji zakonodajno-pravne
komisije Skupščine SR Slovenije, dne 3. septembra 1965, sprejel tudi naslednje
amandmaje:
K 2. členu: VI. vrsti se črta besedilo »kakšno z gozdnim drevjem
zaraščeno««;
v 2. vrsti se za besedo »gozd« vstavi besede »oziroma gozdno zemljišče«.
Prva sprememba je redakcijskega značaja, z drugo pa se sporno zemljišče
razširi tudi na gozdno zemljišče, s čimer je dosežena skladnost z zveznim
zakonom.
K 3. členu: Črta se zadnji odstavek.
Ustanovitev gozdnogospodarskih enot je ekonomsko-tehnično vprašanje,
ki ga samostojno rešujejo gospodarske organizacije.
K 6. členu : Člen se nadomesti z dvema novima in sicer:
6. člen: »Z gozdovi se po posameznih gozdnogospodarskih območjih gospodari na podlagi gozdnogospodarskih načrtov območij.
V njih mora biti podana ekonomska osnova za pospeševanje gozdne proizvodnje, zlasti glede izboljšanja biološkega stanja gozdov, tehnične opremljenosti in gradnje gozdnega prometnega omrežja.
Gozdnogospodarski načrt mora biti usklajen s splošnim gospodarskim razvojem v območju, zlasti mora upoštevati razvoj lesno-predelovalne industrije
in druge potrebe po lesu, razvoj kmetijske proizvodnje ter drugih gospodarskih
dejavnostih. Usklajen mora biti s splošnimi regionalnimi in drugimi gospodarskimi načrti.
Posebej mora obravnavati pomen gozdov pri oblikovanju kulturne pokrajine, njihovo zaščitno nalogo pri ustvarjanju naravnega ravnovesja v prostoru ter njih pomen za turizem, lovstvo-, rekreacijo in drugo.
V gozdnogospodarski načrt območja se vključujejo tudi gozdovi, ki so na
podlagi petega odstavka 5. člena temeljnega zakona o gozdovih iz območja
izvzeti, vendar pa sestavljajo z drugimi gozdovi v območju zaključeno celoto.
Gozdnogospodarski načrt območja se izdela praviloma za dobo desetih koledarskih let.«
6. a člen : »Podlaga za neposredno' gozdno proizvodnjo so gospodarski
načrti gozdnogospodarskih enot. Ti načrti morajo biti izdelani za vse gozdove
in gozdna zemljišča ne glede na lastništvo. Sestavljeni morajo biti tako, da
upoštevajo napredna načela gospodarjenja z gozdovi in sodobne izsledke gozdarske vede, da se trajno ohranjajo vrednosti gozdov in njihove splošno koristne funkcije, ter da se zagotavlja nenehno naraščanje prirastka in donosov
gozdov.
Gospodarski načrti gozdnogospodarskih enot morajo vsebovati opis stanja
gozdov in cilje gospodarjenja, vrsto in obseg del ter ukrepe za dosego teh ciljev,
opis semenskih sestojev, izločenih po veljavnih predpisih o semenju, določbe
o ukrepih za gospodarjenje s temi sestoji, določbe glede vrste in števila divjadi,
28
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ki jo je dovoljeno gojiti v gozdu, da ne ovira pravilnega gospodarjenja z gozdovi,
upoštevajoč pri tem lovskogospodarski načrt.
Gospodarski načrt gozdnogospodarske enote mora vsebovati določbe o ekonomsko-finančni podlagi za gospodarjenje.
Načrti se izdelujejo praviloma za deset koledarskih let. Po preteku te dobe
se izdela obnova gozdnogospodarskega načrta, ki velja za nadaljnjih deset koledarskih let. Morebitne spremembe in dopolnitve načrta se uveljavljajo za razdobje, za katero načrt še velja.
Republiški sekretar za gospodarstvo izda tehnične predpise o izdelavi gozdnogospodarskih načrtov, navedenih v tem in prejšnjem členu tega zakona in
o evidenci njihovega izvrševanja.«
S to dopolnitvijo se posebej obravnava gozdnogospodarska območja in
posebej enote, ki so po vsebini in kvaliteti različni — prva so kompleksnoekonomskega značaja, druge pa tehnološko-proizvodnega značaja.
Besedilo teh dveh novih členov je predložil predstavnik Izvršnega sveta,
upoštevana pa je že sprememba in dopolnitev zakonodajno-pravne komisije
k 6. a členu (k zadnjemu odstavku prvotnega 6. člena).
K naslovu IV. poglavja: Črta se beseda: »VARSTVO«.
Varstvo gozdov je zajeto v posebnem V. poglavju.
K 13. č 1 e n u : V drugi vrsti drugega odstavka se besede »za takšno določbo« nadomestijo z besedo »zato«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 16. členu : Besedilo člena se črta in se "nadomesti z: naslednjim:
»Žaganje hlodovine za neposredno domačo potrebo prebivalstva je dovoljeno zasebnim lastnikom in drugim imetnikom zasebnih žag, ki imajo dovoljenje
na dan, ko začne veljati ta zakon.
Izjemoma je mogoče na novo dovoliti žaganje hlodovine za namene iz
prejšnjega odstavka tudi lastnikom in drugim imetnikom zasebnih žag v hribovitih in drugih odročnih krajih, ki takega dovoljenja nimajo, pa je zaradi
krajevnih potreb obratovanje takšne žage smotrno.
Dovoljenje za žaganje hlodovine po prvem in drugem odstavku tega člena
izda za gozdarstvo pristojni občinski upravni organ, potem ko je dobil mnenje
tamkajšnje gozdnogospodarske organizacije in lesnopredelovalne industrije.
Za žaganje lesa za neposredno domačo uporabo lastnika ali imetnika žage
ni potrebno dovoljenje.
Les za domačo uporabo mora biti posebej označen. Označen je opravi gospodarska organizacija, ki gospodari z gozdom. Podrobne predpise o tem izda
republiški sekretar za gospodarstvo.«
Spremembo je predlagal predstavnik Izvršnega sveta in se je odbor s predlogom strinjal, ker smatra, da popolna omejitev nadaljnjega razvoja zasebnih
žagarskih kapacitet ne bi bila primerna in da bodo potrebe in ekonomski
interes odločale o rentabilnosti obstoječih žag in o potrebi odpiranja novih.
Odbor ob obravnavi tega člena zaradi pomanjkanja kompleksne ocene ni
mogel dati konkretnega predloga o tem, kakšna naj bi bila politika v primarni
predelavi lesa glede na njene kapacitete. Zato odbor zahteva, da sekretariat
za gospodarstvo izdela analizo tehničnih sposobnosti, možnosti obdelave lesa
in kapacitet teh obratov, na podlagi katere bi se po potrebi ustrezno dopolnil
zakon o gozdovih.
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K 20. členu : VI. odstavku se zadnji stavek nadomesti z :»V gozdu
je -dovoljeno čebelarjenje.«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 21. členu : Grta se stavek, ki se začne v 6. vrsti 1. odstavka:
»Turisti, nabiralci gozdnih sadežev in ... prostore, kjer je dovoljeno netiti
ogenj.«.
S tem se prepove vsako kurjenje ognja turistom in ostalim obiskovalcem
gozdov, ker samo dosledna prepoved predstavlja učinkovito preventivo pred
nevarnostjo
požara.
/
K 28. členu : VI. vrsti se besede »v Slovenskem primorju« nadomestijo
z besedilom »na Krasu in na območjih, ki so z njim neposredno povezana «.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 36. členu : 2. odstavek se pravilno glasi: »Gospodarska organizacija
mora gospodariti z gozdovi tako, da pri tem vzbuja interes kmečkega prebivalstva za sodelovanje v gozdni in v kmetijski proizvodnji ter drugih dejavnostih in tako ohranjuje naravno in gospodarsko ravnovesje.«.
Odbor se je strinjal s pripombo zakonodajno-pravne komisije glede sodelovanja gospodarskih organizacij s pristojnimi občinskimi skupščinami, poleg
tega pa je bil tudi mnenja, da bi moralo kmečko prebivalstvo biti zainteresirano
za sodelovanje pri proizvodnji na celotnem ozemlju republike, ne pa samo v
hribovitih območjih, kakor je to navajal predlog zakona.
K 37. členu : 1. odstavek se spremeni in je sledeč: »Kmetje — lastniki
gozdov so upravičeni sodelovati v upravljanju gospodarske organizacije in
en0t V tistih zadevah ki se
gozdovi
>
tičejo gospodarjenja z njihovimi
— v 2. odstavku, katerega je sestavila zakonodajno-pravna komisija in je
postal sestavni del zakonskega predloga, se v zadnji vrsti besedi »gozdnega
obrata« nadomestita z besedama »delovne enote«.
Spremembi sta [redakcijskega značaja.
K 39. členu : Člen se dopolni in se glasi — 1. odstavek: »Gospodarska
organizacija mora iz sredstev, ki jih pridobi iz gospodarjenja z gozdovi na.
katerih je lastninska pravica, izločiti ustrezen del za biološko amortizacijo teh
gozdov. Ta sredstva morajo uporabljati za pospeševanje gozdov, na katerih je
lastninska pravica, po predpisih, ki veljajo za uporabo sredstev biološke amortizacije gozdov v družbeni lastnini.«;
— 2. odstavek se spremeni in se glasi: »Izvršni svet predpiše minimalne
P°g°je za računanje biološke amortizacije.«.
Spremembi sta redakcijskega značaja.
K 47. členu: V 4. vrsti se beseda »izdelati« nadomesti z besedo »sprejeti«;
^
— členu se doda odstavek: »Gozdnogospodarske načrte za gozdnogospodarska območja je treba sprejeti v roku 5 let po sprejetju tega zakona.«.
S to dopolnitvijo se določi rok za izdelavo načrtov tudi za gozdnogospodarska območja, v čeimer je bil predlog zakona pomanjkljiv.
K 49. členu: V zadnji vrsti se pred besedo »morebitne« vstavi beseda
»tudi«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
28»
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K 50. členu : Člen se črta, ker je vsebinsko zajet že v 16. členu; ostalim
členom se spremeni zaporedne številke.
Predstavnik Izvršnega sveta se je z omenjenimi spremembami m d opol
nitvami zakonskega predloga strinjal.
Odbor za proizvodnjo in promet predlaga Republiškemu zboru, da sprejme
predloženi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih skupno z
navedenimi amandmaji.
,
,,
Odbor je za poročevalca določil Franca Lubeja, podpredsednika odbora za
proizvodnjo in promet.
St.: 321-6/65
Ljubljana, dne 8. 9. 1965
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora
Skupščine SR Slovenije je na 33. seji dne 7. septembra 1965, 34. seji dne 15. septembra 1965 in na 35. seji -dne 13. oktobra 1965 obravnaval predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih, ki ga je Skupščini SR Slovenije
predložil Izvršni svet.
_
Predlog zakona je izdelan na podlagi določil temeljnega zakona o gozdovih
(Ur 1 SFRJ št 26/65) in dosedanje ureditve gospodarjenja z gozdovi v naši
republiki in'prinaša dve novosti, in sicer: ustanovitev gozdnogospodarskih
območij z eno gozdnogospodarsko organizacijo in dodelitev gozdov, na katerih
je lastninska pravica, v gospodarjenje tem organizacijam.
V načelni razpravi so bili člani odbora mnenja, da bo po sprejetju zakona
ostalo odprtih še nekaj vprašanj, ki so v neposredni zvezi z gospodarjenjem
z gozdovi. Ni urejeno plačevanje prispevkov in davkov iz zasebnih gozdov, zato
bo potrebno opozoriti merodajne organe na izdajo tozadevnih predpisov. Promet
z lesom je tudi pomanjkljivo rešen, saj sloni po določilih zakonskega, predloga
na sistemu distribucije, ki zapira tržišče, kar je v nasprotju z intencijami delovanja tržnih zakonov. Takšen sistem prometa z lesom tudi ne bo odpravil
pomanjkanja lesne surovine v industriji, kakor tudi v drobni obrti, kjer je zlasti
pereče. Člani odbora se v razpravi še poudarili, da ostane odprto vprašanje
pravilnega vlaganja sredstev tudi v ona neizkoriščena gozdna rastišča, kjer
gospodarijo ekonomsko najšibkejše gozdnogospodarske organizacije.
V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je odbor sprejel amandmaje in spremembe, ki jih je predložil odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora na seji dne 6. septembra 1965, in sicer.
K 2. členu : VI. vrsti se črta besedilo -kakšno z gozdnim drevjem
zaraščeno«;
.
,—
— v 2. vrsti se za besedo -gozd« vstavi besede »oziroma gozdno zemljišče«.
K 3. členu: Crta se zadnji odstavek.
K 6 členu : Člen s.e nadomesti z dvema novima, in sicer:
6. člen: »Z gozdovi se po; posameznih gozdnogospodarskih območjih
gospodari na podlagi gozdnogospodarskih načrtov območij.
V njih mora biti podana ekonomska osnova za pospeševanje gozdne proizvodnje, zlasti glede izboljšanja biološkega stanja gozdov, tehnične oprem jenosti in gradnje gozdnega prometnega omrežja.
, „ .
, , •
Gozdnogospodarski načrt mora biti usklajen s .splosmm gospodarskim
razvojem v območju, zlasti mora upoštevati razvoj lesno-predelovalne industrije in druge potrebe po lesu, razvoj kmetijske proizvodnje ter drugih gospo-
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darskih dejavnostih. Usklajen mora biti s splošnimi regionalnimi in drugimi
gospodarskimi načrti.
■
Posebej mora obravnavat pomen gozdov pri oblikovanju kulturne pokrajine,
njihovo zaščitno nalogo pri ustvarjanju naravnega ravnovesja v prostoru ter
njih pomen za turizem, lovstvo, rekreacijo in drugo.
V gozdnogospodarski načrt območja se vključujejo tudi .gozdovi, ki so na
podlagi petega odstavka 5. člena temeljnega zakona o gozdovih iz območja
izvzeti, vendar pa sestavljajo z drugimi gozdovi v območju zaključeno celoto.
Gozdnogospodarski načrt območja se izdela praviloma za dobo desetih koledarskih let.«
6. a člen: »Podlaga za neposredno gozdno proizvodnjo so gospodarski
načrti gozdnogospodarskih enot. Ti načrti morajo biti izdelani za vse gozdove
in gozdna zemljišča ne glede na lastništvo'. Sestavljeni morajo biti tako, da upoštevajo napredna načela gospodarjenja z gozdovi in sodobne izsledke gozdarske
vede, da se trajno ohranjajo vrednosti gozdov in njihove splošno koristne
funkcije, ter da se zagotavlja -nenehno naraščanje prirastka in donosov gozdov.
Gospodarski načrti gozdnogospodarskih enot morajo vsebovati opis stanja
gozdov in cilje gospodarjenja, vrsto in obseg del ter ukrepe za dosego teh ciljev;
opis semenskih sestojev, izločenih po veljavnih predpisih o semenju, določbe
o ukrepih za gospodarjenje s temi sestoji, določbe gled vrste in števila divjadi;
ki jo je dovoljeno gojiti v gozdu, da ne ovira pravilnega gospodarjenja z gozdovi,
upoštevajoč pri tem lovskogospodarski načrt.
Gospodarski načrt gozdnogospodarske enote mora vsebovati določbe o eko->
nomsko-finančni podlagi za gospodarjenje.
Načrti se izdelujejo praviloma za deset koledarskih let. Po preteku te dobe
se izdela obnova gozdnogospodarskega načrta, ki velja za nadaljnjih deset
koledarskih let. Morebitne spremembe in dopolnitve načrta se uveljavljajo za
razdobje, za katero načrt še velja.
Rpubliški sekretar za gospodarstvo izda tehnične predpise o izdelavi gozdnogospodarskih načrtov, navedenih v tem in prejšnjem členu tega zakona in o
evidenci njihovega izvrševanja.«
K naslovu IV. p o g 1 a v j a : Crta se beseda: »VARSTVO«.
K 13. členu : V drugi vrsti drugega odstavka se besede »za takšno določbo« nadomestijo z besedo »zato«.
K 16. členu : Besedilo se črta in se nadomesti z naslednjim:
»Žaganje hlodovine za neposredno domačo potrebo prebivalstva je dovoljeno zasebnim lastnikom in drugim imetnikom zasebnih žag, ki imajo dovoljenje na dan, ko začne veljati ta zakon.
Izjemoma je mogoče na novo dovoliti žaganje hlodovine za namene iz prejšnjega odstavka tudi lastnikom in drugim imetnikom zasebnih žag v hribovitih
in drugih odročnih krajih, ki takega dovoljenja nimajo, pa je zaradi krajevnih
potreb obratovanje takšne žage smotrno.
Dovoljenje za žaganje hlodovine po prvem in drugem odstavku tega člena
izda za gozdarstvo pristojni občinski upravni organ, potem ko je dobil mnenje
tamkajšnje gozdnogospodarske organizacije in lesnopredelovalne industrije.
Za žaganje lesa za neposredno domačo uporabo lastnika ali imetnika žage
ni potrebno dovoljenje.

438

Prilogo

Les za domačo uporabo mora biti posebej označen. Označenje opravi gospodarska organizacija, ki gospodari z gozdom. Podrobne predpise o tem izda republiški sekretar za gospodarstvo.«
K 20. členu : VI. odstavku se zadnji stavek nadomesti z: »V gozdu je
dovoljeno čebelarj en j e.«.
K 21. členu : Črta se stavek, ki se začne v 6. vrsti 1. odstavka:
»Turisti, nabiralci gozdnih sadežev in ...prostore, kjer je dovoljeno netiti
•ogenj.«.
K 28. členu : VI. vrsti se besede »v Slovenskem primorju« nadomestijo
z besedilom »na Krasu in na območjih, ki so z njim neposredno povezana.«.
K 36. členu : 2. odstavek se pravilno glasi: »Gospodarska organizacija
mora gospodariti z gozdovi tako, da pri tem vzbuja interes kmečkega prebivalstva za sodelovanje v gozdni in v kmetijski proizvodnji ter drugih dejavnostih
in tako ohranjuje naravno in gospodarsko ravnovesje.«.
K 37. členu : 1. odstavek se spremeni in je sledeč: »Kmetje — lastniki
gozdov so upravičeni sodelovati v upravljanju gospodarske organizacije in njenih
delovnih enot v tistih zadevah, ki se tičejo gospodarjenja z njihovimi gozdovi.«;
—' v 2. odstavku, katerega je sestavila zakonodajno-pravna komisija in je
postal sestavni del zakonskega predloga, se v zadnji vrsti besedi »gozdnega
obrata« nadomestita z besedama »delovne enote«,
K 39. členu : Olen se dopolni in se glasi — 1. odstavek: »Gospodarska
organizacija mora iz sredstev, ki jih pridobi iz gospodarjenja z gozdovi, na katerih je lastninska pravica, izločiti ustrezen del za biološko amortizacijo' teh
gozdov. Ta sredstva se morajo uporabljati za pospeševanje gozdov, na katerih je
lastninska pravica, po predpisih, ki veljajo za uporabo sredstev biološke amortizacije gozdov v družbeni lastnini.«;
— 2. odstavek se spremeni in se glasi: »Izvršni svet predpiše minimalne
pogoje za računanje biološke amortizacije.«.
K 47. členu: V 4. vrsti se beseda »izdelati« nadomesti z besedo »sprejeti«;
— členu se doda odstavek: »Gozdnogospodarske načrte za gozdnogospodarska območja je treba sprejeti v roku 5 det po sprejetju tega zakona.«.
K 49. členu: V zadnji vrsti se pred besedo »morebitne« vstavi beseda
»tudi«.
K 50. členu: Člen se črta, ker je vsebinsko zajet že v 16. členu; ostalim
členom se spremeni zaporedne številke.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je na zadnji seji
sprejel tudi spremembe in dopolnitve, ki jih je k zakonskemu besedilu z že
vključenimi amandmaji odbora za proizvodnjo in promet Republiškega zbora
in odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Republiškega zbora dne 9. septembra 1965 predložila zakonodajno-pravna komisija
Skupščine SR Slovenije na svojih sejah dne 3. in 14. septembra 1965, kakor
tudi spremembe in dopolnitve, ki sta jih predlagala odbor za proizvodnjo in
promet Republiškega zbora in zakonodajno-pravna komisija na skupni seji dne
17. 9. 1965.
Z vsemi navedenimi spremebami in dopolnitvami se je predstavnik Izvršnega sveta strinjal in so postale sestavni del zakonskega predloga.
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Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zibora,
odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora in zakonodajno-pravna komisija se strinjajo tudi z vsemi dopolnitvami, ki jih je predlagal predstavnik
Izvršnega sveta.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora
daje k predlogu zakona še naslednje spremembe:
K 13. členu : VI. vrsti 2. odstavka se začetno besedilo dopolni tako,
da se glasi:
»Pred izdajo dovoljenja ali naloga za sečnjo na golo oziroma za krčitev
gozda. ..«;
Odbor je mnenja, da mora biti postopek za izdajo dovoljenja za sečnjo
na golo enak kot za krčitev gozda, ki je predpisan v 2. odstavku 13. člena.
K 37. a členu: V 3. vrsti 1. točke 1. odstavka se med besedi »suha roba«
in »obodarstvo« vstavi besedica »in«.
S to dopolnitvijo se obseg domače lesne obrti omejuje na omenjeni dve
dejavnosti.
Predstavnik Izvršnega sveta se je strinjal tudi z gornjimi spremembami
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov.
Odbor za proučevanje zakonskih in dirugih predlogov predlaga Gospodarskemu zboru, da sprejme predloženi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o gozdovih skupno z navedenimi amandmaji.
Odbor je za poročevalca določil poslanca Sava Vovka.
Št.: 321-6/65
Ljubljana, 19. oktobra 1965
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije in odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije sta na skupni seji
dne 17. septembra 1965 obravnavala amandmaje in spremembe, ki so jih k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih predložili Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije, zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije ter poslanec Republiškega zbora tovariš
Viktor Seitl.
Odbor za proizvodnjo in promet je brez pripomb sprejel dopolnitve, ki jih
je k zakonskemu predlogu naknadno predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in sicer, da se za 35. in 49. členom zakonskega predloga dodata nov 35. a
in 49. a člen.
Odbor ni imel pripomb k amandmajem zaikonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije k 6., 6. a, 7., 12., 16., 20., 37. a, 39., 43., 45. in 47. členu ter k
amandmaju odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve
k 8. členu zakonskega predloga, ki se glasi:
za besedo »lesa-« se doda besedilo »v gozdni proizvodnji«.
S to dopolnitvijo se točneje določi, da člen obravnava izkoriščanje lesa v
gozdni proizvodnji, ne pa tudi izkoriščanje lesa v drugih panogah proizvodnje.
Zakonodajno-pravna komisija in odbor za proizvodnjo in promet sta se strinjala z amandmajema, sprejetima na seji odbora za proučevanje zakonskih in
drugih predlogov Gospodarskega zbora in sicer:
1. k 13. členu, v katerem se v 1. vrsti 2. odstavka začetno besedilo dopolni
tako, da se glasi:
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»Pred izdajo dovoljenja ali naloga za sečnjo na golo oziroma za krčitev
gozda..
Komisija in odbor namreč smatrata, da postopek po 2. odstavku 13. člena
prihaja v poštev tudi pred izdajo dovoljenja za sečnjo na golo, kar v predlogu
zakona ni bilo upoštevano.
2. K 37. a členu, kjer se v besedilu 1. točke 1. odstavka v 3. vrsti med besedi
»suha roba« in besedo' »obodarstvo« vstavi besedica »in«.
S to dopolnitvijo se obseg domače lesne obrti omejuje na omenjeni dejavnosti.
Zakonodajno-pravna komisija in odbor za proizvodnjo in promet sta se strinjala z dopolnitvijo, ki jo je predstavnik Izvršnega sveta na seji predlagal
k 52. členu in sicer, da se za 11. točko v 52. členu doda nova 12. točka z besedilom :
»12. pravilnik o tehnični opremi in strokovnem kadru gospodarskih organizacij in obratov, ki se ukvarjajo s primarno predelavo lesa (Uradni list LRS,
št. 10-61/62) .<<
Zakonodajno-pravna komisija in odbor za proizvodnjo in promet se z
amandmajem, ki ga je k 4. členu zakonskega predloga predlagal poslanec Republiškega zbora Viktor Seitl, nista strinjala in predlagata Republiškemu zboru,
da ga ne sprejme. Določanje in spreminjanje meja gozdnogospodarskih območij
že v celoti ureja 4. člen zakonskega predloga tako, da to pristojnost daje Izvršnemu svetu, ki je dolžan obravnavati mnenja prizadetih občinskih skupščin.
Odbor za proizvodnjo in promet je na seji predlagal:
1. da se v besedilu novega 6. člena
a) v 1. vrsti 1. odstavka med besedi »biti« in »podana« vstavi, beseda
»zlasti«;
b) v 2. vrsti istega odstavka beseda »zlasti« nadomesti z besedama »in
sicer«;
c) besedilo 1. stavka 2. odstavka spremeni tako, da se glasi: »Gozdnogospodarski načrt mora upoštevati splošni gospodarski razvoj v območju, razvoj lesnopredelovalne industrije in druge potrebe po lesu, razvoj kmetijske proizvodnje
ter drugih gospodarskih dejavnosti.«;
č) v 2. stavku istega odstavka črtajo' besede »in drugimi gospodarskimi«.
Spremembe jasneje opredeljujejo vsebino gozdnogospodarskega načrta, obenem pa je z njimi dosežena skladnost z zveznim zakonom;
2. da se v 2. odstavku novega 6. a člena beseda »semenju« spremeni tako, da
se glasi »semenih«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
Zakonodajno-pravna komisija k predlaganim spremembam ni imela pripomb, predstavnik Izvršnega sveta pa se je z njimi strinjal in so tako postale
sestavni del zakonskega predloga.
Št.: 321-6/65
Ljubljana, 17. septembra 1965
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PREDLOG ZAKONA
o igrah na srečo
I. Pristojnost za izdajanje posebnih dovoljenj za prirejanje iger na srečo
1. člen
Posebna dovoljenja za prirejanje iger na srečo izdaja:
1. gospodarskim organizacijam — za prireditev nagradnega natečaja ali igre
na srečo za gospodarsko reklamo — za dohodke pristojni občinski upravni organ
občine, v kateri je sedež gospodarske organizacije;
2. drugim družbenim pravnim osebam —■ za prireditev loterije ali tombole:
— za dohodke pristojni občinski upravni organ, če naj se srečke ali tombolske tablice razpečavajo samo na območju ene občine;
— Republiški sekretariat za finance, če naj se srečke ali tombolske tablice
razpečavajo na območju dveh ali več občin ali na območju vse republike.

II. Posebne igre na srečo
2. člen
Posebne igre na srečo lahko z namenom pospeševanja turizma prirejajo
delovne organizacije, ki opravljajo gostinske storitve ali se ukvarjajo z organiziranjem in s prirejanjem kulturno-zabavnih prireditev.
Za posebne igre na srečo po tem zakonu se štejejo: roulet, chemin de fer,
baccara simple, baccara tout va trente, black 21, boule in igre na »slots machines«.
3. člen
Posebnih iger na srečo se ne smejo udeleževati jugoslovanski državljani.
Igrati se sme samo za tujo valuto.
4. člen
Posebne igre na srečo se lahko prirejajo le v pretežno turističnih krajih, ki
imajo primerno število sodobno urejenih gostinskih obratov z najmanj 1000
ležišči za oddajanje turistom, in v katerih je v zadnjih treh letih pred izdajo
dovoljenja prenočilo letno povprečno najmanj 200 000 tujih turistov.
5. člen
Posebne igre na srečo se smejo prirejati samo v posebni igralnici. Vsaka
igralnica mora imeti pravila, po katerih se v igralnici lahko igrajo igre na
srečo. Iz pravil mora biti razviden celoten način igre.
Pravila iger morajo biti na razpolago gostom.
6. člen
Za prirejanje posebnih iger na srečo je potrebno posebno dovoljenje, ki
ga izda po prostem preudarku Republiški sekretariat za finance potem, ko dobi
mnenje Republiškega sekretariata za gospodarstvo in Republiškega sekretariata
za notranje zadeve. Za isti kraj se sme izdati dovoljenje samo za eno igralnico.
V dovoljenju se tudi navede, za katere posebne igre na srečo velja dovoljenje.
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Prošnji za izdajo dovoljenja je treba priložiti:
— pravila iger, ki se bodo igrale v igralnici;
— pravilnik igralnice;
— pogodbo med prirediteljem posebnih iger na srečo in med tujim udeležencem, kolikor ta obstaja.
Pravila posebnih iger na srečo, pravilnik igralnice in pogodba se smejo
po izdaji dovoljenja iz prvega odstavka tega člena spremeniti samo s poprejšnjim
dovoljenjem Republiškega sekretariata za finance.
7. člen
V odločbah, izdanih na podlagi 6. člena tega zakona, ni treba navesti razlogov in odločitev.
8. člen
Igralnica za posebne igre na srečo mora biti organizirana kot samostojna
poslovna enota. Imeti mora poseben pravilnik, iz katerega je razvidno:
—' notranja organizacija igralnice;
— obračunavanje in delitev dohodka igralnice, v katerega spada tudi napitnina in delitev osebnega dohodka.
9. člen
Igralnica mora biti urejena tako, da tvorijo prostori za igro, gostinski prostori ter prostori za goste in osebje igralnice zaključeno gradbeno enoto.
Pri vhodu v igralnico mora biti organizirana vratarska služba tako-, da je
zagotovljena kontrola nad osebami, ki pridejo v igralnico.
Igralnica mora imeti posebno blagajno z menjalnico valut.
Igralnica mora imeti za izvajanje posebnih iger na srečo usposobljen strokovni kader. Strokovno usposobljenost za te delavce predpiše republiški sekretar
za gospodarstvo.
10. člen
V igralnici se smejo igrati samo tiste posebne igre na srečo, ki so navedene v
posebnem dovoljenju iz prvega odstavka 6. člena tega zakona.
Osebe, ki so zaposlene v igralnici, ne smejo igrati posebnih iger na srečo.
Jugoslovanski državljani, razen članov delovne skupnosti igralnice, nimajo
pravice vstopa v prostore igralnice. Uslužbenci nadzorstvenih organov imajo
v izvrševanju svoje službe vsak čas pravico vstopiti v igralnico.
11. člen
Igralnica sme začeti z delom šele, ko za dohodke pristojni občinski upravni
organ s posebno odločbo ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 9. člena tega zakona.
III. Kazenske določbe
12. člen
Z denarno kaznijo do 50 000 'din se kaznuje za prekršek:
1. kdor vstopi v igralnico v nasprotju z določbami 10. člena tega zakona;
2. uslužbenec igralnice, ki dopusti osebi iz prejšnje točke vstop v igralnico.

Priloge

443

Z denarno kaznijo do 300 000 din se kaznuje za prekršek jugoslovanski
državljan kakor tudi tujec, ki je zaposlen v igralnici, če se udeleži igre ali če
sam igra.
13. člen
Za gospodarski prestopek se kaznuje z denarno kaznijo do 1 000 000 din
prireditelj:
1. ki dovoli, da igralnica začne z delom, preden je za dohodke pristojni
občinski upravni organ ugotovil, da so izpolnjeni pogoji iz 9. člena tega zakona
(11. člen);
2. ki spremeni pravila posebnih iger na srečo, pravilnik igralnice ali pogodbo s tujim udeležencem brez poprejšnjega dovoljenja Republiškega sekretariata za finance (tretji odstavek 6. člena).
Za gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno
kaznijo do 100 000 din tudi odgovorna oseba prireditelja oziroma vodje igralnice.
IV. Prehodne in končne določbe
14. člen
Delovne organizacije, ki že prirejajo posebne igre na srečo, morajo uskladiti
svoje poslovanje z določbami tega zakona in zaprositi za dovoljenje po 6. členu
v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati odlok o organih, ki
dajejo posebna dovoljenja za prirejanje iger na srečo in potrjujejo pravila iger
na srečo (Uradni list LRS, št. 27-205/62 in št. 4-29/63).
16. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
Prirejanje iger na srečo je urejeno s temeljnim zakonom o igrah na srečo
(Uradni list FLRJ, št. 22/26). Po določbah navedenega zakona se smejo igre na
srečo prirejati samo za to, da se z njimi dobijo finančna sredstva za socialnohumane, kulturno-prosvetne in telesno-vzgojne naloge in za gospodarske reklame. Pod igrami na srečo so mišljene tombole, loterije, športne napovedi in
druge take igre, katerih se udeležuje večje število ljudi, ki imajo možnost zadeti
dobitek, in pri katerih je uspeh odvisen od naključja ali kakšnega negotovega
dogodka. Igre na srečo smejo prirejati samo družbene pravne osebe s posebnim
dovoljenjem za vsako posamezno igro. Dovoljenje za igro na srečo, za. katero
se srečke prodajajo po vsej državi, daje Zvezni sekretariat za finance. Z republiškim odlokom o organih, ki dajejo posebna dovoljenja za prirejanje iger na
srečo in potrjujejo pravila igre na srečo (Uradni 'list LRS, št. 27/62 iri št. 4/63)
je bilo določeno, da daje dovoljenja za igre na srečo, če se srečke razpečavajo
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na območju občine, za finance pristojni organ občinske skupščine; če se razpečavajo na območju okraja, daje' dovoljenje okrajni organ, če se pa razpečavajo na območju več okrajev, daje dovoljenje Republiški sekretariat za finance.
Za prirejanje nagradnih natečajev in iger na srečo za gospodarske reklame
daje dovoljenje v vsake,m primeru za finance pristojni organ občine, v kateri
je sedež gospodarske organizacije.
Z zakonom o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o igrah na
srečo (Uradni list SFRJ, št. 16/65) so bile nekatere določbe temeljnega zakona
spremenjene oziroma črtane. Crtane so bile tudi določbe temeljnega zakona, -na
podlagi katerih je bil izdan republiški odlok o organih, ki dajejo posebna dovoljenja. Dodana je določba, da smejo republike predpisati, da lahko delovne
organizacije, ki opravljajo gostinske storitve ali se ukvarjajo z organiziranjem
in prirejanjem kultumo-zabavnih prireditev, prirejajo posebne igre na srečo
tudi v kakšen drug namen. Pod temi »posebnimi igrami« so mišljene igre za
denar, ki se igrajo v igralnicah. Če republika dovoli take igre, mora predpisati
tudi pogoje za prirejanje teh posebnih iger in določiti organ, ki daje dovoljenja
za 'prirejanje takih iger. ,
S predloženim republiškim zakonom naj bi se uredilo dajanje dovoljenj za
prirejanje iger na srečo in za prirejanje posebnih iger na srečo.
Dovoljenja za prirejanje iger na srečo naj bi tudi v prihodnje dajali za dohodke pristojni občinski upravni organi, če se razpečavajo srečke na območju
občine, če se pa razpečavajo srečke na območju več občin, daje dovoljenje
Republiški sekretariat za finance.
Po predlogu zakona se igranje posebnih iger na srečo oziroma odpiranje
igralnic lahko dovoli le v turistične namene in samo za tuje državljane. Pogoji
za izdajo dovoljenja, določeni v 4. členu predloga, so taki, da jih v Sloveniji
izpolnjujeta le Portorož in Bled, zato se bo igralnica lahko dovolila le v teh
dveh letoviščih. Igra se lahko le za tujo valuto, ker so igralnice namenjene le
tujcem.
Po predlogu zakona se sme tudi na »slots machines« (avtomati, v katere se
meče denar) igrati samo v prostorih igralnice. Nastavitev takih avtomatov bo
tedaj tudi še po uveljavitvi tega zakona prepovedana v vseh javnih lokalih,
ki so dostopni našim državljanom.

POROČILA
Z a k o n o d a j n o - p r a v n a komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
3. septembra 1965 obravnavala predlog zakona o igrah na srečo, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da zakonski predlog v prvem delu
ureja vprašanje pristojnosti za izdajanje posebnih dovoljenj za prirejanje iger
na srečo, kolikor ni za izdajo posebnih dovoljenj za prirejanje iger na srečo po
temeljnem zakonu o igrah na srečo (Ur. 1. FLRJ 22/62 in Ur. 1. SFRJ št. 16/65)
pristojen zvezni organ. Z zveznim zakonom o spremembah, in dopolnitvah temeljnega zakona o igrah na srečo je bil namreč 12. člen temeljnega zakona
o igrah na srečo spremenjen tako, da je v zveznem zakonu urejeno le vprašanje pristojnosti za izdajanje posebnih dovoljenj za prireditev iger na srečo,
pri katerih se srečke, tombolske tablice oziroma potrdila, ki dajejo pravico do
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udeležbe v igri, razpečavajo v dveh ali več socialističnih republikah, medtem
ko vprašanje pristojnosti za izdajanje posebnih dovoljenj za prirejanje iger na
srečo v drugih primerih zvezni zakon ne ureja.
V drugem delu zakonskega predloga se realizira določba 1. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o igrah na srečo. Po tej določbi
smejo republike predpisati, da lahko delovna organizacija, ki opravlja gostinske
storitve ali se ukvarja z organiziranjem in prirejanjem kulturno-zabavnih
prireditev, prireja posamezne igre na srečo tudi v. kakšen drug namen (posebne
igre na srečo). V ustreznem predpisu določi republika pogoje za prirejanje posebnih iger na srečo in organ, ki daje posebna dovoljenja za prirejanje takih
iger.
V podrobni obravnavi je komisija predlagala naslednje spremembe in
dopolnitve:
K 1. členu : Besedilo prve vrste prvega odstavka se dopolni tako, da
se glasi: »Kolikor ni za izdajo posebnih dovoljenj za prirejanje iger na srečo' po
temeljnem zakonu o igrah na srečo (Ur. 1. FLRJ, št. 22/62 in št. 16/65) pristojen
zvezni organ, izdaja taka dovoljenja«.
Uvodno določbo je bilo treba v predloženem smislu dopolniti, da bi se
s tem vzpostavilo pravilno razmerje med zveznim in republiškim zakonom in
precizirala razmejitev zakonske materije, kot je bila ugotovljena v načelni
obravnavi.
K 2. členu: V drugem odstavku se beseda »roulet« nadomesti z besedo ,
»roulette«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 5. členu : V drugi vrsti prvega odstavka se med besedi »imeti« in
»pravila« vstavi besedilo- »pravilnik igralnice in za vsako vrsto* iger na srečo«.
Besedilo prvega odstavka se razdeli v dva odstavka tako, da besedilo
prvega stavka postane nov prvi odstavek, nadaljnje besedilo pa postane nov
drugi odstavek. Dosedanji drugi odstavek postane nov tretji odstavek.
Predlagana dopolnitev je potrebna zaradi smotrne ureditve materije tega
člena, pa tudi zaradi odprave neskladnosti teksta s poznejšim besedilom zakonskega predloga. Iz določbe 6. člena predloga namreč izhaja, da ima vsaka
posebna igra na srečo svoja pravila, igralnica pa mora imeti svoj pravilnik in
pravila za vsako vrsto iger, ki se v njej igrajo.
K 8. členu: V drugi in tretji vrsti prvega odstavka se besede »iz katerega je razvidno« nadomestijo z besedami: »ki ureja zlasti«.
Sprememba je potrebna zato, ker je funkcija pravilnika, da neposredno
ureja notranja vprašanja igralnice, med njimi tudi tista, ki so v nadaljnjem
besedilu tega člena izrečno navedena.
K 10. členu: V drugem odstavku se med besedi »igrati« in »posebnih«
vstavita besedi »v njej«.
V tretjem odstavku se besede »Uslužbenci nadzorstvenih organov« nadomestijo z besedama »Nadzorstveni organi«.
Prva sprememba precizira določbo drugega odstavka, medtem ko je sprememba v tretjem odstavku redakcijskega značaja.
Ob določbi tretjega odstavka je bilo v komisiji postavljeno vprašanje, ali
je mogoče jugoslovanskemu državljanu prepovedati vstop v prostore igralnice.
Komisija je v tej zvezi ugotovila, da je ta omejitev ne le možna, ampak tudi
neogibna zaradi uspešnega izvajanja določbe, ki jo obsega tako zvezni zakon
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kakor tudi zakonski predlog (3. čl.), po kateri se posebnih iger na srečo ne
smejo udeleževati jugoslovanski državljani.
K 12. členu: V drugi točki se beseda »uslužbenec« nadomesti z besedo
»delavec«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K 13. členu: V drugi vrsti prvega odstavka se beseda »prireditelj«
nadomesti z besedama »delovna organizacija«.
V prvi točki prvega odstavka se besede »ki dovoli, da« nadomestijo z besedo »če«.
V prvi vrsti besedila druge točke prvega odstavka se beseda »ki« nadomesti z besedo »če«.
V drugi vrsti drugega odstavka se beseda »prireditelja« nadomesti z besedama »delovne organizacije«; v tretji vrsti drugega odstavka pa se beseda
»vodje« nadomesti z besedo »vodja«.
Sprememba v prvem odstavku je potrebna glede na določbo drugega člena
zakonskega predloga, po kateri lahko prirejajo posebne igre na srečo le delovne
organizacije, ki opravljajo gostinske storitve ali se ukvarjajo z organiziranjem
in s prirejanjem kulturmo-zabavnih prireditev.
Določbo 1. točke prvega odstavka je bilo precizirati v tem smislu, da je
delovna organizacija odgovorna v vsakem primeru, če igralnica začne z delom,
preden je za dohodke pristojni občinski upravni organ ugotovil, da so izpolnjeni
pogoji iz 9. člena tega zakona.
'Sprememba v 2. točki prvega odstavka je redakcijskega značaja.
Sprememba v drugem odstavku je v zvezi s spremembo v prvem odstavku
tega člena.
Vrstni red 12. in 13. člena se zamenja tako, da dosedanji 13. člen postane
12. člen, dosedanji 12. člen pa postane 13. člen.
Navedena sprememba sistematike je potrebna, ker so gospodarski prestopki
težja in ostreje sankcionirana dejanja kot prekrški.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je zakonski
predlog s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s
pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije
sprejmeta.
St. 47-1/65
Ljubljana, 6. 9. 1965
Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je na svoji
seji dne 8. septembra 1965 obravnaval predlog zakona o igrah na srečo, ki ga
je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da je v prvem delu zakonskega
predloga urejena pristojnost za izdajanje posebnih dovoljenj za prirejanje
iger na srečo; v drugem delu pa je urejeno prirejanje posebnih iger na srečo.
Odbor se je s predlagano ureditvijo v zakonskem predlogu strinjal in je zato
zakonski predlog v načelu sprejel.
V podrobni obravnavi zakonskega predloga, ki je bil že dopolnjen z amandmaji, ki jih je sprejela zakonodajno-pravna komisija na svoji seji 3. septembra
1965, je odbor predložil še naslednji spreminjevalni predlog:
K 9. členu: V četrtem odstavku se črta besedilo zadnjega stavka.
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Odbor je menil, da ima sama igralnica interes na zaposlovanju ustrezno
usposobljenih strokovnih kadrov in da zato ni potrebno, da bi izdal o tem
republiški sekretar za gospodarstvo še poseben akt.
Predstavnik Izvršnega sveta je amandma sprejel.
Odbor za družbeni plan, finance in proračun predlaga Republiškemu zboru,
da predlog zakona o igrah na srečo s sprejetimi dopolnilnimi in spreminjevalnimi predlogi sprejme.
Za svojega poročevalca je odbor za družbeni plan, finance in proračun
določil poslanca Matijo Maležiča.
Št.: 47-1/65
Ljubljana, 9. 9. 1965
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora je na svoji seji, dne 9. 9. 1965, obravnaval predlog zakona o igrah
na srečo, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da so bile z zakonom o spremembah
in dopolnitvah temeljnega zakona o igrah na srečo, Uradni list SFRJ, št. 16/65,
spremenjene oziroma črtane nekatere določbe. Crtane so -bile tudi določbe^
na podlagi katerih je bil izdan republiški odlok o organih, ki dajejo posebna
dovoljenja. Na novo pa je bila dodana določba, da smejo republike predpisati,
da lahko delovne organizacije, ki opravljajo gostinske storitve ali se ukvarjajo
z organiziranjem in prirejanjem kulturno-zabavnih prireditev, prirejajo posebne
igre na srečo tudi v kakšen drug namen kot pa ga je navajal prvotni zakon
o igrah na srečo Uradni list FLRJ št. 22/62, kjer je bilo določeno, da se smejo
igre na srečo prirejati samo za to, da se dobijo finančna sredstva za socialnohumane, kulturno-prosvetne in telesno-vzgojne naloge ter za gospodarske reklame. Pod pojmom »posebnih iger« so mišljene igre za denar, ki se igrajo v igralnicah. Temeljni zakon nalaga republikam, da v primeru dovolitve takih iger
predpišejo tudi določene pogoje za prirejanje teh posebnih iger ter določijo
organ, ki daje dovoljenja za prirejanje takih iger.
S predloženim zakonom se tako ureja dajanje dovoljenj za prirejanje iger
na srečo in za prirejanje posebnih iger na srečo. Odbor je glede na zgoraj povedano in na dejstvo, da v Sloveniji že obratujeta dve igralnici, kjer se prirejajo
posebne igre na srečo, zakon v načelu sprejel.
V podrobni obravnavi se je odbor strinjal s spremembami in dopolnitvami,
ki jih predlaga zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije v svojem
poročilu k 1., 2., 5., 8., 10. in 12. členu.
Odbor se je strinjal tudi s spremembo k 9. členu in sicer, da se v četrtem
odstavku črta besedilo zadnjega stavka, kar je sprejel odbor za družbeni plan,
finance in proračun Republiškega zibora.
Odbor pa predlaga spremembo 6. člena, in sicer, da se 3. alinea drugega
odstavka črta ter vstavi nov tretji odstavek, ki naj se glasi: »če pri prirejanju
posebnih iger na srečo sodeluje tuji udeleženec, je treba prošnji za izdajo dovoljenja priložiti tudi pogodbo med delovno organizacijo in tujim udeležencem.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Odbor je mnenja, da je taka dopolnitev potrebna, ker smatra, da dosedanje
besedilo tretje alinee nehote vnaša dvom glede pogodbe, ki,se sklepa med delovno organizacijo in eventualnim tujim udeležencem, in sicer v tem, ali je ta
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pogodba obvezna ali neobvezna. Odbor meni, da je pogodba z eventualnim
tujim udeležencem obvezna, ker mora rešiti vrsto odnosov, ki nastajajo pri
organiziranju in vodenju posebnih iger na srečo.
Pri obravnavanju amandmaja zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR
Slovenije k 13. členu, in sicer, da se v drugi vrsti drugega odstavka beseda
»prireditelja« nadomesti z besedama »■delovne organizacije«, je odbor izrazil
pomisleke glede take formulacije, ker meni, da je pojem prireditelja ustreznejši,
ker zajema tako delovno organizacijo in eventualnega tujega udeleženca. Iz
obstoječega stanja je razvidno, da pogodbeno razmerje med delovno organizacijo
in tujim udeležencem uvaja avtomatizem v delitvi priigranih sredstev in bi
po spremenjenem besedilu delovna organizacija morala plačevati denarno kazen
le iz svojega deleža, ne pa iz dohodka, ki ga ustvari igralnica. Poleg tega je
po' obstoječi pogodbi tuji udeleženec kot garancijo svojih obveznosti iz pogodbe
in za eventualne kazni, ki bi nastale zaradi kršitve našega prava, položil npr.
v Portorožu 15 milijonov lir v gotovini ter 50 milijonov lir v menici. Ta zneska
se pri obremenjeni formulaciji ne bi mogla realizirati za plačilo1 denarnih kazni,
ker bo na plačilo obsojena le domača delovna organizacija. Praksa tudi kaže,
da v igralnici delajo predvsem delavci tujega udeleženca, ki zlasti lahko storijo
gospodarski prestopek v smislu 13. člena predloga zakona. Odbor ni predlagal
spremembe, temveč predlaga, da predlagatelj to vprašanje ponovno prouči,
odbor pa bo o tem ponovno razpravljal na svoji seji 17. 9. 1965.
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Vlada Mišico.
St. 47-1/65
Ljubljana, 11. 9. 1965
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
14. septembra 1965 obravnavala amandma, ki ga je k 6. členu zakona o igrah
na srečo sprejel odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacij sko-političnega zbora na svoji seji dne 9. 9. 1965.
Komisija k amandmaju ni imela pripomb.
Glede na pomisleke, ki so bili na isti seji. odbora za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov Organizacij sko-političnega zbora izraženi v zvezi z dvema
amandmajema zakonodajno-pravne komisije k 13. členu zakonskega predloga,
je komisija ponovno proučila besedilo 13. člena, ter je predlagala, da se vzpostavi
prvotno besedilo zakonskega predloga, to je, da se
a) v drugi vrsti prvega odstavka beseda »delovna organizacija« nadomesti
z besedo »prireditelj«;
b) v drugi vrsti drugega odstavka beseda »delovne organizacije« nadomesti
z besedo »prireditelja«.
V ponovni obravnavi 13. člena zakonskega predloga se je namreč postavilo
vprašanje, ali ni omejevanje sankcije le na delovne organizacije v tem primeru
preozko in ali ne bi bolj ustrezal prvotni izraz »prireditelj«, ker dopušča kaznovanje tudi tistih prirediteljev posebnih iger na srečo, ki niso organizirani kot
delovne oganizacije. V zvezi s tem vprašanjem je komisija zavzela stališče, da
bi ne bilo prav, če bi se možnosti kaznovanja v tem primeru ožile, zaradi česar
bolj ustreza prvotno besedilo zakonskega predloga.
Predstavnik predlagatelja se je s predlogom komisije strinjal.
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Komisija hkrati dopolnjuje svoje prvo poročilo z dne 6. 9. 1965 s tem, da
je tam navedene amandmaje predstavnik predlagatelja sprejel in so- s tem postali sestavni del zakonskega predloga.
Št.: 47-1/65
Ljubljana, 14. 9. 1965
PREDLOG ODLOKA
o dodelitvi sredstev za odpravo posledic poplav v letu 1964
I.
Za delno odpravo škod, ki so nastale zaradi poplav v oktobru 1964 na cestah
I. in II. ireda v SR Sloveniji ter na vodnih objektih v porečjih Drave, Mure in
Savinje, se dodelijo iz sredstev rezervnega sklada SR Slovenije, ki so se v času
od 1. aprila do 31. julija 1965 oblikovala iz 5-odstotnih dopolnilnih vlaganj v ta
sklad in iz 10-odstotne oziroma 15-odstotne posebne proračunske rezerve iz
leta 1964, tale sredstva brez obveznosti vračanja:
— cestnemu skladu SR Slovenije 500 milijonov;
— vodnemu skladu SR Slovenije 160 milijonov.
II.
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
Po 25. a členu zakona o gospodarsko-planskih ukrepih v letu 1965 so morale
družbeno-politične skupnosti v času od 1. aprila do 1. avgusta 1965 dopolnilno
vlagati v rezervni sklad 5'°/o proračunskih dohodkov. Iz tega naslova se je
v rezervnem skladu SR Slovenije nabralo za omenjeno dobo 660 milijonov
dopolnilnih sredstev. Ta sredstva so praviloma blokirana, izjemoma pa se smejo
tudi v SR Sloveniji uporabiti v letu 1965 za kritje stroškov za odpravo posledic,
ki so jih povzročile poplave v oktobru leta 1964. Za isti namen se smejo uporabiti tudi preostala sredstva 10-odstotne oziroma 15-odstotne posebne rezerve
iz leta 1964.
Poplave v oktobru 1964 so povzročile občutno materialno škodo na cestah
I. in II. reda in na vodnogospodarskih objektih v porečjih Drave, Mure in Savinje z njihovimi pritoki (Sčavnica, Ledava, Kučnica, Pesnica, Ložnica, Voglajna
in drugi). Ocenjeno je, da je znašala škoda na vodnogospodarskih objektih ob
teh poplavah okoli 4 milijarde, na cestah I. in II. reda pa okoli 5,7 milijarde. Za
sanacijo škod po poplavah na teh cestah je bilo v finančnem načrtu cestnega
sklada SR za leto 1965 predvidenih 3232 milijonov sredstev; od teh sredstev je
za opravljena dela porabljenih že 2430 milijonov.
Za delno kritje stroškov pri odstranjevanju posledic po poplavah v oktobru
1964 na cestah I. in II. reda in na vodnogospodarskih objektih v navedenih porečjih naj bi se iz sredstev rezervnega sklada SR Slovenije dodelila sredstva
29
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cestnemu skladu SRi3 v višini 500 milijonov, vodnemu skladu SRS pa 160 milijonov dinarjev. Sredstva se dodelijo namensko in se smejo uporabiti samo za
kritje stroškov, ki so nastali pri odstranjevanju posledic po poplavah v oktobru
leta 1964.
POROČILA
Zakonodajno pravna komisija Skupščine SRS — poročilo z dne 14. 9. 1965,
št. 402-60/65.
Odbor za družbeni plan, finance in proračun RZ — poročilo z dne 9. 9. 1965,
št. 402-60/65.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora —- poročilo> z dne 13. 9. 1965, št. 402-60/65.

PREDLOG ZAKONA
o nagrajevanju vajencev
1. člen
Delovne organizacije uredijo nagrajevanje vajencev s svojimi splošnimi akti.
Z njimi določijo višino vajenskih nagrad, odvisnost teh nagrad od uspeha,
ki ga vajenec pokaže v šoli in pri praktičnem uku v delovni organizaciji, ter
osnove in merila, po katerih se ugotavlja uspeh in višina njegove nagrade.
2. člen
Občinska skupščina določi najnižji znesek nagrade, ki pripada vajencu ne
glede na uspeh.
3. člen
Samostojni obrtniki morajo vajencem plačevati nagrade najmanj v višini
povprečnega zneska nagrad, ki jih plačujejo1 družbene obrtne organizacije na
območju občine svojim vajencem. Ta znesek ugotovi pristojni občinski upravni
organ.
4. člen
Vajencu pripada nagrada tako v času praktičnega uka kakor tudi v času
šolskega pouka ter dopusta.
Vajenske nagrade po tem zakonu ne vplivajo na prejemanje otroškega
dodatka.
5. člen
Če delovna organizacija plačuje vajencu štipendijo ali stroške prehrane,
delovne obleke ali internata, lahko delovna organizacija te izdatke všteje v
vajensko nagrado.
Občinska skupščina lahko določi razmerje med zneskom, ki se izplačuje
vajencem neposredno v gotovini in izplačili delovne organizacije za prehrano,
internat ali delovno obleko vajenca.
6. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
1
Do izdaje temeljnega zakona o delovnih razmerjih (Uradni list SFRJ, št.
17-352/65) je nagrajevanje vajencev urejala uredba o nagrajevanju vajencev
(Uradni list FLRJ, št. 6-47/62), ki je določala minimalne nagrade vajencev v
višini 4000 din v prvem, 5000 din v drugem in 6000 din v tretjem učnem letu.
Delovne organizacije so večinoma vajencem priznavale nagrade v navedenih
zneskih, ki so jih izplačevale vajencem neposredno1. Poleg tega so mnoge delovne
organizacije plačevale za svoje vajence stroške za njihovo vzdrževanje v internatih, za delovno obleko, za topli obrok hrane med delom in podobno, nekatere
pa so z vajenci sklepale pogodbe o štipendijah.
Podatkov o tem, koliko so znašali vsi navedeni izdatki delovnih organizacij,
nimamo, lahko pa na podlagi podatkov nekaterih delovnih organizacij sklepamo, da so bili izdatki skupaj z vajensko nagrado povprečno na enega vaienca
15 000 din mesečno.
Temeljni zakon o delovnih razmerjih ne določa minimalnih zneskov vajenskih nagrad, temveč predpisuje, da plačila vajencem v prvem letu učenja ne
smejo biti manjša kot 50'% oziroma v zadnjem letu učenja ne manjša kot 80 %
od povprečnega osebnega dohodka nekvalificiranega delavca v tisti delovni organizaciji. Vendar pa je po omenjenem zakonu takšna ureditev vajenskih nagrad
le začasna in prehodna. Njena veljavnost je izrecno omejena do izdaje posebnih
predpisov o vajencih. Pod »posebnimi predpisi« pa so nesporno mišljeni republiški zakoni, ki potemtakem samostojno uredijo celotno materijo nagrajevanja vajencev, tako da z njihovo uveljavitvijo preneha uporaba določbe 147.
člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih.
2
Glede na določbe temeljnega zakona o delovnih razmerjih so se najnižji
zneski vajenskih nagrad močno povečali. V naši republiki so najnižji zneski
osebnih dohodkov delavcev okoli 30 000 din mesečno. To. pomeni, da je po
147. členu temeljnega zakona o delovnih razmerjih vajenska nagrada najmanj
15 000 din v prvem in 24 000 din v zadnjem letu učenja. Znani pa so primeri, ko
znašajo vajenske nagrade nad 30 000 din mesečno.
Zato so se mnoge delovne organizacije odločile, da ne bodo več plačevale
vzdrževanja vajencev v internatih in drugih stroškov za vajence ter da bodo razveljavile pogodbe o štipendijah.
„ ,V.let" 1965 se j® glede na PreJŠnja leta močno zmanjšalo število razpoložljivih učnih mest za vajence oziroma število na novo sklenjenih učnih pogodb.
Očitna pa je še vedno tendenca nadaljnjega zmanjševanja sprejemanja vajencev.
Delovne organizacije in zasebni obrtniki navajajo kot vzrok za to poleg splošne
težnje po zmanjšanju zaposlenosti predvsem določilo 147. člena navedenega
temeljnega zakona.
Znano je, da se nenehno večajo potrebe po delavcih takšnih poklicev, za
katere se mladina izobražuje za zdaj še z vajenskim učenjem. Novi gospodarski
ukrepi bodo te potrebe še zaostrili. Zato je treba čimprej nagrajevanje vajencev
urediti tako, da ga bo mogoče prilagajati konkretnim razmeram , in zahtevam
ter ga pri tem izpopolnjevati, da bo čim spodbudnejše za vajence in za delovne
29«
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organizacije. V ta namen naj bi se izdal republiški zakon o nagrajevanju
vajencev.
Predlog izhaja s stališča, da sta vzgoja in izobraževanje vajencev v skladu
z zvezno resolucijo o izobraževanju strokovnih kadrov sestavni del kadrovske
politike. Zato je načeloma naloga delovnih organizacij, da s svojimi statuti
urede način nagrajevanja in določajo višino vajenskih nagrad. Vendar pa predlog
daje občinskim skupščinam pristojnost za določanje najmanjših zneskov vajenskih nagrad, in sicer zato, -da se prepreči morebiten nepravilen odnos nekaterih
delovnih organizacij do vajencev.
Vajenske nagrade pri zasebnih obrtnikih pa naj bi se gibale na nivoju
vajenskih nagrad v družbenem sektorju obrti.
Po predlogu je lahko vajenska nagrada odvisna od učnega uspeha vajenca
in se v vajensko nagrado lahko všteva morebitna štipendija, stroški za internat,
prehrano oziroma delovno obleko.
POROČILA
Odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora, odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora in zakonodajnopravna komisija Skupščine SR Slovenije so na skupni seji dne 27. 7. 1965 obravnavali predlog zakona o nagrajevanju vajencev, ki ga je predložil Izvršni svet.
V splošni razpravi je bila poudarjena nujnost, da se vprašanje vajencev
čimprej uredi z republiškimi predpisi. Gospodarske organizacije v številnih
primerih prav glede na določila 147. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih nočejo sprejemati vajencev, zaradi česar obstaja velika nevarnost, da
velik del mladine, ki je v letu 1965 končal šolsko obveznost, ne bo imel možnosti, da se izuči poklica.
S pravne strani ni nobene ovire, da to vprašanje uredi republika, kajti
že iz besedila 147. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih je razvidno,
da je nagrajevanje vajencev, kakor je v tem členu določeno, le začasna in prehodna ureditev, ki velja samo toliko časa, dokler ne bodo o tem izdani posebni
predpisi.
Odbora in komisija se strinjajo z rešitvijo, ki jo obsega zakonski predlog
in ki je v tem, da se prepusti vprašanje nagrajevanja vajencev delovnim organizacijam samim z omejitvijo, da občinska skupščina določi najnižji znesek
nagrade.
Delovne organizacije bodo nagrado določile glede na svoje konkretne potrebe in možnosti, zakon pa v drugem odstavku 1. člena vsebuje instrukcijo1, po
kateri naj se delovne organizacije ravnajo pri določanju višine vajenskih nagrad.
Z navedenimi določili se višina nagrade usklajuje z doseženimi uspehi posameznega vajenca, kar je v skladu z načelom delitve dohodka po delu.
V obravnavi o podrobnostih sta odbora in komisija sprejela naslednje
amandmaje:
K 2. členu : Besede »ne glede na uspeh« v drugi vrsti se črtajo.
Crtano besedilo je nepotrebno, ker so kriteriji za nagrajevanje določeni
v drugem odstavku 1. člena.
K 4. členu: Drugi odstavek se črta.
Določbe o vplivu nagrade vajencev na prejemanje otroških dodatkov vsebujejo zvezni predpisi in zato ne spadajo v republiški zakon.
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Predstavnik Izvršnega sveta je oba amandmaja sprejel, tako da sta postala
sestavni del zakonskega predloga.
Oba odbora in komisija predlagajo, da pristojna zbora sprejmeta predloženi
zakon, ki je v skladu z ustavo in s pravnim sistemom.
Odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora je določil za
svojega poročevalca tovariša Viktorja Seitla, odbor za proučevanje zakonskih
in drugih predlogov Gospodarskega zbora pa tovariša Ivana Arzenška.
Št.: 113-146/65
Ljubljana, 27. 7. 1965
Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za drugostopenjsko izobraževanje
je na svoji seji dne 8. 9. 1965 obravnaval predlog zakona o nagrajevanju vajencev, ki ga je Skupščini SRS predložil Izvršni svet.
Po uvodni obrazložitvi predloga zakona so člani odbora v splošni obravnavi
ugotovili, da je predloženi zakon glede na položaj pri sklepanju učnih vajenskih
pogodb nujno sprejeti; poudarili pa so, da se s predloženim zakonom rešuje
samo del problematike vajencev in je zato nujno potrebno kar najhitreje kompleksno reševati to vprašanje v okviru drugostopenjskega izobraževanja. Vsi
zvezni predpisi, ki so določali osnovna razmerja med vajenci in delovno organizacijo, njihove dolžnosti in pravice, nagrajevanje vajencev ter ustanavljanje
vajenskih šol in domov so nehali veljati. Edini zvezni predpis o vajencih je
člen 147. temeljnega zakona o delovnih razmerjih, sicer pa je pravni položaj
vajencev neurejen.
Ob nazivih »vajenec« in »vajenske nagrade« so- bili člani odbora mnenja,
naj bi ta, od starega šolskega sistema podedovani izraz nadomestili s primernejšim, tako da bi imeli v okviru drugostopenjskega izobraževanja za vso mladino, ki se uči, enoten naziv.
Poslanci so bili soglasni, da je nagrajevanje vajencev prepuščeno predvsem
delovnim organizacijam, občinskim skupščinam pa dana možnost, da s svojimi
predpisi določijo nagrado v primerih, ko delovne organizacije odmerjajo prenizke vajenske nagrade. S tem jim je omogočeno, da praviloma usmerjajo
razvoj dejavnosti na svojih območjih. Nekateri člani odbora so tudi menih, naj
bi višino vajenskih nagrad določali selektivno in pri tem upoštevali večji priliv
vajencev v deficitarne poklice. To bi prisililo občinske skupščine, da bi za svoje
območje izdelale analize o položaju in razvoju posameznih dejavnosti.
Odbor se ni strinjal z izrazom »štipendija« v prvem odstavku 5. člena.
Kdor prejema štipendijo, ni v vajenskem razmerju, zato ta izraz lahko vnaša
nejasnost pri določanju vajenske nagrade.
V odboru je bila izražena bojazen, da se kljub novemu zakonu o nagrajevanju vajencev del mladine, ki je leta 1965 končal obvezno osemletno šolanje,
ne bo mogel izučiti poklica, ker so nekatere delovne organizacije z neperspektivno ukinitvijo vajnskih učnih mest iskale notranje rezerve. Hkrati pa so bili
v razpravi omenjeni tudi primeri, ko so gospodarske organizacije že doslej
dajale svojim vajencem nagrade, ki so presegale predvidene najnižje vsote,
bodisi, da so jim to izplačevale v denarju ali v obliki stroškov za obleko, prehrano in internat.
V podrobni obravnavi teksta predloženega zakona so člani odbora sprejeli
naslednje spremembe in dopolnitve:
V drugem odstavku 1. člena se za besedo »določijo« vstavi beseda »zlasti«.
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Dopolnitev je potrebna, ker delovne organizacije s svojimi splošnimi akti
urejajo tudi druga vprašanja nagrajevanja vajencev poleg teh, ki so našteta
.v drugem odstavku 1. člena.
V 2. členu se za besedo »skupščina« vstavi beseda »lahko«.
Fakultativnost, ki jo dopolnitev vnaša v besedilo tega člena, v večji meri
poudarja pristojnost delovnih organizacij pri določanju vajenskih nagrad, občinskim skupščinam pa ohranja možnost intervencije, če se za to pokaže potreba.
Besedilo prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če delovna organizacija plačuje vajencu nagrado in stroške prehrane, delovne obleke ali internata, lahko delovna organizacija te izdatke všteje v skupno
vajensko nagrado«.
Sprememba črta iz besedila izraz »štipendija«, ker ta ne sodi v vajensko
razmerje in lahko vnaša nejasnost pri določanju vajenske nagrade, ki jo delovna
organizacija lahko izplačuje vajencu neposredno v celoti v gotovini ali pa samo
delno zanj plačuje še stroške prehrane, delovne obleke, internata in podobno.
Predstavnik predlagatelja amandmaja k 1. in 2. členu je sprejel, izjavo
glede amandmaja k 5. členu pa si pridržal.
Odbor se je strinjal tudi s predloženimi amandmaji k 2. in 4. členu, ki so
jih predložili odbor Republiškega zbora za delo in socialno zavarovanje, odbor
Gospodarskega zbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov "ter zakonodajno-pravna komisija.
Odbor predlaga, da Prosvetno-kulturni zbor sprejme predlog zakona o< nagrajevanju vajencev s predlaganimi spremembami in dopolnitvami.
Začasni odbor za drugostopenjsko izobraževanje je določil za svojega poročevalca na seji Prosvetno-kulturnega zbora poslanca Ferda Bema.
Št.: 113-146/65
Ljubljana, 11. 9. 1965
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SK Slovenije je na svoji seji dne
14. 9. 1965 obravnavala amnadmaje, ki jih je k 1., 2. in 5. členu predloga zakona
o nagrajevanju vajencev na svoji seji dne 8. 9. 1965 sprejel začasni odbor za
drugostopenjsko šolstvo Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije.
K amandmajem navedenega odbora k 1. in 2. členu zakonskega predloga
komisija ni imela pripomb.
Glede amandmaja k prvemu odstavku 5. člena pa je komisija predlagala
spremembo besedila, tako da se novo besedilo glasi:
»Če delovna, organizacija plačuje za vajenca stroške prehrane, delovne
obleke ali internata oziroma mu te stroške nadomesti neposredno v gotovini,
lahko delovna organizacija te izdatke všteje v vajensko nagrado.«
S predlagano spremembo je pravno določneje izražena misel oziroma vsebina predlaganega amandmaja.
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlagano spremembo strinjal.
Št.': 113-146/65
Ljubljana, 14. 9. 1965
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PREDLOG ZAKONA
o spremembi zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje
in predvajanja filmov
1. člen
Drugi odstavek 6. člena zakona o skladu SR Sloveije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov (Uradni list LRS, št. 37-258/62, in Uradni list
SRS, št. 8-60/65) se spremeni tako, da se glasi:
Upravni odbor sklada ima predsednika in osem članov. Imenuje jih Skupščina SR Slovenije za dve leti izmed kulturnih in drugih javnih delavcev.«
2. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
Dosedanji sestav upravnega odbora sklada SR Slovenije za pospeševanje
proizvodnje in predvajanja filmov se v praksi ni obnesel, ker so zlasti predstavniki filmskih podjetij zaradi neposredne prizadetosti zastopali v odboru
samo svoje ožje interese in bili često pristranski do drugih vej kinematografije.
Izhajajoč s stališča, da je vloga članov upravnega odbora navedenega sklada
mnogo širša, kot pa jo lahko izrazi sistem predstavništva v sestavu tega odbora,
bi bilo za normalno delo sklada najprimernejše, če bi se opustil predstavniški
sistem pri sestavi upravnega odbora in bi se vsi člani tega odbora imenovali
iz vrst kulturnih in drugih javnih delavcev.
Ker je Skupščina SR Slovenije s sklepom z dne 28. 5. 1965 (Uradni list
SRS, št. 18-204/65) v navedenem smislu že imenovala člane upravnega odbora
sklada za prihodnjo mandatno dobo, je treba ustrezno spremeniti drugi odstavek 6. člena zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in
predvajanja filmov, ki ureja sestavo in imenovanje članov upravnega odbora.

POROČILA
Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je na seji dne 17. 9. 1965
obravnaval omenjeni žakonski predlog in ga v načelu sprejel. V podrobni
obravnavi pa je razpravljal tudi o amandmaju, ki ga je k temu zakonu sprejel
Prosvetno-kultumi zbor in predlaga Republiškemu zboru, da sprejme predlog
zakona z naslednjo spremembo:
Drugi člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen se črta«.
Dosedanji 2. člen postane 3. člen.
Dopolnitev odpravlja dosedanjo avtomatično delitev sredstev sklada, ko je
upravni odbor moral vsako leto izločiti najmanj 50 °/o dohodkov za razdelitev
med proizvajalce filmov sorazmerno glede na promet, ki je bil dosežen v preteklem letu s predvajanjem njihovih filmov doma in v tujini.
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Takšna delitev je onemogočala dodeljevanje sredstev samo kvalitetnim
filmskim storitvam in ni spodbujala k pospešeni filmski dejavnosti; nasprotno,
kolikor manj filmov je bilo izdelanih, toliko več sredstev so ti dobili ne glede
na njihovo umetniško raven. Črtanje 10. člena zato, poleg spremenjene sestave
upravnega odbora sklada, prispeva k temu, da bo upravni odbor lahko samostojneje razporejal sredstva sklada in omogočal njihovo smotrnejšo uporabo.
Poročevalec: inž. Janko Kosovel.
5t.: 022-56/65
Ljubljana, 17. 9. 1965
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega
zbora je na seji dne 10. septembra 1965 obravnaval predlog zakona o spremembi
zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov, ki ga je Izvršni svet predložil Skupščini SR Slovenije v obravnavo1.
V splošni obravnavi zakonskega predloga so člani odbora izrazili soglasje
s tem, da se opusti predstavniški sistem v sestavi upravnega odbora in da se
člani odbora imenujejo iz vrst kulturnih in drugih javnih delavcev. Takšna sestava 'bo omogočila, da bo upravni odbor učinkoviteje usmerjal filmsko ustvarjalnost in vplival na njen razvoj.
S tem v zvezi je odbor v podrobni obravnavi predlagal dopolnitev zakonskega predloga z novim drugim členom, ki se glasi:
»2. člen
10. člen se črta.«
Dosedanji 2. člen postane 3. člen.
Dopolnitev odpravlja dosedanjo avtomatično delitev sredstev sklada, ko je
upravni odbor moral vsako leto izločiti najmanj 50'% dohodkov za razdelitev
med proizvajalce filmov sorazmerno glede na promet, ki je bil dosežen v preteklem letu s predvajanjem njihovih filmov doma in v tujini. Takšna delitev
je onemogočala dodeljevanje sredstev le kvalitetnim filmskim storitvam in ni
spodbujala k pospešeni filmski dejavnosti; nasprotno-, kolikor manj filmov
je bilo izdelanih, toliko več sredstev so ti dobili ne glede na njihovo umetniško
raven. Crtanje 10. člena zato, poleg spremenjene sestave upravnega odbora
sklada, prispeva k temu, da bo upravni odbor lahko samostojno razporejal
sredstva sklada in omogočal njihovo smotrnejšo porabo.
Predstavnik predlagatelja si je pridržal izjavo glede predlagane dopolnitve.
Odbor je za poročevalca na seji Prosvetno-kulturnega zbora določil poslanca
Avgusta Vižintina.
St.: 022-56/65
Ljubljana, 11. 9. 1965
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SRS — poročilo z dne 6. 9. 1965
in poročilo k amandmajem z dne 14. 9. 1965, št. 022-56/65.
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INFORMACIJA
o nekaterih osnovnih pojavih in problemih pri izvajanju gospodarske reforme
(Pripravil odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora)
Odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije
je obravnaval gibanje gospodarstva v obdobju januar-september 1965, zlasti
pa pojave in probleme pri izvajanju gospodarske reforme. Navedeno problematiko so obravnavali še naslednji odbori Republiškega zbora: odbor za trgovino,
gostinstvo in turizem, odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve, odbor za delo in socialno zavarovanje, odbor za zdravstvo in socialno politiko, odbor za prosveto in kulturo ter odbor za organizacijsko-politična vprašanja.
Poročilo je povzetek mnenj in stališč iz razprave v odborih ter podatkov
iz gradiva, ki so ga o tej problematiki pripravili Republiški sekretariat za gospodarstvo, Splošna gospodarska banka SR Slovenije, Gospodarska zbornica SR
Slovenije, Zavod za statistiko SR Slovenije, Služba družbenega knjigovodstva
in ostale institucije.
Nekateri rezultati in splošna ocena gibanja gospodarstva v obravnavanem
obdobju ter predvidevanja razvoja v naslednjih mesecih so* naslednja:
Proizvodnja
Proizvodnja do konca septembra zaostaja za planom. Plan je predvideval
povečanje za 9®/», dejansko pa je doseženo le 5,7%.
Manjši dvig proizvodnje od predvidevanj plana je v glavnem posledica
vzrokov, ki so narekovali nižjo proizvodnjo že pred reformo. Po reformi se je
zaostajanje proizvodnje za planskimi predvidevanji še nadaljevalo. (Indeks konec julija je 106,2, konec septembra pa 105,7.) Na zaostajanje proizvodnje za
planom so vplivali predvsem ukrepi za stabilizacijo — restriktivna kreditna politika na področju investicij in obratnih sredstev. Ti ukrepi se nadaljujejo' tudi
po reformi. Spremembe v gospodarjenju so učinke teh ukrepov še zaostrile,
čeprav je sama valutna reforma položaj nekaterih gospodarskih organizacij izboljšala. Vzrok za tak položaj je v tem, da gospodarske organizacije svojega
poslovanja v tem času še niso mogle prilagoditi tako zaostrenim pogojem.
Počasnejša rast proizvodnje je zlasti posledica zmanjšanja naročil za investicije, pomanjkanja nekaterih reprodukcijskih materialov, zlasti nekaterih surovin iz uvoza, finančna nesposobnost posameznih podjetij, da bi si nabavila
surovine, zmanjšana možnost prodaje trajnih potrošnih dobrin zaradi padca
kupne moči ter v veliki meri tudi posledica že začetega procesa preusmerjanja
proizvodnje.
Na osnovi sedaj razpoložljivih podatkov ni mogoče napraviti ocene ali se
bo tako gibanje proizvodnje nadaljevalo tudi v naslednjih mesecih. Vsekakor
pa moramo računati s tem, da bodo faktorji, ki sedaj vplivajo na proizvodnjo,
učinkovali še naprej.
' Industrija
Po posameznih panogah je stanje naslednje:
Kovinska industrija (predstavlja 25°/o vse slovenske industrijske
proizvodnje) zaostaja samo 1 0/o za planom. Izredno pomembna pa je ugotovitev,
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da je prišlo v tej panogi po uveljavitvi gospodarske reforme do bistvenega
zmanjšanja tempa proizvodnje. Vzroki za to zmanjšanje so zlasti v zastoju
investicijskih naročil, v pomanjkanju obratnih sredstev zaradi zelo zaostrene
finančne situacije v tej panogi in močni podražitvi surovin. Novi tečaj je zmanjšal akumulativnost te panoge. Panoga stoji pred nujnostjo, da temeljito preusmeri svoje proizvodne programe in način proizvodnje ter izboljša poslovno
sodelovanje, zato bo potreben daljši čas, da se konsolidira. Lahko1 pričakujemo,
da se položaj tudi v naslednjih mesecih ne bo hitro izboljšal.
Tekstilna industrija (predstavlja 12,2% slovenske industrijske
proizvodnje). Proizvodnja tekstilne industrije je v 9-mesečnem obdobju le za
1 % višja od lanskoletne v istem obdobju, medtem ko je plan predvideval
5 °/o povečanje. Do konca julija je bila proizvodnja v tej panogi na nivoju
lanskoletne. Ves porast je pripisovati povečanju proizvodnje po reformi.
Vzroki za zaostajanje v prvem polletju so v pomanjkanju surovin, medtem
ko se je situacija v zadnjem času izboljšala. Do konca leta ni pričakovati, da
bodo planska predvidevanja dosežena, ker se bodo morala podjetja v veliki meri
preusmeriti predvsem pa specializirati in ker bo verjetno prišlo tudi do določenih zastojev pri prodaji blaga preko trgovske mreže.
Lesna industrija (predstavlja 11,5% slovenske industrijske proizvodnje). Proizvodnja v tej panogi je le malenkost izpod plana, vendar po
uveljavitvi reforme stagnira na doseženem nivoju.
V nadaljnjem obdobju bodo nastale nove težave zaradi zelo slabe oskrbe
s surovinami. Poslabšal se je tudi finančni položaj finalne proizvodnje v tej
panogi, medtem ko se je izboljšal položaj primarne proizvodnje. Slednji stimulira primarne proizvajalce na direkten izvoz surovin.
Elektroindustrij a (predstavlja 8 % slovenske industrijske proizvodnje). Plan je predvideval 20% povečanje proizvodnje, doseženi nivo pa je le
za 6% večji. Po mesecu juliju je prišlo do rahlega porasta, iz česar pa še ne
moremo sklepati, da je prišlo do sanacije te panoge. Karakteristiko za to panogo daje znani položaj »Iskre« in delno »Elektromontaže«. Poleg vseh poznanih
problemov v tej panogi (težave pri plasmaju, pomanjkanje proizvodov črne in
barvne metalurgie, nezadostna obratna sredstva) je opozoriti še na dejstvo, da
se po uveljavitvi novih ukrepov akumulativnost te panoge že zaostruje.
Tudi v tej panogi bo potrebna bistvena preorientacija v programih, kakor
tudi v načinu proizvodnje. Zato hitrega izboljšanja v tej panogi ni pričakovati.
Premog (6% slovenske industrijske proizvodnje). Proizvodnja premoga
zaostaja za planom (plan 103, dosežen nivo 102).
Po reformi se je proizvodnja nekoliko dvignila. Gospodarski položaj premogovnikov se je v glavnem izboljšal, razen pri rudniku Zagorje. Bistvenega
izboljšanja tempa proizvodnje do konca leta ni pričakovati, ker je vezano na
obširnejše rekonstrukcije, ki bodo dolgotrajnejše in odvisne od dodatnih investicijskih vlaganj, ki jih rudniki, kljub povišanju cen premoga, sami ne zmorejo. Tudi zaloge jamskega lesa so na najnižjem nivoju v zadnjih letih.
Crna metalurgija {predstavlja 4,3% slovenske industrijske proizvodnje). Proizvodnja črne metalurgije je na nivoju planskih predvidevanj (plan
109, realizacija 109). Z ugodnim tempom proizvodnje je računati tudi v naslednjem obdobju, če bo zadosti električne energije. Poslabšal pa se je finančni
položaj v tej panogi zaradi višjih cen surovin. To povzroča poseben problem,
ker so vse organizacije v tej panogi v večjih rekonstrukcijah.
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Barvna metalurgija (predstavlja 4,4 °/o slovenske industrijske proizvodnje). Proizvodnja je v glavnem v okviru planskih predvidevanj (plan 110,
realizacija 110). Gospodarski položaj te panoge se je na splošno izboljšal, razen
pri predelavi, ki je v večji meri vezana na električno energijo. Pričakovati je,
da bo panoga izpolnila letni plan.
Kemična industrija (predstavlja 3,8 °/o slovenske industrijske proizvodnje). Proizvodnja kemične industrije zaostaja za planom (plan 115, dosežen
nivo 110). Splošni nivo proizvodnje je panoga zadržala tudi po reformi. Vzroki
za zaostajanje za planom so bistveni padec v proizvodnji umetnih gnojil (slabši
odjem zaradi podražitve) in plastičnih mas (pomanjkanje surovin iz uvoza).
Vse navedene gospodarske panoge predstavljajo 75,2'% vse industrijske
proizvodnje SR Slovenije.
Opozoriti pa je tudi za zaostajanje proizvodnje v usnjarski (za 2 % nižja
kot v lanskem letu), gumarski in živilski industriji, ki pa močno vpliva na
oskrbo osebne potrošnje.
V obravnavanem obdobju se je produktivnost dvignila za 2,8 %>, medtem
ko je plan predvideval dvig produktivnosti za 6
Kmetijstvo
Položaj kmetijstva se je po reformi močno izboljšal, zlasti v govedoreji in
proizvodnji mleka. V težavah je farmska prašičjereja in farmsko perutninarstvo,
kar pa je pri prašičjereji posledica vzrokov, ki so obstajali že ,pred reformo.
Letošnja izredno slaba letina je zaostrila oskrbo' s sadjem in povrtninami,
kar bo še poslabšalo oskrbo živilsko-predelovalne industrije.
Proizvodnja v govedoreji narašča, vendar slabši pridelek živinske krme
grozi s težavami v naslednjem letu.
Gozdarstvo'
Sečnja v gozdovih močno zaostaja za planom (za 17 °/o) kljub temu, da so
cene gozdnih proizvodov zelo ugodne, da imajo gozdno-gospodarske organizacije
v letošnjem letu več opreme in dovolj delovne sile. Zaostajanje sečnje torej ni
pogojeno v objektivnih vzrokih. Ugodnejši gospodarski položaj, v katerem so
se znašle gozdno-gospodarske organizacije zaradi reforme, ne navaja teh organizacij k intenziviranju njihovega gospodarjenja.
Gradbeništvo
V osmih mesecih je vrednost opravljenih del za 5 % manjša kot v istem
obdobju lani. Glede na občutno povišanje cen je fizični obseg stvarno opravljenih del še toliko manjši.
Vzrok za tako zaostajanje v gradbeništvu je v omejitvi investicijske potrošnje, neurejenem financiranju stanovanjske graditve (zlasti kupcev stanovanj) in deficitarnosti določenega gradbenega materiala (cement, železo). Nazadovanje v gradbeništvu se bo nadaljevalo še v naslednjem obdobju. Bistveno za
to gospodarsko dejavnost je, da se usitvari solidnejša in na dolgoročnejše programe oslonjena investicijska politika, kakor je to predvidela resolucija Skupščine SR Slovenije.
Gradbena podjetja prevzemajo dela po znatno nižjih cenah kot pred uveljavitvijo restrikcijskih ukrepov na področju investicijske potrošnje.
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Gospodarski položaj po reformi je na železnicah povzročil, da iščejo možnosti za rentabilnejše poslovanje, kar je privedlo do tega, da železnice ukinjajo
vrsto vlakov in postaj, perspektivno pa tudi posamezne nerentabilne proge.
Zaradi dviga tarif na železnicah se je dvignila tudi konkurenčna sposobnost cestnega prometa, kar povzroča odliv blaga iz železnice tudi na tistih relacijah, kjer bi blago morale voziti železnice.
Obrt
V obrti se pogoji gospodarjenja zaradi reforme niso bistveno spremenili.
Opozoriti pa je na poseben problem privatnega obrtništva. Privatni obrtnik je
namreč pri nakupu reprodukcijskega materiala obremenjen s prometnim davkom, ki ga socialistični sektor obrti ne plačuje. S tem je močno zmanjšana
konkurenčna sposobnost privatnega obrtnika. Na ta način je ogrožena politika
na področju obrti kot jo je sprejela v posebnih stališčih Skupščina SR Slovenije
leta 1963.
Blagovna menjava
1. V avgustu se je promet v trgovini na drobno zmanjšal po vrednosti za
8 %, po količini pa za 25%. To zmanjšanje se je različno odrazilo pri posameznih proizvodih, najbolj pa je količinsko upadel promet pri živilih — za
27'%, mesnih izdelkov — za 22%, kurivu — za 18 °/o, tekstilu — za 14'%.
V septembru se je promet v trgovini na drobno dvignil za 6%. Z ozirom na to,
da se je nivo cen oblikoval že v avgustu, se računa, da je v septembru promet
porastel tudi po količini.
V trgovini na debelo je promet v avgustu padel za 5 % nasproti mesecu
juliju, v septembru pa se je zopet dvignil za 6%.
Padec prometa v obdobju neposredno po uveljavitvi gospodarske reforme
izvira predvsem iz prehodnih močnih nakupov potrošnikov, v manjši meri pa iz
slabše založenosti trgovine in zadrževanja blaga v skladiščih. Nadaljnji padec
prometa oziroma majhen porast v septembru pa rezultira iz zmanjšanja kupne
moči, saj so cene na drobno od julija do avgusta porasle za 21%.
Založenost tržišča je bila v prvi polovici avgusta dokaj slaba, postopoma
pa se je izboljšala, kljub temu, da so zaloge še vedno desortirane. Obenem je
prišlo do zastoja v prodaji investicije opreme, kamionov, pohištva, radijskih in
televizijskih aparatov.
Preskrba s kmetijskimi pridelki je spričo slabe letine slaba. Najbolj normalna je še situacija na ljubljanskem območju, medtem ko je na področju
Maribora in Celja ter na Primorskem zadovoljiva. Odprti problemi v trgovini
so predvsem v pomanjkanju obratnih sredstev.
2. Nasproti povprečni ravni cen v letu 1964 je znašal konec septembra letos
indeks cen proizvajalcev v industriji 129, indeks cen na drobno 146, indeks cen
gostinskih storitev 147, indeks cen življenjskih potrebščin pa 148 (pri tem je
najbolj porastel indeks izdatkov za kurjavo in razsvetljavo — 194, izdatkov za
stanovanje — 178 in izdatkov za hrano — 151).
3. Skupna vrednost blagovnega izvoza v 9-mesečnem obdobju je znašala
159,6 mlrd din ($ je 1250 din), kar je za 24% več kot v istem obdobju lani.
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S tem smo dosegli 78% letnega izvoznega plana. Izvoz v septembru je znašal
19,6 mlrd, kar je za 17'% več kot v avgustu.
V istem obdobju je znašal v SR Sloveniji registrirani blagovni uvoz
172 mlrd din, kar dosega približno 90'% lanskoletnega uvoza v istem obdobju.
Glavni problemi v odvijanju zunanjetrgovinske menjave so v neustreznem
deviznem in zunanjetrgovinskem režimu, ki je obdržal še virsto administrativnih omejitev ter pomanjkanje obratnih sredstev, zaradi česar podjetja tudi
v primeru, ko so devize na razpolago, deviz ne morejo odkupiti. Za 50®/» se
je znižal tudi obseg kreditov za proizvodnjo za izvoz. Prav tako ovira izvoz tudi
to, da banka ne izpolnjuje obveznosti do* gospodarskih organizacij pri dodeljevanju konvertibilnih deviz.
4. Ocenjuje se, da znaša devizni priliv iz turizma v tem obdobju približno
15 mio $, kar je za 4% več kot v lanskem letu, medtem ko je število nočitev
tujih turistov porastlo za 15 %.
Značilno za letošnjo turistično sezono je izredno povečanje tranzitnega in
izletniškega turizma, v rednem prometu čez mejo je bilo v osmih mesecih za
137 % več potnikov, v maloobmejnem pa 53 °/o več kot v istem času lani.
Zaposlenost
Intenzivnost zaposlovanja že vse leto upada, Od decembra 1964 do avgusta
1965 se je povečalo število zaposlenih le za 2200 oseb ali za 0,4% (v istem
obdobju 1964 pa je števik> zaposlenih poraslo za 32 700 oseb ali 6,4%). Primerjava s podatki planskega predvidevanja o gibanju zaposlenosti (103,5) kaže, da
smo po 8 mesecih za 0,9% pod plansko predvidenim povečanjem zaposlenosti.
Pri tem je potrebno poudariti, da delovne organizacije v pretežni večini
zmanjšujejo obseg zaposlenosti na indirekten način, to je z ustavitvijo sprejemanja novih delavcev, torej s pomočjo rednega odliva oziroma fluktuiranja zaposlenih. Le v skrajnih primerih se odločajo za odkrito odpuščanje delovne sile.
V zadnjih treh mesecih se je te oblike posluževalo le 289 delovnih organizacij
in še te v veliki večini le za malenkostno število oseb. Vsa presežna delovna
sila, odpuščena v tem obdobju, predstavlja 4856 oseb ali 0,9 % v primerjavi
z vsemi zaposlenimi.
Opozoriti je na močan odliv delovne sile v tujino. Samo registriranih preko
zavodov za zaposlovanje je v osmih mesecih letošnjega leta odšlo na delo
v tujino preko 6100 oseb. V obravnavanem obdobju je bilo v SR Sloveniji
v letu 1964 tudi 13 761 sezonskih delavcev, letos pa samo 5835.
Potrošnja
a) Osebna potrošnja
Osebni dohodki so se v razdobju januar—avgust 1965 v primerjavi s povprečjem lanskega leta dvignili nominalno za 38 °/o, življenjski stroški so se
v istem obdobju dvignili za 47,4%. Realni osebni dohodki so se torej znižali.
V avgustu so se življenjski stroški nasproti juliju, po uradnih podatkih,
dvignili za 22 %. Hranilne vloge, ki so še v avgustu upadale, so se začele v septembru ponovno dvigati.
Do 15. septembra 1965 je valoriziralo osebne dohodke 36 % gospodarskih
organizacij, od tega polovica do največ 15% 1/4 od 15 do 25%, ostale organizacije pa so dajale fiksne akontacije v znesku 3 do 10 000 din.
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V obdobju po refomi je bila izvedena revalorizacija pokojnin, in sicer v
povprečju za 23 %.
Valorizacija osebnih dohodkov zaostaja zlasti v družbenih službah. Splošni
ukrepi za stabilizacijo gospodarstva so občutno prizadeli zlasti stanovanjsko
gradnjo, ki pomembno vpliva tudi na življenjski standard. Od letos predvidenih
12 500 stanovanj je bilo v prvem polletju zgrajenih le 2015 stanovanj.
b) Splošna potrošnja
Zaradi znižane stopnje prispevka iz osebnega dohodka se je ob rebalansu
proračunov predvidevalo, da se bodo dohodki, na katere so računali proračuni
v letu 1965, zmanjšali za 4,5 milijarde din. Ta predvidevanja so temeljila na
predpostavki, da se bodo v zadnjih petih mesecih osebni dohodki dvignili za
20%, industrijska proizvodnja pa za 9%.
Ker se več ali manj vsa splošna potrošnja financira iz proračuna, se je znižanje proračunske potrošnje odrazilo na znižanju vseh oblik splošne potrošnje,
zlasti pa na področju negospodarskih investicij, ki so v drugem polletju leta
1965 praktično skoraj ustavljene.
Tak obseg sredstev tudi ne omogoča državnim organom in družbenim
službam ustrezno revalorizacijo osebnih dohodkov.
Ukrepi za racionaliziranje splošne potrošnje se močneje odražajo tudi v
šolstvu in na področju raziskovalnih dejavnosti. Ustavljene so skoraj vse investicije v visokošolske zavode in šolstvo druge stopnje, izgradnja osnovnih šol pa
se je zmanjšala.
Občine v glavnem niso zmanjšale sredstev za osnovne šole, pač pa se je še
nadalje poslabšalo medobčinsko financiranje šol druge stopnje, kjer je posebno
kritično zlasti financiranje strokovnega šolstva.
Zaradi dokaj ekstenzivnega razvijanja nekaterih vrst šolstva v preteklih
letih se zaostruje in zahteva učinkovito rešitev problem smotrne vključitve teh
šol v naš izobraževalni sistem. To posebno velja za nekatera področja šolstva
druge stopnje in posamezne visokošolske zavode, kjer se njihova dejavnost duplira oziroma njihov potencial ni usklajen z našimi potrebami po določeni vrsti
kadrov. Podoben položaj je tudi na področju naših raziskovalnih institucij.
Za področje zdravstvene službe je pomembno, da je le-ta začela takoj po
gospodarski reformi pospešeno reševati določena vprašanja s področja njene
organizacije in sistema dela, saj je prav tu glavni vir rezerv zdravstvene službe.
Vse bolj se oblikujejo stališča, da je treba združiti nekatere manjše zdravstvene
zavode in tesneje povezati večja zdravstvena središča. Pri tem ne gre v tolikšni
meri za pravno integracijo kot predvsem za funkcionalno, ki naj bi odpravila
dosedanjo razdrobljenost zdravstvene službe in uveljavila načelo enotne obravnave bolnika, kar bi bilo v korist njemu in tudi skladom zdravstvenega zavarovanja. Poleg te naloge bo v zdravstvenih zavodih treba temeljito proučiti
sistem delitve dohodka in način financiranja zdravstvene službe.
Zaradi pomanjkanja sredstev so do nadaljnjega skoraj v celoti ustavljene
vse večje investicije na področju zdravstva.
Ugotovljena gospodarska gibanja nas navajajo' na domnevo, da se položaj
tudi v prihodnjem letu ne bo mogel bistveno izboljšati. Zato je prav gospodarska
reforma postavila na prvo mesto potrebo po kompleksni reviziji vseh oblik
splošne potrošnje, ponovni preučitvi vseh obveznosti, ki so jih sprejele družbenopolitične skupnosti in po dolgoročnem usmerjanju in programiranju razvoja
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posameznih področij. Takšna situacija postavlja kot izredno perečo zahtevo, da
se tudi na področju splošne potrošnje preide do dosedanjega izrazito ekstenzivnega na smotrno' in intenzivno gospodarjenje.
Trenutno je na področju splošne potrošnje posebej omeniti problem vseh
tistih institucij, ki se financirajo z medobčinskim sodelovanjem. Občine SO' pri
rebalansih svojih proračunov v prvi vrsti črtale poleg investicij tudi tiste izdatke,
ki so namenjeni za financiranje medobčinskih institucij.
Na cestah so v glavnem izvršena vsa predvidena sanacijska in investicijska
vzdrževalna dela. Vsa razpoložljiva sredstva za ceste so že porabljena. Zato nastaja problem financiranja vzdrževanja cest in zimske službe do konca leta.
c) Investicijska potrošnja
Družbeni plan je predvidel za leto 1965 investicije v višini lanskoletnih
investicij. Realizacija investicij do 30. 9. 1965 pa kaže, da so v tem. obdobju
investicije nominalno za 5,6 % nižje kot v lanskem letu, pri čemer pa seveda ni
upoštevano zvišanje cen, kar realni obseg investicij že znatno znižuje (obseg
investicij v istem obdobju lani je znašal 183,8 milijarde, letos 173,5 milijarde).
Na zmanjšani obseg investicij niso vplivali samo restrikcijski ukrepi na
področju investicijske potrošnje, ampak tudi restrikcijski ukrepi na področju
obratnih sredstev. Investicijsko potrošnjo je prizadelo tudi zmanjšanje proračunske potrošnje. Zlasti so zaostale investicije iz združenih bančnih sredstev
(za 20 %>), iz katerih naj bi se financirali temeljni gospodarski objekti republike.
Statistični podatki o doseženi ravni investicij pa nam kažejo samo že potrošena sredstva, ne kažejo pa nam stvarnega stanja trenutne in zlasti ne bodoče
investicijske potrošnje, ker v republiki nimamo ustreznega sintetičnega pokazatelja., ki bi nam lahko omogočil vpogled v dejanski potek investicij in zlasti
angažiranosti sredstev za bodoče.
Upoštevajoč stvarno stanje, ki sledi iz statističnih podatkov o izvršeni investicijski potrošnji, pa so posledice dosedanje gospodarske politike na področju
omejevanja investicijske potrošnje v glavnem naslednje:
1. Negospodarske investicije so več ali manj skoraj v celoti ustavljene.
Pregled angažiranosti sredstev republiških skladov kaže, da so prevzete obveznosti znatno večje, kot pa je trenutno in v neposredni bodočnosti razpoložljiva
potenciala teh sredstev;
2. dejanske možnosti poslovnih bank za združevanje sredstev za investicije
so izredno majhne in se še nadalje zmanjšujejo, ker so' gospodarske organizacije
svoja razpoložljiva sredstva angažirala delno za lastne investicije, zlasti pa za
naložbe v obratna sredstva. Zato je posebno Splošna gospodarska banka v težavah, da bi zadostila obveznosti, ki izhajajo iz že sklenjenih pogodb. To velja
zlasti za prevzete obveznosti glede financiranja naložb v gospodarsko najpo^
membnejše objekte, kot so elektrarne, železarne itd.
Splošna gospodarska banka se v taki situaciji ni odločila za selekcijo posameznih objektov, ker ni ustreznega republiškega programa. V glavnem se je
odločila za dokaj linearno (v povprečju za četrtino) znižanje trans, pri čemer
je to posebej prizadelo vključitev v proizvodnjo tistih objektov, na katere je
gospodarstvo računalo. S tem pa je padla tudi rentabilnost investiranja.
Pereče je tudi vprašanje pokrivanja obveznosti nastalih s prekoračitvami
za investicije, ki znašajo pred reformo 48,2 milijarde, po reformi pa so se pove-
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čale za nadaljnjih 105,4 milijarde din (podatki Republiškega sekretariata za
gospodarstvo);
3. močno prezadolženi so tudi stanovanjski skladi, kar bo otežkočalo stanovanjsko gradnjo v naslednjih letih (pri čemer je upoštevati izredno zmanjšano
gradnjo stanovanj že v letošnjem letu). Ob prenosu sredstev skladov v poslovne
banke se računa, da bodo znašale prezadolžitve nekaj 10 milijard din (ocena
Komunalne banke Ljubljane). V ilustracijo navajamo, da samo Komunalna
banka Ljubljana ocenjuje prezadolženost stanovanjskih skladov, pri 17 občinah
iz njenega območja, za okoli 25 milijard din.
Poseben problem predstavlja položaj varčevalcev za stanovanja. Če banka
ne bo mogla zagotoviti sredstev za gradnjo stanovanj varčevalcem, bo le-tem
morala vrniti vloge. Ti varčevalci bodo na ta način dvakrat oškodovani, ker
ne bodo dobili stanovanj, in drugič, ker ne bodo dobili obresti na svoje vloge.
Misel namenskega varčevanja za stanovanje se bo močno diskreditirala, čeprav
je stanovanjska reforma zasnovana prav na večji lastni udeležbi varčevalcev.
Št.: 30-24/65
Ljubljana, 15. 10. 1965
POROČILO
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora
Skupščine SR Slovenije je na 35. seji dne 13. 10. 1965 obravnaval pojave in
probleme, ki so nastali pri izvajanju gospodarske reforme. Podlaga za razpravo
je bila informacija republiškega sekretariata za gospodarstvo o gibanju gospodarstva in o nekaterih ugotovitvah pri izvajanju gospodarske reforme.
V razpravi je bilo poudarjeno in ugotovljeno, da je obdobje od sprejetja
ukrepov za izvajanje gospo<darske reforme pa do sedaj prekratko, da bi popolneje ocenili rezultate reforme. Obseg industrijske proizvodnje do konca, septembra zaostaja za planskimi predvidevanji in to deloma iz vzrokov, ki so se
pojavljali že pred reformo, v nekaterih panogah pa so ukrepi reforme zaostajanje
industrijske proizvodnje še povečali. Izvoz se je do konca septembra v primerjavi z istim obdobjem lani povečal za 24 '"/o, uvoz pa še vedno upada, kar prispeva
k uravnovešen ju plačilne bilance. V notranji trgovini promet pada, zaloge pa se
povečujejo.
Ukrepi, sprejeti v zvezi z reformo, so v prvem obdobju nekoliko zavrli
gospodarski razvoj, vendar pa so rezultati v zadnjem času že boljši, kar kaže,
da se je večji del kolektivov resno lotil izvajanja ukrepov gospodarske reforme.
Večina gospodarskih organizacij je usmerila napore v boljšo organizacijo dela,
modernizacijo tehnologije in bolj racionalno izkoriščanje sredstev. Nekatere
gospodarske organizacije pa so presojale svoj položaj v novih pogojih preveč
šablonsko in so iskale rešitve v zmanjševanju delovne sile, v zmanjševanju
sredstev za raziskave, štipendije, izobraževanje itd., ne pa v boljši organizaciji
dela in boljšem poslovanju, s tem pa tudi v večji produktivnosti. Še vedno so
nekatere delovne organizacije, ki pričakujejo, da jim bo izboljšala njihov položaj
skupnost. Premalo je storjenega glede proizvo'dnega povezovanja gospodarskih
organizacij v raznih oblikah, poslovnega sodelovanja, združevanja, specializacije
in kooperacije.
Večina delovnih organizacij je realno pristopila k valorizaciji osebnih dohodkov, ki so jih povečale le ob upoštevanju lastnega ekonomskega položaja.
Prav tako so nadaljnjo rast osebnih dohodkov vezale na večjo produktivnost.
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Pri tem pa je bilo ugotovljeno, da nekatere gospodarske organizacije niso^ upoštevale teh kriterijev, kar slabša njihov gospodarski položaj.
Odbor meni, da nekatere motnje in težave niso nastale v zadnjem trimesečnem obdobju, temveč so v tem obdobju prišle samo še bolj do izraza. Te težave
so predvsem posledica nerešenih ali pa neustrezno rešenih sistemskih vprašanj.
Za stabilizacijo gospodarstva je vsekakor najpomembnejša utrditev in izpopolnitev takšnega sistema in družbene kontrole cen, ki bi najbolje ustrezala
našim družbenoekonomskim odnosom. Ze ob sprejetju ukrepov gospodarske
reforme je bilo ugotovljeno, da ima sistem cen administrativen značaj in da
ni prilagojen niti načelom samoupravljanja, niti novim pogojem, ki nastajajo
ob izvajanju gospodarske reforme. Sedanji sistem administrativnega določanja
cen povzroča v posameznih primerih neskladja med cenami domačega in uvoženega reprodukcijskega materiala, kar povzroča, zaradi previsokih cen, konkurenčno nesposobnost na tujem tržišču. Poleg tega odbor poudarja, da odločanje o cenah in o odnosih cen na temelju prodajnih cen proizvajalcev ne more
biti trajnejša podlaga za sistem cen, ker tak način premalo upošteva objektivne
kriterije in merila. Takšna merila daje le tržišče in tržne cene. Taka rešitev
je upoštevana tudi v resoluciji Zvezne skupščine o smernicah za nadaljnji razvoj
gospodarskega sistema. Splošna ugotovitev v razpravi je bila, da je treba ponovno proučiti sistem cen ob postopnem sproščanju cen tistih proizvodov, pri
katerih je ponudba na tržišču večja od povpraševanja.
Oskrbljenost industrije z reprodukcijskim materialom še ni zadovoljiva.
Kljub ugotovitvi, da so zaloge surovin iz uvoza na približno isti ravni kot lani
in da so zaloge domačih .surovin v primerjavi z lanskim letom celo večje, pa
odbor poudarja, da so te zaloge surovin desortirane, kar otežkoča normalen
razvoj proizvodnje.
K takšnemu stanju v veliki meri prispeva sedanji sistem vezave uvoza z iavozom, ki temelji predvsem na pooblastilih bank in te s svojimi odločitvami
bistveno posegajo v poslovanje in razvoj delovnih organizacij. Čeprav je sistem
vezave uvoza z izvozom pokazal določen napredek, vendar ne more ostati temelj
deviznega sistema. Dosedanja negotovost gospodarskih organizacij glede razpolaganja z deviznimi sredstvi ima velik vpliv na stabilnost cen na notranjem
tržišču, na oskrbo gospodarskih organizacij z reprodukcijskim materialom, kakor
tudi na usmerjanje h kooperaciji in k poslovnemu sodelovanju. Ob svobodnejšem
razpolaganju z deviznimi sredstvi bi gospodarske organizacije lahko bolj učinkovito reševale problem lastne oskrbe z reprodukcijskim materialom, kot tudi
oskrbe svojih kooperantov. Sistem dodeljevanja deviz, ki ne temelji na proučenih ekonomskih kriterijih in ki premalo upošteva regionalno usmerjenost ter
strukturo izvoza in uvoza, ne pospešuje vključevanja v mednarodno delitev dela.
Poleg tega pa je za gospodarske organizacije dosedanje neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti s strani Jugobanke nevzdržno.
Na povečanje izvoza lahko bistveno vplivajo tudi pogoji za kreditiranje
proizvodnje, ki so sedaj vse preveč togi in nesprejemljivi. Prav tako je pereč
problem pomanjkanja dinarskih sredstev za nakup deviz za nabavo reprodukcijskega materala. Zato je na področju kreditne politike v zvezi s pospeševanjem
izvoza v okviru obstoječih kreditnih sredstev potrebna večja selektivnost in
dajanje prednosti prevsem izvozu na področja s konvertibilno valuto. Pri izpolnjevanju deviznega in kreditnega sistema pa je treba omogočiti tudi vključevanje drugih poslovnih bank v devizno poslovanje.
30

Priloge

466

Odbor meni, da povzročajo odnosi med podjetji in bankami kakor tudi med
poslovnimi bankami in Narodno banko veliko negotovost v delovnih organizacijah. V razpravi je bilo poudarjeno, d,a se mora kreditni sistem izpopolniti,
posebno glede reševanja problematike trajnih obratnih sredstev. Čeprav obstoječi kreditni sistem usmerja gospodarske organizacije k oblikovanju lastnih obratnih sredstev, vendar pa številne gospodarske organizacije še ne bodo' mogle
izpolniti obveznosti, da povečajo obratna sredstva sorazmerno s povečanjem
obsega proizvodnje oziroma poslovanja.. Posledica tega bo lahko kmalu stagnacija proizvodnje oziroma padec blagovnega prometa.
Pereč problem v medsebojnih odnosih gospodarskih organizacij in njihovih
odnosih do poslovnih bank je medsebojna zadolženost. Ta problem je potrebno
proučiti in čimprej poiskati ustrezno rešitev. Neizpolnjevanje medsebojnih obveznosti postaja splošen pojav, slabi poslovno povezovanje gospodarskih organizacij in nezaupanje v poslovne odnose.
V razpravi v zvezi z zaposlovanjem je odbor poudaril, da se je z izvajanjem
gospodarske reforme zaostril problem odpuščanja delovne sile in novega zaposlovanja strokovnih delavcev. Prevelika previdnost gospodarskih organizacij
glede zaposlovanja novih strokovnih delavcev lahko negativno vpliva na nadaljnjo intenzifikacijo proizvodnje. Prav tako je za uresničitev ciljev gospodarske reforme škodljivo vsako zmanjševanje sredstev, ki ;so namenjena za razvojno-raziskovaLno delo gospodarskih organizacij.
Večina delovnih kolektivov je pravilno razumela namen gospodarske reforme. V tem kratkem obdobju od začetka uvajanja prvih ukrepov gospodarske
reforme so gospodarske organizacije že zabeležile prve rezultate boljšega gospodarjenja. Odbor meni, da je uresničenje ciljev gospodarske reforme predvsem
odvisno od delovanja gospodarskih organizacij, vendar pa obenem poudarja,
da je nujno potrebno čimprej rešiti neustrezno urejena sistemska vprašanja
in to predvsem sistem in družbeno kontrolo cen, devizni sistem, sistem kreditiranja, kot tudi nekatere druge probleme, ki ovirajo hitrejše izvajanje gospodarske reforme.
S tem v zvezi je potrebno, da pristojni republiški izvršni in zakonodajni
organi kot tudi gospodarska zbornica še nadalje intenzivno spremljajo gibanja
v zvezi z gospodarsko reformo ter pristojne zvezne organe na te probleme opozarjajo in predlagajo ustrezne rešitve, ki bi pispevale k temu, da bi hitreje
dosegli cilje gospodarske reforme.
Št.: 30-24/65
Ljubljana, 16. oktobra 1965
PREDLOG ZAKONA
o odpravi sklada SR Slovenije za negospodarske investicije
1. člen
Sklad SR Slovenije za negospodarske investicije (v nadaljnjem besedilu:
sklad) se odpravi z dnem, 31. decembra 1965.
2. člen
Sredstva, ki ostanejo po zaključnem računu odpravljenega sklada, se prenesejo v proračun SR Slovenije. V proračun SR Slovenije se vplačujejo tudi
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sredstva ki pripadajo odpravljenemu skladu iz danih posojil (anuitet obresti)
in drugih terjatev.
'
3. člen
Pravice in obveznosti odpravljenega sklada prevzame SR Slovenija.
4. člen
Upravni odbor sklada sprejme zaključni račun sklada po stanju 31. decembra 1965 m ga s poročilom o poslovanju sklada predloži Skupščini SR Slovenije do 31. januarja 1966.
Od dneva uveljavitve tega zakona upravni odbor sklada ne more prevzemati
novih obveznosti za sklad brez soglasja Skupščine SR Slovenije.
5. člen
Republiške investicije za potrebe državnih organov in druž-benih služb ki
so se doslej financirale iz sklada za negospodarske investicije, cestnega sklada
R Slovenije, sklada SR Slovenije za šolstvo, se bodo po 1. januarju 1966 financirale iz proračuna SR Slovenije.
Investicije za gradnjo objektov za potrebe državnih organov in družbenih
služb, katerih gradnja traja več kot eno proračunsko leto, se financirajo po
finančnih programih, ki jih sprejme Skupščina SR Slovenije
Za
objekte iz prejšnjega odstavka, katerih gradnja se je ob uveljavitvi tega
zakona ze začela m se bodo dela tudi nadaljevala, morajo biti pred nadaljevanjem del predloženi predlogi finančnih programov Skupščini SR Slovenije.
6. člen
Naloge v zvezi z izvedbo določb tega zakona, ki se nanašajo na odpravo
sklada, opravi Republiški sekretariat za finance.
7. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

PREDLOG ZAKONA
o odpravi sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva
1. člen
Sklad SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva (v nadaljnjem, besedilusklad) se odpravi z dnem 31. decembra 1965.
2. člen
Sredstva, ki ostanejo po zaključnem računu odpravljenega sklada, se prenesejo v proračun SR Slovenije. V proračun SR Slovenije se vplačujejo tudi
sredstva, ki pripadajo odpravljenemu skladu iz danih posojil (anuitet, obresti)
m drugih terjatev.
*
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3. člen
Pravice in obveznosti odpravi j enega sklada prevzame SR Slovenija.
4. člen

Upravni odbor sklada sprejme zaključni račun sklada po stanju 31. december 1965 in ga s poročilom o poslovanju sklada predložil Skupščini SR Slovenije do 31. januarja 1966.
Od dneva uveljavitve tega zakona upravni odbor sklada ne more prevzemati
novih obveznosti za sklad brez soglasja Skupščine SR Slovenije.
5. člen
Naloge v zvezi z izvedbo tega zakona opravi Republiški sekretariat za
.gospodarstvo v sporazumu z Republiškim sekretariatom za finance.
6. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

PREDLOG ZAKONA
o odpravi sklada SR Slovenije za socialne zavode
1. člen
Sklad SR Slovenije za socialne zavode (v nadaljnjem besedilu: sklad) se
■odpravi z dnem 31. decembra 1965.
2. člen
Sredstva, ki ostanejo po zaključnem računu odpravljenega sklada, se prenesejo v proračun SR Slovenije. V proračun SR Slovenije se vplačujejo tudi
sredstva, ki pripadajo odpravljenemu skladu iz danih posojil (anuitete, obresti)
in drugih terjatev.
3. člen
Pravice in obveznosti odpravljenega sklada prevzame SR Slovenija.
4. člen
Upravni odbor sklada sprejme zaključni račun sklada po stanju 31. decembra 1965 in ga s poročilom o poslovanju sklada predloži Skupščini SR Slovenije do 31. januarja 1966.
Od dneva uveljavitve tega zakona upravni odbor sklada ne more prevzemati
novih obveznosti za sklad brez soglasja Skupščine SR Slovenije.
5. člen
Naloge v zvezi z izvedbo tega zakona opravi Republiški sekretariat za
zdravstvo in socialno varstvo v sporazumu z Republiškim sekretariatom za
finance.
6. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
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PREDLOG ZAKONA
o spremembah zakona o cestnem skladu SR Slovenije
1. člen
V zakonu o cestnem skladu SR Slovenije (Ur. 1. SRS, št. 8-62/65) se drugi
odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi: »Finančni načrt sprejme upravni
odbor sklada in ga predloži Skupščini SR Slovenije v soglasje«.
2. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi: »Zaključni račun
sprejme upravni odbor sklada in ga predloži hkrati s poročilom o< poslovanju
sklada 'Skupščini SR Slovenije v potrditev«.
3. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.

OBRAZLOŽITEV
Predsednik Republiškega zbora je naročil s svojim dopisom (št. 402-24/65
z dne 5. 10. 1965) odboru za družbeni plan, finance in proračun, da pregleda,
koliko dosedanji način financiranja posameznih področij iz pristojosti republike
ustreza načelom zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti in po
potrebi predlaga ziboru spremembe predpisov o financiranju teh področij.
Odbor je o tej problematiki razpravljal na svoji seji dne 12. 10. 1965 in prišel
do naslednjih ugotovitev in predlogov:

A. Problemi financiranja prek republiških skladov
I.
Z novo ustavno ureditvijo je bil uveljavljen princip o samostojni materialni
osnovi družbeno-političnih skupnosti kot integralni del njihove samouprave.
Iz osebnih dohodkov in iz drugih virov, ki jih določa zvezni zakon, pripadajo*
družbeno-političnim skupnostim, v skladu z načelom delitve po delu sredstva za
družbene potrebe na njihovem območju; vsaka družbeno-politična skupnost
samostojno določa ta sredstva in z njimi samostojno razpolaga (27. člen ustave
SFRJ). To načelo nove ustave je bilo izpeljano v novem sistemu financiranja
družbeno-političnih skupnosti, ki je bil neposredno vzpostavljen s posebnim
zveznim zakonom (Ur. 1. SFRJ, št. 31/64) ter z ustreznimi republiškimi zakoni
o financiranju družbeno-političnih skupnosti na območju posamezne republike
(v naši republiki — Ur. 1. SRS, št. 36/64). Veljati je pričel s 1. januarjem 1965.
V okviru novega sistema financiranja, izhajajočega iz finančne samouprave
družbenopolitičnih skupnosti, ki se le izjemoma lahko omeji s splošnimi zakonskimi ukrepi zaradi stabilizacije gospodarstva, so morali dobiti tudi sami instrumenti financiranja družbenih potreb, ki se saturirajo iz sredstev družbenopolitične skupnosti, ustrezno novo vlogo in deloma tudi nove oblike. Glede na-
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čina financiranja nalog družbeno-političnih skupnosti velja kot temeljno načelo,
da se te naloge financirajo praviloma iz proračuna; izjemoma se nekatere med
njimi lahko financirajo tudi prek družbenih skladov oziroma posebnih računov,
če je tak specifičen način financiranja oportun in so zanj podani posebni pogoji.
Ker je samostojna materalna baza družbeno-politične skupnosti postala
temelj njene finančne politike pri izpolnjevanju splošnih družbenih nalog, je
moral proračun dobiti novo vlogo. Postal je splošno bilančno-planski instrument,
s pomočjo katerega predstavniški organ samostojno in neposredno določa
celotno finančno politiko, in sicer v okviru izvajanja splošne politike razvoja
družbeno-politične skupnosti. Namesto nekdanjega finančno-tehničnega orodja
za razdeljevanje decentraliziranih finančnih sredstev je. proračun postal politično-ekcnomski instrument, ki naj omogoči predstavniškemu telesu pregled
nad vsemi dohodki družbeno-politične skupnosti, konfrontacijo njene finančne
zmogljivosti s potrebami, določitev prioritete pri pokrivanju posameznih nalog
ter v skladu s tem enotno in racionalno porazdelitev vseh sredstev družbenopolitične skupnosti za izpolnjevanje njenih funkcij. Ker mora proračun respektirati samoupravnost državnih organov in delovnih organizacij na področju
družbenih služb, dodeljuje posameznim uporabnikom proračunskih sredstev
ustrezna sredstva v globalnih zneskih (zavodom družbenih služb kot povračilo
za njihove storitve).
Posamezne družbene potrebe, obveznosti in naloge, ki terjajo trajno zagotavljanje finančnih sredstev in posebne organe, lahko družbeno-politična skupnost financira iz skladov (15. člen zveznega zakona). Sklad se formira kot posebno samoupravno telo, z lastnostjo pravne os^be, s svojim statutom in organom
družbenega samoupravljanja. Takšno, iz proračuna izločeno in s tem od predstavniškega organa odmaknjeno financiranje določenega področja ali njegovega
dela bo lahko* teoretično in praktično prišlo v poštev le v določenih izjemnih
primerih. To bodo skoraj izključno tisti primeri, ko ima sklad poleg dohodkov
iz proračuna pretežno še lastne izvenproračunske dohodke, ter če je hkrati
možna, potrebna in vnaprej zagotovljena učinkovitost upravljanja sredstev
sklada po posebnem družbenem organu, formiranem iz predstavnikov neposrednih interesentov na določenem področju, ki ta sredstva upravlja v skladu
s splošno finančno politiko družbeno-politične skupnosti.
Ppsamezne obveznosti in naloge, ki terjajo poseben način uporabe sredstev
za njihovo izvrševanje, lahko financira družbeno-politična skupnost iz posebnih
računov (15. člen zveznega zakona). Poseben račun, ki sicer tehnično res ni
neposredno v sestavi proračuna, je v bistvu le specifičen instrument neposrednega proračunskega financiranja.
II.
Konfrontacija obstoječe zakonske ureditve republiških skladov z ustavo in
z novim sistemom financiranja družbeno-političnih skupnosti je bila v procesu
usklajevanja zakonov z novo ustavo izvršena samo deloma. Spremembe zakonov o skladih so bile omejene na problematiko statusa in upravljanja skladov
(njihovih statutov, organov upravljanja, razmerja do predstavniškega organa).
Uskladitev teh zakonov z novo zakonsko ureditvijo financiranja družbenopolitične skupnosti je 'bila izvršena samo v tem obsegu, da bi se — v duhu novega zveznega in republiškega zakona — obstoječe financiranje prek skladov
vsaj čimbolj približalo splošni politiki, ki jo določa republiška skupščina, in
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obenem vzpostavil čimbolj neposreden odnos in odgovornost organov upravljanja skladov predstavniškemu telesu. Vprašanje revizije samega sistema financiranja republiških nalog izven proračuna (po skladih) oziroma njegove uskladitve z novo ureditvijo financiranja družbenopolitičnih skupnosti še ni mogla
biti hkrati rešena, ker je ta uskladitev terjala daljšo, kompleksno' in hkrati
podrobno proučitev celotnega problema.
Vsi obstoječi republiški skladi so nastali pred uveljavitvijo nove ustave in
novega sistema financiranja družbeno-političnih skupnosti. Rodili so se iz -čisto
praktičnih potreb in so kot takšni postali sestavni del starega proračunskega
sistema oziroma njegov dodatek. Eden izmed glavnih razlogov njihovega formiranja je bil v tem, ker je bil prejšnji proračunski sistem administrativen in tog,
ter med drugim ni omogočal prelivanja proračunskih sredstev iz enega v drugo
proračunsko leto. Drug tak pomembnejši razlog je nastopil ob samem procesu
decentralizacije proračunskih sredstev, ko so se za razvoj posameznih področij
oziroma dejavnosti morali od zgoraj določati bodisi posebni izvenproračunski
viri finančnih sredstev, bodisi trajni namen dela proračunskih sredstev zato-, da
bi ta področja oziroma dejavnosti ne zaostajale v splošnem razvoju.
Navedeni in še drugi razlogi, ki so v preteklosti terjali ustanavljanje
tako posebnih proračunskih kot izvenproračunskih (družbenih) skladov, so z
novim sistemom financiranja družbeno-političnih skupnosti pa tudi financiranja
družbenih služb v samih delovnih organizacijah na teh področjih in v delovnih
skupnostih v državnih organih tako rekoč v celoti odpadli. Zgoraj opisana nova
vloga republiškega proračuna, ki naj zagotavlja celovito in neposredno formiranje politike financiranja republiških družbenih nalog po predstavniškem
organu, omejuje možnost financiranja republiških nalog prek posebnega družbenega sklada le na določene izjemne in specifične primere, ki pa v bistvu
nimajo ničesar več skupnega s primeri obstoječih skladov, ki so nastali v času
prejšnjega administrativnega proračunskega sistema. Nadaljnji obstoj nekaterih
skladov prihaja v direktno nasprotje s funkcijo republiškega proračuna, onemogoča predstavniškemu organu celovit pregled potreb in financiranja republiških nalog, drobi razpoložljiva finančna sredstva in omogoča njihovo posebno
parcialno in neracionalno uporabo. S tem prihaja tak sistem financiranja v
končni konsekvenci v nasprotje s cilji gospodarske reforme. V zvezi s tem bo
treba nekatere od obstoječih republiških skladov odpraviti ter njihova sredstva
vključiti v proračun.
Pri ocenjevanju, katere od obstoječih republiških skladov je treba odpraviti,
se je odbor v svoji razpravi srečal s številnimi problemi, ki se nanašajo bodisi na
različne kriterije, kdaj naj sklad ostane in kdaj ne (vprašanje samoupravnosti
posameznih področij, vprašanje izvirnih dohodkov, specifičnih funkcij nekaterih
skladov ipd.), bodisi na oceno, katera oblika financiranja je v sedanjem obdobju
najprimernejša oziroma, na katerih področjih so vprašanja glede oblike financiranja že v celoti razčiščena, ali pa še zahtevajo nadaljnjih razprav. Zato tudi
predlogi odbora temeljijo na ugotovitvi, da je treba gledati takšno prilagajanje
načelom novega proračunskega sistema kot proces in ne kot kampanjsko nalogo, pri čemer smatra, da ti konkretni predlogi pomenijo pomemben korak
k nadaljnjemu uresničevanju načel zakona o financiranju družbenopolitičnih
skupnosti.
Odbor namreč sodi, da mora pri teh vprašanjih priti do polne veljave tudi
individualna ocena Skupščine, ki upošteva obstoječe stanje v financiranju posameznih področij.
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Politika financiranja nalog družbeno-politične skupnosti kot integralni del
splošne politike njenega razvoja, ki jo določa predstavniški organ, zajema ne le
tekoče funkcioniranje državnih organov in delovanje že obstoječih republiških
zavodov družbenih služb, ampak zlasti tudi razširjeno reprodukcijo na teh področjih. Vprašanje financiranja tako imenovanih negospodarskih investicij je v
finančnem oziru posebno pomembno ne le zato, ker so tu navadno1 potrebna
velika sredstva za samo izgradnjo objektov, ampak se hkrati vnaprej prevzema
tudi finančna obveznost republike za njihovo bodoče funkcioniranje ter s tem
določa proračunska politika in angažiranje finančnih sredstev republik za bodoča
leta. Financiranje negospodarskih investicij je neločljivi del splošnega in neposrednega proračunskega financiranja, ki se ne more več izvajati izven proračuna,
se pravi izolirano prek nekega posebnega sklada in z ozkega gledišča posameznega področja. O njem lahko odloča le predstavniško telo, in sicer z vidika
vseh finančnih zmogljivosti republike na eni strani ter celotnih tekočih in
bodočih potreb oziroma njihovega prioritetnega reda na drugi strani, pri, čemer
so nove investicije možne šele potem, ko so pokrite tekoče potrebe in dospele
finančne obveznosti republike.
V luči nove vloge proračuna republike je z odpravo nekaterih skladov in
vračanjem teh sredstev v proračun ter s tem pod režim splošne in enotne, se
pravi racionalne finančne politike republike, ki jo določa njena skupščina, rešen
glede negospodarskih investicij problem šele do polovice. Realna in kritična
ocena bodočih nalog na področju investiranja, ki presega proračunsko leto,
ter njena konfrontacija s tekočo in bodočo- finančno zmogljivostjo republike je
možna le v primeru, če so podane čim realnejše osnove za. takšno oceno, ki ji
morajo slediti ustrezne neposredne odločitve predstavniškega telesa. To pomeni,
da je v primerih, ko gre za posamezno negospodarsko investicijo, ki se bo- uresničevala več let, potrebno, da zanjo obstoji predlog konkretnega finančnega programa, o katerem naj odloči predstavniški organ v okviru splošne politike razvoja republike in ustreznega področja. S finančnim programom, ki ga omogoča
nov sistem financiranja družbeno^političnih skupnosti (92. in si. členi zveznega
zakona), se (določi program del in rok za njihovo izvršitev, sredstva, ki so potrebna za izvršitev programa v celoti in za posamezno leto, organ, ki bo skrbel
za izvršitev programa in eventualni ukrepi, ki se kot potrebni posebej predvidevajo. Ob sprejemu finančnega programa se predhodno ocenjuje tudi vprašanje finančnih sredstev, ki bodo potrebni tudi za delovanje objekta, ko bo
zgrajen; ocena teh stroškov mora biti priložena predlogu finančnega programa.
S tem ko je finančni program sprejet, je tekoči in bodoči proračun obvezen, da
vsako leto zagotovi potrebna sredstva za izpolnitev sprejetih finančnih programov. Če bi se stroški izgradnje objekta povečali, je mogoče dodeliti večja
finančna sredstva le, če se sočasno spremeni zakon oziroma odlok, s katerim
je bil finančni program sprejet, pri čemer ostane odločitev spet neposredno
v rokah Skupščine in v okviru splošne politike republike. S financiranjem negospodarskih investicij prek finančnih programov pa sama po sebi odpade tudi
potreba po obstoju posebnega sklada za negospodarske investicije, ker funkcije
upravljanja in odločanja o namenu teh sredstev prevzema neposredno Skupščina
sama. To pa velja tudi za financiranja negospodarskih investicij, ki se sedaj
financirajo prek drugih skladov. S financiranjem negospodarskih investicij prek
finančnih programov pa bo za razliko od dosedanjega stanja, ko ni bilo mogoče
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razpravljati o tem, na katera področja in v katere objekte so najsmotrnejše naložbe v 'danem proračunskem letu, olajšana skupščinska razprava ob sprejemanju proračuna.
Financiranje dolgoročnih negospodarskih investicij brez konkretnih finančnih programov nujno predstavlja nenačrtno in s tem neracionalo uporabo
republiških finančnih sredstev na tem področju ter onemogoča določanje realne
splošne politike razvoja republike. Izhaja se namreč prvenstveno iz želja in
potreb, medtem ko se realne finančne zmogljivosti upoštevajo samo v podrejeni
vrsti — namesto obratno. V praktično aplikacijo financiranja dolgoročnih investicij s finančnimi programi se izraža dvom, češ da v pogojih dinamike našega
razvoja in nestabilnosti gospodarstva ni realna. Mislimo, da prav financiranje
takšnih investicij prek finančnih programov lahko postane pomemben faktor
za realruo ocenjevanje materialnih možnosti in pokrivanje potreb, s tem pa tudi
pomemben činitelj v sklopu ukrepov za stabilizacijo1 gospodarstva.
B. Predlogi za novo ureditev financiranja
1. Sklad za negospodarske investicije
Predlog:
Sklad se odpravi.
Sredstva sklad se prenesejo v proračun. Vse negospodarske investicije se
financirajo' iz proračuna, in sicer na podlagi posebnih finančnih programov, če
gre za investicije, ki trajajo več kot eno1 leto.
Utemeljitev:
Financiranje negospodarskih investicij ne predstavlja posebnega samoupravnega področja, ampak je sestavni del dejavnosti na posameznem družbenem
področju. Ce se posamezna dejavnost financira iz proračuna, se morajo' zato
iz proračuna financirati tudi investicije za tako dejavnost.
Poleg tega zahteva odločitev o gradnji posameznega investicijskega objekta
tudi odločitev o vseh stroških za osebne in funkcionalne izdatke, ki jih bo
zgraditev in funkcioniranje takegaf objekta povzročilo'. Ločeno obravnavanje
investicije kot problema zase povzroča že dalj časa stalne težave v proračunu,
ker se ob investicijskih odločitvah ne upošteva tudi vse dodatne redne izdatke
iz proračuna, ki jih povzroči investicija.
Odločitve o graditvi investicijskih objektov zahtevajo nadalje tudi kompleksno obravnavanje vseh proračunskih izdatkov, ker šele tak način odobravanja sredstev za investicije omogoča kompleksni vpogled v zmogljivosti pro^
računa.
Zato se v načelu predlaga tudi za investicije, ki se doslej financirajo iz
drugih skladov (investicije v šolstvu, gradnja in rekonstrukcija cest, ki imajo
značaj novogradnje), da se financirajo neposredno iz proračuna ne glede na to,
da se še predvideva obstoj sklada SR Slovenije za šolstvo in cestnega sklada
SR Slovenije.
Da se zagotovi potrebna stabilnost proračuna in možnost dolgoročnega programiranja, se vse investicije, ki trajajo več kot eno leto, financirajo samo na
podlagi finančnih programov za posamezni objekt, o čemer sprejme Skupščina
odločitev s posebnim aktom. Predlog finančnega programa izdela za svoje
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področje ustrezni upravni organ, ki ga predloži Izvršnemu svetu, ta pa kot svoj
predlog Skupščini v obravnavanje. To načelo bi veljalo za vse nove investicije,
glede investicij v teku pa naj bi veljalo, da morajo investitorji predložiti Skupščini finančne programe pred nadaljevanjem del. Vse kratkoročne investicije,
ki se izvajajo v posameznem letu, neposredno vodi posamezni upravni organ.
S tem dosežemo, da bo za potek in izvajanje posamezne investicije skrbel pristojni upravni organ, vprašanje, kako so v proračunu sredstva za negospodarske
investicije razvrščena (ali pod razdelkom posameznega organa ali pod skupnim
razdelkom negospodarskih investicij), pa je stvar same proračunske tehnike.
2. Cestni sklad SR Slovenije
Predlog:
Dokler se dokončno ne reši vprašanje organizacije in financiranja cestnega
gospodarstva, sklad ostane.
Vse investicije za gradnjo in rekonstrukcijov cest, ki imajo značaj nove
gradnje, se financirajo na podlagi finančnih programov, ki jih sprejme Skupščina.
Odbor predlaga, da je v tej fazi, skladno z gornjimi načeli, treba spremeniti sedanje predpise o cestnem skladu ter zavezati finančni načrt in zaključni
račun potrditvi Skupščine SR Slovenije.
Utemeljitev:
Ker so ceste področje splošnega 'družbenega pomena, bi morala tudi o investicijah v ceste odločati Republiška skupščina kot najvišji predstavniški in
družbeni organ republiške družbene skupnosti, ne pa kak posebni upravni odbor.
Ker pa se za financiranje cest natekajo še posebni dohodki poleg zgolj proračunskih, bi bilo potrebno zagotoviti financiranje cest iz posebnega računa,
da se doseže stroga namembnost in kontinuiranost finančnih sredstev za ceste.
Ker pa je vprašanje financiranja cest odvisno od bodoče ureditve tako statusa
cestnih podjetij, kot virov financiranja, se zaenkrat predlaga, da ostane dosedanja ureditev in funkcija sklada.
Ne glede na gornje stališče pa je treba zaradi stabilizacije in pomembnosti
tega področja zagotoviti, da se bodo ceste gradile na podlagi dolgoročnega programa izgradnje cestnega omrežja in na. ta program oslonjene finančne programe za posamezne ceste in dia vsakoletni finančni program in zaključni račun
cestnega sklada potrdi republiška skupščina, kar je bilo doslej zavezano samo
predložitvi na vpogled.
Ob dokončni ureditvi statusa organizacije in financiranja cestnega gospodarstva bo eventualno potrebno ustanoviti tudi posebni upravnooperativni organ
za ceste v okviru Republiškega sekretariata za: gospodarstvo.
3.

Sklad SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva

Predlog:
Sklad se ukine.
Pospeševanje kmetijstva opravlja ustrezni upravni organ kot del svoje redne
dejavnosti in dobi za to sredstva neposredno iz proračuna. Kolikor gre za znanstvene raziskave na tem področju, naj se financirajo iz sklada Borisa Kidriča.
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Utemeljitev:
Pospeševanje (kmetijstva je sestavni del dejavnosti upravnega organa,
ki je pristojen za kmetijstvo. Zato ni umestno, da posamezni del te dejavnosti
izloščimo in sredstva naložimo v posebni sklad.
Kar se tiče financiranja znanstvenih raziskav na tem področju, pa je pravilneje, da se tudi raziskave na tem področju financirajo iz istih virov, kot se
financira celotno znanstveno-raziskovalno delo.
4. Sklad SR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš
Skladi za zidanje stanovanjskih hiš se z 31. 12. 1965 likvidirajo na podlagi
zveznih predpisov. Financiranje tega področja prevzame banka.
5. Vodni sklad SR Slovenije
Predlog:
Sklad ostane.
Utemeljitev:
Pri vodnem skladu gre za udeležbo večjega števila interesentov in predstavlja to področje dejansko posebno področje samouprave, poleg tega pa je obstoj
vodnega sklada vezan tudi na zvezne predpise.
Odbor opozarja tudi na neurejeno vprašanje upravno-operativnih funkcij na
področju vodnega gospodarstva, kar je potrebno čimprej urediti.
6. Sklad SR Slovenije za socialne zavode
Predlog:
Sklad se ukine.
Financiranje socialnih zavodov se opravlja neposredno iz proračuna.
Utemeljitev:
Financiranje socialnih zavodov spada med redno dejavnost upravnega organa na tem področju. Kolikor pa gre za samoupravo, se ta izvaja neposredno
v zavodih samih, kot samostojnih delovnih .organizacijah.
7. Sklad SR Slovenije za šolstvo
Predlog:
Sklad ostane.
Kolikor ne bo do sprejetja republiškega proračuna za leto 1966 posebej urejeno z zveznimi ali republiškimi predpisi financiranje šolstva, se tudi financiranje investicij za šolstvo prenese na proračun, sklad pa bi financiral samo< redno
šolsko dejavnost.
Utemeljitev:
Ker financiranje šolstva še ni rešeno z ustreznimi zveznimi ali reipubhškimi
predpisi, ni umestno, da bi spreminjali sedanji način financiranja tega področja
in je zato s končnimi odločitvami bolje počakati.
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V nobenem primeru pa ne bi bilo odlašati z ureditvijo financiranja, investicij
za to področje, če do sprejetja proračuna za naslednje leto ne bi bili sprejeti
tudi ustrezni predpisi za to področje. Zato naj bi že v naslednjem letu tudi
investicije za šolstvo obravnavali kompleksno v okviru proračuna in na podlagi
finančnih programov.
Taka ureditev je potrebna predvsem glede na okoliščino, da so investicije
v šolstvu povzročale tudi dodatno breme skladu za šolstvo pri financiranju redne
dejavnosti šol.
8. Sklad za pospeševanje kulturnih dejavnosti
9. Sklad SR Slovenije za pospeševanje založništva
10. Sklad SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje
in predvajanja filmov
Predlog:
Skladi naj ostanejo.
Utemeljitev:
V vseh treh primerih gre za področja, kjer je treba najracionalnejšo obliko
financiranja še vsestransko proučiti.
Odbor je mnenja, da je bila s čisto proračunskega vidika povsem utemeljena
ukinitev sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti in sklada SR
Slovenije za pospeševanje založništva. Po daljši razpravi pa je odbor prišel do
zaključka, da je pred dokončno odločitvijo o odpravi obeh skladov potrebno še
upoštevati morebitna drugačna mišljenja in prigovore prizadetih činiteljev.
Glede sklada SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja
filmov je treba upoštevati tudi dejstvo, da ima sklad svoje lastne dohodke
(83'% skupnih dohodkov sklada se nateka iz prispevkov od prodanih vstopnic).
Umestno je, da o sredstvih, ki jih ustvarjajo organizacije na tem področju, o<dločajo predstavniki tega področja. V odboru je bilo poudarjeno, da. bodo obstoječi
lastni dohodki sklada v perspektivi postali verjetno problematični; ta vir dohodka je natmreč del dohodka kinematografskih podjetij, kar je zadnji primer
v obstoječem gospodarskem sistemu, da imamo še takšno' dajatev.
11. Prešernov sklad
Predlog:
Sklad ostane.
Utemeljitev:
Gre za posebna namenska sredstva, za katerih razdelitev ne moremo uporabiti upravnih kriterijev. Edina možna rešitev je, da s temi sredstvi razpolaga
oziroma o.dlo«a o podelitvi nagrad posebno kvalificiran odbor.
12. Sklad Borisa Kidriča
Predlog:
Sklad ostane.
Utemeljitev:
Razlogi, ki so narekovali ustanovitev tega sklada, obstajajo še naprej.
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C. Skupna obrazložitev k predlogom za odpravo posameznih republiških skladov
a) Odbor za družbeni plan, finance in proračun predlaga, da se skladi, ki bi
jih sedaj odpravili, odpravijo z dnem 31. 12. 1965.
Ta dan predlagamo zaradi tega, da bi skladi lahko nemoteno vršili svoje
dejavnosti do konca leta in da ne bi prišlo do zastoja pri financiranju posameznih področij družbene dejavnosti. Kolikor bi odpravili sklade pred koncem
leta, bi bila vsekakor potrebna tudi nova porazdelitev proračunskih sredstev
posameznim koristnikom.
Na dan, ko se skladi odpravijo, morajo sestaviti svoj zaključni račun. Ker
so skladi po zakonu o financiranju družbeno-političnih skupnosti (87. člen)
dolžni sprejeti zaključni račun najpozneje v tridesetih dneh po preteku leta,
odpade s tem, če se odpravijo z 31. 12. 1965. nepotrebno dodatno administrativno
delo, ki bi nastalo, če bi se odpravili sredi leta (popis premoženja, obveznosti
in terjatev).
b) Sredstva, ki ostanejo po zaključnih računih odpravljenih skladov, se
prenesejo v proračun SR Slovenije, kamor se vplačujejo tudi sredstva, ki pripadajo' odpravljenim skladom iz danih posojil (anuitete, obresti) in drugih terjatev.
Vsi skladi, ki se odpravljajo, so bili ustanovljeni z republiškim zakonom.
Skladi niso imeli svojih lastnih finančnih virov, pač pa so bili dotirani iz proračuna. Po' 36. členu republiškega zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti pripadajo republiki tudi dohodki in sredstva odpravljenih skladov, ki jih
je samostojno ustanovila.
c) Pravice in obveznosti odpravljenih skladov bo prevzela' SR Slovenija.
Po 83. členu republiškega zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti je družbeno-politiena skupnost, ki je sklad ustanovila, odgovorna za njegove dolgoročne obveznosti, če je zanje dala soglasje. Kakor bo SR Slovenija
prevzela vse obveznosti odpravljenih skladov, tako bo prevzela tudi vse njihove
pravice.
č) Vse naloge v zvezi z odpravo skladov bi opravili pristojni republiški
sekretariati v sporazumu z republiškim sekretariatom za finance, naloge v zvezi
z odpravo sklada SRS za negospodarske investicije pa republiški, sekretariat za
finance sam. Ko bodo v likvidacijskem postopku razčiščene vse obveznosti, in
terjatve, se bo morebitni presežek sredstev odpravljenih skladov po zaključnem računu prenesel v proračun SR Slovenije.
d) S predlogi zakonov za odpravo posameznih republiških skladov še ureja
tudi bodoče financiranje posameenih področij. Odpravljeni skladi nimajo svojih
lastnih dohodkov, temveč so v celoti dotirani prek proračuna. O razdelitvi
proračunskih sredstev, ki jih daje za posamezne namene, pa po predpisih odloča
samo Skupščina. Ukinitev skladov nikakor ne pomeni, da se družba odreka
financiranju teh področij, temveč odločitev, da prevzame neposredno odgovornost, da bo dajala iz svojega proračuna za te dejavnosti tolikšna sredstva, kot
so potrebna za njihovo- poslovanje.
Odbor smatra, da je hkrati z odpravo posameznih skladov potrebna tudi
nova oblika financiranja posameznih področij. Zato je pri izdelavi posameznih
zakonskih predlogov izhajal s stališča, da je najenostavnejša rešitev, če se že
v samem zakonu o odpravi posameznega sklada določi tuidi bodoči način financiranja.
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Nia osnovi ugotovitev, ki izhajajo iz razprave in prej navedene obrazložitve
stališč k posameznim skladom, predlaga odbor za družbeni plan, finance in
proračun naslednje zakonske predloge:
a) predlog zakona o odpravi sklada SR Slovenije za negospodarske investicije,
b) predlog zakona o odpravi sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva,
c) predlog zakona o odpravi sklada SR Slovenije za socialne zavode,
č) predlog zakona o spremembah zakona o cestnem skladu SR Slovenije.
Za svojega predstavnika je odbor za družbeni plan, finance in proračun
določil poslanca Matijo Maležiča.
5t.: 022-47
Ljubljana, 12. 10. 1965
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija je na svoji seji dne 20. oktobra 1965 obravnavala predloge zakonov:
1. o odpravi Sklada SR Slovenije za negospodarske investicije;
2. o odpravi sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva in
3. o odpravi sklada SR Slovenije za socialne zavode,
ki jih je predložil Skupščini SR Slovenije odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora.
A.
V načelni obravnavi, ki je bila skupna za vse navedene zakonske predloge,
je bilo ugotovljeno, da se ž njimi neposredno uresničujejo sklepi oziroma stališča komisije Skupščine SRS za uskladitev republiških predpisov z ustavo, ki
jih je ta sprejela na svoji seji dne 22. 10. 1964 ob preučevanju problematike
o financiranju republiških nalog prek skladov. Tudi razlogi, ki so navedeni
v obrazložitvi današnjih zakonskih predlogov, se skladajo s tistimi, ki jih je
navajala omenjena komisija. Zakonodajna komisija se je s temi predlogi strinjala ter smatra, da z;a nadaljnji obstoj skladov, katerih odprava se predlaga,
ni več utemeljene podlage v novem proračunskem sistemu.
Predstavnik Izvršnega sveta je izjavil, da Izvršni svet nima pomislekov
zoper odpravo sklada za pospeševanje kmetijstva in sklada za negospodarske
investicije1, s tem da predlaga določeno spremembo določbe 5. člena zakona
o odpravi sklada SRS za negospodarske investicije (kar bo pozneje obrazloženo).
Glede predlagane odprave sklada za socialne zavode pa Izvršni svet meni,, da
bi bilo treba problem še proučiti zlasti glede na zartrjevane pozitivne rezultate,
ki so se doslej pokazali ob takem načinu financiranja tega področja, vendar ne
daje formalnega predloga, da bi se predlog zakona za odpravoi tega sklada
zavrnil. Komisija se z navedenim predlogom, naj se problem še nadalje preučuje,
ni strinjala, ker veljajo za odpravo tega sklada v načelu isti razlogi kot pri
ostalih dveh skladih, predvsem razlog, da je treba uveljaviti novo vlogo republiškega proračuna, kakršno predvideva novi sistem financiranja družbenopolitičnih skupnosti, ki je pričel letos veljati.
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B.
V podrobni obravnavi zakonskih predlogov je komisija sprejela naslednja
stališča:
a) k predlogu zakona o odpravi sklada S RS za negospodarske investicije:
Pri določbi 5. člena je predstavnik Izvršnega sveta predlagal, da se v prvem
odstavku črta besedilo: »cestnega sklada SR Slovenije, sklada SR Slovenije za
šolstvo«. Predlog je utemeljil s tem, da je v pripravi nova zakonska ureditev
financiranja šolstva ter spremembe v obstoječi zakonski ureditvi financiranja
na področju cest, zaradi česar naj bi se počakalo z vnaprejšnjim in separatnim
reševanjem vprašanja o financiranju investicij na teh dveh področjih.
Predstavnik predlagatelja se s predlogom Izvršnega sveta ni strinjal.
Komisija je z večino- glasov sprejela stališče, da ostane predlog zakona tudi
v tem delu nespremenjen. Vprašanja financiranja investicij, kolikor se te financirajo iz proračunskih sredstev — in za takšne investicije gre v obeh navedenih
primerih —■ ni mogoče izenačevati z vprašanjem financiranja1 redne dejavnosti
šol oziroma samega vzdrževanja cestnega omrežja. Režim financiranja investicij,
ki se financirajo iz proračunskih sredstev, je neločljivi del splošnega in neposrednega proračunskega financiranja, in sicer iz razlogov, ki so navedeni že
v obrazložitvi zakonskih predlogov in jih tu ni treba ponavljati. Če bi bilo v
bodoče financiranje obeh navedenih področij res bistveno spremenjeno v svoji
osnovi (npr. da bi imela posebne, izvenproračunske vire), bo v celoti potrebna
nova zakonska regulacija tako v zveznem, kakor tudi v republiškem merilu.
Po mnenju komisije se ne more zanesljivo pričakovati, da bi bila eventualna
nova zakonska ureditev uveljavljena že pred koncem letošnjega leta. To pa
hkrati pomeni, da bi se za novo proračunsko leto financiranje investicij na dveh
•področjih moralo izvajati še po dosedanji ureditvi in praksi, kar po mnenju
komisije ne bi bilo pravilno. Če bo prišlo do nove zakonske ureditve financiranja
na področju šolstva in cest, bo pač potrebno tedaj uveljaviti tudi sam način
financiranja na tej novi. osnovi. Dotlej pa ni več mogoče, da bi se negospodarske
investicije, ki se danes financirajo iz proračunskih sredstev, še nadalje financirale posredno preko skladov, ne pa naravnost iz proračuna in po finančnih
načrtih.
V obravnavi 5. člena zakonskega predloga je bilo postavljeno vprašanje,
ali je mogoče, da se s predlogom zakona v celoti odpravlja dosedanji način
financiranja negospodarskih investicij, ne da bi hkrati spremenili zakon o šolskem skladu in zakon o cestnem skladu. V komisiji zoper takšno rešitev, kot
je obsežena v predlogu zakona, ni bilo' pomislekov. Izraženo je bilo mnenje, da
bi po uveljavitvi zakonskega predloga lahko nastalo kvečjemu vprašanje o potrebi naknadne formalne uskladitve omenjenih dveh zakonov z vsebino določbe
5. člena predloga zakona.
Drugih pripomb oziroma predlogov k posameznim določbam zakonskega
predloga ni bilo.
b) k predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva:
V 2. vrsti. 4. člena je treba besedo »december« nadomestiti z besedo »decembra« ter s tem odpraviti tiskovno pomoto.
Drugih pripomb ali predlogov za spremembo posameznih določb predloga
zakona- ni bilo.
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c) k predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za socialne zavode:
Pripomlb ali predlogov za spremembo zakonskega besedila ni bilo.
Z akonod a j no-pr avn a komisija je mnenja, da so vsi trije zakonski predlogi
v skladu z ustavo in s pravnim sistemov ter predlaga pristojnima zboroma Skupščine SR Slovenije, da jih sprejme.
Št.: 022-116/65
Ljubljana, 20. 10. 1965
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
20. oktobra 1965 obravnavala predlog zakona o spremembah zakona o cestnem
skladu SR Slovenije, ki ga je predložil odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije.
V mačelni obravnavi ise je komisija strinjala s predlogom zakona, ker se
z njim vzpostavlja še neposrednejši odnos med Skupščino SRS, ki določa splošno
politiko financiranja irepubliških nalog Ina področju cestnega omrežja, ter
skladom SR Slovenije za ceste, ki to politiko izvaja prek svojega upravnega
odbora. S tem v zvezi je v celoti utemeljen predlog, da se k finančnemu načrtu
sklada in >k zaključnemu računu o uporabljenih sredstvih sklada zahteva soglasje
Skupščine SR Slovenije.
V podrobni obravnavi ni bilo predlogov za spremembe posameznih določb
zakonskega predloga oziroma za njihovo dopolnitev.
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlogom zakona strinjal.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog
zakona v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna
zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta.
St.: 022-58/65
Ljubljana, dme 20. 10. 1965
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega
zbora je na seji dne 25. oktobra 1965 obravnaval gradivo odbora Republiškega
zbora za družbeni plan, finance in proračun o problematiki financiranja prek
republiških skladov in o predlogu za novo ureditev ter v zvezi s tem tudi predlog zakona o odpravi sklada SRS za negospodarske investicije. Glede na ugotovitve, ki so se izoblikovale v razpravi, odbor predlaga, da Prosvetno-kulturni
zbor Skupščine1 SR Slovenije na svoji seji dne 26. oktobra 1965 nia ;podlagi 160.
člena v zvezi s 150. členom ustave SR Slovenije sprejme naslednje
mnenje:

\
Pred odločitvijo o številu in obsegu dejavnosti posameznih republiških
skladov za področje prosvete, kulture in znanosti naj široka in strokovno poglobljena razprava ugotovi pomen, vlogo in naloge republiških skladov pri
financiranju prosvetne, kulturne in znanstvene dejavnosti. Vloga republike do
teh dejavnosti naj se jasneje in določneje začrta, tako da bo na tej podlagi
mogoče izdelati republiško politiko — tudi glede delitve sredstev tako za
daljše kot krajše razdobje.
Predlagana ureditev v gradivu odbora Republiškega zbora za družbeni plan,
finance in proračun — čeprav z izjemo sklada SRS za šolstvo za zdaj ne spre-
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min j a dosedanje ureditve republiških skladov za področje prosvete, kulture
in znanosti
pomeni pgolj popolno vrnitev na proračunsko financiranje,
kakršno je v bistvu že bilo in je delno še, ter je odmik od teženj, da bi našli
ustreznejši in sodobnejši način financiranja teh področij.
Glede na predlagano spremembo v dejavnosti sklada SRS za šolstvo, po
kateri naj bi ta sklad v letu 1966 financiral samo redno šolsko dejavnost, financiranje investicij pa bi se preneslo neposredno v republiški proračun, je bilo
zavzeto stališče, da taka ločitev skrbi za osnovno dejavnost od skrbi' za razširjeni razvoj dejavnosti ni utemeljena, ker se naložbe v šolstvu tesno povezujejo s povečano dejavnostjo. Izraženo pa je bilo soglasje, da se tudi pri šolstvu
izdelajo finančni programi za gradnje, ki bodo trajale več let. A te je mogoče
financirati prav tako iz sklada, kakor to predvideva 94. člen zveznega zakona o
financiranju družbeno-političnih skupnosti.
S tem v zvezi naj se v prvem odstavku 5. člena, predloga zakona o odpravi
sklada SRS za negospodarske investicije iz besedila črtajo besede »Sklada SR
Slovenije za šolstvo«.
Spreminjanje dosedanje ureditve financiranja šolstva preko sklada SRS
za šolstvo pa vsebuje poleg načelnih tudi praktične pomisleke, saj je znano,
da se, tako- v zvezi kot v republiki, pripravljajo zakonski predpisi o financiranju
solstva. Ze zaradi tega je prav, da do njihovega sprejema in s tem do celovite ureditve financiranja šolstva, ki jo bodo določili ti predpisi, ostane ureditev
sklada SRS za šolstvo nespremenjena. V zvezi s tem je bil dan predlog, naj
Skupščina SR Slovenije imenuje skupščinsko komisijo, sestavljeno iz, poslancev, zunanjih strokovnjakov ter drugih predstavnikov javnosti, ki naj prouči
financiranje šolstva ter pripravi predlog republiškega zakona.
Odbor predlaga Prosvetno-kulturnemu zboru, da sprejme predlagano mnenje
in ga posreduje Republiškemu in Organizacijsko-političnemu zboru kot raristoimmia zboroma.
Posebej pa odbor še predlaga zboru, naj ustanovi začasni odbor za kulturne
dejavnosti, ki naj prevzame skrb, da se bodo čim prej začela proučevati in
razreševati vprašanja razvoja, politike in financiranja kulturne dejavnosti na
Slovenskem.
Za svojega poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Avgusta
Vižintina.
C
Št.: 021-47/65
Ljubljana, 25. 10. 1965
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 25. 10. 1965 razpravljal
in sklepal o predlogu zakonov o odpravi sklada SRS za negospodarske investicije, sklada SRS za pospeševanje kmetijstva in sklada SRS za socialne zavode,
ki jih^ je predložil Skupščini SR Slovenije odbor za družbeni plan, finance in
proračun Republiškega zbora.
V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je s predloženim zakonskim predlogom delno realizirana zahteva, ki jo je zbor postavil v vseh razpravah ob
sprejemanju proračuna in drugih finančnih aktov. Dosedanji režim skladov je
omejeval novo vlogo proračuna, in sicer, da je le-ta splošno bilančno-planski
instrument, s pomočjo katerega predstavniški organ samostojno in neposredno
določa celotno finančno politiko, v okviru izvajanja splošne politike razvoja
31

482

Priloge

družbenopolitične skupnosti. Odbor se je v celoti strinjal z obrazložitvijo,_ ki
jo prilaga k predlogom zakonov odbor za 'družbeni plan, finance in proračun
Republiškega zbora.
.
Predstavnik Izvršnega sveta je izjavil, da se Izvršni svet strinja z odpravo
navedenih skladov, meni pa, da bi bilo potrebno na področju pospe^anja kmetijstva zagotoviti v proračunu tista sredstva, ki jih zahteva javna služba na
področju pospeševanja kmetijstva, v skladu Borisa Kidriča pa sredstva, ki ji
zahteva raziskovalno delo na tem področju. Glede sklada za socialne zavode pa
je Izvršni svet mnenja, da se sklepanje o tem zakonu odloži, ker je potrebno se
celotno področje ponovno proučiti, zlasti ker obstojajo pereči problemi, i ji
ie sklad dosedaj reševal. Odbor se s predlogom Izvršnega sveta, da se sklepanje
o predlogu zakona o odpravi sklada SRS za socialne zavode odloži, ni strinja ,
prav tako pa je bil tudi mnenja, da ni potrebno, da se še pred sprejetjem zakona o odpravi sklada SRS za pospeševanje kmetijstva določijo sredstva za
javno službo, ki jo vrši ta sklad in sredstva za raziskovalno delo oziroma določi
način financiranja, ker bodo ta sredstva za javno službo zagotovljena pri upravnem organu pristojnem za kmetijstvo', raziskovanje na tem področju pa se bo
financiralo iz istih virov, kot se financira celotno znanstveno raziskovalno delo.
Odbor je obravnaval tudi mnenja in stališča odborov za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije ki jih je posredovala predsednica tega zbora. Po mnenju tega odbora so
z novim sistemom financiranja družbeno-poditičnih skupnosti odpadli bistveni
razlogi, ki so terjali ustanovitev teh skladov.
V podrobni obravnavi zakonskega predloga o odpravi sklada SR Slovenije
za negospodarske investicije je predstavnik Izvršnega sveta predlaga , da se
v prvem odstavku 5. člena v 3. in 4. vrsti črtajo besede: »Cestnega sklada SR
Slovenije, sklada SR Slovenije za šolstvo,«. Predlog je utemeljil s tem, da je
v pripravi nova zakonska ureditev financiranja šolstva ter spremembe v obstoječi zakonski ureditvi financiranja na področju cest, zaradi cesar naj.bi se
počakalo z vnaprejšnjim in separativnim reševanjem vprašanja o financiranju
investicij na teh področjih.
_
v
Predstavnik odbora za družbeni plan, finance m proračun Republiškega
zbora se s predlogom ni strinjal. Odbor ni sprejel amandma Izvršnega sveta,
ker ie bil mnenja:, da je vprašanje, kdaj bo zakonsko urejeno financiranje
šolstva, predvsem pa je dvomljivo, če bo to že pred koncem letošnjega leta Ker
ni zanesljivo, da bi se financiranje šolstva in cest zakonsko uredilo zeletos,
bi se izvajanje investicij za prihodnje leto vršilo se po dosedanji ureditvi in
praksi. Kolikor bi prišlo do nove zakonske ureditve financiranja na področju
šolstva in cest, bo pač potrebno tedaj uveljaviti sam način financiranja na ej
n V1

° K predlogu zakona o odpravi sklada SRS za pospeševanje kmetijstva je
odbor sprejel amandma zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije
in sicer, da se v drugi vrsti 4. člena besedo ».december« nadomesti z besedo
»•decembra« ter s tem odpravi tiskovno pomoto.
K predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za socialne zavode m
PrlP

Odbor za proučevanje zakonskih in 'drugih predlogov je sprejel vse tri zakonske predloge in predlaga Organizacijsko-pohtiČnemu zboru da ^sprejme
skupaj s spremembo zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije k
predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva.
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Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Franca Svetino
Št.: 022-116, 118, 119/65
Ljubljana, 26. 10. 1965
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora
— poročilo z dne 22. 10. 1965, št. 022-58/65.

PREDLOG ODLOKA
o soglasju k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za negospodarske
investicije za leto 1965
I.
K spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za negospodarske
investicije za leto 1965, ki ga je sprejel upravni odbor sklada SR Slovenije za
negospodarske investicije in ki izkazuje dohodke v znesku 4 143 892 893 din ari ev
m izdatke v enaki višini, se daje soglasje.
II.
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SR Slovenije«.

POROČILA
Odbor za organ,zacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora je na sejah
dne 13. m 28. oktobra 1965 obravnaval drugi rebalans finančnega načrta sklada
SR Slovenije za negospodarske investicije za leto 1965, ki ga je Skupščini
SR Slovenije predložil upravni odbor tega sklada.
^ Na seji dne 13. oktobra 1965 je odbor v načelni obravnavi ugotovil da vsebuje predloženi finančni načrt med dohodki tudi 720 mio dinarjev še ne'zagotovlj enega posojila iz sredstev rezerviranih skladov socialnega zavarovanja oropn
Gospodarski banki. Odbor se je zavzel za realizacijo tega posojila
vendar je bil mnenja, da ne more priporočiti Republiškemu zboru v soglasje
vse
kuje med dohodki še nezagotovljena sredstva in v zvezi
s tem tudi za 750 mio .dinarjev nerazporejenih izdatkov.
Na seji prisotni predstavnik upravnega odbora sklada je na tej osnovi
umaknil predloženi rebalans z namenom, da iz finančnega načrta izločijo še

^soglasje

a Sr

Va bančne a

S

Posojila in ga ponovno predlože Skupščini

kt0bra 1965 je
dbor Ugotovi1 da e
™
J** S6jirebalans
i 28' ,°
'
J' Skupščini
ponovno
predloženi
finančnega načrta° sklada SR Slovenije
za negospodarske
investicije ki ga je upravni odbor tega sklada sprejel na seji dne 17. oktobra
etos, upošteval vse pripombe, izražene na seji dne 13. oktobra. Ponovno predloženi rebalans finančnega načrta vsebuje le zagotovljene dohodke in samo za
30 mio dinarjev nerazporejenih izdatkov.
V podrobni obravnavi se je odbor strinjal s strukturo razporejenih sredstev
sklada m ugotovil, da so bile pri razdelitvi razpoložljivih sredstev upoštevane.
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smernice družbenega načrta in priporočila Skupščine. Saj predvideva drugi
rebalans finančnega načrta večje zmanjšanje sredstev za državne organe, medtem ko so z restrikcijarni manj prizadeta področja znanosti, kulture in socialnega
varstva. Ostaja pa odprto vprašanje nepokritih nujnih obveznosti za zaključna
dela na nekaterih objektih s področja zdravstva.
Odbor 'predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da da soglasje
k drugemu rebalansu finančnega načrta sklada SR Slovenije za negospodarske
investicije za leto 1965, ki vsebuje 4 143 892 893 dinarjev dohodkov in prav
toliko izdatkov.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Mirka Remca.
St.: 400-21/65
Ljubljana, 28. oktobra 1965
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije je razpravljal o drugem rebalansu finančnega načrta sklada SR Slovenije za negospodarske investicije za leto 1965 na
sejah dne 15. in 25. 10. 1965. Drugi rebalans finančnega načrta sklada je predložil Skupščini SR Slovenije upravni odbor sklada SRS za negospodarske investicije.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je na seji 15. 10. 1965
v načelni razpravi ugotovil, da obravnava rebalans v sredstvih sklada tudi
720 milijonov bančnih sredstev socialnega zavarovanja, za katera pa v istem
rebalansu ugotavlja, da je Splošna gospodarska banka odklonila realizacijo 720
milijonov dinarjev posojila iz bančnih sredstev namensko za objekte zdravstva
v navedeni višini. Odbor zato ni razpravljal v podrobnostih, ker je bil mnenja,
da ne more potrditi finančnega načrta sklada, ker ta razporeja sredstva, za katera
še ni razčiščeno, ali bo banka posojilo realizirala ali ne. Predstavnik upravnega
odbora sklada SRS za negospodarske investicije je nato rebalans umaknil in se
zavezal, da bo upravni odbor sklada SRS za negospodarske investicije skušal
razčistiti vprašanje s Splošno gospodarsko banko zlasti, ker je bilo s finančnim
načrtom, sklada SRS za negospodarske investicije za leto 1965 kakor tudi po
prvem rebalansu finančnega načrta sklada za leto 1965 predvideno, da najame
sklad SRS za negospodarske investicije namensko posojilo za financiranje objektov zdravstva in socialnega varstva v skupni višini 2,5 milijarde dinarjev iz
sredstev rezervnih skladov socialnega zavarovanja, oročenih pri Splošni gospodarski banki.
Dne 19. 10. 1965 je bil Skupščini SR Slovenije predložen popravljen drugi
rebalans sklada SRS za negospodarske investicije, iz katerega je izpadlo posojilo
iz bančnih sredstev socialnega zavarovanja, ker je Splošna gospodarska banka
realizacijo takega posojila odklonila. Upravni odbor sklada je skušal kompenzirati izpad teh sredstev ter dobiti premostitveni kredit pri komunalni banki
Ljubljana, kar pa mu ni uspelo. To stanje je povzročilo, da so bile ponovno pregledane vse postavke dodelitev za letošnje leto in predlagani novi razdelki
sredstev. Odbor se je s 'predloženim rebalansom strinjal tudi v podrobnostih
ter ga je sprejel brez pripomb. Pri tem pa je bil mnenja, da celotna finančna
situacija sklada kaže na to, da je potrebno sprejeti zakon o odpravi sklada SRS
za negospodarske investicije.
Odbor je obravnaval tudi mnenja in stališča k drugemu rebalansu finančnega načrta sklada SRS za negospodarske investicije odbora za proučevanje
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zakonskih in drugih predlogov Socialn.o-zdravstvein.ega zbora Skupščine SR Slovenije, ki jih je posredovala predsednica tega zbora. Odbor Socialno-zdravstvenega zbora je bil mnenja, da je bilo Splošni gospodarski banki že v mesecu
marcu znano, da bo morala zagotoviti skladu kredit v višini 2,5 milijarde dinarjev.
Kljub temu, da je socialno zavarovanje pri banki oročilo- letos do 31. marca
4 milijarde dinarjev ter da je prejela tudi določena sredstva vrnjenih anuitet
in natečenih obresti od plasiranih kreditov v zdravstvo-, je banka vsa ta sredstva
v celoti plasirala v gospodarstvo in vse do danes ni realizirala navedenega kredita. Po mnenju tega odbora je nujno potrebno dokončati določene objekte
zdravstva in socialnega varstva ali pa vsaj poskrbeti za njihovo konserviranje.
Zaradi tega naj bi se Izvršni svet v polni meri zavzel, da Splošna gospodarska
banka realizira vsaj del posojila v višini 720 milijonov din, kolikor predlaga
sklad.
Odbor predlaga Organizacijskowpolitičnemu zboru, da sprejme odlok o.
soglasju k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za negospodarske
investicije za leto 1965.
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Toneta Delaka.
Št.: 400-21/65
Ljubljana, 26. oktobra 1965
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije -— poročilo z dne
20. 10. 1965, št. 400-21/65.

PREDLOG ODLOKA
o soglasju k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za šolstvo
za leto 1965
I.
K spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1965,
ki ga je sprejel upravni odbor sklada SR Slovenije za šolstvo in ki izkazuje
dohodke v znesku 9 481 297 548 dinarjev in izdatke v enaki višini, se daje soglasje.
II.
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SR Slovenije«.

POROČILA
Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je na skupni seji z odborom za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega
zbora dne 15. 10. 1965 obravnaval spremembe finančnega načrta Sklada SR
Slovenije, ki jih je predložil Skupščini SR Slovenije v soglasje upravni odbor
sklada.
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Dohodki sklada so se skupno znižali za eno milijardo din. Upravni odbor
sklada si je prizadeval, da bi zmanjšanje prizadelo predvsem investicije, vendar
v tem ni uspel in je zmanjšal vsem zavodom tudi sredstva za osnovno dejavnost.
Odbor je ugotovil, da linearni način znižanja sredstev za osnovno dejavnost
sicer ni pravilen, ker bodo bolj prizadeti zavodi z eksperimentalnimi vedami,
kot pa zavodi družbenih ved, vendar je bila v tem kratkem obdobju to edino
možna in sprejemljiva rešitev.
Odbor je ugotovil, da se zaradi znižanja sredstev sklada ne more ustvarjati
vzdušje, da je ma račun gospodarske reforme ogrožen materialni položaj visokega
šolstva, ker je prejel sklad še vedno- dosti več sredstev kot v preteklem letu.
Na drugi strani pa mora tudi visoko šolstvo povečati svojo učinkovitost in
izboljšati kvaliteto dela. Za dosego teh ciljev pa so potrebne tudi na tem področju konkretne spremembe, ki zadevajo način financiranja in samo zasnovo
tega šolstva.
Odbor predlaga Republiškemu zboru, da da soglasje k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1965.
Odbor je za poročevalca določil poslanko Kristino Lovrenčič.
Št.: 400-21/65
Ljubljana, 28. oktobra 1965
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega
•zbora — poročilo z dne 18. 10. 1965, št. 400-21/65.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne
20. 10. 1965, št. 400-21/65.

PREDLOG ODLOKA
o uporabi 2 % prometnega davka od prometa blaga na drobno za odpravo škod,
povzročenih s poplavami
I.
Sredstva, ki se vplačujejo po 2. členu zakona o uvedbi dodatnega prometnega davka od prometa blaga na drobno za odpravo škod povzročenih s poplavami (Ur. 1. SRS, št. 24-270/65), se zbirajo na posebnem računu proračuna SR
Slovenije.
II.
Sredstva iz prejšnje točke se uporabljajo za odpravo škod, ki so jih povzročile poplave v letu 1964 in 1965 in se lahko- dodelijo:
— za odpravo škod na cestah in mostovih;
— za obnovo in usposobitev regulacijskih in hidromelioracijskih objektov;
—■ za odpravljanje posledic poplav na drugih negospodarskih objektih javnega značaja.
III.
Sredstva za odpravo škod iz tega odloka se dajejo skladom, in občinam
največ do višine dejanske škode, ki ni pokrita z zavarovalnimi vsotami in brez
■obveze povračila.
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IV.
Sredstva za odpravo škod, povzročenih s poplavami, dodeli Izvršni svet
SR Slovenije na predlog Republiškega sekretariata za gospodarstvo in na podlagi
obrazloženih predlogov s podatki o povzročeni ško<di in posledicah poplav, ki jih
predložijo cestni in vodni sklad SRS ter prizadete občine.
Rok za predložitev predlogov po prejšnjem odstavku je 15. 11. 1965.
O razdelitvi sredstev poroča Izvršni svet Skupščini SR Slovenije.
V.
Ta odlok začne veljati na dan objave v »Uradnem listu SR Slovenije«.

OBRAZLOŽITEV
Z zakonom o uvedbi dodatnega prometnega davka od prometa blaga na
drobno za odpravo škod, povzročenih s poplavami, je SR Slovenija na podlagi
pooblastila iz zveznega zakona uvedla pobiranje 2'°/o prometnega davka od
prometa blaga na drobno, ki se bo plačeval do konca leta 1966.
Po oceni Republiškega sekretariata za finance se računa, da bodo sredstva,
ki se stekajo iz tega naslova na posebnem bančnem računu republiških sredstev,
znašala v letu 1965 okoli 2 milijardi 'dinarjev, v letu 1966 pa okoli 5,5 milijarde
dinarjev.
Škode, povzročene s poplavami v letih 1964/1965 znašajo po pavšalni začasni
ocenitvi prizadetih občin ter vodnega in cestnega sklada okoli 23 milijard dinarjev. V tem znesku je zajeta celotna škoda v družbenem in zasebnem sektorju,
na cestah, vodogradbenih objektih in na drugih komunalnih objektih. Ocenjene
škode za večkrat presegajo predvidena sredstva, ki se zbirajo na posebnem
računu za odpravo škode, upoštevati pa je treba, da je bila ta škoda delno
krita z zavarovalnino, delno pa je bila že odpravljena z uporabo sredstev gospodarskih organizacij in občinskih rezervnih skladov, ki so bili s posebnimi predpisi sproščeni.
Zbiranje sredstev za odpravo škod po poplavah je izreden, enkraten ukrep,
izven splošnega gospodarskega sistema, ki naj zagotovi čim hitrejšo obnovo
tistih objektov, za katere ni kritja v sistemu zavarovanja ali v proračunskih
sredstvih. Zato predvideva odlok le kritje škod na negospodarskih objektih, ne
pa v gospodarskih organizacijah, niti za reševanje socialnih problemov, ki so
nastali v zvezi s poplavami. Prav tako naj se iz teh sredstev krijejo stroški za
obnovo uničenih ah poškodovanih negospodarskih objektov le do višine dejanske
škode, ki ni pokrita z zavarovalnino, in naj se ne dajejo sredstva za nove
investicije.
Predlagani odlok predvideva, da sredstva za odpravo škod po poplavah
dodeljuje Izvršni svet SRS na predlog Republiškega sekretariata za gospodarstvo, ki bo na po'dlagi dokumentiranih zahtev prizadetih občin, cestnega in
vodnega sklada izdelal predlog za Izvršni svet, pri čemer bo upošteval prioriteto
za obnovitev posameznih objektov in časovno razporeditev dotekajočih sredstev.
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
20. oktobra. 1965 obravnavala predlog odloka o uporabi 2% prometnega davka
od prometa blaga na drobno za odpravo škod, povzročenih s poplavami, ki ga je
Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da se s predloženim odlokom konkretizira določba 3. člena zakona o uvedbi dodatnega prometnega davka od
prometa blaga na drobno za odpravo škod, povzročenih s poplavami, (Uradni list
SRS, št. 24/65), v kateri je predvideno, da bo Skupščina SR Slovenije s posebnim
aktom določila način upravljanja ter način in pogoje uporabe sredstev za odpravo škod, povzročenih s poplavami.
V podrobni obravnavi je predstavnik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagal novo besedilo IV. točke odloka, ki se glasi:
»Skupščina SR Slovenije sprejme globalno razdelitev sredstev po. namenih
iz 2. točke tega odloka.
Sredstva za odpravo škod po poplavah dodeli posameznim koristnikom iz
2. točke v okviru globalne razdelitve iz prejšnjega odstavka Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Predlog za razdelitev sredstev izdela Republiški sekretariat
za gospodarstvo na podlagi obrazloženih predlogov s podatki o povzročeni škodi
in posledicah poplav, ki jih predložijo cestni sklad SRS, vodni sklad SRS ter
prizadete občine.
Rok za predložitev predlogov po prejšnjem odstavku je 15. 11. 1965.
O razdelitvi sredstev poroča Izvršni svet Skupščini SR Slovenije«.
Spremembo IV. točke zakonskega predloga je zakonodajno-pravna komisija
ocenila le z gledišča skladnosti s pravnim sistemom ter ugotovila, da sta možni
tako prvotna kakor tudi spremenjena rešitev. O sami umestnosti spremembe naj
zavzamejo svoje stališče in podajo poročilo pristojni odbori zborov Skupščine SRS.
Zakonodajno-pravna komisija je k novemu besedilu IV. točke predložila
svoj amandma, ki se glasi:
»Na koncu drugega odstavka IV. točke se črta pika in doda besedilo ,do
15. 11. 1965.
Tretji odstavek IV. točke se črta.«
Spremenjeno besedilo nove četrte točke je bilo mogoče razlagati tako-, da v
tretjem odstavku določeni rok velja tudi za predlog, ki ga izdela Republiški
sekretariat za gospodarstvo'. Z amandmajem komisije se ta nejasnost odpravlja
in nedvomno pove, da določeni rok velja le za oba sklada in prizadete občine.
Predstavnik Izvršnega sveta je amandma sprejel, s čimer je amandma postal
sestavni del zakonskega predloga.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog
odloka v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna
zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta.
5t.: 421-4/65
Ljubljana, 20. oktobra 1965
Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je na seji
dne 18. oktobra 1965 obravnaval predlog odloka o uporabi 2% prometnega
davka od prometa blaga na drobno za odpravo škod, povzročenih s poplavami,
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
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Zvezni zakon o pooblastitvi določenih republik, da vpeljejo dodatni davek
od prometa blaga na drobno (Ur. 1. SFRJ, št. 630-35/65), je pooblastil tudi Socialistično republiko Slovenijo, da lahko vpelje za drugo polletje 1965 in za leto
1966 dodatni prometni davek od prometa blaga na drobno-, za odpravo škod, ki
so jih povzročile na njenem območju poplave v oktobru 1964 in v maju, juniju in
juliju 1965. Socialistična republika Slovenija je izkoristila to pooblastilo ter z
zakonom o uvedbi dodatnega prometnega davka od prometa blaga na drobno
za odpravo škod. povzročenih s poplavami (Ur. 1. SRS, št. 270-24/65) uvedla 2 %
dodatni prometni davek. S predloženim odlokom pa se ureja uporaba teh
sredstev.
I.
V načelni razpravi so bila izražena naslednja mnenja oziroma stališča:
1. Zvezni zakon omejuje uporabo sredstev dodal nega prometnega davka
le na odpravo škod, ki so jih povzročile poplave v oktobru 1964 in v maju,
juniju in juliju 1965. Glede na to, da so poplave v drugi polovici leta 1965 povzročile ponekod večje škode, bi bilo treba doseči v federaciji, da se omogoči
uporaba sredstev dodatnega prometnega davka tudi za kritje škod, povzročenih
s poplavami v drugem polletju 1965. Kolikor ne bo prišlo do takšne spremembe
zveznega zakona, se bodo ta sredstva lahko uporabila samo za odpravo škod v
tistih mesecih, kot to predvideva zvezni zakon in ne za odpravo škod, ki so
nastale kasneje.
2. Odbor se strinja s predlagano rešitvijo, da se sredstva dodeljujejo oškodovancem kot dotacija in ne kot kredit. K formiranju teh sredstev prispevajo
solidarno vsi potrošniki v SR Sloveniji in to v obliki dodatnega prometnega
davka; dodeljevanje kreditov oškodovanim bi omogočilo sicer obnovo poškodovanega objekta, ne bi pa pomenilo poravnavo škode in bi zato> predstavljalo
le premostitev.
3. Odbor ugotavlja, da mora biti izhodišče za poravnavo škode realno ocenjena dejanska škoda. Upoštevati pa je treba le tisti del škode, ki ni krit z
zavarovalnino^. Po sedanjih ocenah znaša škoda okoli 23 milijard dinarjev, medtem ko se računa, da bo z uvedbo dodatnega prometnega davka zbrano le okoli
7,5 milijarde dinarjev. Pri razdelitvi sredstev naj bi se zato krile škode glede na
težo posledic na posameznih področjih in vrstni red uporabnikov v II. točki
predloga odloka, zato1 ne more pomeniti tudi prioritete pri dodeljevanju sredstev.
Kritje realno ocenjenih dejanskih škod v okviru razpoložljivih sredstev pa
obvezuje Izvršni svet, da zagotovi enoten način ugotavljanja nastalih škod.
Razdelitev sredstev posameznim uporabnikom na osnovi dejansko* ocenjene
škode bo enkratna, medtem ko se jim bo sredstva izplačevalo v skladu z dotokom
sredstev na posebni račun.
4. Odbor se je strinjal s predlogom, da se s temi sredstvi razpolaga prek
posebnega računa. Ta rešitev je tudi v skladu z načeli zakona o* financiranju
družb eno-političnih skupnosti.
Odbor tudi meni, da je prav, da ta sredstva upravlja Izvršni svet, ki bo
lahko pri dodelitvah sredstev presojal težo posledic na posameznih področjih
s širšega stališča. Po predlogu odloka Izvršni svet samo poroča o razdelitvi
sredstev Skupščini SR Slovenije.
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5. V razpravi je bilo ponovno poudarjeno, da bi lahko bile škode, ki jih
povzročajo poplave, manjše, če bi imeli urejen sistem preventivne zaščite.
Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je predlog
odloka v načelu sprejel.
II.
V podrobni /»bravnavi odbor ni imel pripomb k besedilu predloga odloka.
Predstavnik Izvršnega sveta je na seji odbora predložil v imenu Izvršnega
sveta amandma k IV. točki predloga odloka, 'ki naj se spremeni tako, da se
glasi:
»IV.
Skupščina SR Slovenije sprejme globalno razdelitev sredstev po namenih
iz II. točke tega odloka.
Izvršni svet SR Slovenije dodeli v skladu z globalno razdelitvijo iz prejšnjega odstavka te točke sredstva na posamezne koristnike. Predlog za razdelitev
sredstev izdela Republiški sekretariat za gospodarstvo na podlagi obrazloženih
predlogov s podatki o povzročeni škodi in posledicah poplav, ki jih predložijo
cestni sklad SRS, vodni sklad SRS ter prizadete občine.
Rok za predložitev predlogov po prejšnjem odstavku je 15. 11. 1965
O razdelitvi sredstev poroča Izvršni svet Skupščini SR Slovenije.«
Odbor je ugotovil, da predloženi amandma smiselno spreminja dosedanjo
IV. točko samo toliko, da z novim prvim odstavkom prenaša globalno razdelitev
sredstev posameznim koristnikom na Skupščino SR Slovenije.
Odbor smatra, da tako določilo ni potrebno, ker je osnova za dodelitev
sredstev dejansko ocenjena škoda. Vsakršno drugačno določanje politike pri
dodeljevanju sredstev bi bilo v nasprotju z načelom delitve sredstev na podlagi
realno ugotovljene dejanske škode.
Odbor je zato k novi IV. točki sprejel naslednji amandma:
— prvi odstavek se črta;
— besedilo drugega odstavka (ki postane prvi odstavek) se spremeni tako,
da se glasi:
»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije dodeli sredstva posameznim koristnikom iz II. točke tega odloka. Predlog za razdelitev sredstev izdela Republiški
sekretariat za gospodarstvo na podlagi obrazloženih predlogov s podatki o povzročeni škodi in posledicah poplav, ki jih predložijo cestni sklad SR Slovenije,
vodni sklad SR Slovenije ter prizadete občine.«
— tretji odstavek postane drugi, četrti pa tretji odstavek.
Predstavnik Izvršnega sveta si je pridržal pravico, da se o amandmaju odbora izjavi kasneje.
III.
Predstavnik Izvršnega sveta je hkrati z amandmajem k IV. točki predložil
na seji odbora v imenu Izvršnega sveta še naslednji predlog sklepa:
V zvezi s predlogom sklepa so bila v obravnavi izražena naslednja mnenja
blaga na drobno za odpravo škod, povzročenih s poplavami, je Skupščina SR
Slovenije sprejela naslednji
sklep
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Izvršni svet SR Slovenije se pooblasti, (da sredstva za odpravo škod po
poplavah, ki se zbirajo na posebnem računu proračuna SR Slovenije, v letu 1965
začasno dodeli (dodeli kot akontacijo) koristnikom za naslednje namene:
— 70 °/o za odpravo škod na cestah in mostovih,
■— 10 io/o za odpravo škod na regulacijskih in hidromelioracijskih -objektih,
—• 20% za odpravo posledic na drugih negospodarskih objektih javnega
značaja.«
V zvezi s predlogom sklepa so bila v obravnavi izražena naslednja mnenja
in stališča:
1. Čeprav bi bil sprejet amandma Izvršnega sveta, da izvrši Skupščina globalno porazdelitev sredstev, bi bilo težko sprejeti predlog sklepa, ker za' predlagano dodelitev sredstev koristnikom ni na razpolago ustrezne dokumentacije.
2. Predlog sklepa se nanaša samo na sredstva, ki bodo zbrana v letu 1965 in
ne na vsa sredstva, ki se bodo zbrala do konca leta 1966. Ker je rok za prijavo
povzročene škode 15. november 1965, bo Republiški sekretariat za gospodarstvo
po tem datumu že lahko predložil Izvršnemu svetu predlog za dokončno razdelitev vseh sredstev. Zato ni potrebno sprejeti začasnega sklepa o razdelitvi
sredstev, zbranih samo v letošnjem letu.
Izvršni svet lahkot po mnenju odbora v okviru razpoložljivih sredstev takoj
dodeli sredstva v primerih, kjer je očitno, da bo treba škodo pokriti iz teh
sredstev in bi odlašanje odprave posledic poplav lahko povzročilo še večjo' škodo.
Iz navedenih razlogov odbor predloga sklepa ni sprejel.
Odbor za -družbeni plan, finance in proračun predlaga Republiškemu zboru,
da sprejme predlog odloka s predloženim amandmajem odbora, predlog sklepa
pa zavrne.
Za svojega poročevalca je odbor za družbeni plan, finance in proračun določil poslanca Ivana Rosa.
Št.: 421-4/65
Ljubljana, 20. oktobra 1965
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora
je na svoji seji dne 13. oktobra 1965 in na. svoji seji 21. oktobra 1965 razpravljal
o predlogu odloka o uporabi 2 °/o prometnega davka od prometa blaga na drobno
za odpravo škod, povzročenih s poplavami, ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Odbor je na seji dne 13. oktobra 1965 predlog odloka soglasno sprejel.
Na seji dne 21. oktobra 1965 pa je odbor razpravljal o predlogu amandmaja
k odloku ter o predlogu sklepa, s katerim naj bi Skupščina SR Slovenije pooblastila Izvršni svet, da dodeli akontacije za nujno odpravo škod na cestah
I. in II. reda. Oba predloga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
Odbor je v načelni razpravi o predlogu amandmaja in o predlogu sklepa
poudaril, da so že v prvotnem predlogu odloka jasno določeni kriteriji, ki se
uporabljajo pri kritju škod iz sredstev, zbranih z 2'°/o prometnim davkom od
prometa blaga na drobno. Člani odbora so izrazili mnenje, da spada globalna
razdelitev sredstev posameznim koristnikom povsem v delokrog Izvršnega sveta
kot upravno-izvršilnega in operativnega organa. Ni potrebno, da je globalna
razdelitev sredstev v pristojnosti Skupščine SR Slovenije, ker to ni področje
političnih odločitev, temveč je v tem primeru osnova za razdelitev sredstev
dejansko ocenjena škoda.
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Zaradi tega je odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora soglasno zavrnil predlog amandmaja in predlog sklepa, ki ju je
predložil Izvršni svet.
Odbor pa predlaga, da se besedilo IV. točke predloga odloka spremeni tako,
da se glasi:
»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije dodeli sredstva posameznim koristnikom iz II. točke tega odloka. Predlog za razdelitev sredstev izdela Republiški
sekretariat za gospodarstvo na podlagi obrazloženih predlogov, s podatki O' povzročeni škodi in posledicah poplav, ki jih predložijo cestni sklad SR Slovenije,
vodni sklad SR Slovenije ter prizadete občine do 15. 11. 1965.
O razdelitvi sredstev poroča Izvršni svet Skupščini SR Slovenije.«
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora
predlaga Gospodarskemu zboru, da sprejme predlog odloka skupaj s predloženim
amandmajem odbora, predlog amandmaja in predlog sklepa, ki ju je predložil
Izvršni svet, pa zavrne.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Miloša Kobeta.
Št.: 421-4/65
Ljubljana, 22. oktobra 1965

PREDLOG ZAKONA
o določitvi upravnega organa za opravljanje inšpekcije ptt prometa in ptt
storitev v SR Sloveniji
1. člen
Zadeve inšpekcije ptt prometa in ptt storitev opravlja v SR Sloveniji Republiški prometni inšpektorat.
2. člen
Inšpekcija ptt prometa obsega nadzorstvo, kako se izvajajo določbe zakonov,
drugih predpisov in mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na ptt promet, in kako
se izvajajo določbe splošnih aktov, ki jih Skupnost JPTT izda na podlagi zakona.
3. člen
Inšpekcija ptt storitev obsega nadzorstvo, kako se izvajajo zakon in drugi
predpisi ter splošni akti ptt organizacije, ki se nanašajo na opravljanje ptt storitev, glede cen za te storitve in njihovega zaračunavanja uporabnikom ptt storitev, delovnega časa in opravljanja dela na delovnih mestih, na katerih se
dela z neposrednimi uporabniki ptt storitev.
4. člen
Zadeve inšpekcije ptt storitev opravljajo inšpektorji za ptt storitve.
Za opravljanje nalog inšpekcije ptt storitev se smiselno uporabljajo določbe
3. člena, drugega odstavka 4. člena, 13. do 30. člena, prvega odstavka 31. člena
in 32. ter 33. člena temeljnega zakona o tržni inšpekciji (Uradni list SFRJ,
št. 12-216/65).
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5. člen
Občinski upravni organ za promet mora opraviti nalogo s področja inšpekcije ptt prometa, občinski upravni organ za tržno inšpekcijo pa nalogo s področja
inšpekcije ptt storitev iz pristojnosti Republiškega prometnega inšpektorata, če
le-ta to zahteva. Z;a izvršitev take inšpekcijske naloge zagotovi sredstva Republiški prometni inšpektorat.
6. člen
Za inšpektorja za nadzorovanje ptt linij in naprav (84. člen točke 1 do 4)
zakona o organizaciji jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov (Uradni list
SFRJ, št. 32-548/65) je lahko postavljen diplomiran inženir ali inženir elektrotehnike — šibki tok z najmanj pet let delovnih izkušenj in strokovnim izpitom
za inšpektorja ali elektrotehnik za šibki tok z najmanj deset let delovnih izkušenj in s strokovnim izpitom za inšpektorja.
Za inšpektorja za nadzorstvo drugih zadev s področja ptt prometa in ptt
storitev je lahko postavljen diplomiran ekonomist ali pravnik ah prometni inženir ali diplomant višje ptt šole z najmanj pet let delovnih izkušer^ in strokovnim izpitom za inšpektorja ali ekonomist ali pravnik z najmanj deset let delovnih izkušenj in strokovnim izpitom za inšpektorja.
7„ člen
Republiški prometni inšpektorat začne z opravljanjem inšpekcije ptt prometa in ptt storitev z dnem, ko začne veljati ta zakon.
S tem dnem preneha z delom služba inšpekcije ptt prometa pri Skupnosti
ptt podjetij v Ljubljani.
Služba za inšpekcijo ptt prometa pri Skupnosti ptt podjetij v Ljubljani
izroči Republiškemu prometnemu inšpektoratu dokumentacijo in elaborate, ki
se nanašajo na inšpekcijske zadeve, opravljene do prenehanja njenega dela.
8. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
Nadzorstvo nad ptt prometom in ptt storitvami je doslej opravljala služba
ptt inšpekcije pri skupnostih ptt podjetij in Skupnosti JZ na podlagi zakona o
organizaciji jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov (Ur. 1. FLRJ št. 50/60
in Ur. 1. SFRJ št. 52/64).
Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji jugoslo- .
vanskih pošt, telegrafov in telefonov (Ur. 1. SFRJ št. 14/65) se inšpekcija ptt
prometa in ptt storitev prenaša na upravne organe. Prenos se mora izvršiti najkasneje od 4. 10. t. 1. Inšpekcija ptt prometa obsega po tem zakonu zlasti nadzorstvo, ali se ptt omrežje gradi v skladu z generalnim načrtom ptt omrežja in
standardi; ali se tt linije in naprave vzdržujejo v takem stanju, da je zagotovljen
reden in neoviran promet; ali se električne naprave izvajajo, vzdržujejo in uporabljajo tako, da ne ovirajo oiziroma motijo ptt prometa in ne spravljajo v nevarnost ptt delavcev in uporabnikov ptt naprav in končno ali se ptt promet
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opravlja po temeljnih določbah o organizaciji ter pravilnem in rednem funkcioniranju ptt prometa oziroma prenos poštnih pošiljk v skladu s splošnim redom
za prevoz poštnih pošiljk. Inšpekcija ptt storitev pa obsega nadzorstvo', nad
opravljanjem ptt storitev glede cen, delovnega časa in opravljanja dela na delovnih mestih, na katerih se dela z neposrednimi uporabniki ptt storitev ter
nad blagovnim prometom, če ga opravlja ptt podjetje. Inšpekcijo ptt prometa in
ptt storitev opravljajo v republiki upravni organi, ki jih določi republiški predpis. Zakon ureja posamezna osnovna vprašanja organizacije in dela inšpekcije
ptt prometa, ne ureja pa teh vprašanj glede inšpekcije ptt storitev.
Predloženi zakon o do-ločitvi organa za opravljanje inšpekcije ptt prometa
in ptt storitev v SRS ureja vprašanja, ki jih je na podlagi zveznega zakona
treba urediti z republiškim zakonom. V 1. členu določa, da opravlja inšpekcijo
ptt prometa in ptt storitev Republiški prometni inšpektorat. Pristojnost občin ne
pride v poštev, ker ni na razpolago1 dovolj strokovnjakov, ki bi opravljali inšpekcijo, če bi bile zanjo pristojne občine, in ker je opravljanje inšpekcije po republiškem organu cenejše. V 5. členu pa je predvidena možnost, da Republiški
prometni inšpektorat zahteva, da občinski upravni organ opravi posamezno nalogo iz njegAre pristojnosti, ker je to lahko v posameznem primeru bolj racionalno. V 6. členu so določeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati glede strokovne
izobrazbe, delovnih izkušenj in strokovnega izpita osebe, ki se postavijo za
inšpektorje ptt prometa oziroma ptt storitev. Glede na to, da zvezni zakon
ne ureja osnovnih vprašanj organizacije in dela inšpekcije ptt storitev, je v 4.
členu določeno, da se v tem oziru smiselno uporabljajo za inšpekcijo ptt storitev posamezne 'določbe temeljnega zakona o tržni inšpekciji, iz razloga, ker
je inšpekcija ptt storitev po svoji naravi sorodna tržni inšpekciji. Ne bi pa bilo
utemeljeno, da bi se opravljanje inšpekcije ptt storitev dalo v pristojnost orgarnov tržne inšpekcije, ker je potrebno, da inšpekcijo ptt storitev opravlja isti
organ, kot inšpekcijo ptt prometa; to pa iz razloga, da se zagotovi čim bolj
usklajeno funkcioniranje obeh inšpekcij, ker se njuna dejavnost prepleta, pa tudi
čimbolj racionalna zaposlitev inšpektorjev.
S tem, da republika prevzame opravljanje inšpekcije ptt prometa in ptt storitev, bo imela na leto okoli 7 milijonov dodatnih stroškov. Predvidoma bosta
potrebna 2 inšpektorja.
POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SK Slovenije je na svoji seji dne
11. oktobra 1965 obravnavala predlog zakona o določitvi upravnega organa za
upravljanje inšpekcije ptt prometa in ptt storitev v SR Sloveniji, ki ga je
Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
V načelni obravnavi je komisija ugotovila, da se s predlaganim zakonom
realizira pravica republike po določbi 14. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov (Ur. 1.
SFRJ št. 14/65). Po citirani določbi zveznega zakona določi republika s svojim
zakonom, kateri inšpekcijski upravni organi opravljajo nadzorstvo, kako se
spoštujejo zakon in drugi predpisi ter splošni akti ptt organizacije, ki se nanašajo na opravljanje ptt storitev, glede cen za te storitve in njihovega zaračunavanja uporabnikom ptt storitev, delovnega časa in opravljanja dela na delovnih mestih, na katerih se dela z neposrednimi uporabniki ptt storitev.
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Po določbi 83. člena citiranega zveznega zakona inšpekcije ptt prometa pri
Skupnosti JPTT in pri skupnosti ptt podjetij prenehajo z delom najkasneje v
šestih mesecih po uveljavitvi zakona, to je do 3. 10. 1965, ko morajo najkasneje
začeti z delom na novo določeni upravni organi inšpekcije. Glede na: to določbo
23veznega zakona je bilo v komisiji postavljeno vprašanje izvrševanja inšpekcije
ptt prometa in ptt storitev v SR Sloveniji v času od 3. 10. 1965 do uveljavitve
republiškega zakona. V tej zvezi je bilo ugotovljeno, da prejšnji inšpekcijski
organi v tem času pripravljajo upravne odločbe, ki jih bodo po uveljavitvi republiškega zakona lahko izdali novi inšpekcijski organi.
V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala naslednje spremembe:
K naslovu: Naslov predlaganega zakona se spremeni tako, da se glasi:
»Zakon o upravnem organu za opravljanje inšpekcije ptt prometa in ptt storitev v SR Sloveniji.«
Po mnenju komisije spremenjeni naslov bolj ustreza vsebini zakonskega
predloga, ki v bistvu ureja vprašanja upravnega organa!, pristojnega za opravljanje inšpekcije ptt prometa in ptt storitev in ne gre le za določitev tega upravnega organa.
K 8. členu: Beseda »osmi« v prvi vrsti se nadomesti z besedo »naslednji«.
Sprememba je v zvezi z ugotovitvijo v načelni obravnavi., da je uveljavitev
zakona v zamudi ter je že prekoračen rok, v katerem bi morala nova inšpekcija
začeti z delom.
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami strinjal in
so tako postale sestavni del zakonskega predloga.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je zakonski
predlog z navedenimi spremembami v skladu z ustavo in s pravnim sistemom
ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta.
Št.: 021-59/65
Ljubljana, 11. 10. 1965
Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora je na seji
dne 13. oktobra 1965 obravnaval predlog zakona o določitvi upravnega organa
za opravljanje inšpekcije ptt prometa in ptt storitev v SR Sloveniji, ki ga je
Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
V načelni obravnavi se je odbor z zakonskim predlogom strinjal. Ugotovljeno je bilo, da predloženi zakon ureja vprašanja, ki jih je na podlagi zveznega
zakona treba urediti z republiškim zakonom. Posebej je bilo poudarjeno, da je
treba poleg določb, ki urejajo vprašanja, kdo lahko opravlja inšpekcijske posle
v ptt prometu in storitvah, sprejeti takšne določbe, ki ne bodo povzročale težav
za prehod strokovnjakov, ki so tovrstno inšpekcijo opravljah dosedaj pri Skupnosti ptt podjetij, v Republiški prometni inšpektorat.
V podrobni obravnavi besedila predloga zakona se je odbor strinjal z
amandmaji zakonodajno-pravne komisije, s katerima se spremeni naslov zakona
in besedilo 8. člena. Predstavnik Izvršnega sveta se je strinjal s tema dvema
spremembama.
Odbor je predlagal še naslednjo dopolnitev:
K 7. členu : Temu členu sledi novi 7. a člen, ki se glasi: »Delavci, ki so
na dan prenehanja Skupnosti ptt podjetij Slovenije, to je 3. oktobra 1965
opravljali službo inšpektorja ptt prometa ali inšpektorja ptt storitev, se lahko
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postavijo za inšpektorja za nadzorovanje ptt linij in naprav, oziroma za inšpektorja za nadzorstvo drugih zadev s področja ptt prometa in ptt storitev po
določbi 6. člena tega zakona, četudi nimajo strokovnega izpita za inšpektorja.«
Predstavnik Izvršnega sveta se z dopolnilnim predlogom odbora ni strinjal.
Odbor predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da predlog
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami sprejme.
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanko Vido Vajd-Puncer.
St.: 021-59/65
Ljubljana, 15. 10. 1965
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 15. 10.1965 obravnaval predlog
zakona o določitvi upravnega organa za opravljanje inšpekcij ptt prometa in
ptt storitev v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije.
V načelni obravnavi se j^ odbor z zakonskim predlogom strinjal. S predlaganim zakonskim predlogom se realizira pravica republike, ki izhaja iz določb
zveznega zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov, da s svojim zakonom določi, kateri inšpekcijski upravni organi opravljajo nadzorstvo, kako se spoštuje zakon in drugi
predpisi ter splošni akti ptt organizacije, ki se nanašajo na opravljanje ptt storitev, delovnega čaisa in opravljanja dela na delovnih mestih, na katerih se
dela z neposrednimi uporabniki ptt storitev.
V podrobni obravnavi besedila predloga zakona se je odbor strinjal z
amandmajem zakonodajno^pravne komisije Skupščine SR Slovenije k naslovu
zakona in k 8. členu zakona, ki ju je predstavnik Izvršnega sveta že sprejel.
Odbor pa se ni strinjal z dopolnitvijo k 7. členu zakonskega predloga, ki jo> je
dal odbor za organiza ci j sko-politi čn a vprašanja Republiškega zbora in ki jo
predstavnik Izvršnega sveta ni sprejel.
Odbor je bil mnenja, da je predlagano besedilo 7. člena ustreznejše kot pa
amandma odbora, saj se zagotavlja s strokovnim preizkusom — izpitom večja
strokovna kvaliteta.
Odbor predlaga Organizacijsko-pohtičnemu zboru, da zakonski predlog
sprejme v predloženem besedilu skupaj z navedenimi spremembami.
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanko Silvo Cerjak.
St.: 021-59/65
Ljubljana, 15. 10. 1965
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SRS — poročilo k amandmajem
z dne 20. 10. 1965, št. 021-59/65.
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PREDLOG ZAKONA
o organih inšpekcije železniškega prometa in o ureditvi posameznih drugih zadev
s področja železnic v SK Sloveniji
I. Organi inšpekcije železniškega prometa
1. člen
Zadeve inšpekcije železniškega prometa, ki niso v pristojnosti federacije,
opravlja v SR Sloveniji Republiški prometni inšpektorat.
2. člen
Inšpekcija železniškega prometa obsega nadzorstvo, kako se uporabljajo
določbe temeljnega zakona o graditvi železnic in o prometu in varnosti na
železnicah (Uradtni list SFRJ, št. 9-114/65, v nadaljnjem besedilu: temeljni
zakon) in na njegovi podlagi izdani predpisi.
3. člen
Občinski upravni organ za promet mora opraviti zadevo s področja inšpekcije železniškega prometa in pristojnosti Republiškega prometnega inšpektorata,
če le-ta to zahteva. Za izvršitev taike inšpekcijske zadeve zagotovi sredstva Republiški prometni inšpektorat.
3. člen
Zadeve in inšpekcije železniškega prometa z delovnega področja Republiškega prometnega inšpektorata opravljajo inšpektorji železniškega prometa.
Za inšpektorja železniškega prometa je lahko postavljen, kdor ima ustrezno
visoko izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj na delovnih mestih, za
katera je potrebna visoka strokovna izobrazba ustrezne železniške specialnosti
in strokovni izpit za inšpektorja, ali pa ustrezno višjo strokovno izobrazbo in
najmanj deset let delovnih izkušenj na delovnih mestih, za katera je potrebna
višja strokovna izobrazba ustrezne železniške specialnosti in strokovni izpit za
inšpektor j a.
Za izvršitev posamezne inšpekcijske zadeve ali za opravljanje posamezne
vrste zadev inšpekcije železniškega prometa lahko Republiški prometni inšpektorat pooblasti tudi posamezne druge svoje strokovne delavce.
Ce je za izvršitev posamezne inšpekcijske zadeve potrebna posebna strokovnost, ki je nimajo delavci Republiškega prometnega inšpektorata, lahko
pooblasti ta organ za izvršitv take zadeve določenega strokovnjaka.
Delavci in strokovnjaki iz tretjega in četrtega odstavka tega člena imajo
pri opravljanju inšpekcijskih zadev pravice in dolžnosti, inšpektorjev železniškega
prometa: imeti morajo pooblastilo, ki ga izda predstojnik Republiškega prometnega inšpektorata.
5. člen
Železniška organizacija mora dostaviti Republiškemu prometnemu inšpektoratu v osmih idneh vsak splošen akt, ki ga izda na podlagi temeljnega zakona
in predpisov, izdanih na njegovi podlagi.
32
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II. Organi za opravljanje posameznih drugih zadev
6. člen

Železniško transportno podjetje lahko trajno ustavi prevoz potnikov in
blaga na posameznih progah ali delih prog, če dobi za to poprej soglasje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (drugi odstavek 26. člena zakona o organizaciji
jugoslovanskih železnic, Uradni list SFRJ, št. 15-236/63, 17/226/63 in 16-335/65)
7. člen
Republiški sekretar za gospodarstvo':
1. izda natančnejše predpise o tehničnih in drugih podatkih, ki se vodijo na
železnicah izven organizacije jugoslovanskih železnic (četrti odstavek 6. člena
temeljnega zakona);
2. daje soglasje k pravilnikom o vzdrževanju prog, železniškega telekomunikacijskega omrežja, signalnih varnostnih naprav in stabilnih elektrovlečnih
naprav ter drugih progovnih naprav in objektov ter k pravilnikom o vzdrževanju železniških vozil, ki jih predpisujejo za železnice izven organizacije jugoslovanskih železnic, po katerih se opravlja prevoz potnikov in blaga zai splošne
potrebe, ali za industrijske železnice, najvišji organi organizacij, ki na zadevnih
železnicah opravlja promet (točka 2 tretjega odstavka 51. člena temeljnega
zakona);
3. predpisuje tehnične norme in elemente ter izdaja tehnične predpise za
graditev, opremo in vzdrževanje mestnih železnic (cestne železnice in podobno),
rudniških železnic in predpisuje pogoje za promet na mestnih železnicah (133.
člen temeljnega zakona).
Republiški sekretar za gospodarstvo je pooblaščen, da predpiše prekrške
za kršitve predpisov, ki jih izda na podlagi 3. točke prejšnjega odstavka.
8. člen
Republiški sekretar za gospodarstvo:
1. odloča o dovoljenju in o pogojih za prevoz čez progo v primerih, ko je
predpisano za prevoz čez progo soglasje oziroma dovoljenje železniške organizacije, pa le-ta odreče soglasje oziroma dovoljenje (peti odstavek 79. člena
temeljnega zakona);
2. daje dovoljenje ali nalog, da se uvede delovni čas za prevzemanje in izročanje blaga na železniških postajah ponoči ter ob nedeljah in z zakonom določenih praznikih (tretji odstavek 56. člena zakona o prevozu po železnicah,
Uradni list FLRJ, št. 46-578/57 in 48-770/59 ter Uradni list SFRJ, št. 16-336/65);
3. daje dovoljenje, da lahko železnica začasno skrajša nakladalni rok na posameznih postajah ter poveča ležnino, zavzemnino in vozovno zamudnino, če
opravičeni prometni razlogi ali javna korist to zahtevajo (peti odstavek 75. člena
o prevozu po železnicah);
4. daje dovoljenje, da železnica začasno zmanjša ali poveča odvozm rok,
če opravičeni prometni razlogi ali korist gospodarstva to zahtevaj-© (deveti odstavek 88. člena zakona o prevozu na železnicah).
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9. člen
Republiški, sekretariat za gospodarstvo v soglasju z Republiškim sekretariatom za zdravstvo in socialno- varstvo daje zdravstvenim zavodom, ki so. specializirani za opravljanje tega dela, pooblastilo-, da smejo ugotavljati, ali- ima
nekdo splošno zdravstveno sposobnost in ali izpolnjuje posebne zdravstvene
pogoje za delovna mesta, na katerih delavec neposredno sodeluje v železniškemprometu, in periodično preverjati telesno-in duševno sposobnost delavcev na'
takih delovnih mestih (tretji odstavek 70. člena temeljnega zakona).
10. člen
Občinski upravni organ za promet daje železnici soglasje k določanju železniških postaj, ki obveščajo prejemnike o prispetju blaga tudi ob nedeljah in
z zakonom določenih praznikih ter k določanju, kdaj in na kakšen način se_
vrši to. obveščanje (-drugi odstavek 87. člena zakona o prevozu po železnicah).
III. Prehodne in končne določbe
11. člen
Investitor mora nameravano gradnjo- oziroma rekonstrukcijo železnice tako
p-ravočasno razglasiti v -dnevnem tisku ali na drug -primeren način, da je upravljavcem oziroma investitorjem naprav v železniškem območju, kot so ceste, kanalizacija, vodovod in podobne naprave, -omogočena uskladitev njihovih del"
z gradnjo -oziroma rekonstrukcijo železnice. Investitor železnice mora dati upravljavcu oziroma investitorju naprave v železniškem o-bmo-čju na razpolago načrte
in podatke, potrebne za uskladitev -del.
Prav tako morajo- upravljavci oziroma investitorji naprav v železniškem
območju obvestiti železniško- podjetje o nameravanih -delih na železniškem območju in dati železniškemu p-odjetju na razpolago svoje načrte in podatke.
12. člen
Republiški prometni inšpektorat začne z opravljanjem inšpekcije železniškega prometa s 1. januarjem 1966.
S tem dnem preneha z delom služba za inšpekcijo železniškega prometa
pri Skupnosti železniških podjetij v Ljubljani.
Skupnost železniških podjetij v Ljubljani izroči Republiškemu prometnemu
inšpektoratu vso dokumentacijo in spise-, ki se nanašajo na opravljanje inšpekcije železniškega prometa.
Republiški sekretariat za gospodarstvo- in Skupnost železniških podjetij v
Ljubljani uredita vprašanje razporeditve delavcev, zaposlenih v službi za inšpekcijo železniškega prometa pri Skupnosti železniških podjetij v Ljubljani.
13. člen
Ta zakon začne veljati -osmi dan p-o objavi v »Uradnem listu SRS«.
32*
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Predloženi zakon o organih inšpekcije železniškega prometa in o ureditvi
posameznih drugih zadev s področja železnic v SRS ureja odnose, ki jih je treba
urediti z republiškim zakonom na podlagi temeljnega zakona o graditvi železnic in o prometu in varnosti na železnicah (Ur. 1. SFRJ št. 9/65), zakona o
organizacij jugoslovnskih železnic (Ur. 1. SFRJ št. 15/63, 17/64 in 16/65) ter zakona o prevozu po železnici (Ur. 1. SFRJ št. 46/57 in 48/59 ter Ur. 1. SFRJ št.
16/65). S tem v zvezi se ureja vprašanje organa za upravljanje inšpekcije železniškega prometa v republiki in določajo organi za opravljanje posameznih drugih
zadev na področju železnic.
Inšpekcijo železniškega prometa je doslej opravljala služba inšpekcije železniškega prometa pri skupnostih železniških podjetij in pri Skupnosti JZ. S
temeljnim zakonom o graditvi železnic pa je opravljanje inšpekcije preneseno
s 1. 1. 1966 na organe za inšpekcijo železniškega prometa v republiki, posamezne
•zadeve v zrvezi z inšpekcijo pa opravlja Zvezni sekretariat za promet in zveze.
Temeljni zakon ureja pravice in dolžnosti zveznega organa ter vprašanje splošnega pomena za inšpekcijo železniškega prometa. Predloženi zakon se zato v določbah o inšpekciji (1. do 5. člen) omejuje na ureditev vprašanj, ki niso urejena
v temeljnem zakonu. Določa, da opravlja zadeve inšpekcije železniškega prometa,
ki niso v pristojnosti federacije, Republiški prometni inšpektorat. Pristojnost
občin ne pride v poštev, ker ni dovolj strokovnjakov, ki bi bili potrebni, če bi
inšpekcijo opravljale občine, in ker bi opravljanje inšpekcije po občinah povzročilo večje stroške. Ker pa je v posameznem primeru vendar lahko bolj racio•■nalno, da inšpekcijsko zadevo opravi občinski organ, se daje Republiškemu
prometnemu inšpektoratu pravica, da zahteva, da občinski upravni organ, za. promet opravi posamezno inšpekcijsko zadevo. Urejajo se pogoji glede strokovne
izobrazbe, delovnih izkušenj in strokovnega izpita, ki jih morajo izpolnjevati
osebe, ki se postavijo za inšpektorje železniškega prometa. Omogoča se, da
Republiški inšpektorat za promet za izvršitev posamezne inšpekcijske zadeve ali
vrste zadev pooblasti 'druge svoje strokovne delavce oziroma zunanje strokovnjake, ki imajo v tem primeru pravice in dolžnosti inšpektorjev. Železniškim
organizacijam se nalaga, da morajo Republiškemu prometnemu inšpektoratu
v 8 dneh dostaviti vsak splošen akt, ki ga izdajo na podlagi temeljnega zakona
in predpisov, izdanih na njegovi podlagi; to je potrebno, ker je inšpektor na
podlagi temeljnega zakona upravičen zadržati izvršitev odredb, ki nasprotujejo
temeljnemu zakonu in predpisom, izdanim na njegovi podlagi.
Železniško transportno podjetje je na podlagi zakona o organizaciji jugoslovanskih železnic doslej moralo imeti poprejšnje soglasje republiškega izvršnega sveta, če je trajno ustavilo prevoz potnikov in blaga na posameznih progah
ali delih prog. Na podlagi spremenjenega zakona o organizaciji jugoslovanskih
železnic pa republiški zakon določi organ, ki daje to soglasje. Glede na to je
v 6. členu določeno, da daje ustrezno soglasje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Na podlagi temeljnega zakona je z republiškim zakonom treba določiti
organe, ki izdajajo posamezne predpise oziroma soglasje k posameznim splošnim
aktom železniških organizacij. S tem v.zvezi določa 7. člen, da republiški sekreter za gospodarstvo izdaja ustrezne predpise oziroma soglasje k posameznim
splošnim aktom železniških organizacij.
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Na podlagi temeljnega zakona se z republiškim zakonom določijo organi, ki
odločajo o posameznih konkretnih zadevah. Na podlagi spremenjenega zakona
o prevozu po železnicah je z republiškim zakonom treba določiti organe, ki
odločajo o posameznih konkretnih zadevah, za katere je doslej bil pristojen
Zvezni sekretariat za promet in zveze. Pristojnosti za opravljanje enih in drugih
zadev so določene v 8., 9. in 10. členu tako, da zadeve, naštete v 8. členu, opravlja
Republiški sekretariat za gospodarstvo, prav tako zadeve iz 9. člena, vendar sporazumno z Republiškim sekretariatom za zdravstvo in socialno varstvo, zadeve
iz 10. člena pa opravlja občinski upravni organ za promet.
Dodatni stroški, ki iih bo republiki povzročil prevzem opravljanja inšpekcije
železniškega prometa, se cenijo na okoli 17 milijonov dinarjev ma leto'. Predvidoma bodo potrebni 4 inšpektorji.

POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
11. oktobra 1965 obravnavala predlog zakona o organih inšpekcije železniškega
prometa in o ureditvi posameznih 'drugih zadev s področja železnic v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
V načelni, obravnavi k zakonskemu predlogu ni bilo pripomb. Komisija je
ugotovila, -da se s predloženim zakonom urejajo nekatera vprašanja, katerih
ureditev je prepuščena republiškemu zakonu na podlagi temeljnega zakona o
graditvi železnic in o prometu in varnosti na železnicah (Ur. 1. SFRJ št. 9/65),
zakona o organizaciji jugoslovanskih železnic (Ur. 1. SFRJ št. 15/63, 17/64 in
16/65) ter zakona o prevozu po železnicah (Ur. 1. SFRJ št. 46/57 in 48/59 ter Ur. 1.
SFRJ št. 16/65). Določbe zakonskega predloga se v tej zvezi .nanašajo na določitev organov in njihovih pristojnosti v inšpekcije železniškega prometa in pri
opravljanju posameznih drugih zadev na področju železnic v SR Sloveniji.
Na seji komisije je predstavnik Izvršnega sveta predlagal naslednje spremembe in dopolnitve besedila zakonskega predloga:
— med 3. in 5. členom zakonskega predloga je 4. člen pomotoma označen
ponovno kot 3. člen ter naj se prenumerira v 4. člen.
K 4.^ členu : Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»•Republiški prometni inšpektorat lahko pooblasti za izvršitev posamezne inšpekcijske naloge strokovnjaka, ki ni delavec v republiškem prometnem inšpektoratu.«
K 11. členu: Besedilo člena se črta.. V nadaljnjih členih se zato spremeni
numeracija.
K 12. členu: V tem členu, ki glede na črtanje 11. člena postane nov
11. člen, se črta zadnji odstavek.
Zakonodajno-pravna komisija se je z navedenimi predlogi predstavnika
Izvršnega sveta' strinjala, sama pa je v podrobni obravnavi predlagala še naslednje spremembe:
K naslovu: Naslov naj se spremeni tako, da se glasi: »Zakon o organih
za opravljanje določenih zadev s po'dročja železnic v SR Sloveniji.«
Vprašanja, ki jih ureja predlagani zakon, se nanašajo* le na organe in sicer
organe inšpekcije železniškega prometa ter druge organe, pristojne za posamezne

502

Priloge

druge zadeve s področja železnic. Zlasti po črtanju 11. člena se z zakonskim predlogom ne urejajo nobene 'druge posamezne zadeve z navedenega področja. Naslov zakona, ki ga predlaga komisija, tako bolj ustreza vsebini predlaganega
zakona.
K 10. členu: V četrti vrsti se beseda »vrši« nadomesti z besedo
-opravlja«.
Sprememba je redakcijskega značaja.
K naslovu III. pogliavj a : Ker po črtanju 11. člena ostaneta v tem
poglavju le po ena prehoidna in končna določba, se naslov spremeni tako, da
se glasi: »III. Prehodna in končna določba«.
Predstavnik Izvršnega sveta si je pridržal izjavo glede predlagane spremembe naslova zakona, medtem ko se je z drugimi predlaganimi spremembami
strinjal in so tako postale sestavni del zakonskega predloga.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SRS meni, da je predlog zakona
z navedenimi spremembami v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta.
5t.: 021-60/65
Ljubljana, 11. 10. 1965
Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora je na seji
13. oktobra 1965 obravnaval predlog zakona o organih inšpekcije železniškega
prometa in o ureditvi posameznih drugih zadev s področja železnic v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
V načelni obravnavi se je odbor z zakonskim predlogom strinjal. Ugotovljeno je bilo, da je inšpekcijo železniškega prometa doslej opravljala služba inšpekcije železniškega prometa pri Skupnostih železniških podjetij in pri Skupnosti
J2. S temeljnim zakonom o graditvi železnic pa'se po 1. 1. 1966 opravljanje, tovrstne inšpekcije prenaša na organe za inšpekcijo< železniškega prometa v republiki, posamezne zadeve v zvezi z inšpekcijo pa bo opravljal Zvezni sekretariat za'promet in zveze. Predloženi zakon se omejuje samo na ureditev vprašanj, ki niso urejena v temeljnem zakonu. Posebej pa je bilo poudarjeno, da je
treba poleg določb, ki urejajo vprašanja, kdo bo opravljal posle inšpekcije
železniškega prometa, sprejeti takšne določbe, ki ne bodo povzročale težav za
prehod strokovnjakov, ki so tovrstno inšpekcijo do sedaj opravljali pri skupnosti
železniških podjetij, v Republiški prometni inšpektorat.
V podrobni obravnavi besedila predloga zakona se je odbor strinjal z
amandmaji zakonodajno-pravne komisije k 4. in 10. členu predloga zakona,
črtanjem dosedanjega 11. člena zakona in preimenovanjem dosedanjih 12. in 13.
člena v 11. in 12. člen, črtanjem 4. odstavka prenumeriranega 11. člena ter s spremembo naslova zakona. Predstavnik Izvršnega sveta se je s temi spremembami
zakonskega predloga strinjal.
Odbor je predlagal še naslednjo dopolnitev:
K 11. členu: Temu členu sledi nov 11. a člen, ki se glasi: »Delavci,
ki so ob uveljavitvi tega zakona opravljali službo inšpektorja železniškega prometa pri skupnosti železniških podjetij v Ljubljani, se lahko postavijo za inšpektorja železniškega prometa po določbi drugega odstavka 4. člena tega zakona,
četudi nimajo strokovnega izpita za inšpektorja.«
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Predstavnik Izvršnega sveta se s predlagano dopolnitvijo zakonskega predloga ni strinjal.
Odbor predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da predlog
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami sprejme.
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanko Vido Vajd-Puncer.
Št.: 021-60/65
Ljubljana, 15. 10. 1965
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SRS — poročilo k amandmajem
z dne 20. 10. 1965, št. 021-60/65.

PREDLOG ZAKONA
o prenehanju veljavnosti zakona o orožju
1. člen
Zakon o orožju (Uradni list LRS, št. 26-97/54) in pravilnik za izvajanje zakona o orožju (Uradni list LRS, št. 28-112/54, št. 15-68/59 in 12-130/61) preneha veljati.
2. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
Po 1. to'čki 161. člena Zvezne ustave je urejanje prometa s strelnim orožjem,
strelivom in razstrelilnimi sredstvi predmet popolne zvezne zakonodaje. Nabavljanje, posest, nošenje ter promet orožja in streliva ureja zvezni zakon o nabavljanju, posesti in nošenju orožja (Ur. list SFRJ, št. 38-535/64), ki velja od
1. januarja 1965. Kontrola nad prometom eksplozivnih snovi pa je urejena z
zveznim zakonom o prometu eksplozivnih snovi (Ur. list SFRJ, št. 10-164/65),
ki velja od 18. 3. 1965 dalje.
Pred novo ustavo so urejali vprašanje nabavljanja, posesti in nošenja orožja
republiški zakoni o orožju, promet s strelnim orožjem, strelivom in razstrelilnimi
sredstvi pa zvezna uredba o prometu s strelnim orožjem, strelivom in razstrelilnimi sredstvi (Ur. list FLRJ, št. 5/52).
Uredba o prometu s strelnim orožjem, strelivom in razstrelilnimi sredstvi
je z 10. členom zakona o> prometu eksplozivnih snovi izrecno' razveljavljena.
Zakon o nabavljanju, posesti in nošenju orožja pa v 43. členu določa, da nehajo
z dnem njegove uveljavitve veljati določbe vseh predpisov, ki so z njim v nasprotju.
Ker zvezni zakon ne more izrecno odpraviti ali razveljaviti republiškega
zakona, je predlog zakona o prenehanju veljavnosti republiškega zakona o
orožju, s katerim naj se. formalno ugotovi, da republiški zakon o orožju ne velja
več. Obenem naj se razveljavi tudi pravilnik za izvajanje republiškega zakona
o orožju ter njegove spremembe in dopolnitve.
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
11. oktobra 1965 obravnavala predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona
o orožju, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet.
V načelni obravnavi k zakonskemu predlogu ni bilo pripomb. Komisija je
ugotovila, ida sta republiški zakon o orožju (Uradni list LRS, št, 26/54) in pravilnik za izvajanje zakona O' orožju (Ur. 1. LRS, št. 28/54, št. 15/59 in št. 12/61)
praktično prenehala veljati deloma, 1. 1. 1965 z uveljavitvijo zveznega zakona
o nabavljanju, posesti in nošenju orožja (Ur. 1. SFRJ, št. 38/64), deloma pa
18. 3. 1965 z uveljavitvijo zveznega zakona o prometu eksplozivnih snovi (Ur. 1.
SFRJ, št. 10/65). Z navedenima zveznima zakonoma je bila neposredno uresničena določba 161. člena nove zvezne ustave, po kateri se promet s strelnim
orožjem, strelivom in razstrelilnimi sredstvi v bodoče ureja s popolnim zveznim
zakonom. S predlaganim zakonom se v tej zvezi le ugotavlja prenehanje veljavnosti dosedanjega republiškega zakona o orožju in pravilnika za njegovo izvajanje.
V podrobni obravnavi, besedila zakonskega predloga je komisija predlagala,
da se v tretji vrsti 1. člena beseda »prenehata1« nadomesti z besedama »sta
prenehala«.
Določb v 1. členu predloga zakona navedenih republiških predpisov ni bilo
več mogoče uporabljati po uveljavitvi zveznega zakona o nabavljanju, posesti
in nošenju orožja oziroma zveznega zakona O' prometu eksplozivnih snovi, čeprav
ta republiška predpisa formalno nista bila razveljavljena. To se v predlogu zakona ugotavlja in hkrati obstoječe pravno neskladje odpravlja, zaradi česar je
bila potrebna predlagana sprememba besedila v 1. členu zakonskega predloga.
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlagano spremembo strinjal in je
tako postala sestavni del zakonskega predloga.
Zaikonodajno-piravna komisija Skupščine SR Slovenije je mnenja, da je
predlog zakona s predlagano spremembo v skladu z ustavo in s pravnim sisterom ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta.
Št.: 22-7/65
Ljubljana, 11. 10. 1965
Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora — poročilo
z dne 15. 10. 1965, št. 22-7/65.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora — poročilo z dne 15. 10. 1965, št. 22-7/65.
PREDLOG ODLOKA
o soglasju k sklepu o spojitvi Zavoda za napredek šolstva SR Slovenije in Zavoda
SR Slovenije za strokovno izobraževanje ter o preosnovanju teh zavodov v Zavod
za šolstvo SR Slovenije
Na podlagi 149. člena ustave Socialistične republike Slovenije in v zvezi s
prvim odstavkom. 52. člena temeljnega zakona o zavodih (Uradni list SFRJ,
št. 5-33/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije ma seji Republiškega
zbora dne 28. oktobra 1965 in na seji Prosvetno-kulturnega zbora dne 26. oktobra
1965 sprejela
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ODLOK
o soglasju k sklepu o spojitvi zavoda za napredek šolstva SR Slovenije in zavoda
SR Slovenije za strokovno izobraževanje, ki sta ga potrdili z referendumom
zavod za šolstvo SR Slovenije.
I
K sklepu sveta zavoda za napredek šolstva SR Slovenije in sveta zavoda
SR Slovenije za strokovno izobraževanje, ki sta ga potrdili z referendumom
delovni skupnosti obeh zavodov in po katerem se oba zavoda spojita ter preosnujeta v zavod za šolstvo SR Slovenije, se daje soglasje.
II
Ta odlok začne veljali z dnem objave v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
Na področju vzgoje in izobraževanja delujejo v SR Sloveniji trije republiški
zavodi, in sicer zavod za napredek šolstva SRS, zavod SRS za strokovno' izobraževanje in pedagoški inštitut v Ljubljani.
Prvi republiški zavod v SR Sloveniji na področju vzgoje in izobraževanja je
bil ustanovljen leta 1965 z uredbo o ustanovitvi zavoda za proučevanje šolstva
(Uradni list LRS, št. 16-59/56). Ta zavod je proučeval sistem in organizacijo
šolstva, vsebino, oblike in metode vzgoje in pouka ter didaktično' ustreznost in
uporabo učil in drugih učnih pripomočkov na šolah, hkrati pa je dajal pobudo
in predloge za izboljšanje šolskega sistema in pedagoškega dela na šolah. Njegovo delovno področje je zajemalo vse vrste šol in drugih vzgojnih in izobraževalnih zavodov, razen visokošolskih zavodov. Po sprejetju splošnega zakona
o šolstvu (Uradni list FLRJ, št. 28-535/58) in po nadaljnjem razvoju šolske reforme so se naloge zavoda zelo povečale in vsebinsko spremenile, zato je bil leta
1959 z uredbo preosnovan v zavod za napredek šolstva (Uradni list LRS,
št. 8-38/59). Dejavnost zavoda se je zlasti razširila in povečala z opravljanjem
nalog prosvetno pedagoške službe. Zaradi razvoja družbenega samoupravljanja
in zaradi izločitve strokovnega šolstva in njegove dejavnosti se je zavod leta
1963 ponovno' preosnoval z odločbo o Zavodu za napredek šolstva LR Slovenije (Uradni list LRS, št. 7-58/63). Na podlagi te odločbe zavod na področju
varstveno-vzgojnih zavodov, osnovnih šol, gimnazij, šol za izobraževanje učnega
in vzgojnega osebja, zavodov za posebno šolstvo, umetniških šol ter domov za
učence teh šol in zavodov zlasti opravlja prosvetno' pedagoško službo, proučuje
vprašanja pouka in delovnih metod na šolah ter skrbi za strokovno izpopolnjevanje učnega kadra in pedagoških svetovalcev.
Medtem ko se je reforma splošno izobraževalnega šolstva razvijala in napredovala, je strokovno šolstvo zaostajalo za gospodarskim in družbenim razvojem.
Z namenom, da se oživi tudi reforma strokovnega šolstva in da se to šolstvo
spravi v sklad s potrebami gospodarskega in družbenega razvoja, je bil leta 1961
ustanovljen z zakonom svet LRS za strokovno izobraževanje (Uradni list LRS,
št. 4-41/61). Dejavnost tega sveta je učinkovito posegla v reformo strokovnega
šolstva in terjala ustanovitev posebnega republiškega zavoda, ki naj bi strokovno pripravljal in uresničeval sklepe sveta. Sicer je že od leta 1958 deloval
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republiški zavod za proučevanje izobraževanja odraslih, toda delovno področje
tega zavoda je bilo preozko, da bi lahko zajelo široke in raznovrstne naloge
celotnega strokovnega izobraževanja. Zato se je ta zavod z odločbo (Uradni Ust
LRS, št. 18-170/61) preo snov al v zavod LR Slovenije za strokovno izobraževanje.
Naloga tega zavoda je zlasti, da na področju izobraževanja strokovnih kadrov
razvija raziskovalno dejavnost, daje strokovno pomoč delovnim organizacijam
ter opravlja prosvetno pedagoško službo.
Letos je bil ustanovljen pedagoški inštitut (Uradni list SRS, št. 10-90/65).
Na področju vzgoje in izobraževanja opravlja inštitut zlasti raziskave; razvija
in izpopolnjuje pedagoško metodologijo'; predlaga in proučuje izsledke svojega
znanstvenega in strokovnega dela ter sodeluje pri vzgoji znanstvenega naraščaja
in pri pedagoškem izpopolnjevanju strokovnjakov.
Zaradi takega stanja sta postala problematična oba omenjena zavoda. Novo
ustanovljeni inštitut je prevzel cd njih raziskovalne in proučevalne naloge.
Zakon o prosvetno pedagoški službi (Uradni list SRS, št. 7-42/65) predvideva
enoten republiški zavod za opravljanje prosvetno pedagoške službe. Ločitev
splošno izobraževalnega šolstva od strokovnega šolstva v dva republiška zavoda,
ki je bila po letu 1958 nujna zaradi vsebine in organizacijske izvedbe šolske
reforme, danes ni več potrebna. Z novim splošnim zakonom o šolstvu (Uradni
list SFRJ, št. 4-48/64) je določen enoten sistem vzgoje in izobraževanja. Poglavitne faze reforme osnovne šole, gimnazije in učiteljišča so končane. Postavljen
je tudi osnutek sistema strokovnega izobraževanja, tako da je prišel čas, ko se
morajo organizacijska prizadevanja za ureditev šolskega sistema umakniti vsebinski poglobitvi vzgoje in izobraževanja celotnega vzgojnega in izobraževalnega sistema. Da bi se dosegla ta prizadevanja, je treba ustanoviti en sam republiški zavod, ki bo' v sodelovanju s pedagoškim inštitutom lahko reševal vsebinsko problematiko vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. Temu zavodu bi
bilo treba zagotoviti zadostna finančna sredstva in ustrezne delovne razmere.
Zavod naj bi opravljal zlasti strokovno proučevalne naloge prosvetno pedagoške
službe, pri čemer naj bi spremljal in proučeval probleme vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, strokovno usmerjal prosvetno pedagoško službo,, dajal
strokovno pomoč zavodom za prosvetno pedagoško službo, usklajeval z njimi
svoje delovne programe, skrbel za strokovno izpopolnjevanje učnega kadra ter
skrbel za učbenike, priročnike in učila. Zavod bi zagotavljal ne samo enotnost
obravnavanja splošnega in strokovnega izobraževanja, marveč bi tudi ustrezneje zaposlil svoje strokovne sodelavce in racionalneje uporabljal sredstva, ki
jih imata sedaj oba zavoda.
Svet zavoda za napredek šolstva SRS in svet zavoda SRS za strokovno; izobraževanje sta sprejela sklep o spojitvi obeh zavodov ter o preosnovanju teh
zavodov v zavod za šolstvo SR Slovenije. Delovni skupnosti obeh zavodov sta
sklep o spojitvi in preosnovanju potrdili z referendumom. Sklep bo postal veljaven, ko bo dala k njemu soglasje Skupščina SR Slovenije v skladu s prvim
odstavkom 52. člena temeljnega zakona o zavodih (Uradni list SFR J, št. 5—33/65).
Skupščina SR Slovenije naj bi sprejela najprej odlok o soglasju k sklepu
o spojitvi in preosnovanju obeh zavodov, potem pa še zakon o zavodu za šolstvo
SR Slovenije, ker republika ustanavlja zavode z zakonom. Predlog zakona o zavodu za šolstvo SR Slovenije vsebuje poleg določb o nastanku in nalogah vse
tiste določbe, ki jih mora imeti akt o ustanovitvi po 19. členu temeljnega zakona
o zavodih.
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POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SRS — poročilo z dne 11. 10. 1965,
št. 022-111/65.
Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora — poročilo z dne 18. oktobra 1965, št. 022-111/65.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega
zbora — poročilo z dne 18. 10. 1965, št. 022-111/65.

PREDLOG ZAKONA
o zavodu za šolstvo SR Slovenije
1. člen
Zavod za šolstvo SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod), ki je nastal
s spojitvijo zavoda za napredek šolstva SR Slovenije in zavoda SR Slovenije za
strokovno izobraževanje, je samostojen samoupravni zavod.
Sedež zavoda je v Ljubljani.
2. člen.
Zavod na področju šol in drugih vzgojnih in izobraževalnih zavodov, razen
visokošolskih zavodov, zlasti:
—■ opravlja prosvetno pedagoško službo za območje SR Slovenije;
— pripravlja predloge predmetnika in učnega načrta za osnovne šole;
— pripravlja osnove predmetnikov in učnih načrtov za šole druge stopnje
na podlagi izdelanih profilov poklicev;
—• proučuje učbenike, učila in učne pripomočke.
3. člen
V svet zavoda imenuje dva predstavnika družbene skupnosti Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije, po enega pa delegirajo Gospodarska zbornica SR Slovenije, Zveza pedagoških društev SR Slovenije ter Pedagoški inštitut v Ljubljani.
4. člen
Direktorja zavoda imenuje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na predlog
sveta zavoda.
5. člen
Zavod dobiva sredstva za opravljanje svojih nalog po delovnem programu
na podlagi pogodb z ustanoviteljem in z drugimi naročniki.
6. člen
Za čas, dokler ne bodo v skladu s statutom zavoda organizirani organi
upravljanja, izvršuje vse pravice in dolžnosti, ki jih imajo kolektivni organi
upravljanja, začasni svet zavoda.
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Začasni svet zavoda sestavljajo člani svetov obeh spojenih zavodov.
Vršilca dolžnosti direktorja zavoda za to obdobje imenuje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na predlog začasnega sveta zavoda.
7. člen
Ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati odločba o Zavodu za napredek
šolstva LR Slovenije (Uradni list LRS, št. 7-58/63) ter odločba o Zavodu LR Slovenije za strokovno izobraževanje (Uradni list LRS, št. 18-170/61).
8. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«.
OBRAZLOŽITEV
Za predlog zakona o zavodu za šolstvo SR Slovenije velja ista obrazložitev,
kot je bila dana k predlogu odloka o soglasju k sklepu o spojitvi Zavoda za napredek šolstva SR Slovenije in Zavoda SR Slovenije za strokovno izobraževanje
ter o preosnovanju teh zavodov v Zavod za šolstvo SR Slovenije.
POROČILA
Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je na skupni seji z odborom za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega zbora
dne 15. 10. 1965 obravnaval predlog zakona o Zavodu za šolstvo SR Slovenije,
ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije v obravnavo Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije.
V načelni obravnavi zakonskega predloga je odbor ugotovil, da je ustanovitev enotnega zavoda za šolstvo v SR Sloveniji potrebna. Z novim splošnim
zakonom o šolstvu je določen enoten sistem vzgoje in izobraževanja, poleg tega
pa tudi zakon o prosvetno-pedagoški službi predvideva enoten republiški zavod.
Enoten zavod bo lahko učinkoviteje spremljal in proučeval probleme vzgoje in
izobraževanja, strokovno usmerjal prosvetno-pedagoško službo, skrbel za strokovno izpopolnjevanje učnega kadra ter skrbel za učbenike in učila. Zagotovljena bo večja enotnost obravnavanja splošnega in strokovnega izobraževanja,
strokovni kadri obeh dosedanjih zavodov pa bodo ustrezneje zaposleni.
Pri podrobni obravnavi zakonskega predloga je odbor sprejel naslednje
spreminjevalne naloge:
K 2. členu: — V prvem odstavku se črta besede »na področju šol in
drugih vzgojnih in izobraževalnih zavodov, razen visokošolskih zavodov«.
Zakon o prosvetno-pedagoški službi že sam točno določa, da visokošolski
zavodi niso področje dejavnosti prosvetno-pedagoške službe.
— V tretji alinei drugega člena se črta besede »na podlagi izdelanih profilov
poklicev«.
Izdelava profilov poklicev je obširna naloga, ki je ne bo mogoče opraviti v
krajšem obdobju in se zato ni potrebno oslanjati na njih.
Predstavnik Izvršnega sveta si je o navedenih spreminjevalnih predlogih
pridržal izjavo.
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Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme zakonski predlog z navedenima spreminjevalnima predlogoma.
Odbor je za poročevalva določil poslanko Kristino Lovrenčič.
Št.: 022-110/65
Ljubljana, 18. 10. 1965
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega
zbora je na skupni seji z odborom za prosveto in kulturo dne 15. 10. 1965 obravnaval predlog zakona o Zavodu za šolstvo SR Slovenije, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
V načelni obravnavi zakonskega predloga je odbor ugotovil, da je ustanovitev enotnega zavoda za šolstvo v SR Sloveniji potrebna. Z novim splošnim
zakonom o šolstvu je določen enoten sistem vzgoje in izobraževanja, poleg
tega pa tudi zakon o prosvetno-pedagoški službi predvideva enoten republiški
zavod. Enoten zavod bo lahko učinkoviteje spremljal in proučeval probleme
vzgoje in izobraževanja, strokovno usmerjal prosvetno-pedagoško službo, skrbel
za strokovno izpopolnjevanje učnega kadra ter za učbenike in učila. Zagotovljena
bo večja enotnost obravnavanja splošnega in strokovnega izobraževanja, strokovni kadri obeh dosedanjih zavodov pa bodo ustrezneje zaposleni.
Pri podrobni obravnavi zakonskega predloga je odbor sprejel k 2. členu
naslednja spreminjevalna predloga:
V prvem odstavku se v drugi vrsti črtajo besede »na področju šol in drugih
vzgojnih in izobraževalnih zavodov, razen visokošolskih zavodov«, tako' da
ostane: »Zavod zlasti:«
Zakon o prosvetno-pedagoški službi že sam točno določa, da visokošolski zavodi niso področje dejavnosti prosvetno-pedagoške službe.
V tretji alinei se črta beseda »na podlagi izdelanih profilov poklicev«.
Izdelava profilov poklicev je obširna naloga, ki je ne bo mogoče opraviti
v krajšem obdobju; zato je ni treba vnašati v zakon.
Predstavnik Izvršnega sveta si je o spreminjevalnih predlogih pridržal
izjavo.
Predlog zakona je obravnavala tudi zaikonodajno-pravna komisija Skupščine
SR Slovenije, ki ni imela pripomb.
Odbor predlaga zboru, da sprejme zakonski predlog s spreminjevalnima
predlogoma.
Odbor je za poročevalca določil poslanko Lojzko Gostenčnik-Zmavc.
5t.: 022-110/65
Ljubljana, 18. 10. 1965
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SRS — poročilo z dne 11. 10. 1965
ter poročilo k amandmajem z dne 20. 10. 1965, št. 022-110/65.
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PREDLOG SKLEPA
o dovoljenju za pripojitev in spojitev železniških transportnih podjetij
v SK Sloveniji
I.

Dovoljuje se pripojitev Železniškega transportnega podjetja Nova Gorica
k Železniškemu transportnemu podjetju Postojna . in Železniškega transportnega podjetja Novo mesto k Železniškemu transportnemu podjetju Ljubljana.
II.
Dovoljuje se spojitev Železniških transportnih podjetij Ljubljana, Maribor
in Postojna v Združeno železniško transportno podjetje Ljubljana.

OBRAZLOŽITEV
Leta 1960 so bila na področju Slovenije formirana naslednja železniška
transportna podjetja:
ZTP Ljubljana, ZTP Novo mesto, ZTP Maribor, ZTP Postojna in ZTP Nova
Gorica.
Vsa ta podjetja so izpolnjevala pogoje zakona v organizaciji JZ o formiranju podjetja, ker SO' imela
— svoje zaključeno omrežje prog
— svojo vleko
— zaključeno fazo prevoznega procesa.
Pri ustanovitvi se je predvidevalo., da bodo ta podjetja formirala tudi potreben dohodek za kritje svojih stroškov.
Štiriletno poslovanje podjetij pa je pokazalo, da je položaj podjetij Nova
Gorica in Novo mesto iz leta v leto slabši, ker so se na eni strani povečevali
stroški, na drugi strani pa obseg prometa ni porastel ali je celo upadel. ZTP v
Novi Gorici je bilo izrazito tranzitno podjetje za mednarodni tranzit Avstrija—
Trst. Ta tranzit pa iz leta v leto upada in je od 1 589 000 ton v letu 1955 upadel
na 369 000 (ton v letu 1964. Notranji prevoz je relativno majhen, saj se giblje le
okrog 300 000 ton letno, ker je konkurenca cestnega prometa zelo .močna zaradi
krajših cestnih prevozov.
Proge ZTP Novo mesto imajo značaj izključno stranskih prog, ki služijo
dovozu na glavne proge in so relativno slabo izkoriščene, saj znaša njihov tovorni prevoz le okoli 700 000 ton letno.
Zaradi relativno majhnega obsega dela imata obe podjetji znatno višjo
lastno ceno kot ostala podjetja. Medtem ko znaša cena za reducirani tkm ZTP
Ljubljana 12,32 din, ZTP Postojna 14,00 din, ZTP Maribor 15,42 din, ima ZTP
Nova Gorica ceno 27,22 din, ZTP Novo mesto 20,68 din.
Skupnost ZP Ljubljana je pri analizi položaja teh dveh podjetij ugotovila,
da bi se s priključitvijo ZTP Nove Gorice k ZTP Postojni znižali upravni stroški
za 37,8 mio din, s priključitvijo ZTP Novega mesta k ZTP Ljubljana pa za
64,8 mio din.
Poleg tega bi reorganizacija njihovih sekcij omogočila znižanje stroškov še
za nadaljnjih 29,4 mio din, torej skupno za 132 mio din. Priključitev teh dveh
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podjetij k sosednim podjetjem bi poenostavila obračun transportnih dohodkov
med podjetji, nova podjetja bi imela bolj izenačene pogoje poslovanja in možnost smotrnejše uporabe vleke in zaposlitve razpoložljivega osebja. Po združitvi
bi bile cene ZTP sledeče:
Ljubljana 13,05 din na reducirani tkm
Postojna 15,69 din na reducirani tkm
Maribor 15,42 din na reducirani tkm.
Za združitev omenjenih podjetij so se z referendumom izjavili vsi zainteresirani kolektivi. Na osnovi zakona o organizaciji JŽ (čl. 15) mora združitev
dveh ZTP dovoliti Republiška skupščina, zato je predložen osnutek sklepa
Skupščine SR Slovenij pod I.
Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji J Z prenehajo obstojati Skupnosti ZP z 31. decembrom 1965. S tem bi odpadla vsaka
koordinacija med železniškimi transportnimi podjetji na področju Slovenije,
ki jo izvajanje skupnih prevozov nujno zahteva (priprava, sestava in izvajanje
voznega reda, izenačevanje voz, enotnost tarifne politike ter skladnost razvoja
osnovnih sredstev).
Po istem zakonu pa s 1. januarjem 1966 določijo prevozne cene za svoje
področje ZTP sama.. Zakon dovoljuje formiranje tarif na osnovi povprečnih
stroškov podjetja (področne tarife) ali po progah, vendar ne daje možnosti prelivanja dohodka med podjetji. Cene (podjetij odobrava Zvezni zavod za cene.
Začasno bo po tem zakonu do leta. 1970 dobilo regres iz zveznih sredstev tisto
republiško področje, katerega povprečni stroški na enoto dela bodo večji od
odobrene področne cene.
Ker bo zvezni zavod za cene za vsako republiko določil najvišjo ceno na
njenem področju na osnovi povprečja stroškov, ki so ga imela obstoječa podjetja v republiki, se bodo znašla v izgubi vsa tista podjetja oziroma vse tiste
proge, ki bodo imele večje stroške kot odobrene cene. Prelivanje pa. je možno
realizirati le znotraj podjetja, ne pa med podjetji. Zato so obstoječa podjetja
prisiljena, da se združijo v eno podjetje ali Združeno podjetje.
Podjetja so se odločila, da predlagajo formiranje Združenega podjetja, ker
ni razlogov, da bi se zaradi skupnih tarif (ki omogočajo med samo tremi podjetji obračun namesto dosedanje delitve dohodka med vsemi podjetji JZ) in
koordinacijskih nalog Združenega podjetja odrekla svojim sedanjim kompetencam. Obračun dela na osnovi medsebojnega dogovora v Združenem podjetju
bo namreč odpravil tisto oviro njihovega samoupravljanja, ki jo je dosedaj
predstavljala delitev skupnega dohodka J Z. Združeno podjetje predstavlja zato
korak naprej pri utrjevanju poslovnih odnosov med podjetji in utrditev samoupravljanja. Združitev v eno* podjetje pa bi zmanjšalo* kompetence obstoječih
treh podjetij, ki bi se spremenila v obrate in formirala svoj dohodek po dosedanji praksi na osnovi delitve skupnega dohodka. Problem mreže JZ, ki je
dosedaj obstojal, bi se tako> le prenesel na republiko.
Združeno podjetje bo zato na osnovi statuta in pogodbe med podjetji
opravljalo vse potrebne tehnične posle pri organizaciji skupnih prevozov, zagotovilo koordinacijo tehnologije, zavarovalo enotnost tarifne politike in zastopalo
združena podjetja v Skupnosti JZ in proti ostalim poslovnim partnerjem.
Podjetja bi v Združenem podjetju ostala pravne osebe, tki formirajo. svoj
dohodek na osnovi medsebojnega obračuna pri skupnih prevozih, obračunavajo
neposredno obveznosti do družbe, razpolagajo s sredstvi skladov, imajo pri
bankah svoje račune, sprejemajo svoj načrt v skladu z načrtom Združenega
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podjetja in lahko sama sklepajo neposredne pogodbe za investicije. Kot taka
imajo samostojne organe upravljanja in svojo firmo. Skupno formirajo rezervni
sklad za kritje eventualnih izgub drugega podjetja v sestavu Združenega podjetja pri skupnih prevozih. Rezervni sklad Združenega podjetja pa ne bi pokrival izgub pri lokalnih prevozih na področju posameznega podjetja.
Člen 15 zakona o organizaciji J2, po katerem je za spojitev in razdelitev
železniških transportnih podjetij potrebno dovoljenje republiške skupščine, ne
predpisuje takega dovoljenja za spojitev železniških transportnih podjetij v
združeno podjetje. Oblika in status združenih podjetij sta bila uzakonjena šele
s poznejšim temeljnim zakonom o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 17/65, členi
95 do 122). Po 97. členu temeljnega zakona o podjetjih ima lahko položaj združenega podjetja le podjetje, v katerem na podlagi pogodbe o spojitvi ali pripojitvi organizacije v njegovem sestavu delijo svoj dohodek, neposredno obračunavajo obveznosti do družbene skupnosti in razpolagajo1 s sredstvi svojih
skladov. Glede na to je po analogiji iz 15. člena zakona o organizaciji J2 v zvezi
s 97. členom temeljnega zakona o podjetjih potrebno dovoljenje republiške
skupščine tudi za spojitev železniških transportnih podjetij v združeno podjetje.
Ne glede na to je pa izdaja tega dovoljenja pomembna tudi kot družbeno
soglasje železniškim transportnim podjetjem, ker se je izvršila reorganizacija
ž. t. podjetij v Sloveniji na drugačen način (spojitev v združeno podjetje) kot
v drugih republikah (spojitve ž. t. podjetij v enotna podjetja).

POROČILA
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne
20. oktobra 1965 obravnavala predlog sklepa o dovoljenju za pripojitev in
spojitev železniških transportnih podjetij v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini
SR Slovenije predložil Izvršni svet.
V načelni obravnavi je komisija razpravljala o vprašanju, ali je po obstoječi zakonski ureditvi potrebno, da Skupščina da dovoljenje za pripojitev železniško-transportnega podjetja k drugemu železniškemu transportnemu podjetju in dovoljenje za spojitev železniških transportnih podjetij v združeno železniško-transportno podjetje, oziroma ali se s tem ne bi poseglo v krog samoupravnih pravic delovnih skupnosti železniških transportnih podjetij preko
zakonskega okvira.
Zakon o organizaciji Jugoslovanskih železnic (Ur. 1. SFRJ, št. 15/63) določa
v 15. členu, da je za razdelitev ali spojitev železniško-transportnega podjetja
potrebno dovoljenje republiškega izvršnega sveta; po zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o organizaciji jugoslovanskih železnic (Ur. 1. SFRJ, št. 16/65)
tako dovoljenje daje republiška skupščina. V I. točki predloga sklepa ne gre
za spojitev, ampak za pripojitev železniško-transportnega podjetja k drugemu
železniško-transportnemu podjetju. Ne glede na to, da zakon posebej ine
omenja dovoljenja tudi za pripojitev, komisija meni, da je v skladu z zakonsko
koncepcijo organizacije jugoslovanskih železnic, da republiška skupščina daje
dovoljenje tudi za pripojitev železniško-transportnih podjetij. Med obema
načinoma integracije, spojitvijo in pripojitvijo, namreč ni bistvene razlike, ker
se v obeh primerih spremeni dotedanji status oziroma organizacija, zaradi česar
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tudi ni razlogov, da bi veljal za vsakega od teh načinov drugačen režim.
Tudi druge določbe zakona o organizaciji jugoslovanskih železnic zagotavljajo
republiški skupščini določen vpliv na organizacijo železnic: republiška skupščina
daje soglasje k statutu železniško-transportnega podjetja (16. člen) in ustanavlja
železnišiko-transportna podjetja (13. člen). Iz citiranih določb izhaja sklep, da
ima republiška skupščina pravico vplivati na prenehanje določenega železniškotransportnega podjetja. Ce skupščina odloča o ustanovitvi takega podjetja,
je logično, da ima enako pravico tudi glede odločanja o njegovem prenehanju,
čeprav to podjetje preneha s pripojitvijo drugemu podjetju.
Na vprašanje, ali mora dati Skupščina dovoljenje tudi za spojitev železniško-transportnih podjetij v združeno podjetje, odgovarja komisija pritrdilno.
Iz določb temeljnega zakona o podjetjih (Ur. 1. SFRJ, št. 17/65), ki urejajo
položaj združenega podjetja, izhaja, da je pogoj za, ustanovitev združenega
podjetja pogodba o spojitvi ali pripojitvi, če gre za doslej samostojna podjetja
(96. člen temeljnega zakona o podjetjih). Takšno spojitev mora po zgoraj citiranih določilih zakona o organizaciji jugoslovanskih železnic dovoliti republiška
skupščina, ne glede na to, da temeljni zakon o podjetjih za spojitev oziroma pripojitev ne zahteva dovoljenja družbeno-politične skupnosti. S tem je tudi odpravljen- sleherni pomislek, da bi se z aktom republiške skupščine o dovoljenju
za spojitev železniških podjetij v združeno podjetje preko zakonskega okvira
posegalo v samoupravne pravice organov samoupravljanja delovnih skupnosti
železniških podjetij.
V podrobni obravnavi je komisija izrazila mnenje, da je predlagani sklep
širšega javnega pomena in zato predlaga naslednji amandma:
»Doda se III. točka, ki se glasi: »Ta sklep se objavi v Uradnem listu SRS«.«
Predstavnik Izvršnega sveta se je z amandmajem strinjal in je zato postal
sestavni del predloga sklepa.
Zakonodajno-pravna komisija SR Slovenije meni, da je predlog sklepa
s predlagano' dopolnitvijo v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter* predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta.
Št.: 023-58/65
Ljubljana, 20. oktobra 1965
Odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora — poročilo z dne
20. 10. 1965, št. 023-58/65.
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora
— poročilo z dne 14. 10. 1965, št. 023-58/65.

SKUPNO POROČILO
k predlogom sklepov o prevzemu poroštev in zadolžitev SR Slovenije
Odibor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je na svoji
seji dne 12. oktobra 1965 razpravljal o predlogih sklepov o prevzemu poroštev
in zadolžitvah SR Slovenije, ki so mu bili poslani v obravnavo. Stališča, ki jih
je odbor zavzel k predlogom sklepov, so priložena predlogom posameznih
sklepov.
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Glede na to, da so bila v tej razpravi načeta tudi nekatera načelna vprašanja, izkorišča odbor to priložnost, da informira Republiški zbor o vprašanjih
v zvezi z režimom dajanja poroštvenih izjav in zadolževanjem, republike.
Kljub spremenjenim predpisom o bankah in kreditnih poslih, banke često
še zahtevajo poroštvo družbeno-političnih skupnosti tudi za kredite, ki jih dajejo gospodarskim in drugim delovnim organizacijam, ne glede na stopnjo
njihove lastne kreditne sposobnosti in rentabilnosti investicij. Prav tako zahtevajo poroštvo družbeno-političnih skupnosti za kredite, ki jih najemajo posamezni skladi, čeprav je predstavniško telo družbeno-politione skupnosti dalo
skladu že z drugim predpisom pooblastilo za najem kredita, kar že samo po
sebi predstavlja jamstvo za njegovo odplačilo.
T;aka praksa seveda vodi v to, da banke — včasih celo hote — z manjšo
natančnostjo ugotavljajo kreditno sposobnost prosilcev in rentabilnost investicij, če garantira za posojilo družbeno-politična skupnost ali celo občina kot
porok in republika kot dodatni porok. Taka poroštva družbeno-političnih skupnosti pa so za banke — ne glede na načela novega zakona o bankah in kreditnih
poslih —• tudi po svoji moči vsak dan manj zanesljiva, saj si je težko predstavljati, da bi ob tolikih obveznostih proračunov družbeno-političnih skupnosti
mogli resno računati na njihovo poroštveno oziroma odplačilno sposobnost.
Primeri nerealno ocenjenih potreb ob sprejemanju posameznih poroštev
že v marsikateri občini in tudi v republiki predstavljajo skoraj nerešljive probleme v trenutku, ko so banke začele s sodno izterjavo porokov, če niso mogle
od dolžnikov izterjati zapadlih anuitet.
V načelni obravnavi glede bodočega režima pri izdajanju poroštvenih izjav
in sklepov o zadolžitvah je odbor upošteval tudi gradivo, ki sta ga v zvezi s to
problematiko predložila Republiški sekretariat za finance in Splošna gospodarska banka. Na osnovi tega je odbor sklenil, da bo pri bodočem, obravnavanju
predlogov sklepov o prevzemu poroštev in drugem zadolževanju izhajal z
naslednjih stališč:

I. Stališče do dajanja poroštvenih izjav in do sprejemanja sklepov
o zadolževanju S K Slovenije
1. SR Slovenija daje poroštvene izjave samo za posojila, ki jih najemajo
zavodi republiškega pomena in republiški skladi za financiranje negospodarskih
objektov, s katerimi se ustvarjajo trajnejši pogoji za njihovo delo.
SR Slovenija sprejema sklepe o zadolževanju samo za namene, določene
v zakonu o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji (Ur. 1.
SRS, št. 36/64, členi 107, 108, 109).
2. V primeru, da pooblasti republika z zakonom o proračunu SR Slovenije
ali v kakem drugem predpisu določen sklad, da lahko najame dolgoročno posojilo do določenega zneska, se to pooblastilo smatra že za poroštveno izjavo,
ker je republika v tem primeru odgovorna za obveznosti sklada (člen 83 omenjenega zakona).
3. Za posojila, ki jih najamejo gospodarske organizacije, se da poroštveno
izjavo le v primerih, če je odobritev posojila povezano z odločitvijo' Skupščine
SR Slovenije o gradnji tega objekta.
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II. Postopek pri izdajanju poroštvenih izjav in sklepov o zadolžitvah SK Slovenije
1. Vlogo za izdajo poroštvene izjave oziroma sklepa o zadolžitvi SR Slovenije pošlje zavod, sklad ali gospodarska organizacija na Izvršni svet.
V vlogi morajo biti podatki o namenu uporabe sredstev posojila, o višini
posojila, roku vračila, obrestni meri in letni anuiteti ter utemeljitev pomena
tega objekta za republiko.
Podatki iz prejšnjega odstavka so potrebni tudi v primeru, če je Izvršni
svet sam predlagatelj poroštvene izjave oziroma sklepa o zadolžitvi SR Slovenije.
2. Izvišni svet predloži po obravnavi vlogo s svojim stališčem v obravnavo
Skupščini SR Slovenije.
Pri obravnavi vloge za izdajo poroštvene izjave oziroma sklepa o zadolžitvi
SR Slovenije mora Izvršni svet upoštevati obveznosti, ki jih ima republika
na račun svojih bodočih dohodkov, tako iz najetih posojil, kakor tudi iz danih
poroštvenih izjav, da ne bi bilo ogroženo financiranje služb in potreb, za katere
je republika po ustavi in zakonu dolžna zagotavljati sredstva (člen 113 omenjenega zakona).
3. Na osnovi sklepa Skupščine SR Slovenije podpiše republiški sekretar za
finance poroštveno izjavo oziroma kreditno pogodbo.
Poroštveno izjavo oziroma sklep o zadolžitvi SR Slovenije se vpiše v evidenco poroštev oziroma zadolžitev pri tem sekretariatu.
Odbor sodi, da bi upoštevanje gornjih stališč pripomoglo k odpravi nejasnosti, ki se pojavljajo v praksi pri vlaganju predlogov za sprejem sklepov o
poroštvenih izjavah ter zadolžitvah in k ureditvi postopka pri izdaji in evidenci
navedenih sklepov.
Št.: 405-11/65
Ljubljana, 15. oktobra 1965
P O K O CI L O
o obravnavi nekaterih vprašanj prosvetno-pedagoške službe
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega
zbora je na skupni seji z odborom Republiškega zbora za prosveto in kulturo
dne 15. 10. 1965 obravnaval problematiko prosvetno-pedagoške službe.
Osnova za razpravo je bilo gradivo, ki ga je pripravil Republiški sekretariat za prosveto in kulturo.*
V obširni razpravi so člani odbora ocenili stanje na področju prosvetnopedagoške službe. Ugotovili, da so si zavodi kot strokovne službe prizadevali,
da bi svoje1 deto razvijali v skladu z zahtevami zakona o prosvetno-pedagoški
službi, vend'ar jim to zaradi neizdelane organizacije zavodov, neenotnosti in
razdrobljenosti pri izvrševanju nalog, predvsem pa zaradi pomanjkljive in neustrezne kadrovske zasedbe ni vedno' uspelo*. Še zlasti je občutno* pomanjkanje
pedagoških svetovalcev na področju strokovnega izobraževanja.
Dejavnost zavodov je usmerjena predvsem na spremljanje vzgojno-izobraževalnega procesa pri osnovnih šolah, manj pa na organizacijo' in razvoj pred(SRS* 61-5A35)S
33»
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metnega pouka v višjih razredih osnovnih šol in šol druge stopnje. Nekatere
občinske skupščine niso doumele vloge proevetno-pedagoške službe in obremenjujejo zavode z upravno-admrnistrativnimi nalogami.
Člani odbora so se strinjali z zmanjševanjem števila zavodov za prosvetnopedagoško službo, kar vedi k racionalizaciji in k poglobljenemu delu. Z združevanjem bodo zavodi pridobili in se kadrovsko okrepili. Pri premagovanju
kadrovskih težav pa naj zavodi pritegnejo k sodelovanju zunanje strokovnjake,
predvsem dobre praktike po šolah. Odbor je mnenja, da bi bilo umestno zmanjševanje števila pedagoških svetovalcev. Strukturo kadrov naj narekujejo potrebe območja, kjer zavodi vršijo svojo dejavnost. Glede na to, da so1 v Sloveniji
104 vajenske in industrijske šole, 57 tehniških in sorodnih srednjih šol ter
72 centrov za strokovno izobraževanje, odbor meni, da bi zavodi morali imeti
vsaj po enega pedagoškega svetovalca za strokovne šole. Pri izvrševanju nalog
prosvetno-pedagoške službe lahko uspešno sodelujejo1 tudi skupnosti šol in
strokovna združenja.
Iz celotne razprave je izhajalo mišljenje, da bo delo- prosvetno-pedagoške
službe uspešno le, če se zavodi sporazumejo za enotna merila, isto metodologijo
in funkcionalno delitev nalog med pedagoški inštitut, Zavod za šolstvo SRS
in zavodi za prosvetno-pedagoško službo. Zavodi za prosvetno-pedagoško službo
naj se usmerijo predvsem na osnovne šole in vzgojno-varstvene ustanove, Zavod
za šolstvo SRS pa naj skrbi za strokovno izpopolnjevanje učiteljskega kadra,
pripravlja učne načrte, učbenike ter po sporazumu in ob najtesnejšem sodelovanju z zavodi za prosvetno-pedagoško službo usmerja tudi strokovno1 in pedagoško delo drugostopenjskih šol. Raziskovalne naloge naj bodo dejavnost Pedagoškega inštituta SRS.
Odbor je za poročevalca določil poslanko Lojzko Gostenčnik-Zmavc.
Št.: 61-5/65
Ljubljana, 18. oktobra 1965

POROČILO
o obravnavi položaja zdravstvene službe in zdravstvenega zavarovanja v pogojih
gospodarske reforme
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora je na skupni seji z odborom Republiškega zbora za zdravstvo in
socialno politiko dne 8. oktobra 1965 razpravljal o položaju zdravstvene službe
in zdravstvenega zavarovanja v pogojih gospodarske reforme. Kot osnova za
razpravo je odboroma služilo gradivo »Gospodarska reforma in zdravstvena
služba«, ki ga je Skupščini predložil Republiški sekretariat za zdravstvo in
socialno varstvo ter »Zdravstveno zavarovanje in gospodarska reforma«, ki ga
je Skupščini predložila skupščina Republiške skupnosti socialnega zavarovanja
delavcev Slovenije.
Skupni seji so prisostvovali predstavniki Izvršnega sveta, pristojni republiški sekretarji, predstavniki nekaterih zdravstvenih zavodov, skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev, medicinske fakultete, Slovenskega zdravniškega društva, GO SZDL in RO sindikata družbenih dejavnosti
Slovenije.
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V razpravi je bilo ugotovljeno', da so se zdravstvena služba ter samoupravni
organi in služba socialnega zavarovanja intenzivno lotili proučevanja svojega
položaja v pogojih gospodarske reforme. Sprejeti so bili številni ukrepi v smeri
racionalnejšega gospodarjenja in zmanjšanja potrošnje na področju zdravstvenega oziroma socialnega zavarovanja.
Znižanje stopnje osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje in s tem
zmanjšanje predvidenih sredstev zdravstvenega zavarovanja po eni strani ter
povečanje materialnih stroškov po drugi strani je povzročilo, da so se samoupravni organi zdravstvenih zavodov, komunalnih zavodov in skupnosti socialnega zavarovanja resneje lotili proučevanja in reševanja tistih problemov, ki
jim do uveljavitve reforme niso posvečali dovolj pozornosti, oziroma so se jim
zdeli nerešljivi. Talko je stopilo v ospredje vprašanje ustreznejše organizacije
tako zdravstvene službe, kot tudi službe socialnega zavarovanja. Prevladuje
spoznanje, da je najmočnejši vir notranjih rezerv v zdravstveni službi in službi
socialnega zavarovanja prav v organizaciji in sistemu dela teh služb.
Ugotovljeno je bilo, da na nekaterih območjih obstoječa mreža zdravstvenih
zavodov ni povsem smotrna in utemeljena. Zato je neobhodno potrebno, da
medobčinski zdravstveni centri proučijo mrežo zdravstvenih za vodov na svojem
območju in izdelajo predloge za ustreznejšo organizacijo zdravstvene službe.
Zagotavljanje učinkovitejšega in kvalitetnejšega zdravstvenega varstva pa ni odvisno le od solidno zasnovane mreže zdravstvenih zavodov, temveč predvsem od
dobre medsebojne povezanosti zdravstvene službe in od metod dela te službe,
ki morajo zagotoviti enovitost preventivne in kurativne dejavnosti. V tem pogledu vse bolj prevladuje prepričanje, da je treba rešitev iskati v funkcionalni
integraciji zdravstvene službe, tj. v strokovni povezanosti samostojnih zdravstvenih zavodov. Funkcionalna integracija bo zagotovila boljše funkcioniranje
celotne zdravstvene službe in njeno- racionalnost ter večjo učinkovitost, hkrati
pa omogočila enotno strokovno obravnavo pacienta in njegovo kontinuirano
zdravljenje, in to ob stroških, ki bodo zmogljivi za sklade zdravstvenega zavarovanja. Upoštevati pa je treba, da je na območjih, kjer je zdravstvena služba
preveč razdobljena, potrebna tudi pravna integracija zdravstvenih zavodov.
Na nekaterih območjih že obstajajo intenzivna prizadevanja za smotrno
tako funkcionalno kot pravno integracijo v zdravstvu. Ponekod pa obstajajo
tudi težnje, da bi se vsi zdravstveni zavodi določenega območja (občine) združili
v en zavod, da bi se tako zmanjšali izdatki za zdravstveno varstvo. Odbora sta
opozorila na kratkovidnost takih rešitev, saj bi moral biti cilj integracije v
zdravstvu predvsem zagotavljanje kvalitetnejšega in učinkovitejšega zdravstvenega varstva. Razumljivo je, da bo dobra funkcionalna povezanost zdravstvene službe zagotavljala racionalnejše trošenje razpoložljivih sredstev in imela
za posledico v določenih primerih zmanjšanje stroškov za zdravstveno varstvo-,
v določenih primerih pa bo celo terjala njihovo povečanje zaradi nuđenja kvalitetnejšega zdravstvenega varstva.
Pobudnik in organizator funkcionalne integracije v zdravstvu morajo biti
medobčinski zdravstveni centri. Pri uresničevanju te naloge pa morajo zdravstveni centri tesno sodelovati z vsemi za zdravstvo odgovornimi in zainteresiranimi činitelji na določenem območju. Da bi zdravstveni centri lahko opravljali to in tudi druge naloge, zaradi katerih so bili ustanovljeni, jim je treba
zagotoviti ustrezne materialne in kadrovske pogoje. Odbora sta namreč ugotovila, da zdravstveni centri zaradi občutnega pomanjkanja kadrov in potrebnih
finančnih sredstev ne morejo uspešno opravljati svojih nalog. Občine kot

518

Priloge

osnovni nosilci financiranja zdravstvenih centrov nimajo dovolj razumevanja
za njihovo delo. Niso redki primeri, da zmanjšujejo sredstva za delo zdravstvenih centrov oziroma se kažejo celo težnje ipo njihovi ukinitvi. Sedanji status
centrov — kot strokvnih služb občin — ogroža njihov nadaljnji razvoj, zato je
po mnenju odborov treba ponovno proučiti status zdravstvenih centrov in poiskati ustrezno rešitev v smeri njihovega boljšega delovanja. Izraženo je bilo
mnenje, naj bi se v bodoče financirali zdravstveni centri iz sredstev zdravstvenega zavarovanja. Preden pa se dokončno reši vprašanje njihovega statusa,
bi moral republiški zdravstveni center skupaj z medobčinskimi zdravstvenimi
centri analizirati njihovo vlogo in pomen v širših regionalnih območjih. Po
mnenju odborov je utemeljen nadaljnji obstoj le tistih zdravstvenih centrov,
ki zajemajo zdravstveno, socialno-demografsko in gospodarsko enotno območje.
Zdravstveni centri naj povsod delujejo v okviru zavodov za zdravstveno varstvo, saj so izkušnje pokazale, da so prav taki centri doslej svojo vlogo najbolje
odigrali.
Rešitev zgoraj navedenih problemov glede zdravstvenih centrov je tembolj
aktualna, kjer neposredno stojimo pred sklepanjem pogodb med zdravstvenimi
zavodi in komunalnimi zavodi za socialno zavarovanje za leto 1966, pri katerem
morajo sodelovati zdravstveni centri. To sodelovanje pa ne sme ostati na sedanjem nivoju. Zdravstveni centri bi morali obravnavati programe vseh zdravstvenih zavodov, jih strokovno oceniti ter pomagati zdravstvenim zavodom pri
uskladitvi teh programov s programom razvoja zdravstvenega varstva ustreznega območja in s finančno zmogljivostjo skladov zdravstvenega zavarovanja.
Zdravstven centri se morajo nemudoma lotiti priprav za sklepanje pogodb.
Ko sta odbora razpravljala o sklepanju pogodb, sta opozorila na številne
anomalije, ki so prišle do izraza pri reviziji pogodb za leto 1965. Ugotovljeno
je bilo, da je 'bila v večini komunalnih skupnosti že izvedena, oziroma je v teku
revizija pogodb z zdravstvenimi zavodi, ponekod pa, so ostale pogodbe nespremenjene. Na območjih posameznih komunalnih zavodov so se revizije pogodb
lotili iz različnih izhodišč. Nekateri komunalni zavodi so skupaj z zdravstvenimi
zavodi analizirali obstoječe pogodbe in proučili možnosti za uskladitev izdatkov
za zdravstveno varstvo z razpoložljivimi dohodki. Nekateri komunalni zavodi
pa so kratkomalo odpovedali pogodbe med zdravstvenim zavodom na svojem
območju in se postavili na stališče, da se vsem zdravstvenim zavodom znižajo
sredstva za določen odstotek. Zdravstvenim zavodom so bila predvsem zmanjšana sredstva za preventivno dejavnost, za razširjeno reprodukcijo ter za raziskovalno delo. Po mnenju odbora taki ukrepi niso bili pravilni, ker ruso bile
upoštevane specifične potrebe posameznih zdravstvenih zavodov. Odbor je negativno ocenil tudi dejstvo, da za revizijo pogodb niso bili v zadostni meri
angažirani zdravstveni centri.
Odbor je bil mnenja, da je za boljšo organizacijo zdravstvene službe in za
funkcionalno integracijo v zdravstvu izrednega pomena, da se medicinska fakulteta kot najvišja strokovna in pedagoška institucija v zdravstvu, aktivno
vključi v prizadevanja za dvig strokovne ravni in samoupravljalske zavesti
zdravstvenih delavcev.
Slovensko zdravniško društvo s svojimi podružnicami in sekcijami ima
izredno važno vlogo pri iskanju najustreznejših oblik strokovne integracije
v zdravstvu. Zato naj doseže, da zdravniki podpro funkcionalno integracijo
v zdravstvu in postanejo nosilci tozadevnih prizadevanj.
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V novih pogojih gospodarjenja se je znova postavilo vprašanje sistema
oblikovanja in delitve dohodka v zdravstvu. Ponekod namreč obstajajo težnje,
da bi zdravstveni zavodi, ki že oblikujejo dohodek po storitvah, znova prešli na
financiranje po pavšalu. Po mnenju odbora so take težnje škodljive za nadaljnji
razvoj sistema dohodka v zdravstvu. Sistem oblikovanja dohodka po storitvah
je treba nadalje razvijati, pri čemer mora aktivno vlogo odigrati prav Skupnost
zdravstvenih zavodov Slovenije, ki naj sistematično proučuje to problematiko
in s konkretnimi predlogi sodeluje pri izpopolnjevanju tega sistema.
Posebno pozornost sta odbora posvetila sistemu zdravstvenega zavarovanja
nasploh. Pri tem sta ugotovila, da je racionalno1 trošenje sredstev zdravstvenega
zavarovanja odvisno od vseh činiteljev, ki urejajo ali vplivajo na potrošnjo teh
sredstev (komunalne skupnosti in zavodi socialnega zavarovanja, zavarovanci,
delovne organizacije, zdravstvena služba in družbenopolitične skupnosti).
Za efconomičnejše poslovanje zdravstvenega zavarovanja je posebno pomembna vsestranska zainteresiranost zavarovancev samih. 2e sedanji sistem
vsebuje določene stimulativne elemente za zavarovance, tako v samem sistemu pravic (participacija pri stroških nekaterih oblik zdravstvenega varstva,
zniževanje nadomestil ob zdravljenju v hospitalnih zavodih), kot tudi na področju financiranja zdravstvenega zavarovanja (izredni prispevek). Dosedanje
izkušnje pri izvajanju zakona o zdravstvenem zavarovanju pa so pokazale, da
so te oblike spodbujanje zavarovanoa k smotrnejši uporabi pravic, ki mu jih
priznavajo zakon o zdravstvenem zavarovanju in sklepi skupščin komunalnih
skupnosti socialnega zavarovanja, še nezadostne. Predvsem ne posegajo na vsa
področja, kjer zavarovanca lahko zainteresiramo za večjo štednjo (participacijo
imamo uvedeno le pri zdravilih in neobveznih cepljenjih, zneski prispevkov
zavarovancev pa so tako minimalni, da niso več spodbudni).
Ugotovljeno je bilo, da so glede participacije na terenu mnenja deljena.
Nekateri so mnenja, da je treba čimprej uvesti nove oblike participacije zavarovancev za določene zdravstvene storitve, da bi na ta način v večji meri zainteresirali zavarovance za racionalno koriščenje pravic iz zdravstvenega zavarovanja. Po mnenju odborov pa v sedanji situaciji, ko še niso v celoti znani
rezultati, ki jih pričakujemo od izboljšanja organizacije in sistema dela tako
zdravstvene službe kot službe socialnega zavarovanja ter od funkcionalne integracije v zdravstvu in drugih ukrepov, ki so bili sprejeti v cilju zmanjšanja
potrošnje na področju zdravstvenega zavarovanja, uvedba participacije ne bi
bila umestna. Vprašanje participacije je treba vsestransko in temeljito proučiti,
predvsem z vidika, kakšen bi bil njen vpliv na koriščenje pravice do zdravstvenega varstva s strani zavarovancev. O tem, pri katerih zdravstvenih storitvah bi eventualno kazalo uvesti participacijo in v kakšnem obsegu, naj dajo
mnenje strokovnjaki zdravstvene službe, katero mnenje je treba upoštevati.
Pri tem je treba upoštevati tozadevne izkušnje na področju zdravstvenega zavarovanja kmetov.
Racionalno trošenje sredstev zdravstvenega zavarovanja je med drugim
pogojeno tudi z večjim zainteresiranjem delovnih organizacij za probleme zdravstvenega zavarovanja. Sedanji sistem neposredne udeležbe delovnih organizacij
v izvajanju zdravstvenega zavarovanja je sicer Občutno povečal njihovo zanimanje za tovrstne probleme, predvsem pa interes za zniževanje izostankov z
dela, vendar hkrati tudi omogoča izigravanje mehanizma bonifikacije prispevnih stopenj in s tem neupravičeno pridržavanje sredstev socialnega zavarovanja v sredstvih za osebne dohodke nekaterih organizacij. Zato naj se del
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prispevka, ki se odstopa delovnim organizacijam za njihovo udeležbo pri izvajanju zdravstvenega zarvarovanja, določi na novo, in sicer tako, da bo predstavljal učinkoviti instrument za spodbudo le-teh v borbi za zniževanje izostankov z dela. Težiti je treba za te-m, da se odstopljeni del določi po možnosti
za panoge (ne za skupine in podskupine) ter se povsod tam, kjer je visok,
ustrezno zniža. Tako bodo delovne organizacije prisiljene težiti k zniževanju
izostankov z dela ali pa bodo morale iz lastnih sredstev pokrivati razliko v
nadomestilu osebnega dohodka. Skupščine komunalnih skupnosti naj povprečja
za panoge ugotovijo v taki višini, ki je z oziram na dejavnost, ki se v panogi
opravlja, opravičljiva in normalna. Sankcioniranje dejanskih poprečnih izostankov vodi samo k stalnemu povečevanju odstopljenega dela in s tem k vedno
večjemu trošenju sredstev skladov zdravstvenega zavarovanja.
Skupščine komunalnih skupnosti naj pregledajo pravilnike o uveljavljanju
pravic iz zdravstvenega zavarovanja in naj revidirajo —1 brez škode za materialno vsebino posameznih pravic iz zdravstvenega zavarovanja — vse tiste
postopke, ki dopuščajo prekomerno koriščenje sredstev. Pravilniki naj določijo
take postopke za uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja, ki bodo
zagotavljali zavarovancu čimbolj še varstvo1, onemogočali pa samovoljo in tako
izbiro načinov zdravljenja, ki niso opravičljivi. Glede na to, da so v zdravstveni
službi zelo močna integracijska gibanja, pri čemer teži zdravstvena služba zlasti
za strokovno integracijo, naj pravilniki slede tem procesom, jih omogočajo in
podpirajo. Le tako bo mogoče ob skupnih prizadevanjih zdravstvene službe
in socialnega zavarovanja poiskati strokovno najustreznejše rešitve in zagotoviti
najracionalnejšo porabo sredstev.
Dosedanje izkušnje iz poslovanja komunalnih skupnosti kažejo, da so se
najbolj uveljavile skupnosti, ki so bile ustanovljene za območja, kjer prevladuje
skupen interes vseh prizadetih (zlasti zavarovancev, delovnih organizacij, zdravstvene službe in družbeno-političnih skupnosti) za izvajanje zdravstvenega zavarovanja; te skupnosti so si lahko zagotovile potrebna finančna sredstva in v
sodelovanju s prizadetimi činitelji vplivale tudi na racionalno' trošenje. Ob takšnem funkcioniranju sedanjih komunalnih skupnosti in ob gibanjih, ki so se
pojavila konec lanskega leta in letos, je postalo — neodvisno od izvajanja gospodarskih ukrepov -—- aktualno vprašanje proučitve sedanje mreže komunalnih
skupnosti.
Glede na to, da temeljni zakon o organizaciji in financiranju socialnega
zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 24/65), ki postavlja organizacijO' komunalnih
skupnosti socialnega zavarovanja delavcev na nekoliko drugačno in v funkcionalnem pogledu širšo osnovo, pooblašča republike, da določijo pogoje, ki
morajo biti izpolnjeni za ustanovitev komunalne skupnosti in primere spojitve
oziroma izločitve komunalne skupnosti, je potrebno pripraviti predlog ustreznega zakona. Vprašanje bodoče organizacije komunalnih skupnosti je treba
proučiti tudi z vidika njihovega najustreznejšega funkcioniranja v novih pogojih gospodarjenja.
Odbora sta se strinjala s stališči Skupščine republiške skupnosti socialnega
zavarovanja, da je treba komunalne skupnosti formirati tako, da bodo obsegale
gospodarsko, socialno-demografsko in komunalno že izoblikovano' enotno območje, na katerem mora delovati funkcionalno povezana zdravstvena služba.
Samo na takem območju (bi se lahko krepila medsebojna povezanost zdravstvene
službe in socialnega zavarovanja, zagotavljalo ustreznejše izpopolnjevanje
zdravstvenih kapacitet glede na različne potrebe in finančne zmogljivosti Ob-
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moč j a, s tem pa bi skupnost imela tudi večje dejanske možnosti usklajevanja
izdatkov z dohodki, saj je bila ekonomsko in rizično dovolj močna.
Odbora sta se strinjala tudi s stališčem, naj bi se območje komunalne skupnosti ujemalo z območjem zdravstvenega centra in z območjem komunalne
skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov.
Po mnenju odborov bodo spremembe v mreži komunalnih skupnosti nedvomno zahtevale tudi proučitev mreže komunalnih zavodov za socialno zavarovanje. Podružnice komunalnih zavodov bi morale dobiti značaj zavodove
delovne enote, ne pa predstavljati zavoda v malem.
Dosledna izvedba sistema delitve dohodka po delu mora nujno voditi k
izboljšanju službe in njegovega dela, k iskanju ustreznejše organizacije in delovnih metod ter k težnji po strokovnem izpopolnjevanju. Objektivizirati je
treba stroške službe po zavodih in čimprej odpraviti tako velike sedanje razlike
v režijskih stroških na zavarovano osebo.
Gospodarska reforma je odprla nove vidike glede oblikovanja odnosov med
zdravstvenim zavarovanjem in zdravstveno službo glede organizacije in financiranja zdravstvenega zavarovanja, kot tudi glede pravic zavarovancev. Vse bolj
se namreč postavlja vprašanje drugačne ureditve odnosov med družbo oziroma
socialnim zavarovanjem na eni strani ter med zdravstveno službo na drugi
strani. Podani so namreč objektivni pogoji, da se zdravstvena služba povsem
osamosvoji, da torej sama odloča o porabi sredstev, ki naj jih družba iz enotnega vira nameni za zdravstveno varstvo' ter da služba socialnega zavarovanja
postane bančni mehanizem zdravstvene službe. Izhajajoč s teh osnovnih postavk
je treba proučiti bodočo vlogo socialnega zavarovanja oziroma njegove službe
ter najti ustrezne rešitve, ki bi stimulirale vse koristnilke sredstev zdravstvenega
zavarovanja za čim racionalnejšo uporabo sredstev. V ta namen je treba zlasti
proučiti, kako čim bolj zainteresirati zavarovanca samega, oziroma kako močneje zainteresirati delovne organizacije za probleme zdravstvenega zavarovanja.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Dolfeta Vojska.
-it.: 43-6/65
Ljubljana, 8. 10. 1965
POROČILO
o izvajanju rehabilitacije invalidnih oseb v Sloveniji
Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije je na seji dne 22. junija
1965 ustanovil začasni odbor za rehabilitacijo invalidnih oseb, katerega naloga
je bila proučiti, kako se izvaja resolucija in stališča, ki jih je Skupščina v tej
zadevi sprejela. Odbor je imel dve seji, katerim so prisostvovali tudi predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, republiških sekretariatov za delo,
zdravstvo in socialno varstvo ter prosveto in kulturo, Stalne konference za
rehabilitacijo invalidnih oseb, Zavoda SRS za zdravstveno in tehnično varnost,
republiške skupnosti in zavoda za socialno zavarovanje, Zavoda SRS za. zaposlovanje delavcev ter zavodov za rehabilitacijo- invalidov iz Celja in Kopra.
Osnova za razpravo je bilo »Poročilo o izvajanju rehabilitacije invalidnih
oseb v Sloveniji«, ki ga je Skupščini predložil Zavod SRS za rehabilitacijo invalidov in »Informacija o izvajanju kategorizacije otrok z motnjami v telesnem
in duševnem razvoju v času od 1. 1. 1961 do 31. 12. 1964«, ki jo je Skupščini
predložil Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno1 varstvo.
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Odbor je ugotovil, da so bili na osnovi resolucije Ljudske skupščine LR
Slovenije iz leta 1963 in stališč Skupščine SR Slovenije iz leta 1964 doseženi
pomembni rezultati na področju rehabilitacije invalidnih oseb v Sloveniji. Za
probleme rehabilitacije so se v večji meri zainteresirali pristojni upravni organi,
strokovne službe ter dmžbeno-politične in delovne organizacije. Dosežena je
bila večja koordinacija med družbenimi činitelji, odgovornimi oziroma, zainteresiranimi za probleme rehabilitacije. Pri tem je 'odigrala pomembno vlogo
Stalna konferenca za rehabilitacijo invalidnih oseb, ki je bila pobudnik in
organizator številnih razprav o najaktualnejših problemih s tega področja, kot
tudi medobčinske stalne konference za rehabilitacijo. Od sprejema resolucije
oziroma stališč je poteklo razmeroma kratko obdobje, toda nedvomno, bi bil
na tem področju dosežen še večji napredok, če bi v delovnih organizacijah v
večji meri prevladalo spoznanje, da je rehabilitacija invalidov neločljiv element
družbenega in ekonomskega razvoja.
Materialna vlaganja v rehabilitacijo so še vedno preskromna. To med drugim izhaja iz dejstva, da je število invalidov, ki so bili rehabilitirani oziroma
so na poklicni rehabilitaciji, zelo majhno! v primerjavi s številom upokojenih
invalidov. Z neadekvatno politiko upokojevanja invalidov po eni strani povečujemo število vzdrževanega prebivalstva in obremenjujemo narodni dohodek,
po drugi strani pa slabšamo materialni položaj in psihično stanje invalidov.
Piremajhno usmerjanje invalidov v rehabilitacijo je pogojeno tudi s sedanjim
načinom financiranja rehabilitacije, saj rehabilitacijo financirajo skladi zdravstvenega zavarovanja, invalidske pokojnine pa se izplačujejo, iz skladov dolgoročnega zavarovanja. Glede na znaten porast izdatkov za zdravstveno, varstvo
ostajajo komunalnim zavodom le majhna sredstva za rehabilitacijo, pa tudi
sicer zavodi neupravičeno štedijo s sredstvi, predvidenimi za ta namen. Odbor
je poudaril, da je potrebno za rehabilitacijo invalidov nameniti znatno večja
sredstva kot doslej, pri čemer je treba upoštevati pozitiven ekonomski efekt
take investicije. Večja usmeritev invalidov v rehabilitacijo1 pa ni odvisna
samo od večjih sredstev, namenjenih za rehabilitacijo, pač pa tudi od vseh tistih
činiteljev, ki sodelujejo oz. odločajo pri tej usmeritvi (zdravstvena služba, centri
za rehabilitacijo in invalidske komisije).
Z ustanavljanjem bazenskih centrov za rehabilitacijo ustvarjamo temelje
za strokovno obravnavanje invalidnih oseb in za njihovo uspešno vključitev
v normalno delo in življenje. Tem centrom je treba zagotoviti pogoje, da bodo
lahko uspešno izvajali naloge, za katere so bili ustanovljeni. Se vedno ni v celoti
realizirano stališče Skupščine, naj strokovni del pripravljalnega postopka za
delo invalidskih komisij v zvezi z ocenjevanjem preostale delazmožnosti prevzamejo bazenski centri za rehabilitacijo. Zagotoviti je treba boljše sodelovanje
med bazenskimi centri in drugimi institucijami, M sodelujejo, v procesu rehabilitacije, pri čemeir je treba doseči, da se naloge ne bodo duplirale. Na področju
vzgoje kadrov, ki sodelujejo oziroma so potrebni v procesu rehabilitacije, je
bilo doslej premalo storjeno zlasti na področju profiliranja in specializacije
kadrov.
Zaposlovanje invalidov je iz leta v leto težje. Ta problem se zaostruje zlasti
v novih pogojih gospodarjenja, ko obstaja bojazen, da bi delovne organizacije
v težnji za čim večjo racionalizacijo poslovanja odpuščale invalide oziroma
jih ne bi zaposlovale. Po mnenju odbora je neobhodno potrebno zaposlovati
invalide, če je le mogoče, v normalnih delovnih pogojih. To pa nujno zahteva
prehodno vsestransko temeljito rehabilitacijo invalida. Ne moremo namreč
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zahtevati od delovnih organizacij, da bi predvsem iz socialnih razlogov zaposlovale invalide, saj jim ekonomsko poslovanje tega ne dopušča. Odbor je opozoril, da doslej ni bito nič storjenega v pogledu večjega stimuliranja tistih delovnih organizacij, ki zaposlujejo večje število invalidnih oseb. Delovne organizacije se namreč branijo zaposlovati invalide tudi zato, ker morajo' plačevati
dodatne prispevke za socialno zavarovanje, če imajo visok odstotek bolezenskih
izostankov, invalidi pa pogosta obolevajo. Glede na to, da bo vedno obstajalo
določeno število invalidov, ki jih kljub še tako uspešni rehabilitaciji zaradi
stopnje invalidnosti ne bo mogoče zaposliti v normalnih delovnih pogojih, je
potrebno za njihovo zaposlitev razvijati zavode za zaposlovanje invalidov pod
posebnimi pogoji, oziroma si še v večji.meri prizadevati za razvijanje različnih
oblik dela na domu. Zato je treba čimprej proučiti utemeljenost nadaljnjega
obstoja invalidskih delavnic.
Dosedanje izkušnje so pokazale, da so kadrovsko-soeialne službe delovnih
organizacij, služba socialnega zavarovanja in centri za socialno delo doslej
odigrali veliko vlogo pri strokovnem obravnavanju invalidov. Zato so škodljive
težnje tistih gospodarskih organizacij, ki ob zmanjševanju upravno-režijskega
aparata iščejo rezerve prav v kadrovsko-socialni službi. Nadalje so škodljive
težnje občinskih skupščin po ukinjanju centrov za socialno delo1. Take težnje
se med drugim kažejo> tudi v tem, da: odpovedujejo' pogodbe o štipendijah
študentom Visoke šole za socialne delavce v Ljubljani in Višje kadrovske
šole v Kranju.
Glede na znaten porast števila delovnih invalidov (v letu 1964 za 6 "/o) je
odbor opozoril, da je treba težiti k zmanjšanju primerov invalidnosti. Zato je
treba vso pozornost posvetiti higiensko-tehnični zaščiti pri delu, zdravstvenim
pregledom pred sprejemom na delo in zdravstveni preventivi. Ker pa je po
temeljnem zakonu o varstvu pri delu delovna organizacija v pirvi vrsti dolžna
skrbeti za varstvo pri delu, mora poskrbeti za ustrezni strokovni kader. Zato je
tembolj nerazumljivo ravnanje nekaterih gospodarskih organizacij, ki odpuščajo
tozadevni strokovni kader. Po mnenju odbora mora dobiti varstvo pri delu
ustrezno mesto tudi v interni zakonodaji delovnih organizacij.
Odbor je posebej opozoril na številne probleme na področju kategorizacije
in habilitacije invalidne mladine. Z rezultati kategorizacije ne moremo biti
v celoti zadovoljni. Kategorizirani so bili predvsem šolski otroci in pa tisti, ki
se že nahajajo v posebnih šolah oziroma habilitacijskih ustanovah, medtem, ko
je bilo predšolskih otrok kategorizirano le 6*%. Kljub temu, da je kategorizirano sorazmerno majhno število otrok, obstajajo težnje, da se s kategorizacijo
preneha in to zaradi omejenih proračunskih sredstev ter pomanjkanja posebnih
šol in ustreznih habilitacijskih ustanov. Odbor je poudaril, da je nujno potrebno
nadaljevati s kategorizacijo, ker bodo le tako dobile občinske skupščine pregled
o številu prizadetih otrok na svojem območju in s tem osnovo za programiranje
razvoja posebnih šol oziroma habilitacijskih ustanov.
Odbor je pozitivno ocenil uspešno sodelovanje med organi socialnega varstva in službo socialnega zavarovanja na področju kategorizacije in habilitacije
invalidne mladine, medtem ko je ugotovil, da ni zadovoljivega sodelovanja z
organi šolstva. Republiški sekretariat za prosveto in kulturo bi moral posvetiti
večjo pozornost tudi problemom kategorizacije ter na njih opozarjati svoje
strokovne institucije in šole. Nezadostno poznavanje kriterijev za kategorizacijo
s strani učiteljev in organov šol ima za posledico veliko število neutemeljenih
prijav, večjo obremenitev ustreznih komisij in porast stroškov za kategorizacijo.
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Izredno pereče je vprašanje posebnega šolstva. Zaradi pomanjkanja posebnih šol je precej otrok v naši republiki prikrajšano za pravico do brezplačnega osnovnošolskega izobraževanja in vzgajanja, ki jim gre po ustavi.
Problem posebnega šolstva je treba intenzivneje reševati. Da bi se dosegel večji
napredek na tem področju, je treba doseči večjo koordinacijo med pristojnimi
republiškimi upravnimi organi in institucijami, odgovornimi in zainteresiranimi
za probleme posebnega šolstva. Po mnenju odbora bi k uspešnejšemu reševanju ,
tega problema nedvomno pripomogla verifikacija obstoječih posebnih šol. V tej
zvezi pa so poslanci opozorili, da so pogoji za ustanavljanje posebnih šol in
drugih 'posebnih vzgojnih in izobraževalnih zavodov prestrogi. Upoštevati je
namreč treba, da niti ena obstoječih in tudi na novo projektiranih šol ne ustreza
v celoti sedanjim kriterijem. Nadalje je bilo poudarjeno, da bi bilo- koristno,
če bi Republiški sekretariat za prosveto in kulturo oziroma njegove strokovne
institucije ustanovile poseben organ, ki bi se ukvarjal s problematiko strokovnega dela posebnih šol.
Za dosego večjega napredka v razvoju posebnega šolstva je treba rešiti
vprašanje financiranja posebnega šolstva in jasno' določiti obveznosti sklada
za šolstvo, občinskih skupščin in socialnega zavarovanja. Ob obravnavanju
financiranja posebnega šolstva je odbor poudaril, da je na področju kategorizacije in habilitacije mladine neobhodno potrebno medobčinsko sodelovanje,
kajti na območju posameznih občin število prizadetih otrok ni tolikšno, da bi
terjalo ustanavljanje posebnih komisij za kategorizacijo, posebnih šol oziroma
habilitacijskih ustanov.
S porastom števila kategoriziranih otrok stopa vse bolj v ospredje problem
pomanjkanja habilitacijskih ustanov za invalidno mladino'. Zlasti je ostalo popolnoma nerešeno vprašanje habilitacijskih ustanov za duševno' prizadeto mladino. Zato je neobhodno« potrebno-, da pristojni republiški upravni organi v sodelovanju s Stalno konferenco za rehabilitacijo invalidov izdelajo jasen program
razvoja habilitacijskih ustanov za duševno prizadete otroke. Pri tem je treba
upoštevati, da problem varstva te mladine ni mogoče reševati centralno, temveč
za posamezna širša območja.
Izvesti je treba verifikacijo habilitacijskih ustanov, jasno' opredeliti njihovo
funkcijo ter uvesti strokovni nadzor nad njihovim delom. Zaradi pomanjkanja
ustrezno usposobljenih kadrov je problematična strokovna obravnava otrok
v nekaterih institucijah. Problemu kadra je po mnenju odbora treba posvetiti
vso pozornost in rešiti vprašanje izobrazbenih profilov, potrebnih za delo s prizadeto mladino.
Odbor je opozoril tudi na nekatere pomanjkljivosti predpisov, ki urejajo
pravico otrok do habilitacije. Razčistiti je treba, kdo ima pravico do habilitacije, ker so sedanji predpisi glede tega vprašanja pomanjkljivi, in premalo
jasni. Izdelati je treba točnejše kriterije za uveljavitev pravice do rehabilitacije.
Glede oenzusov, za katere je bilo sicer ugotovljeno, da so prestrogi, je bil odbor
mnenja, naj pristojni republiški organi proučijo njihovo eventualno omilitev
oziroma ukinitev in to ne samo z vidika, kolikšna bi bila dodatna obremenitev
socialnega zavarovanja, temveč tudi koliko in kakšne habilitacijske ustanove
bi potrebovali.
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Srečka Rota.
St.: 192-4/65
Ljubljana, 16. 10. 1965
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POROČILO
o varstvu pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami v Socialistični
republiki Sloveniji
Začasni odbor za proučitev problematike varstva pred elementarnimi in
drugimi hudimi nesrečami v SR Sloveniji je obravnaval analizo problematike
varstva pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami v SR Sloveniji, ki jo
je Skupščini SR Slovenije predložil Republiški sekretariat za narodno obrambo,
poleg tega pa je tudi sam ugotavljal, kakšna je organizacija zaščite pred elementarnimi nesrečami kot so poplave, požari, potresi, plazovi, eksplozije in
podobno v nekaterih občinah, ter kakšne so pomanjkljivosti v organizaciji zaščite in njih vzroki (organizacijski, materialni in drugi), dalje kako so med seboj
povezane občinske skupščine v primeru elementarne nesreče, kakšna je povezava med reševalnimi organizacijami, ali obstoje plani reševanja za nesreče,
ki se najpogosteje pojavljajo, kako je s preventivnimi ukrepi in vprašanje
financiranja.
Odbor ugotavlja, da so elementarne in druge nesreče v SR Sloveniji vse
pogostejše in da povzročajo veliko škodo, zahtevajo pa tudi človeška življenja.
Znanstvene in druge institucije bodo proučile vzroke za, tako stanje, naloga
dmžbeno-političnih skupnosti pa je, da takoj podvzamejo ukrepe, ki bodo
zmanjšali nevarnost in omogočili uspešno reševanje.
Analiza Republiškega sekretariata za narodno obrambo je zelo uspešen element pomoči vsem reševalnim organizacijam, zlasti pa občinskim štabom za
reševanje, obenem pa solidna osnova za pripravo republiškega zakona o varnosti
pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami.
Ugotovitve poslanskih skupin
Več poslanskih skupin je obiskalo nekatere občinske skupščine, kjer so
poslanci, v razgovoru s predstavniki občinskih skupščin, štabov civilne zaščite
za varstvo pred elementarnimi nesrečami, zavodov za požarno-varnostno in reševalno službo, vodnih skupnosti, PTT podjetij in drugih seznanili z organizacijo
zaščite pred elementarnimi nezgodami in ugotavljali, kako so posamezne službe
za reševanje ob nastopu nesreče delovale. Poslanci so obiskali predvsem tiste
občinske skupščine, katerih območja čestokrat zadevajo elementarne nesreče,
bodisi poplave, potresi, požari in podobno.
Med elementarnimi nesrečami so bile na obiskanih področjih najpogostejše
poplave, združene z večjimi neurji ali brez njih. To velja predvsem za celjsko,
mariborsko, brežiško-, ilirsko-bistriško in deloma koprsko- področje. Koprsko
področje je razen poplavam podvrženo tudi nevarnosti večjih gozdnih požarov
na kraškem območju, medtem ko je možnost večjih eksplozij povsod v večjih
mestih, posebno kjer je nameščena industrija in tam, kjer so skladišča razstreliva. Med večje nesreče, ki bi jih bilo omeniti, spadajo še plazovi, zemeljski in
snežni, ter hujše prometne nesreče. V Sloveniji se pojavljajo občasno tudi potresi (Litija, Ilirska Bistrica, Ljubljana), ki pa v zadnjih letih niso bili velikega obsega in jih v pogovorih na terenu predstavniki služb, ki se ukvarjajo
z varstvom pred elementarnimi nesrečami, tudi niso označevali kot pretečo
nevarnost.
Iz povedanega izhaja, da zavzemajo med elementarnimi nesrečami na obiskanih področjih prvo mesto poplave in večja neurja. Te nezgode so imele
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doslej redno za posledico veliko materialno škodo, v nekaterih primerih tudi
človeške žrtve. Za koordinirano delovanje posameznih služb ob nastopu večje
elementarne nesreče, doslej predvsem poplav, imajo posamezne občine štabe
civilne zaščite. Večina teh štabov že ima izdelan podroben plan, po katerem se
ukrepa ob nastopu nesreče, ostale občine, ki so štabe civilne zaščite šele pred
kratkim formirale, pa take plane pripravljajo. Nekatere občine, ki so često pod
udarom elementarnih nesreč, predvsem poplav, so tudi izdelale analize problematike varstva pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami, na podlagi
katerih so, v skladu s potrebami in možnostmi, organizirale ustrezno zaščito.
V razgovorih je bilo poudarjeno, da je delitev varstva na vojno in na
mirnodobsko organizacijo varstva nevzdržna in je zaradi tega stališče, ki ga je
usvojil zakon o narodni obrambi, po katerem spada reševanje ob elementarnih
in drugih hudih nesrečah v področje dejavnosti civilne zaščite, ki skrbi za zaščito zaledja in prebivalstva v primeru vojne, edino pravilno. V tem smislu
so posamezne občine tudi organizirale svoje službe. Pri tem poudarjajo, da
zahteva reševanje ob mirnodobnih in vojnih katastrofah predvsem dobro organizirano službo alarmiranja, zvez in obveščanja, hitro delovanje zdravstvene
službe, dobro organizirano in tehnično opremljeno reševalno službo, službo reda
in varnosti ter planiranje disperzije prebivalstva iz ogroženih na v-arnejša
področja.
Posamezne elementarne nesreče pa so pokazale, da organizacija civilne
zaščite še marsikje ni kos vsem nalogam, ki se od nje zahtevajo. Predvsem se
je pokazalo', da so občinski štabi civilne zaščite glede na njihovo organizacijo
in tehnično opremo sposobni reševati le ob manjših elementarnih in drugih
nesrečah, medtem ko ob večjih elementarnih nesrečah, ki zahtevajo angažiranje
večjih sredstev in kompleksno ter koordinirano delovanje raznih služb, ne more
uspešno delovati. Zaradi tega bi bilo potrebno organizirati centralni republiški
štab za obrambo pred elementarnimi nesrečami, ki bi imel pregled nad strokovnim kadrom in materialnimi sredstvi v vsej republiki. Republiški štab bi moral
biti. zanesljivo povezan s področnimi oziroma občinskimi štabi in bi imel na ta
način pregled nad vsemi ogroženimi področji, kamor bi po potrebi usmerjal
tudi reševalne enote. Enako pa bi moral biti republiški štab povezan tudi z republiškimi štabi drugih republik in z reševalnimi organizacijami sosednjih
držav zaradi sodelovanja tako ob elementarnih nesrečah, kot tudi pri uvajanju preventivnih ukrepov.
Razen tega pa je bilo v razgovorih omenjeno, da ni nobene ovire za formiranje štabov za reševanje pred elementarnimi nezgodami, ki bi delovali na
širših območjih, kot so občinska, tam, kjer se za to pokaže potreba.
Izredno pomemben faktor v reševanju predstavljata službi alarmiranja in
zvez. Povsem svoje službe alarmiranja nimajo organizirane nikjer, temveč se
naslanjajo pri tem na službe notranjih zadev, postaje milic ali na bremenilne
službe hidroelektrarn. V nobenem primeru pa ni bilo zaslediti, da bi pretečo
nevanost javljala hidrometeorološka služba, čeprav prav ta služba zasleduje
količino padavin in bi te podatke, s primemo organizacijo, lahko koristno posredovala štabom za civilno zaščito.
Službe zvez v času reševanja so večinoma pomanjkljive. Omeniti je primer,
ko je bila Ilirska Bistrica ob zadnjih velikih poplavah povezana z zaledjem
samo še z eno samo brezžično zvezo, ki jo je vzdrževala postaja milice. Ugotovljeno je, da večina kabelskih zvez ob nastopu elementarne nesreče ali kmalu
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po njej zataji, pa je zaradi tega nujno, da razpolagajo posamezni štabi in reševalne ekipe z zanesljivimi brezžičnimi zvezami.
Zelo uspešno so delovale v sistemu obveščanja ob elementarnih nezgodah
lokalne radijske postaje, preko katerih so obveščali prebivalstvo o stanju ter
predvsem na ta način množično mobilizirah razpoložljiva sredstva in ljudi za
pomoč. Po mnenju predstavnikov prizadetih občin pa bi bilo potrebno, da se
v sistem obveščanja vključi tudi Radio-televizij a Ljubljana, predvsem kadar gre
za elementarne nesreče večjega pomena.
Pri vseh elementarnih nesrečah pa se redoma pojavljajo> hude težave
v pomanjkanju tehnične opreme, predvsem nizkotlačnih vodnih črpalk, primernih rešilnih čolnov z ustrezno opremo, potapljaških oprem, že omenjenih prenosnih UKV postaj, premičnih agregatov za napajanje električnega toka s potrebnimi priključki za montiranje in razsvetljavo za delo v nočnem času ter
primernih terenskih vozil s potrebno opremo za operativo in še posebej za
zdravstveno službo. Zlasti je bila poudarjena potreba po sanitetnem avtomobilu,
opremljenem z aparaturami za transfuzijo, ki bi ga bilo mogoče uporabiti sicer
za zbiranje krvi kot premična transfuzijska postaja.
Pomemben faktor pri reševanju ob elementarnih in drugih nesrečah predstavlja jugoslovanska armada. Le-ta redoma sodeluje pri vseh elementarnih
nesrečah. Sodelovanje z armado ocenjujejo povsod zelo uspešno in pozitivno,
kljub nekaterim pripombam na račun pomanjkljivosti, ki hrome uspešnejšo intervencijo vojske. Predvsem je bilo v razgovorih poudarjeno, da bi bilo potrebno
okrepiti povezavo med štabi civilne zaščite in vojaškimi komandami. Najboljši rezultati so se pokazali tam, kjer so vojaški poveljniki obenem člani
štabov za civilno zaščito (Celje). Vojaške enote navadno ne morejo takoj stopiti
v akcijo, ker morajo dobiti za to potrebno dovoljenje višje komande ali celo
komande področja, to pa traja tudi po več ur, ki so lahko usodne. Enote, ki
sodelujejo pri reševanju, čestokrat tudi niso ustrezno opremljene niti z lastno
opremo niti z opremo za reševanje. Pri reševanju ob poplavah v Celju in Mariboru več vojaških gumijastih čolnov ni moglo intervenirati, ker so bili preluknjani. Pri reševanju na Muri je bilo reševanje otežkočeno, ker je vojska razpolagala le z velikimi in neokretnimi čolni, ki jih v deroči Muri ni bilo moč s pridom
uporabljati.
Reševalni centri in prostovoljno gasilstvo
Za reševanje pred nesrečami, predvsem pred požari, je v Sloveniji troje
gasilskih organizacij, in sicer poklicne, prostovoljne in industrijske. Poklicne
gasilske organizacije so edine usposobljene za razne vrste reševanja in postajajo tako vse bolj splošni reševalni centri. Centri, ki jih je v SR Sloveniji sedem,
so v pretežni meri medobčinski, ne samo glede na delovno območje, ampak tudi
glede na financiranje.
Prostovoljna gasilska društva so v Sloveniji že tradicionalna in v reševanjih izredno prizadevna, v večini primerov pa neprimerno opremljena. Manjka
jim tudi strokovno usposobljen kader za reševanje, posebno kadar gre za
ostale reševalne akcije, to je ob poplavah, plazovih, snežnih zametih, eksplozijah itd. Gasilska šola v Zagrebu sicer redno razpisuje tečaje, vendar posamezna
prostovoljna gasilska društva nimajo sredstev, da bi poslala tja svoje člane.
Industrijske gasilske organizacije so različno organizirane, nekatere delujejo na bazi prostovoljnega gasilstva in vršijo službo usposobljeni delavci izven
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rednega delovnega časa za posebno nagrado, drugje je stalni kader le ožji,
dočim se v primeru nesreče pomnoži z vnaprej določenimi in pripravljenimi
delavci iz delovne organizacije. So pa tudi delovne organizacije, ki imajo za
primer požara posebej usposobljeno delovno enoto, ki opravlja le posle požarne
varnosti.
Odbor je v razgovorih, iki jih je imel s predstavniki gasilskih organizacij,
kot tudi s posameznimi organi občinskih skupščin, ugotovil, da je potrebno, da
se prostovoljna gasilska društva, ki so v nekaterih regijah edina organizirana
in delno usposobljena za reševanje, še naprej razvijajo, tesneje povezujejo z reševalnimi centri (poklicnimi gasilskimi enotami) in opremijo s potrebno opremo
za reševanje pred nesrečami, ki se na posameznih področjih najpogosteje pojavljajo. Soglasno je bilo ugotovljeno, da je treba še nadalje razvijati prostovoljno
gasilstvo kot tradicionalno družbeno iniciativo samopomoči občanov, jo strokovno usposobiti ter njihovo delo koordinirati z reševalnimi akcijami. Reševalni
centri naj bodo opremljeni z opremo, ki zahteva višji strokovni nivo in ki lahko
služi širšemu območju. V reševalnih centrih naj se vrši tudi strokovno usposabljanje prostovoljnih gasilcev. Preko reševalnih centrov naj bodo povezana
tudi prostovoljna gasilska društva z alarmnimi napravami (z zvezami), tako da
se tudi ta društva lahko takoj vključijo v reševanje izven svojih območij.
Zadnje nesreče, zlasti poplave so pokazale, da je prostovoljno gasilstvo' povsem
opravičilo svoj obstoj in da je v nekaterih predelih bilo edino v reševanju. Pomanjkljivosti so bile le v njihovi opremljenosti, ki pa jo skušajo občinske skupščine, vsaj na področjih, ki jih vode najbolj ogrožajo, izpopolniti.
V razgovorih, ki jih je imel odbor na terenu, je bilo večkrat sproženo tudi
vprašanje, ali naj se celotno gasilstvo enotno organizira, ne glede na to, ali gre
za poklicno ali prostovoljno gasilstvo. Enotno mnenje je, da se vse gasilstvo
obravnava kot enotna organizacija. Dosedanja praksa strogega ločevanja poklicnega gasilstva od prostovoljnega je le škodovala v prizadevanjih, usposabljanju
in opremljanju. Predstavniki občinskih skupščin, ki so jih poslanci obiskali,
so bili soglasni, da je komplicirana in težka reševalna oprema lahko v gasilskih
centrih, saj glede na prometne zveze ni problem tako opremo iz centra postaviti
na ogroženo področje z določenim številom strokovno usposobljenih ljudi.
Preventivni ukrepi
Preventivni ukrepi predstavljajo osnovo, s katero lahko preprečimo mnoge
hude nesreče ali pa njih posledice ublažimo-. To- velja predvsem za tiste nesreče,
ki izvirajo iz sodobne proizvodnje, pa tudi za nekatere vrste elementarnih nesreč,
ki jih lahko vsaj približno ocenimo in predvidimo (zemeljski in snežni plazovi,
delno poplave).
Preventivne ukrepe predstavlja načrtno in sistematično izvajanje vnaprej
planiranih varnostnih del, vendar pa predstavljajo ta sredstva neprimerno
manjše breme kot pa škoda, ki jo povzroče elementarne nesreče. Ugotovljeno
je, da znaša škoda, ki jo povzroči samo enkratna poplava na celjskem področju,
občutno več kot pa bi znašali celotni stroški za regulacijo reke Savinje z njenimi
pritoki, kar bi poplave sploh preprečilo. Tako ekonomsko upravičenost bi predstavljale investicije tudi na drugih področjih, ker bi se vlaganja povrnila v
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krajšem ali daljšem časovnem obdobju v obliki zmanjšanih posledic elementarnih ali drugih nezgod, posebno še, če se z njimi zavaruje človeška življenja.
Preventivnim ukrepom se je začela posvečati večja skrb šele v zadnjem,
času, čeprav še vedno ne v polni meri. Posebno pri gradbenih delih se doslej
ti ukrepi niso dovolj upoštevali. Vzrok temu je predvsem dejstvo-, da ni dokončnih regionalnih planov razvoja in da se lokacije še vedno določajo brez kompleksne ocene vseh potrebnih činiteljev. Niso osamljeni primeri, ko so bile izdane
lokacijske odločbe za važne objekte za področje, ki je ogroženo od poplav
ali pa grozi nevarnost potresov. Potrebno bi bilo, da se obenem z zagotovitvijo
sredstev za gradnjo objektov zagotove tudi sredstva za predhodno ureditev
zemljišč in ostala regulacijska dela.
Med najpomembnejše preventivne ukrepe glede poplav spadajo regulacije
posameznih rek, ki redno poplavljajo. To delo pa mora biti načrtno in kompleksno, da pride zaradi regulacij posamezne reke ali dela reke do poplav na
drugem področju.
Posebno nalogo v zvezi s preventivnimi ukrepi ima zdravstvena služba, ki
mora zaščititi prebivalstvo pred okužbami in morebitnimi epidemijami ob elementarnih nesrečah, sicer pa je njena naloga, da s primerno zdravstveno^
higiensko vzgojo pripravi občane, kako naj se ravnajo ob nastopu katastrofe.
Med preventivne ukrepe spada tudi vzgoja občanov v smeri obrambe pred
elementarnimi nezgodami. Po mnenju razpravljajočih bi bilo treba z zakonskimi
predpisi zagotoviti, da se morajo obvezniki civilne zaščite udeleževati tečajev za
posamezne vrste reševanja. Prav tako bi bilo potrebno usposobiti gasilce za
reševanje ob poplavah in to ljudi, živine in drugega premoženja.
Važno vlogo pri izvajanju preventivnih ukrepov bi morale odigrati tudi
zavarovalnice, ki pa doslej niso pokazale za to pravega razumevanja. Čeprav
bi morale biti zavarovalnice še posebej zainteresirane na dobri organizaciji služb
pred elementarnimi nesrečami, pa je njihov sistem premiranja tog in nestimulativen za zavarovanca.
Štabi za reševanje
Štabi za reševanje v elementarnih nesrečah so bili ustanovljeni pri vseh
občinskih skupščinah. Njihova aktivnost, oziroma delovanje pa je dejansko zaživelo šele v primeru nesreče, takrat pa so se tudi ugotovile pomanjkljivosti, ki
so ovirale uspešno reševanje. Po prvih nesrečah so prizadete občine pristopile
k smotrni organizaciji štabov za reševanje, kot tudi k organizaciji reševalnih ekip
za primer nesreč, ki se najpogosteje pojavljajo, ali pa so možne glede na analizo,
ki jo je napravila občinska skupščina. Tako imenovani plani reševanja so
sedaj večinoma pripravljeni in obsegajo možne primere nesreč in akcijo posameznih štabov. V nekaterih primerih imajo ustrezne delovne organizacije (prevozne, gradbene, komunalne itd.) formirane reševalne ekipe z ustreznimi navodili za slučaj, če jih pozove j o k reševanju. Večinoma je k organizaciji reševanja
pritegnjena tudi zdravstvena služba s posebnimi ekipami za prvo pomoč, z ekipami za proti epidemiološko službo in kirurškimi ekipami. Dobro pripravljeni
plani reševanja zajemajo tudi načrte za prevoz ranjencev v primeru hujših
nesreč v večje bolniške centre. Ker so omenjeni ukrepi ena izmed osnov za
uspešno reševanje pri elementarnih nesrečah, so bili v razgovorih mnenja, da
bi bilo treba izvedbo zagotoviti z zakonskim določilom.
34
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Poleg teh priprav; za aktivno reševanje pa podvzemajo štabi tudi preventivne ukrepe s pomočjo pristojnih upravnih organov (gradbenih, za notranje zadeve, narodno obrambo itd.). V razgovorih z nekaterimi štabi je bila izražena
misel, da bi naj pri izdaji pomembnejših lokacij za industrijske in druge objekte
sodeloval predstavnik štaba, kar pa bi bilo potrebno urediti z zakonom.
Poseben problem predstavljajo zveze med občinskimi štabi za reševanje in
posameznimi krajevnimi štabi. Omenili smo že, da so nekateri občinski štabi
pri zadnjih poplavah ostali brez telekomunikacijskih zvez na svojem območju,
ali pa z območjem sosednje občine. Tako situacijo, sedaj, ko primanjkuje sredstev za zveze, rešujejo' v občinah na ta način, da v ogroženo področje pošljejo
člana občinskega štaba, ki organizira ali pa aktivira krajevni štab za reševanje
in v celoti vodi reševanje. Obveščanje med sosednjimi občinami je pri reševanju
izredno pomembno tako zaradi pomoči, kot tudi zaradi obveščanja o nevarnosti,
kadar je ogroženo tudi sosednje področje. Obvestilo o stanju voda je izredno
pomembno in je bilo ob zadnjih poplavah v vzhodni Štajerski najbolj pereč
problem. Občinski štabi so prejemali od naše hidrometeorološke službe premalo
obvestil o stanju voda in prepozno, pa so« bili zato prisiljeni loviti obvestila
avstrijskih radijskih postaj, ki so točno obveščale svoje državljane in reševalne
organizacije o stanju posameznih rek.
Nekateri občinski plani pa še ne obsegajo vseh primerov možnih nesreč,
ker posamezne zadeve še niso proučene. Predvsem gre za vprašanje posledic, ki
bi nastale z morebitnim prodorom jezov pri hidrocentralah, saj je znano, da so
imele podobne nesreče v inozemstvu katastrofalno posledice. Zaradi tega bi bilo
potrebno proučiti sisteme akumulacijskih bazenov na naših rekah, sistem
lovljenja valov, pretakanja vode itd. S tem vprašanjem, se tudi nihče ne ukvarja
ob zamisli velike hidrocentrale Trnovo v Trenti, čeprav je bila polemika za in
proti gradnji tega objekta nenavadno obširna.
Občinski štabi za reševanje imajo izdelane tudi sheme za primer reševanja
v večjih nesrečah v delovnih organizacijah, ki imajo na svojem območju (rudniki, večje tovarne, težje prometne nesreče), kakor tudi za reševanje, oziroma
nuđenje pomoči v primeru večjih snežnih žametov in plazov.
Republiški štab za varstvo pred elementarnimi nesrečami pa bo moral po
mnenju predstavnikov obiskanih občin, med drugim tudi takoj vzpostaviti stike
z ustreznimi reševalnimi organi v sosednjih državah, predvsem v Avstriji in na
Madžarskem, ker se v preventivnih ukrepih (nasipi, obveščanje, reguliranje itd.)
pojavljajo problemi, ki jih je potrebno takoj rešiti, sodelovanje pa je potrebno
tudi pri reševanju. Takojšnje medsebojno sodelovanje zahteva tudi regulacija
rek v SR Hrvatski, zlasti rek, ki imajo svoj tok tudi v SR Sloveniji. Regulacija
teh rek v SR Hrvatski namreč povzroča, da se mejna območja SR Slovenije
spreminjajo v akumulacijske bazene in so tako vse pogosteje poplavljena. Republiški štab se bo moral tudi dogovoriti s pristojno komando JA za sodelovanje
v reševanju. Dosedanje ugotovitve kažejo, da so prav zaradi pomanjkanja sodelovanja oz. dogovora nastopile motnje (medsebojno obveščanje, obveščanje o
potrebni opremi, obvestilo o prostih prehodih do kraja nesreče itd), ki so
zmanjšale učinkovitost reševanja.
V obiskanih občinah se ugotavlja, da je strokovna pomoč občinskim štabom
za reševanje, oziroma oddelkom za narodno obrambo, ki jo nudi republiški
sekretariat za narodno obrambo, izredno koristna in je v znatni meri prispevala
k uspešnejšemu reševanju ob zadnjih nesrečah.
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Financiranje
Eno najpomembnejših vprašanj v zvezi z varstvom pred elementarnimi in
drugimi hudimi nesrečami predstavlja vprašanje financiranja, ki ga bo treba
čimprej rešiti. Pri tem se postavlja v ospredje vprašanje financiranja stroškov,
ki nastanejo pri težjih nesrečah, ko odredi štab civilne zaščite, da stopijo v
akcijo enote delovnih organizacij in to drugi delovni organizaciji oziroma prizadetemu področju izven okvira domače delovne organizacije. Prav tako ni
rešeno vprašanje povračil osebnega dohodka zaposlenim, ki sodelujejo- pri reševalnih akcijah.
Končno bi bilo treba zagotoviti finančna sredstva za nabavo opreme, materiala, tehničnih sredstev za zveze, zdravstveno službo in za ostale reševalne
službe, čeprav stališča glede tega niso enotna. Nekateri so bili mnenja, da
občinske skupščine ob sedanjem stanju svojih proračunov ne bi zmogle sofinanciranja nabave te opreme. Večina se je nagibala k stališču, da naj se določijo
stalna sredstva, ki naj bi se zbirala v določenem skladu.
Soglasno je bilo tudi ugotovljeno, da so sredstva, ki jih dajejo zavarovalnice,
očitno premajhna in bi bilo treba povečati odstotek, ki je namenjen pri financiranih sredstvih zavarovalnic za tovrstno preventivno' dejavnost.
Marsikje pa tudi ni rešeno vprašanje financiranja reševalnih centrov, ki
so po obsegu medobčinski, bremene pa le proračun ene občine, kjer je sedež
centra. Sredstva, ki jih poklicne gasilske enote ustvarjajo s stranskimi dejavnostmi, pač ne zadoščajo za njih vzdrževanje.
Predloženo poročilo prikazuje stanje varstva pred elementarnimi in drugimi
hudimi nesrečami v SR Sloveniji, kakršnega so ugotovile poslanske skupine ob
obisku nekaterih občin in mestnega sveta Maribor. Začasni odbor meni, da prikazuje to poročilo, skupno z analizo problematike varstva pred elementarnimi
in drugimi hudimi nesrečami v SR Sloveniji Republiškega sekretariata za
narodno obrambo, realno sliko sedanje organizacije varstva pred elementar^
nimi in drugimi hudimi nesrečami v SR Sloveniji. Iz obeh gradiv tudi jasno
izhaja, da sedanje stanje varstva pred elementarnimi nesrečami ne ustreza
potrebam, ki se pojavljajo ob.sleherni elementarni nesreči. Obenem pa je začasni odbor mnenja, da predstavlja predloženo gradivo zadostno osnovo za
razpravo v zboru o tej problematiki. Na podlagi razprave v zboru, v kateri bodo
sodelovali tudi predstavniki drugih organizacij in služb, ki se ukvarjajo z vprašanji varstva pred elementarnimi in drugimi nesrečami, pa bo začasni odbor
pripravil ustrezna stališča do posameznih vprašanj in jih zboru predložil na
prihodnji seji.
Št.: 22-8/65
Ljubljana, 26. 10. 1965

34»

532

Priloge
PREDLOG SKLEPA
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča
v Novem mestu

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 28. oktobra 1965 sprejel
SKLEP
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča
v Novem mestu
I.
Okrožno sodišče v Novem mestu ima 100 sodnikov porotnikov.
II.
Za sodnike porotnike se izvolijo :
Avsec Franc, delavec, »Jugotanin«, Sevnica; Avsec Vika, psiholog, Zavod
za zaposlovanje delavcev, Novo mesto; Babič Vinko, rudarski tehnik, Črnomelj,
Bahč Avgust, mizar, Brežice; Balon Ivan, kmet, Bizeljsko 10; Bele Vanč, tarifer,
Gotna vas 45; Blaževič Majda, učiteljica, Videm-Krško, Tovarniška 2; Blažič
Jože, vzgojitelj, KPD Dob; Blažič Jože, delovni inšpektor, Novo mesto, Majde
Sile 11; Bogovič Slavka, referent, Gotna vas 70; Bohinc Rozika, učiteljica,
Brežice; Bratož Dominik, st., železničar, Novo mesto, Ljubljanska 16; Brezovar
Bojan, upravitelj osemletke, Sentrupert 57; Butara Jože, upokojenec, Novo
mesto, Cesta herojev 10; Ceglar Vinko, oficir v pokoju, Velika Loka 46; Drenovec Marjan, eleiktro mojster, Novo mesto, Kristanova 14; Drugovič Elica,
šivilja, Videm-Krško, Cesta krških žrtev 39; Frajtag Mimica, uslužbenka,
Brestanica 147; Gcsenca Jože, direktor Komunalnega podjetja Novo mesto;
Gregorčič Anton, strojni mehanik, Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 36,
Hanzelj Zvonko, računovodja, KZ Metlika; Hutar Lojze, Kmetijska zadruga,
Črnomelj; Iler Franc, kmetijski tehnik, Stranska vas 3, p. Novo mesto'; Jakše
Slavka, ekonomka, Novo mesto; Jančič Anica, pisarniški referent, Novo. mesto;
Jurkas Vinko, st., kmet, Sela pri Dobovi; Kastelic Janez, skladiščnik, Novo
mesto, Pugljeva 5; Keglovie Slavka, učiteljica, Šmihel pri Novem mestu; Kerin
Jože, kmet, Dolenje 4 pri Leskovcu; Kersič Marica, uslužbenka, Občinski komite
ZKS, Sevnica; Klenovšek Tone, šolski upravitelj, Studenec; Kmetec Franc,
finančni računovodja, Senovo 102; Knez Jože, uslužbenec, Dolenja vas pri
Krškem; Kolenc Franc, skladiščnik, Mirna 10; Kolman Karel, upokojenec,
Šmarje pri Sevnici; Kopina Avgust, upokojenec, Gotna vas 32, p. Novo mesto;
Koprivnik Božo, org. sekretar ZKS Krško; Koren Franc, šef železniške postaje
Novo mesto, Kolodvorska 1; Kostevc Karel, trgovski pomočnik, Zupelevec 3;
Kranjc Anton, oficir v pokoju, Bršljin 45, Novo mesto-; Kranjc Franc, rudarski
tehnik, Globoko pri Brežicah; Krištof Darko, šef splošnega sektorja »Kemooprema«, Trebnje; Krhin inž. Miha, referent za kmetijstvo Skupščine občine
Trebnje;' Krštinc Jože, kmet, Dragomlja vas 15; Kuhar Sonja, učiteljica, Novo
mesto; Levstik Janez, oficir JLA, Bršljin 45, Novo mesto; Likar Nada, usluž-
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benka, Brestanica; Luzar Albin, kmetijski tehnik, Novo mesto, Mestne njive 5;
Luzar Peter, trgovski poslovodja, Novo mesto, Partizanska 27; Malavašič Asta,
uslužbenka, Senovo 101; Medle Franc, kmet, Smarjeta 4; Mihelčič Silvo, trgovski
delavec, Metlika; Miklič Joža, dipl. ekonomist, Novo mesto; Mirtič Ciril, prodajni referent, Novo mesto, Cegelnica 25; Mirtič Vinko, elektrotehnik, Novo
mesto, Resljeva c. 1; Mohor Franc, delavec Kmetijske zadruge, Brežice; Mraček
Marinka, uslužbenka Centra za socialno delo, Novo mesto; Obrč Bogo, uslužbenec, Kmetijsko gospodarsko podjetje, Brežice; O par a Darko, učitelj, Novo
mesto, Cankarjeva 32; Orožen Rafko, uslužbenec, Brestanica 114; Ostrlič Ivanka,
učiteljica, Pišece; Oven Janez, upokojenec, Trebnje 14; Pahulja Štefka, gospodinja, Črnomelj, Kolodvorska c. 51; Pečarič Martin, kmet, Curile 7 pri Metliki;
Petan Pavel, uslužbenec, Senovo 168; Petek Andrej, predmetni učitelj, Črnomelj,
Otona Zupančiča 8; Petrič Martina, upokojenka, Novo mesto, Breg 11; Počrvina
Anton, del. inšpektor, Novo mesto; Počrvina Miha, upokojenec, Novo mesto,
C. komandanta Staneta 32; Podržaj Franc, ključavničar, Novo mesto., Nad
mlini; Polanko Franc, direktor, Gostinsko podjetje Trebnje; Potrč Marjeta, dipl.
pravnica, Novo mesto, Mestne njive; Praznik Anton, upokojenec, Vel. Gaber;
Radanovič Jože, komercialist, Sevnica, Savska cesta; Rems Tone, fakturist,
Novo mesto, Cesta herojev 12; Sotlar Roman, uslužbenec, Senovo 59; Strel
Janez, uslužbenec, Kostanjevica; Skoliber Alojz, uslužbenec, Komet Metlika;
Ženica Katka, uslužbenka, Črnomelj, Pod smreko 6; Cigo j Henrik, direktor v
obrtno-montažnem podjetju »Instalater«, Novo mesto; Skufca Jože, profesor,
Novo mesto; Skufca Stane, ekonomist, Gozdno gospodarstvo Novo mesto; Solmajer Janez, prosvetni pedagoški svetovalec, Novo mesto; Suln Majda, učiteljica, Novo mesto; Šuštar Adolf, tajnik občinskega sindikalnega sveta, Novo
mesto; Udovč Franc, trg. delavec, Jablan 24, p. Mirna peč; Vajs Anton, mizarski
mojster, Svibnik 16, p. Črnomelj; Vardjan inž. Lado, »Belt«, Črnomelj; Veljko
Vojislav, livar v tovarni »Belt«, Črnomelj; Virant Tone, kurjač, Soteska 37;
Voglar Branko, direktor Splošnega obrtnega podjetja Krško; Vogrinc Franc,
uslužbenec, Krška vas 68; Vraničar Anton, kmetijski tehnik, Semič 1; Zerar
Milan,^ mizarski mojster, Novo mesto, Trdinova 45; Zidar Cirila, uslužbenka,
Trebnje 17; Zoretič Jože, obratovodja, Novo mesto, Prešernov trg 9; Zupančič
Andrej, varilec,. Dobova 95; Zupančič Konrad, kmetijski inženir, Kostanjevica
na Krki; Zidanek Franc, gradbeni delovodja, Novo mesto, Kettejev drevored 40;
Zugelj Marija, viš. socialna delavka Skupščine občine Metlika.

OBRAZLOŽITEV
Po 17. členu zakona o sodiščih splošne pristojnosti določa število sodnikov
porotnikov okrožnih sodišč in jih voli Skupščina SR Slovenije.
Predsednik Okrožnega sodišča Novo mesto predlaga, da se zaradi prenosa
pristojnosti iz okrožnih sodišč na občinska sodišča in zmanjšanega delokroga
dela okrožnih sodišč sedanje število 112 sodnikov porotnikov zmanjša na 100.
Dosedanjim sodnikom porotnikom okrožnega sodišča Novo mesto-, ki jih je
volila 21. 2. 1963 Skupščina okraja Celje in 15. 3. 1965 Skupščina okraja Ljubljana, je že potekla mandatna doba.
Predsednik Okrožnega sodišča Novo mesto je dne 23. 8. 1965 poslal Skupščini SR Slovenije predlog kandidatov za sodnike porotnike. Ti predlogi so bili
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sestavljeni deloma na zborih volivcev, deloma pa na sejah komisij za družbeno
upravljanje. Komisija za volitve in imenovanja je v sodelovanju s predsednikom
okrožnega sodišča in družbono-političnimi organizacijami z območja tega sodišča
predlog deloma spremenila in dopolnila. Predlagani kandidati izpolnjujejo
■zakonite pogoje za sodnike porotnike.

PREDLOG SKLEPA
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Vrhovnega sodišča
SR Slovenije
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 28. oktobra 1965 sprejel
SKLEP
o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Vrhovnega sodišča
SR Slovenije
I.
Vrhovno sodišče SR Slovenije ima 25 sodnikov porotnikov.
II.
Za sodnike porotnike se izvolijo:
Beltram Julij, predsednik komisije za prošnje in pritožbe pri Zvezi združenj
borcev NOV Slovenije; Benedičič Jože, obratovodja tovarne obutve »Peko«,
Tržič; Bremec Radoslav, pomočnik direktorja v tovarni tehtnic »Libela«, Celje;
Burger Rudi, sekretar časopisnega podjetja »Mariborski tisk«, Maribor; Dular
Janez, inženir za nuklearne elektrarne pri Elektrogospodarski skupnosti Slovenije, Ljubljana; Grgič Milko, vodovodni instalater pri podjetju »Instalacije«,
Ljubljana; Kejžar Ludvik, dosedaj predsednik Občinskega sindikalnega sveta
Jesenice; Koprivnikar Anton, glavni direktor podružnice Jugoslovanske banke
za zunanjo trgovino, Ljubljana; Kralj Franc, upokojenec, Ljubljana; Leskovec
Franc, dosedaj poslanec Republiškega zbora Skupščine SRS; Muhar Tinka, šef
splo šno-k adrovskega sektorja v veletrgovini »Astra«, Ljubljana; Ocepek Lojze,
upokojenec, Ljubljana; Osredkar Uči, inž. kemije v Republiškem sekretariatu
za notranje zadeve; Osterman Rezka, psiholog pri Zavodu za za,poslovanje delavcev, Koper; Redjko Maks, vodja elektrarne »Mariborski otok«, Maribor;
Sagadin Stanka, podpredsednik Zveze prijateljev mladine Slovenije, Ljubljana;
Simonič Vinka, upokojenka, Ljubljana; Stopar Viktor, upokojenec, Ljubljana;
Svetličič Ivo, šef oddelka za socialna in zdravstvena vprašanja v Cinkarni Celje;
Skarja-Skerget dr. Meta, zdravnik-specialist pri Zavodu SRS za zdravstveno
varstvo; Skrinj ar Ivan, kmet, Crešnjevec, občina Črnomelj; Tomažin Dominik,
kemijski tehnik v »Tovarni celuloze in papirja«, Medvode pri Ljubljani; Vatovec
Janez, strojni ključavničar v »Tovarni kleja«, Ljubljana; Vild Marija, kadrovski
svetovalec v tovarni perila »Mura«, Murska Sobota; Zanoškar Jaka, šef proizvodnje kartona in papirja v »Papirnici Količevo« pri Ljubljani.

26. seja
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OBRAZLOŽITEV
Po 7. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakonika o kazenskem
postopku in po 6. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem postopku sestavljajo v primerih, kadar sodi Vrhovno sodišče SR Slovenije
na II. stopnji, na obravnavi senat Vrhovnega sodišča SR Slovenije 2 sodnika in
3 sodniki porotniki.
Ker doslej republiško vrhovno sodišče ni imelo sodnikov porotnikov, predlaga na podlagi 17. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti predsednik
Vrhovnega sodišča SR Slovenije, da Skupščina SR Slovenije izvoli za delo
na kazenskem in civilnem področju 25 sodnikov porotnikov. To število zadostuje, ker ise stvari na obravnavi na II. stopnji rešujejo le izjemoma.
Pri izbiri kandidatov za sodnike porotnike Vrhovnega sodišča SR Slovenije
so se poleg moralno političnih kvalitet in družbeno-politične razgledanosti posameznih kandidatov upoštevala tudi teritorialna območja.
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SEZNAM GOVORNIKOV
Republiški zbor

Baraga inž. Rafael: 57
Benigar dr. Jože: 77
Brecelj dr. Marijan: 15, 106
Butina Boris: 67
Cvenk Miran: 11, 16, 17, 111
Čačinovič Rudi: 85
Dolenc Stane: 93
D oltar Alojzija: 64
F a j f a r Tone: 116
Globevnik dr. Josip: 16, 32, 34, 90,
107
Gorenc Franc: 40
Ivkovič Marija: 71
Jamar Mirko: 47
Jonak Radoslav: 46, 105
Jurančič inž. Zdenka: 56, 122
Kavčič Ranka: 121
Klobučar Franc: 73
K ob al Sveto: 18, 32, 33, 34, 35, 40, 43
Kočar Magda: 15, 16
K oš me 1 j Miran: 15, 18, 80
Kristan Milan: 63

Kržičnik Ermin: 117, 118, 119
Leben Franc: 60
Lubej Franc: 25, 27, 33, 34, 35
Lužovec Ivan: 107
Maležič Matija: 36, 95
Marine inž. Andrej: 96
Mesaric Marija: 75
Oprešnik Miloš: 4, 15, 36, 37„ 120
Perbil Fani: 42, 118, 119
Pleteršek Marija: 29
Podbregar Erna: 38, 40
Pušenjak Rado: 13, 104
Remškar Tine: 11
Ros Ivan: 103
Seitl Viktor: 32, 38
Simonič Franc: 114, 115, 116
Stupan Mitja: 43
S t r m o 1 e Francka: 88, 94
S ter Janez: 29
Tramšek Jože: 92
V u j e c Peter: 100, 108

Gospodarski zbor
Arzenšek Ivan: 142
Bel tram Nada: 127
Blenkuš Lojze: 167
Dolinšek Drago: 128
Farčnik inž. Jožica: 172
Kob al Sveto: 149, 158, 163, 165, 171
Kob e Mil o š : 165, 166
K o moč ar Edo: 156, 168
Koprivnikar Tone: 133
Kotnik Viktor: 143
Krese Leopold: 147
Menna Tatjana: 139, 146

Pere Drago: 132
Rit on j a Milan: 141
Rižnar Riko: 169, 172
S i moneti Rino: 136
S t a n o n i k Jože: 156, 161
Sifrer Savo: 161
T e s o v n i k inž. Franc: 169
Tomše Bogo: 125
Vovk Savo: 162
Zupančič Stane: 157
2 i v i č Ivan: 156

Prosvetno-kulturni zbor
Bem Ferdo: 224
Bertoncelj Ivan: 190, 230, 235
G a 1 i č Franc: 232, 234
Golob Vlado: 199, 248
Jelovšek Ciril: 234
Kambič Janez: 218
K o d r i č Zofka: 204
Kuk ove c Terezija: 213
L i p u ž i č Boris: 193
Martelanc Tomo: 174, 216, 224, 226,
228, 249
Modi c dr. Roman: 197, 249
Pere Bernarda: 201, 222, 228
Podbregar Erna: 224

Smole Jože: 210, 223
Stiplovšek Miro: 222
Sin i go j Dušan: 187, 247
S k a 1 e r Stanko: 236
S k o d n i k Vanda: 189
Št iglic France: 176, 214
Švajncer Janez: 203
Tavčar Ivo: 221, 234, 237, 246
Turnšek Viktor: 207, 243
V i ž in t in Avgust: 204, 224, 236, 237,
245
Vodo pivec Milenko: 187
Zupančič Beno: 177, 219, 222, 223,
224, 238

Priloge
Socialno-zdravstveni zbor
Benedik dr. Martin: 279
Boštjan čič Dolfka: 267
Gruden Zdravko: 257
Jonak Rado: 279
K ran j c Bogomila: 272
Mrgole dr. Mitja: 258
Nadi ž ar Matija: 252
Pire dr. Bojan: 253

Pogač ar Milka: 276
Rot Srečko: 273
Semerl Jožica: 282
Sreš Štefan: 264
Šarman Adolf: 260
Šegedin Ruža: 269, 272, 284
Še li h Stane: 255
Š u c Fanika: 263

Organizacijsko -politični zbor
Arigler Adolf: 311
Barbič Dušan: 316, 318, 337
B i r s a Vladimir: 298
Boh te Borut: 323
Bračko Katica: 290
Cer jak Silva: 288
Divjak Stane: 292, 345
Dekleva Dragica: 299, 303, 305, 307,
308, 309, 310, 313
De lak Tone: 375
Hanzić Ahmed: 354
Hegler Miro: 290, 301
Hočevar Janez: 287, 358
H o 1 c Ivan: 349
Jan Vladka: 297, 301
Jenko Marijan: 311, 368
Jesen šek Albin: 344
Kambič Ciril: 304, 308, 331
Klanšek Maks: 302, 307, 311, 312
Kolenc Riko: 323
Korber inž. Branko: 335

Kos Jolanda: 306, 308, 310, 311, 312
Košmelj Miran: 359
Kutin France: 313, 320
Levstek inž. Igor: 352
Lewicki inž. Friderik: 342
Lokovšek Tatjana: 295
M a j d i č Ivo: 346
Majcen Nada: 372, 373
M a 1 e ž i č Matija: 372
Mišica Vlado: 309, 310, 311
R a u Ivan: 341
Rode inž. Vitja: 369
Ros Ivan: 333
Rozman dr. Pavle: 319
S ve tel j Franc: 293
Svetina Franc: 294, 365
Šetrajčič Ferdo: 326
Šiftar Vanek: 338
Tovornik Marjana: 356
V i č a r inž. Marija: 340
Žlender Mirko: 306, 369
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Matija Maležič
Miloš Oprešnik

36
37

10. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o dodelitvi sredstev za
odpravo posledic poplav v letu 1964

37

11. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o nagrajevanju vajencev

37

Govornika :
Viktor Seitl
Erna Podbregar . .
12. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o
skladu SR Slovenije za pospeševanje" proizvodnje in predvajanja filmov

39

13. Poslanska vprašanja

40

Govorniki:
Sveto Kobal
Franc Gorenc
Erna Podbregar
Fani Perbil
Mitja Stupan
II

38
38

40,
.
t ....... .

43
40
40
42
43

29. seja — 28. oktobra 1965
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev
2. Določitev dnevnega reda

45
45

Govornik:
Radoslav Jonak

46

Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 28. seje Republiškega zbora

46

2. Razprava o nekaterih osnovnih pojavih in problemih pri izvajanju gospodarske reforme (skupno z Gospodarskim zborom)

46

Govorniki :
Mirko Jamar
Inž. Zdenka Jurančič
Inž. Rafael Baraga
Franc Leben
Milan Kristan
Alojzija Doltar
Boris Butina
Marija Ivkovič
Franc Klobučar
Marija Mesaric
Dr. Jože Benigar

. . .

3. Obravnava in sklepanje o
a) predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za negospodarske
investicije;
b) predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za pospeševanje
kmetijstva;
c) predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za socialne zavode;
d) predlogu zakona o spremembi zakona o cestnem skladu SR Slovenije
Govorniki :
Miran Košmelj
Rudi Čačinovič
Francka Stnmole
Dr. Josip Globevnik
Jože Tramšek
Stane Dolenc
Matija Maležič
Inž. Andrej Marine

88,
.

47
56
57
60
63
64
67
71
73
75
77

80

80
85
94
90
92
93
95
96

4. Obravnava in sklepanje o statutih skladov SR Slovenije

98

5. Obravnava in sklepanje o spremembah finančnih načrtov republiških
skladov

99

6. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o uporabi 2'°/o prometnega
davka od prometa blaga na drobno za odpravo škod povzročenih s poplavami
100
III

Govorniki:
Peter Vujec
Ivan Ros
Rado Pušenjak . .
Radoslav Jonak . .
Dr. Marijan Brecelj
Dr. Josip Globevnik
Ivan Lužovec . . .

100, 108
103
104
105
106
107
107

7. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o določitvi upravnega organa za opravljanje inšpekcije PTT prometa in PTT storitev v SR
Sloveniji
108
8. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o organih inšpekcije železniškega prometa in ureditvi posameznih drugih zadev s področja železnic v SR Sloveniji
109
9. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti
zakona o orožju . . .
109
10. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o soglasju k sklepu o spo—- jitvi Zavoda za napredek šolstva SR Slovenije in Zavoda SR Slovenije
za strokovno izobraževanje ter o preosnovanju teh zavodov v Zavod za
šolstvo SR Slovenije
109
aObravnava in sklepanje o predlogu zakona o Zavodu za šolstvo SR
Slovenije
110
12. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o dovoljenju za pripojitev
in spojitev železniških transportnih podjetij v SR Sloveniji
110
13. Obravnava in sklepanje o prevzemu poroštev
Govornik:
Miran Cvenk

110

111

14. Volitve in razrešitve sodnikov
114
a) Določitev števila in izvolitev sodnikov-porotnikov Okrožnega sodišča v Novem mestu
114
b) Določitev števila in izvolitev sodnikovnporotnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije
115
c) Razrešitev sodnikov
116
Govornik:
Franc Simonič
15. Poročilo mandatno-imunitetne komisije
Govornik:
Tone Fajfar
16. Poslanska vrprašanja

114—116
.

116
116
117

Govorniki :
Ermin Kržičnik
Fani Perbil
Miloš Oprešnik
Ranka Kavčič
Inž. Zdenka Jurančič
IV

117—119
118, 119
120
121
122

Gospodarski zbor
29. seja — 28. oktobra 1965
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev

124

2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda

124

3. Določitev dnevnega reda

124

Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 28. seje Gospodarskega zbora

. , . . 125

2. Razprava o nekaterih osnovnih pojavih in problemih pri izvajanju gospodarske reforme (skupno z Republiškim zborom)
125
Govorniki :
Bogo Tomse
Nada Beltram
Drago Dolinšek
Drago Pere
Tone Koprivnikar
Rino Simoneti
Tatjana Menna
Milan Ritonja
Ivan Arzenšek
Viktor Kotnik
Leopold Krese

125
127
128
132
133
136
139, 146
141
142
143
147

3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih
148
Govorniki :
Sveto Kobal
Jože Stanonik
Edo Komočar
Ivan Zivič
Stane Zupančič
Savo Sifrer
Savo Vovk . . -

149, 158
156, 161
156
156
157
161
162

4. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o uporabi 2 "Vo prometnega
davka od prometa blaga na drobno za odpravo škod, (povzročenih s poplavami
162
Govornika:
Sveto Kobal
Miloš Kofoe

163, 165
165

5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o
cestnem skladu SR Slovenije
166
6. Obravnava o spremembah finančnih načrtov republiških skladov za
leto 1965
166
V

Govornika:
Miloš Kobe
Lojze Blenkuš

166
167

7. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o dovoljenju za pripojitev
in spojitev železniških transportnih podjetij v SR Sloveniji
168
8. Poslanska vprašanja

168

Govorniki :
Edo Komo čar
Riko Rižnar
Inž. Franc Tesovnik
Sveto Kobal
Inž. Jožica Farčnik

168
169, 172
. 169
171
172

Pro svetno-k u 11urni zbor
24. seja — 15. septembra 1965
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev

174

2. Določitev dnevnega reda

174

Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 23. seje Prosvetno-kulturnega zbora

174

2. Poslanska vprašanja

174

Govornika:
Tomo Martelanc
France Štiglic

.

174
176

3. Razprava o vprašanjih prosvete, kulture in znanosti v zvezi s spre• membaimi v gospodarstvu
177
Govorniki :
Beno Zupančič
Milenko Vodopivec
Dušan Sinigoj
Vanda Škodnik
Ivan Bertoncelj
Boris Lipužič
Dr. Roman Modic
Vlado Golob
Bernarda Pere
Janez Švajncer
Zofka Kodrič
Avgust Vižintin
Viktor Turnšek
Jože Smole
Terezija Kukovec .
VI

177, 219
187
187
189
190
193
197
199
201
203
204
204
207
210
213

France Štiglic
Tomo Martelanc
Janez Kambič
Ivo Tavčar
4. Razprava o proračunskih spremembah
Govorniki :
Stiplovšek Miro
Bernarda Pere
Beno Zupančič
Jože Smole

... 214
216
218
221
222

222
222
222—224
223

5. Razprava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o skladu
SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov ... 224
Govornika :
Avgust Vižintin
Tomo Martelanc

224
224

6. Razprava in sklepanje o predlogu zakona o nagrajevanju vajencev . . 224
Govornika:
Ferdo Bem
Erna Podbregar

224
224

25. seja — 26. oktobra 1965
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev

226

2. Določitev dnevnega reda

226

Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 24. seje Prosvetno^kulturnega zbora
2. Poslanska vprašanja
Govornika:
Tomo Martelanc
Bernarda Pere

226
226

226
228

3. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o. soglasju k sklepu o spojitvi Zavoda za napredek šolstva SRS in Zavoda SRS za strokovno izobraževanje ter o preosnovanju teh zavodov v Zavod za šolstvo SR Slovenije
228
Govornik :
Tomo Martelanc

228

4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o Zavodu za šolstvo SR
Slovenije
229
35

VII

Govorniki :
Ivan Bertoncelj
Franc Galič
Ciril Jelovšek
Ivo Tavčar

230, 235
232, 234
234
234

5. Obravnava in potrditev statutov republiških skladov s področja prosvete, kulture in znanosti
^ . 235
Govorniki :
Avgust Vižintin
Stanko Škaler
Ivo Tavčar
Beno Zupančič
Viktor Turnšek

236, 237, 245
236
237, 246
238
243

6. Obravnava in sklepanje o spremembah finančnega načrta sklada SRS
za šolstvo za leto 1965
247
Govornik:
Dušan Šinigoj

247

7. Obravnava sprememb finančnih načrtov republiških skladov s področja znanosti in kulture za leto 1965
248
Govorniki :
Vlado Golob
Dr. Roman Modic
Tomo Martelanc

248
249
249

S o c i a 1 n o - z d r a v s t v e n i zbor
20. seja — 26. oktobra 1965
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev

251

2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda
3. Določitev dnevnega reda

251
251

Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 19. seje Socialno-zdravstvenega zbora

251

2. Razprava o vključevanju zdravstvene službe in zdravstvenega zavarovanja v gospodarsko reformo
Govorniki :
Matija Nadižar
Dr. Bojan Pire
Stane Šelih
Zdravko Gruden
VIII

. . .

252
253
255
257

Dr. Mitja Mrgole
Adolf Sarman
Fanika Suc
Štefan Sreš
Dolfka Boštjančič
Dr. Ruža Segedin
Bogomila Kranjc

258
260
263
264
267
269, 272
272

3. Obravnava poročila o izvajanju rehabilitacije invalidnih oseb v Sloveniji
.273
Govorniki:
Srečko Rot
Milka Pogačar
Dr. Martin Benedik
Rado Jonak
Jožica Semerl
Dr. Ruža Segedin

273
276
279
279
282
284

Organizacijsko-politični zbor
28. seja — 17. septembra 1965
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev
2. Določitev dnevnega reda

286
286

Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 27. seje Organizacijsko-političnega zbora
287
2. Obravnava in sklepanje .{skupno z Republiškim zborom) o
a) predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu
SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1965;
b) predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in
stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks;
c) predlogu zakona o spremembah zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem;
č) predlogu odloka o prenosu dopolnilnih sredstev vloženih v rezervne
sklade, v proračune družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji 287
Govorniki :
Janez Hočevar
Silva Cerjak
Katica Bračko
Stane Divjak
Franc Svetelj
Franc Svetina
Tatjana Lokovšek
Vladka Jan
Vladimir Birsa
Dragica Dekleva
Miro Hegler

287
288
290
292
293
294
295
297, 301
298
299
290, 301

3. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o soglasju Skupščine SR
Slovenije skladu Borisa Kidriča za najetje posojila v znesku 300 milijonov dinarjev
302
35*

IX

Govornik :
Maks Klanšek

302

4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o komunalnih taksah . . . 303
Govorniki :
Dragica Dekleva
Ciril Kambič
Jolanda Kos
Mirko Žlender
Maks Klanšek

,

5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o igrah na srečo
Govorniki :
Dragica Dekleva
Vlado Mišica
Jolanda Kos
Marjan Jenko
Maks Klanšek
Adolf Arigler

303, 308
304, 308
306, 308
306
307
309
309, 310
309—311
310—312
311
311, 312
311

6. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o dodelitvi sredstev za
odpravo posledic poplav v letu 1964
313
Govornik:
Dragica Dekleva
7. Poslanska vprašanja

313
313

Govornika :
France Kutin
Dušan Barbič

313
316

29. seja — 5. novembra 1965
Pred dnevnim redom:
1. Odsotnost poslancev
2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda

317
317

3. Določitev dnevnega reda

317

Dnevni red:
1. Odobritev zapisnika 28. seje Organizacijsko-političnega zbora
2. Poslanska vprašanja

318
318

Govorniki:
Dušan Barbič
Dr. Pavle Rozman
France Kutin
Borut Bohte
Riko Kolenc
X

318
319
320
323
323

3. Potrditev imenovanja začasnih odborov

325

4. Razprava o varstvu pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami 326
Govorniki:
Ferdo Šetrajčič
Ciril Kambič
Ivan Ros
Inž. Branko Korber
Dušan Barbič
Vanek Šiftar
Inž. Marija Vičar
Ivan Rau
Inž. Friderik Lewicki
Albin Jesenšek
Stane Divjak
Ivo Majdič
Ivan Holc
Igor Levsteik
Ahmed Hanzić
Marjana Tovornik
Janez Hočevar

326
331
333
335
337
338
340
341
342
344
345
346
349
352
354
356
358

5. Obravnava in sklepanje o
a) predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za negospodarske
investicije;
b) predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za pospeševanje
kmetijstva;
c) predlogu zakona o odpravi sklada SR Slovenije za socialne zavode 359
Govorniki :
Miran Košmelj
Franc Svetina
Marijan Jenko .
Mirko Zlender
Inž. Vitja Rode
Nada Majcen
Matija Maležič

359
365
368
369
369
372, 373
372

6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o določitvi upravnega
organa za opravljanje inšpekcije PTT prometa in PTT storitev v SR
Sloveniji
374
7. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o organih inšpekcije železniškega prometa in o ureditvi posameznih drugih zadev s področja
železnic v SR Sloveniji
374
8. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti
zakona o orožju
374
9. Obravnava in sklepanje o spremembah finančnega načrta sklada SR
Slovenije za negospodarske investicije za leto 1965
375
Govornik:
Tone Delak
10. Obravnava in sklepanje o prevzemu poroštev

375
375
X[

PRILOGE
1. Pismena vprašanja poslancev:
— Franca Gorenca, poslanca Republiškega zbora
379
— Miroslava Kambiča, poslanca Republiškega zbora
379
— Viktorja Seitla, poslanca Republiškega zbora
380
— Kristine Lovrenčič, poslanke Republiškega zbora
380
— Franca Gorenca, poslanca Republiškega zbora
381
— Ivana Živiča, poslanca Gospodarskega zbora
381
— Franceta Stiglica, poslanca Prosvetno-kulturnega zbora
382
— Bernarde Pere, poslanke Prosvetno-kulturnega zbora
383
— Cirila Kambiča in Vlada Mišice, poslancev Organizacijsko-političnega zbora
383
— Skupine poslancev Organizacijsko-političnega zbora
383
—-/Milke Jovan, poslanke Organizacijsko-političnega zbora
385
vX-"Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu
Socialistične republike Slovenije {republiškem proračunu) za leto 1965 385
Poročila:
— odbora za družbeni plan, finance in proračun RZ
388
,—■ odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov OPZ .... 389
/— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov PKZ .... 389
j —- zakonodajno-pravne komisije
389
k. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in
stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks
390
Obrazložitev
390
Poročila:
— zakonodaj no-pravne komisije
393
— odbora za družbeni plan, finance in proračun RZ
393
—■ odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov OPZ .... 394
4. Predlog zakona o spremembah zakona o določitvi dopolnilnih sredstev
občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem
395
Obrazložitev
:
395
Poročila:
— zakonodajno-pravne komisije
397
—• odbora za družbeni plan, finance in proračun RZ
397
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov OPZ .... 398
5. Predlog odloka o prenosu dopolnilnih sredstev, vloženih v rezervne
sklade, v proračune družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji . . . 398
Obrazložitev
398
Poročila:
— zakonodajno-pravne komisije
399
— odbora za družbeni plan, finance in proračun RZ
399
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov OPZ .... 399
6. Predlog zakona o komunalnih taksah
400
Obrazložitev
401
Poročila:
— zakonodajno-pravne komisije
402
— odbora za družbeni plan, finance in proračun RZ
404
j — odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov OPZ .... 405
/ — zakonodajno-pravne komisije
405
7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih . . . 406
Obrazložitev
419
Poročila:
— zakonodajno-pravne komisije
424
— odbora za proizvodnjo in promet RZ
432
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov GZ
436
— zakonodajno-pravne komisije (k amandmajem)
439
XII

8. Predlog zakona o igrah na srečo
44!
Obrazložitev
.
443
Poročila:
— zakonodajno-pravne komisije
444
— odbora za družbeni plan, finance in proračun RZ ......... 446
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov OPZ .... 447
zakonodajno-pravne komisije (k amandmajem)
448
9. Predog odloka o dodelitvi sredstev za odpravo posledic porolav v
!etu 1964
* *
449
Obrazložitev
' 44g
Poročila:
— zakonodajno-pravne komisije
450
odbora za družbeni plan, finance in proračun RZ
450
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov OPZ .... 450
10. Predlog zakona o nagrajevanju vajencev
4™
Obrazložitev
4cn
Poročila:
*
odbora za delo in socialno zavarovanje RZ, odbora za proučevanje
zakonskih in drugih predlogov GZ in zakonodajno-pravne komisije 452
začasnega odbora PKZ za drugostopenjsko izobraževanje
453
— zakonodajno-pravne komisije (k amandmajem)
454
11. Predlog zakona o spremembi zakona o skladu SR Slovenije za pospešen.
vanje proizvodnje in predvajanja filmov
4^
Obrazložitev
Poročila:
— odbora za prosveto in kulturo RZ
455
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov PKZ ! ' ' ! 456
zakonodajno-pravne komisije (in k amandmajem)
456
12. Informacija o nekaterih osnovnih pojavih in problemih pri izvajanju
gospodarske reforme
4 cT
Poročilo:
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov GZ .... 464
13. Predlog zakona o odpravi sklada SR Slovenije za negospodarske in« J^sticije
466
■^"Predlog zakona o odprava sklada SR Slovenije za pospeševanje kmetstva
467
ie
za na
TD
j}°®
k°
o
odpravi
sklada
SR
Slovenije
za
socialne
zavode
468
14. Predlog zakona o spremembah zakona o cestnem skladu SR Slovenije 469
Skupna obrazložitev
409
Poročila:
— zakonodajno-pravne komisije
478
— zakonodajno-pravne komisije (k cestnemu skladu) .!!!!!!!! 480
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov PKZ
480
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov OPZ .... 481
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov GZ
483
15. Predlog odloka o soglasju k spremembi finančnega načrta sklada SR
Slovenije za negospodarske investicije za leto 1965 ....
484
Poročila:
— odbora za organizacijsko-politična vprašanja RZ
483
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov OPZ
484
— zakonodajno-pravne komisije
. i ! 485
16. Predlog odloka o soglasju k spremembi finančnega načrta sklada SR
Slovenije za šolstvo za leto 1965
485
Poročila:
— odbora za prosveto in kulturo RZ
435
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov PKZ .
486
— zakonodajno-pravne komisije
'
4gg
17. Predlog odloka o uporabi 2 0/0 prometnega davka od prometa blaga na
drobno za odpravo škod, povzročenih s poplavami
486
Obrazložitev
! ! ! ! i ! i 487
XIII

Poročila:
— zakonodajno-pravne komisije
488
— odbora za družbeni plan, finance in proračun RZ
488
—• odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov GZ
491
18. Predlog zakona o določitvi upravnega organa za opravljanje inšpekcije
PTT prometa in PTT storitev v SR Sloveniji
492
Obrazložitev
493
Poročila:
— zakonodajno-pravne komisije
494
— odbora za organizacijsko-politična vprašanja RZ
495
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov OPZ .... 496
— zakonodajno-pravne komisije (k amandmajem)
496
19. Predlog zakona o organih inšpekcije železniškega prometa in o ureditvi
posameznih drugih zadev s področja železnic v SR Sloveniji
497
Obrazložitev
500
Poročila:
— zakonodajno-pravne komisije
501
— odbora za organizacijsko-politična vprašanja RZ
502,
— zakonodajno-pravne komisije (k amandmajem)
'. 503
20. Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o orožju
503
Obrazložitev
503
Poročila:
— zakonodajno-pravne komisije
504
— odbora za organizacijsko-politična vprašanja RZ
504
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov OPZ ...
504
21! Predlog odloka o soglasju k sklepu o spojitvi Zavoda za napredek
šolstva SR Slovenije in Zavoda SR Slovenije za strokovno izobraževanje ter.o preosnovanju teh zavodov v Zavod za šolstvo SR Slovenije 504
Obrazložitev
505
Poročila:
— zakonodajno-pravne komisije
507
— odbora za prosveto in kulturo RZ
! . 507
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov PKZ .... 507
22. Predlog zakona o zavodu za šolstvo SR Slovenije
507
Obrazložitev
508
Poročila:
— odbora za prosveto in kulturo RZ
508
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov PKZ .... 509
—• zakonodajno-pravne komisije (tudi k amandmajem)
509
23. Predlog sklepa o dovoljenju za pripojitev in spojitev železniških transportnih podjetij v SR Sloveniji
510
Obrazložitev
510
Poročila:
— zakonodajnojpravne komisije
512
— odbora za proizvodnjo in promet RZ
513
—• odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov GZ
513
24. Skupno poročilo k predlogom sklepov o prevzemu poroštev in zadolžitev SR Slovenije
513
25. Poročilo o obravnavi nekaterih vprašanj prosvetno-pedagoške službe 515
26. Poročilo o obravnavi položaja zdravstvene službe in zdravstvenega
zavarovanja v pogojih gospodarske reforme
516
27. Poročilo o izvajanju rehabilitacije invalidnih oseb v Sloveniji
521
28. Poročilo o varstvu pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami
v SR Sloveniji
'
525
29. Predlog sklepa o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov
Okrožnega sodišča v Novem mestu
532
Obrazložitev
533
30. Predlog sklepa o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov
Vrhovnega sodišča SR Slovenije
534
Obrazložitev
535
31. Seznam govornikov
XIV

536
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