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Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Tine Remškar: Tovariši in tovarišice poslanci! Priče- 
njam 16. sejo Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklical 
na podlagi 44. člena začasnega poslovnika našega zbora. 

Svojo odsotnost so za današnjo sejo opravičili naslednji poslanci: Ivo Jan- 
žekovič, Jože Ogorevc in Janez Znidar. S tem ugotavljam, da je današnja 
seja zbora sklepčna. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 15. seje Republiškega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o začasnem financiranju 

republiških potreb v I. tromesečju 1965; 
3. obravnava in sklepanje o spremembi finančnega načrta Sklada SR Slo- 

venije za šolstvo za leto 1964; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o upravljanju in o gospodarjenju s premoženjem bivših agrarnih 
skupnosti; 

5. razprava o poslanskem vprašanju inž. Ivice Kavčič; 
6. razprava o poslanskem vprašanju Kristine Lovrenčič in 
7. volitve in razrešitve sodnikov. • 
Ali ima kdo kak predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? 

(Ne javi se nihče.) Ker ugotavljam, da nima nihče pripomb, smatram, da je 
predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik zadnje, to je 
15. seje Republiškega zbora ste prejeli. Ali ima kdo kake pripombe k zapisniku? 
(Ne javi se nihče.) Ker nima nihče pripomb, ugotavljam, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu odloka o začasnem financiranju republiških potreb v I. tro- 
mesečju 1965. 
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Predlog odloka je v enakem besedilu kot Republiški zbor sprejel tudi 
točki dnevnega reda določil za svojega predstavnika dr. Pavla Rozmana, repu- 
bliškega sekretarja za proračun in občo upravo. 

Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati k predlogu odloka tudi ustno 
obrazložitev? (Ne.) 

Predlog odloka je obravnaval zbor za proračun kot pristojni odbor in dal 
Republiškemu zboru pismeno poročilo. Predlog odloka je obravnavala tudi 
zakonodajno-pravna komisija, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. 

Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati k pismenemu poročilu 
še ustno obrazložitev? (K besedi se javi poročevalec zakonodajno-pravne komi- 
sije dr. Josip Globevnik.) 

Dr. Josip Globevnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Zakonodajno- 
pravna komisija je k predlogu odloka o začasnem financiranju predlagala več 
sprememb in dopolnitev, vendar so vse le redakcijskega značaja. Ker so bili 
predlagani ti amandmaji šele po seji Organizacijsko-političnega zbora, ki je 
predlog odloka sprejel v prvotnem besedilu, bi tako prišlo do neskladnosti in 
bi odlok ne mogel stopiti v veljavo 1. januarja 1965, zato v imenu komisije 
predlagam, da zbor sprejme odlok o začasnem financiranju republiških potreb 
v prvem tromesečju 1965 v prvotnem tekstu. 

Predsednik Tine Remškar: Ali se predstavnik Izvršnega sveta strinja 
s tem predlogom? (Da.) 

Ugotavljam, da je sedaj predlog odloka tak kakor je bil predložen prvotno. 
Pričenjam razpravo. Ali želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce se nihče 

ne javi k razpravi, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na glaso- 
vanje. Kdor,je za predloženi odlok, naj prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

. Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o za- 
časnem financiranju republiških potreb v I. tromesečju 1965. 

Predlog odloka je v enakem besedilu kot Republiški zbor sprejel tudi 
Organizacijsko-politični zbor. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanja o spremembi finančnega načrta Sklada SR Slovenije za šolstvo za 
leto 1964. 

Spremembo finančnega načrta Sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1964 
je predložil Skupščini SR Slovenije Sklad za šolstvo SR Slovenije. Kot svojega 
predstavnika k tej točki dnevnega reda je Izvršni svet določil Ludvika Ga- 
brovška, člana Izvršnega sveta. A-li želi predstavnik Izvršnega sveta k spre- 
membi finančnega načrta Sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1964 pojasniti 
stališče Izvršnega sveta? 

Lud,vik Gabrpvšek: Sklicujem se na pismeno obrazložitev. 

Predsednik Tine Remškar: Hvala lepa. Ali želi dati obrazložitev k 
temu predlogu predstavnik Sklada SR Slovenije za šolstvo? (Ne.) 

i: Spremembo finančnega načrta Sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1964 
je obravnaval odbor za prosveto in kulturo kot pristojni odbor in dal o tem 
pismeno poročilo." Ali želi dati poročevalec odbora še ustno obrazložitev? Prosim. 
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Mitja V o š n j a k : Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je 
danes na svoji seji obravnaval spremembe finančnega načrta Sklada SR Slo- 
venije za šolstvo za leto 1964 in ugotovil, da so spremembe v skladu s smer- 
nicami družbenega plana za leto 1964 in s stališči, ki jih je sprejela Skupščina 
pri obravnavanju načrta sklada. 

Ne glede na to pa odbor poudarja, da obravnavanje teh sprememb ne morfe 
imeti za posledico kakršnih koli konkretnih materialno-pravnih učinkov, ker 
so v spremembah obsežna finančna sredstva že porabljena oziroma so že 
angažirana s pogodbami. Zato odbor opozarja, da bi bilo treba V prihodnje 
predložiti v obravnavo takšne načrte in spremembe, ki še niso bili realizirani, 
ker sicer institucija dajanja soglasja močno izgubi svoj namen. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme predlog odloka o soglasju 
k spremembi finančnega načrta Sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1964. 

Predsednik Tine Remškar: Začenjam razpravo. Prosim, kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi k besedi, zaključujem razpravo. 

Pri tem ugotavljam, da se Republiški zbor strinja s spremembo finančnega 
načrta sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1964 in predlagam, da zbor sprejme 
predloženi odlok o soglasju k spremembi finančnega načrta. Predlog odloka 
je obravnavala zakonodaj no-pravna komisija Skupščine SR Slovenije in k 
njemu nima pripomb. 

Dajem predlog odloka na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj pro- 
sim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti ? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o so- 
glasju k spremembi finančnega načrta Sklada SR Slovenije za šolstvo za 
leto 1964. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju 
in gospodarjenju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je k 
tej točki dnevnega reda določil za svojega predstavnika inž. Janeza Perovška, 
republiškega sekretarja za kmetijstvo in gozdarstvo. Ali želi predstavnik Izvrš- 
nega sveta dati k predlogu zakona tudi ustno obrazložitev? (Ne.) Hvala lepa. 

Predlog zakona so obravnavali odbor za kmetijstvo in gozdarstvo kot 
pristojni odbor, zakonodajno-pravna komisija in komisija za usklajevanje repu- 
bliških predpisov z ustavo. Vsi so zboru predložili pismena poročila. 

Ali želi poročevalec odbora za kmetijstvo in gozdarstvo dati ustno obraz- 
ložitev? (Ne.) Če ne želi dati ustne obrazložitve, prosim poročevalca odbora za 
kmetijstvo in gozdarstvo, da pojasni stališče odbora do amandmajev, ki jih je 
predlagala zakonodajno-pravna komisija. 

Franc Lubej: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker gre pri amandmajih 
zakonodajno-pravne komisije le za redakcijske spremembe, se odbor za kme- 
tijstvo in gozdarstvo s spremembami, ki jih je ta komisija predlagala, strinja. 

Predsednik Tine Remškar: Ali želi poročevalec zakonodajno-pravne 
komisije in komisije za usklajevanje republiških predpisov z ustavo dati ustno 
obrazložitev? (Ne.) Hvala! 
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Pričenjam razpravo. K besedi se je prijavil poslanec Jože Kolarič. 

Jože Kolarič: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi se 
želim dotakniti pomena doslednega izvajanja zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o upravljanju in gospodarjenju s premoženjem bivših agrarnih 
skupnosti na področjih izkoriščanja obstoječih kapacitet in skritih rezerv 
pašništva v Socialistični republiki Sloveniji. 

Ce primerjamo podatke svetovne organizacije FAO, o gostoti živine na 
100 ha v razvitih državah, s podatki o gostoti živine na isti površini v Socia- 
listični republiki Sloveniji, lahko ugotovimo, da gostota živine v Socialistični 
republiki Sloveniji presega gostoto v nekaterih gospodarsko razvitih deželah. 
Pred nami so le Holandija, Belgija in Danska, ki jih smatramo za najrazvitejše 
države na področju govedoreje. Kljub precejšnji gostoti živine pa produkcija po 
glavi goveje živine močno zaostaja tako za Belgijo in Dansko kakor tudi za 
Švico in za Avstrijo, ki sta po reliefu slični naši deželi. Vzrok je tako v velikih 
kraških površinah in v zamočvirjenih predelih, kakor tudi v pomanjkanju 
načrtnega vlaganja v urejanje intenzivnejšega izkoriščanja pašnikov v hribo- 
vitem in ponekod tudi ravninskem svetu. 

Iz analiz o izkoriščanju pašniških površin hribovitih okolišev je razvidno, 
da to izkoriščanje iz leta v leto pada. Tako propada ogromna količina škrobnih 
enot in beljakovin, s tem pa tudi stalež goveje živine, produkcija mesa in mleka 
v hribovitih krajih. 

Da bi preprečili nazadovanje v govedoreji, smo pričeli s pospešeno izgradnjo 
živinorejskih farm tudi v žitorodnih krajih, vendar zahteva to velika investi- 
cijska vlaganja za izgradnjo stojišč, nakup zemljišč in za proizvodnjo škrobnih 
enot in beljakovin za prehrano živine v farmski vzreji. Kljub pospešeni gradnji 
velikih farm pa se je tudi tu zapostavilo načrtno urejanje intenzivnega izko- 
riščanja pašnikov. Mnogi pašniki niso bili gnojeni in čiščeni. Premalo se je 
skrbelo za zboljšanje travne ruše. Zaradi tega so bili posamezni pašniki odvzeti 
urbarialnim vaškim skupnostim in oddani v izkoriščanje kmetijskim organi- 
zacijam. Te so pašnike preorale, ne da bi prej proučile možnost za ureditev 
pašnih pogojev za mlado plemensko živino in krave molznice. Problem je bil 
tudi v tem, da posamezne kmetijske organizacije niso vedno nadomestile za- 
sebnim kmetovalcem voluminozne krme iz prejšnjih pašnikov. Tako se je tudi 
tu pašništvo začelo zoževati, ker je skupno izkoriščanje pašniških površin 
odpadlo. Iz tega je razvidno, da izkoriščanje pašniških površin naglo upada 
tako na hribovitih kot na ravninskih predelih družbenega in zasebnega sektorja. 

V veliki farmski vzreji se izgubljene škrobne enote in beljakovine iz paš- 
ništva nadomeste s silažo in koncentrati, v zasebnem sektorju govedoreje pa si 
tega povsod ne moremo privoščiti, zlasti ne sedaj, ko so se koncentrati močno 
podražili. Ker si zelo naglega in hitrega skoka od napol intenzivne govedoreje 
v zasebnem sektorju v moderno intenzivno proizvodnjo družbenega sektorja 
ne moremo privoščiti, bo nujno treba upoštevati in izvajati zakon o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o upravljanju in o gospodarjenju s premoženjem 
bivših agrarnih skupnosti, ki omogoča in olajšuje načrtno urejanje intenzivnej- 
šega izkoriščanja pašnikov. Hkrati z izvajanjem navedenega zakona bo treba 
v hribovitih krajih ustvarjati pogoje za razvijanje višjih oblik kooperacijske 
proizvodnje, ki naj omogoči izkoriščanje gospodarskih poslopij, ki z odhodom 
delovne sile ostajajo prazna, kar tudi vpliva na zmanjšanje števila goveje 
živine in zmanjšanje produkcije v hribovitem travnatem svetu. Kjer ima druž- 
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beni sektor večje površine v hribovitih predelih, je treba organizirati posebne 
sisteme pašnega gospodarjenja z upoštevanjem hitrega obrata čred. Potrebno 
je tudi proučiti kooperacijske oblike proizvodnje, zlasti ker bi lahko zaradi 
padanja števila kmetijskih proizvajalcev organizirali manjše ali večje komplekse 
v enotne obrate za pašno izkoriščanje. Da bi omejili odtok delovne sile iz 
hribovitih predelov, bo treba izvršiti temeljito analizo ekonomskega položaja 
hribovskega prebivalstva in na podlagi objektivnih pogojev nakazati perspek- 
tivo hribovskega kmetijstva, ki ima lahko v vzreji plemenske živine pomembno 
vlogo. 

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju in o gospo- 
darjenju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti se strinjam in bom zanj 
tudi glasoval. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima inž. Viktor Klanjšček. 

Inž. Viktor Klanjšček: Tovarišice in tovariši poslanci! Smatram, 
da je predlog zakona o agrarnih skupnostih dober in bom tudi glasoval zanj, 
vendar imam kljub temu nekaj pripomb. 

Z zakonom o agrarnih skupnostih je posredno povezan tudi zakon o agrarni 
reformi in kolonizaciji. V 21. členu predloženega zakona o agrarnih skupnostih 
je citiran zakon o reformi iz leta 1948 in dopolnilni zakon tega zakona iz leta 
1959. Iz dopolnilnega zakona pa izhaja, da je treba vse primere prilastitev in 
samovoljnih delitev državnih zemljišč in zemljišč agrarnih in podobnih pre- 
moženjskih skupnosti pregledati do konca leta 1963. Prilaščena oziroma samo- 
voljno razdeljena zemljšiča se praviloma priznavajo v last njihovim dosedanjim 
posestnikom in se vpišejo v zemljiški knjigi na njihovo ime. Določila teh dveh 
odstavkov niso najbolj dosledna. V zakonu o agrarnih skupnostih je namreč 
določen termin, da se je morala delitev izvršiti do 6. 4. 1941 in pa pogoj, da je 
bil dan pristanek upravnega organa in delitveni načrt, v dopolnitvah zakona 
o agrarni reformi iz leta 1959 pa podobnih določil ni. Po dopolnilnem zakonu 
se je prilastitev lahko izvršila tudi včeraj. Določila zakona o agrarni skupnosti, 
ki govore o tem, da se razdelitev lahko pravno prizna, če je bila izvršena do 
6. 4. 1941, torej nimajo nobene pravne veljave, saj se lahko na podlagi dopol- 
nilnega zakona priznajo tudi kasnejše razdelitve in prilastitve. Določila zakona 
o agrarni reformi, ki dopuščajo prilastitve, so bila za posestnika interesantna 
pred desetimi leti. V glavnem so se v teh primerih obravnavala planinska 
malodonosna zemljišča. Taka zemljišča pa danes lastniki množično odstopajo 
skupnosti, ker jih samo bremenijo. V času, ko težimo k povečanju fonda kme- 
tijskih zemljišč v lasti družbe in ko težimo k podružbljanju gozdne proizvodnje 
na zemljiščih privatnih posestnikov, predstavljajo določila tega dopolnilnega 
zakona o agrarni reformi popoln anahronizem. Smatram, da bi bilo potrebno, 
da organi Izvršnega sveta čimprej vzamejo v ponovni pretres osnovni zakon 
o agrarni reformi in vse dopolnilne predpise. Novi zakon naj bo v skladu s 
težnjami naše družbene ureditve. Cenim, da je v vsej Sloveniji okoli 10 000 ha 
takih gozdov, ki so zaradi prilastitev ali pa nekontroliranih prilastitev, sporni 
in ni jasno, komu pripadajo. Tako stanje povrzoča težave glede plačevanja 
davkov, glede določanja prispevkov v sklad za obnovo gozdov, glede priznavanja 
pravice do prodaje lesa in podobno. Verjetno bi bilo dobro, da se priznajo 
prilastitve, ki so bile urejene v razdobju od 1959. leta, to se pravi od izida dopol- 
nilnega zakona, do konca 1963. Vse prilastitve, ki v tem obdobju pravno niso 
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bile urejene, bi morale ponovno preiti v posest splošno družbenega premoženja, 
saj so tako tudi knjižene v zemljiški knjigi. Ce dosedanji prilastitelji niso 
uredili svojih zadev v tem 4-letnem roku, pomeni, da niso posebno zaintere- 
sirani, da se to vprašanje reši in se jim prizna lastništvo nad temi zemljišči. 
Neurejenost tega vprašanja se ne more zavlačevati v nedogled in je treba 
sprejeti za ureditev tega vprašanja konkretnejše in odločnejše predpise. Hvala. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima poslanka Katica Kozel. 

Katica Kozel: Tovarišice in tovariši poslanci! Ob obravnavi zakona 
o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti bi želela poudariti 
pomen, ki ga ima sprejetje tega zakona za reševanje nekaterih problemov 
uspešnejšega razvoja kmetijske proizvodnje. Novi zakon s tem, da omogoča 
veliko bolj poenostavljeno upravljanje in gospodarjenje s približno 200 000 ha 
kmetijskih in gozdnih površin, hkrati ustvarja pogoje za veliko intenzivnejše in 
racionalnejše izkoriščanje tega prostora. Težišče nadaljnjega razvoja kmetijske 
proizvodnje v naši republiki, ki je zlasti poudarjeno v 7-letnem razvoju kme- 
tijstva, bo brez dvoma v znatnem povečanju govedoreje. 

Znano nam je, da pomanjkanje ustrezne voluminozne krme močno ovira 
hitrejši napredek govedoreje. Pomanjkanje voluminozne krme sili kmetijske 
organizacije, da to krmo v velikem obsegu nadomeščajo z dokupovanjem in 
uvozom koncentratov, o čemer je bilo že danes govora, kar pa zaradi visokih 
cen teh krmil močno podražuje proizvodnjo. Ugotoviti pa moramo, da naše 
kmetijske organizacije kljub delnemu izboljšanju v zadnjih letih še vedno 
sorazmerno slabo izkoriščajo znatne rezerve krme, ki bi jo lahko pridobile 
z boljšim organiziranjem pašništva. Dobro urejeni pašniki lahko — ob racional- 
nem izkoriščanju tudi v naših klimatskih pogojih, kot nam to nazorno kažejo 
primeri sosednjih alpskih dežel — občutno povečajo krmno osnovo, in s tem 
omogočajo cenejšo proizvodnjo govejega mesa. Se v večjem obsegu kot pri 
pitanju, bi bilo treba vključevati pašo pri proizvodnji mleka in pri vzreji 
plemenske živine, torej tam, kjer so proizvodnji stroški najbolj visoki. 

Seveda zahteva ureditev velikih pašnih površin tudi ustrezna investicijska 
sredstva ter dobro strokovno službo. Dosedanji sistem kreditiranja investicij v 
kmetijstvu, organiziranja pašnih obratov in pašništva ni v zadovoljivi meri 
podpiral. Zaradi velikega pomena pašništva bo treba ta odnos nujno spremeniti. 
Prav tako bo potrebno, da se omogoči izboljšanje strokovne službe. S pašništvom 
in travništvom se pri nas v znanstveni in kmetijski strokovni službi ukvarjajo 
samo trije ljudje, medtem ko ima sosednja Avstrija v ta namen tri dobro orga- 
nizirane specializirane inštitute oziroma zavode. 

Novi zakon omogoča prožnejše funkcioniranje skupnih pašnikov hribovitih 
področij. Na teh področjih bo mogoče z večjo zainteresiranostjo kmetijskih 
organizacij in s sodelovanjem ali pa s samostojno dejavnostjo krajevnih skup- 
nosti odločneje pristopiti k obnovi v zadnjih letih močno zanemarjenih pašnih 
obratov ter preiti k njihovi' postopni intenzifikaciji. Zlasti pomembno mesto 
naj bi zavzeli pašniki pri uvajanju specializirane govedorejske proizvodnje 
v kooperaciji, ki bi pravilno izvedena lahko zagotovila znatno boljšo ekstistenco 
prebivalstvu hribovitih področij. Dobro urejeni pašniki bodo tako pomenili, 
znatno dodatno krmsko osnovo, tako da bi se lahko poleg števila povečala tudi 
produktivnost živali. Sprejeti zakon bo dal seveda samo potrebno pravno 
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osnovo, intenzivno organizacijsko in strokovno delo pa naj omogoči, da bodo 
te velike površine bolj kot sedaj vključene v našo kmetijsko proizvodnjo. 

Predsednik Tine Remškar: Ali želi še kdo besedo? Ce se nihče več ne 
javi k besedi, zaključujem razpravo. 

Dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o upravljanju in o gospodarjenju s premoženjem 
bivših agrarnih skupnosti. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, in sicer na razpravo o 
poslanskem vprašanju inž. Ivice Kavčič. 

Republiški zbor je na 15. seji dne 24. novembra 1964 z večino glasov sklenil, 
da se poslansko vprašanje inž. Ivice Kavčič obravnava na tej seji kot posebna 
točka dnevnega reda. Medtem pa mi je poslanka inž. Ivica Kavčič poslala tole 
pismo: 

»Sporočam Vam, da je pluženje ceste Črni vrh—Col urejeno. Cesta bo 
plužena. Zato ni potrebno, da bi ta zadeva prišla na dnevni red seje Repu- 
bliškega zbora.« 

Glede na to sporočilo smatram, da je zadeva, ki je predmet obravnave 
te točke dnevnega reda, že rešena in da je s tem odpadla potreba po nadaljnji 
razpravi o tem vprašanju. 

Ali se zbor strinja s tako ugotovitvijo, oziroma ali ima kdo kak drug pred- 
log? (Ne javi se nihče.) Če ne, prosim, kdor je za ta predlog, naj dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor sklenil, da se o tem poslanskem vprašanju obrav- 
nava ne nadaljuje. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, in sicer na razpravo o 
poslanskem vprašanju poslanke Kristine Lovrenčič. 

V tej zadevi mi je odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora poslal 
tole pismo: 

. »Na 15. seji Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije dne 24. novembra 
1964 je bilo na dnevnem redu poslansko vprašanje Kristine Lovrenčič, zakaj se 
še ni porabilo, z rebalansom republiškega proračuna 5. junija 1964 določena 
sredstva za gradnjo osnovnih šol, kaj je doslej zaviralo njihovo razdelitev in 
do kdaj bodo sredstva razdeljena. Z odgovorom predstavnika Izvršnega sveta 
se poslanka ni zadovoljila in je Republiški zbor na podlagi določil 149. člena 
začasnega poslovnika Republiškega zbora Skupščine Socialistične republike 
Slovenije postavil poslansko vprašanje kot posebno točko na dnevni red te seje. 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je na svoji seji dne 
23. 12. 1964 obravnaval predlog poslanskega vprašanja. Odbor je v razpravi 
ugotovil, da je bilo do sedaj od 421 milijonov dinarjev izčrpanih že 300 mili- 
jonov dinarjev, za preostala sredstva pa je ugotovil, da bodo v celoti izkoriščena 
najkasneje do meseca marca prihodnjega leta. 

Odbor smatra, da je s tem zadeva, ki je predmet poslanskega vprašanja, v 
celoti rešena.« 
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Glede na stališče odbora smatram, da ni potrebno, da bi o tem vprašanju 
zbor še nadalje razpravljal. 

Ali ima kdo kako drugo mnenje oziroma predlog? (Nihče.) Ali se zbor 
s tem predlogom strinja? Prosim, kdor se strinja s tem predlogom, naj dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sklenil, da se o poslanskem 
vprašanju Kristine Lovrenčič obravnava ne nadaljuje. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, in sicer na volitve in raz- 
rešitve sodnikov. 

Prosim poročevalca komisije za volitve in imenovanja Skupščine Sociali- 
listične republike Slovenije, da da poročilo. 

Adolf Arigler: Tovarišice in tovariši poslanci! Na podlagi 136. in 
140. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora Skupščine Socialistične 
republike Slovenije je komisija za volitve in imenovanja na svoji seji dne 
25. 11. 1964 razpravljala o predlogu Izvršnega sveta Skupščine Socialistične 
republike Slovenije, da Skupščina SR Slovenije izvoli za sodnika Okrožnega 
sodišča v Novem mestu Romana Kržana, dosedanjega strokovnega uslužbenca 
Skupščine Socialistične republike Slovenije ter da razreši Janka Kustra dolž- 
nosti sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru. 

Komisija za volitve in imenovanja predlaga, da Republiški zbor Skupščine 
Socialistične republike Slovenije izvoli za sodnika Okrožnega sodišča v Novem 
mestu Romana Kržana ter razreši Janka Kustra dolžnosti sodnika Okrožnega 
sodišča v Mariboru. 

Predsednik Tine Remškar: Ali se strinjate s predlogi komisije za 
volitve in imenovanja? Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne 
javlja k besedi, dajem predlog komisije za volitve in imenovanja na glaso- 
vanje. Kdor je za predlog komisije, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno izvolil Romana Kržana za 
sodnika Okrožnega sodišča v Novem mestu in razrešil Janka Kustra dolžnosti 
sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru. 

Tovariši in tovarišice, preden bi zaključil sejo, želim vsem poslankam in 
poslancem srečno novo leto 1965 in pa mnogo osebnega zadovoljstva in uspehov 
na delovnih mestih in se. vam hkrati prisrčno zahvaljujem za letošnje sode- 
lovanje. 

(Seja je bila zaključena ob 9.40.) 



16. seja 

(16. decembra 1964) 

Predsedoval: Leopold Krese, predsednik 
Gospodarskega zbora. 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Leopold Krese: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 16. sejo Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost sta opravičila tovariš inž. Miloš Kobe in tovarišica Jelka 
Kajzersberger, oba zaradi bolezni. 

Za današnjo sejo sta pripravila dva začasna odbora našega zbora v sode- 
lovanju z odbori drugih zborov Republiškega poročila o problematiki obrtne in 
servisne dejavnosti ter o problematiki uvajanja 42-urnega delovnega tednika. 
Razen tega sta poslanca našega zbora inž. Franc Tesovnik in Milan Medvešček 
predložila Izvršnemu svetu vprašanji, ki ste jih prejeli skupaj z vabilom. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 15. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. razprava o problematiki obrtne in servisne dejavnosti in 
4. razprava o problematiki uvajanja 42-urnega delovnega tednika. 
Ali soglašate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci *se strinjajo.) Ima 

morda kdo kak drug predlog oziroma kako dopolnitev? Prosim, tovariš Ko- 
močar. 

Edo Komočar: Prosim, če bi se lahko poslanska vprašanja obrav- 
navala kot 5. točka dnevnega reda. 

Predsednik Leopold Krese: Se ne strinjam, ker smo že prvotno 
predlagali poslanska vprašanja kot 2. točko. Še kakšen predlog? (Ne javi se 
nihče.) Če ne, smatram, da je dnevni red sprejet. 

Tovariše poslance obveščam, da sva se s predsednikom Organizacijsko- 
političnega zbora dogovorila, naj bi o 3. točki dnevnega reda, to je o proble- 
matiki obrtne in servisne dejavnosti razpravljala oba zbora skupaj, to je Orga- 
nizacij sko-politični zbor in naš zbor na skupni seji v teh prostorih. Se stri- 
njate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Je kdo proti? (Nihče.) Hvala. 

Ugotavljam, da je predlog sprejet. 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 15. seje Gospodarskega zbora. 

Zapisnik ste prejeli skupaj z materialom in pričenjam razpravo o zapisniku. 
Prosim, ima kdo kakšno pripombo k zapisniku? 

i 
Inž. Milan Gradišnik: Na 2. strani zapisnika so v 5. odstavku nave- 

deni poslanci, ki so sodelovali v razpravi. V razpravi sem sodeloval tudi jaz, 
pa nisem naveden. Izpuščen pa je tudi poslanec Rozman. 

Predsednik Leopold Krese: Se kdo? Vse kaže, da je napaka nastala 
pri prepisovanju in predlagam, da zapisnik v tem smislu popravimo. 

Ima še kdo kako vprašanje? (Ne.) Potem smatram, da je s temi pripom- 
bami zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Pri predlogu dnevnega reda je bilo rečeno, da bosta obravnavani dve 
poslanski vprašanji. Izvršni svet nas je obvestil, da bo na vprašanje tovariša 
Tesovnika odgovoril sekretar za industrijo Drago Dolinšek, kateremu dajem 
besedo. 

Drago Dolinšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Energetska struk- 
tura Slovenije je zelo neugodna, če jo ocenjujemo s stališča potrošnje per 
capita in s stališča razmerij, ki vladajo v strukturi energetske potrošnje v 
Evropi, zlasti pa tudi v svetovnem merilu. Svetovni povpreček energetske 
potrošnje na prebivalca je znašal 1962. leta 1465 kg ekvivalentnega premoga, 
upoštevajoč vse vire primarne energije v Jugoslaviji pa samo 933 kg. V Slo- 
veniji je sicer situacija nekoliko boljša, vendar pa je še vedno nezadovoljiva, 
saj je s 1840 kg premogovnega ekvivalenta daleč zaostajala in še zaostaja za 
industrijsko razvitimi deželami, kjer dosegajo potrošnjo tudi 5000 kg, kot 
recimo na Češkem, in celo 8000 kg na prebivalca, kot npr. v ZDA. Struktura 
energetske potrošnje pa daje naslednjo sliko: 

Od 1937. do 1961. leta se je v potrošnji primarne energije v svetovnem 
merilu povečala udeležba nafte in plina od 25,1 °/o na 47,7 '%> in zmanjšala 
udeležba premoga od 73 na 50®/o. V letu 1961 je Evropa brez SZ krila z nafto 
in plinom že 28,7 ®/o, Sovjetska zveza pa 36'%> od celotne potrošnje energije. 
V Sloveniji pokrivamo še vedno preko 75 % celotnih potreb s premogom, kar 
kaže na našo zastarelo strukturo energetske potrošnje. 

Pri takšnih razmerjih v naši energetiki je stališče Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije in Republiškega sekretariata za industrijo do gradnje pli- 
narne v Velenju prav gotovo pozitivno, ker predstavlja enega izmed glavnih 
činiteljev za racionalizacijo energetske potrošnje v republiki v prihodnjem 
obdobju. Res je, da vplinjanje premoga še ne predstavlja bistvenega preokreta 
v razvoju naše energetske strukture, vendar pa s tem v veliki meri racionali- 
ziramo energetsko potrošnjo, saj daje proizvodnja daljinskega plina v primer- 
javi z lokalno plinsko proizvodnjo prihranek na energiji najmanj za 10'%>. 
Bistvena vrednost vplinjanja se kaže zlasti v zvezi s prevozom lignita, ki 
vsebuje kar 50 % negorljivega balasta v obliki pepela in vode, medtem ko pri 
transportu plina po plinovodu to odpade. Zato bi bil že pri sedanjih, sorazmerno 
nizkih prevoznih tarifah na železnici, transport plina okoli 100% cenejši od 
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prevoza ekvivalentne količine premoga. V Veliki Britaniji je npr. transport 
plina po plinovodu kar šestkrat cenejši od prevoza ekvivalenta v premogu 
po železnici. 

Pri vsem tem pa je treba zlasti poudariti, da nam odpira domač plin iz 
velenjskega lignita solidno osnovo za vključevanje uvoženega plina, bodisi 
v obliki vtekočinjenega metana ali v obliki drugih višjih ogljikovodikovcev, bo- 
disi plinov na osnovi cepljenja nafte, v našo energetsko potrošnjo. To pa pomeni 
že intenzivnejšo modernizacijo naše energetske strukture. 

Simpozij v Portorožu je pravilno ugotovil, da ni mogoče modernizirati 
strukture v energetski potrošnji izključno na tujem tj. uvoženem plinu, ker 
bi nas takšna težnja spravljala v preveliko odvisnost od dobaviteljev in oko- 
liščin, na katere ne moremo vplivati. Smatramo, da nam bo dograditev EKK 
omogočila hitro in solidno uresničitev te težnje. 

Vplinjevanje velenjskega premoga pa ima še celo vrsto drugih otipljivih 
prednosti v primerjavi z direktno potrošnjo premoga. Ker na te prednosti 
kaj radi pozabljamo, ko govorimo o velenjskem energokombinatu, mi dovolite, 
da jih na kratko rekapituliram. 

V industriji ima uporaba kvalitetnega plina direkten vpliv na kvaliteto 
proizvodov ter na proizvodnost dela, kar omogoča popolno avtomatizacijo 
procesov izgorevanja na zahtevano temperaturo ali pa na zahtevanem pritisku 
v industrijskih napravah. Proizvodi so bolj enakomerni, izmeček je manjši, 
s tem v zvezi pa nastopa povečanje produktivnosti in ekonomičnosti pri istih 
kapacitetah proizvodnih naprav. Daljinski plin je praktično brez žvepla, kar 
je posebno važno za železarsko industrijo pri proizvodih kvalitetnega jekla. 
Zaradi odsotnosti žvepla je mogoče dimne pline, ki nastajajo pri izgorevanju 
daljinskega plina, ohlajevati do nižje temperature, kot je to izvedljivo pri 
plinih, ki vsebujejo žveplo, kar povečuje tehnični izkoristek naprav. 

Naša industrijska podjetja, ki neobhodno potrebujejo gorivo v obliki plina 
kot črna in barvna metalurgija, steklarne, keramične tovarne itd. predelujejo 
že sedaj rjavi premog in lignit v bližini potrošnje v nizko kalorični plin, to je 
plin s 1000—1500 kilokalorijami na m3 v navadnih plinskih generatorjih, ki so 
združeni pri večjih podjetjih v baterije po 10 in več enot. Surovega plina ne 
čistijo. Zato vsebuje znatne količine žveplenih spojin, kar vpliva v večini 
primerov kvarno na kvaliteto proizvodnje, da ne govorimo tudi o škodi, ki 
nastaja zaradi teh plinov v naseljih samih, v poljedelstvu itd., za kar lahko 
navedem primer iz Celja. Večina generatorskih naprav je zastarela ter so 
potrebne obnove, pri predvidenem povečanju produkcije pa tudi razširitve, 
za katere pa na mnogih mestih primanjkuje prostora, kot npr. na Jesenicah, 
v Ravnah, v Cinkarni Celje ipd. Dalje je plin vedno na razpolago v potrebnih 
količinah. Vzdrževanje naprav je enostavnejše in cenejše, ker se zmanjšujejo 
stroški in površina za generatorske naprave in skladišča goriva. Skladiščenje 
goriva zahteva znatne površine, veže obratna sredstva, poleg tega pa gorivo 
zaradi razpadanja izgublja kvalitetno in substančno. 

Industrija, ki uporablja daljinski plin, tudi nima problemov zaradi čiščenja 
odpadnih voda, ki vsebujejo fenole. Odpadne vode generatorskih naprav one- 
snažujejo in zastrupljajo reke. Dislocirano čiščenje teh vod je zaenkrat zaradi 
razmeroma malih kapacitet predelave premoga ekonomsko še nerešen problem, 
ki nam pa povzroča kritične situacije. Čiščenje odpadnih voda je treba izvesti 
po zakonu o obveznem čiščenju teh voda, vendar bi se v primeru, če bi vsaka 
posamezna industrija nabavljala razmeroma drage čistilne naprave, cena lokalno 
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proizvedenega plina občutno zvišala. Mazut uporablja industrija lahko le tedaj, 
če opremi skladišča z grelnimi napravami, ki seveda podraže gorivo. Zaenkrat 
ne moremo z gotovostjo računati, da bi lahko pri širši uporabi mazuta krili 
vse potrebe iz domače proizvodnje tega goriva. Razen tega se dogaja, da vse- 
buje mazut, ki ga je treba ali direktno uvažati ali pa proizvajati iz uvožene 
nafte, različno količino žvepla, ki je često tako visoka, do 7 %>, da postane 
mazut neuporaben za vrsto metalurških peči. 

Iz vseh naštetih razlogov proučujejo vsa naša podjetja kot železarne, 
Cinkarna, Kidričevo, Ruše itd., tehnološko naprednejši in bolj ekonomičen 
način oskrbe z daljinskim plinom. V svojih načrtih za rekonstrukcijo in raz- 
širitev lastnih obratov so navedena podjetja predvidela uporabo daljinskega 
plina za tehnološko gorivo. Njihovi programi izgradnje se že izvajajo za bodočo 
uporabo daljinskega plina iz velenjske veleplinarne. Ne samo v veliki industriji, 
temveč tudi v mali, tja do obrtništva, obstojajo široke možnosti uporabe plina 
v kuriščih in specialnih aparatih, kjer služi plin kot gorivo brez konkurence. 
Daljinski plin kot nosilec energije prihaja do izraza zlasti tudi v sektorju široke 
potrošnje, to je v gospodinjstvu. Z uvedbo daljinskega plina se poveča pro- 
izvodnost dela, poleg tega je možnost avtomatično vzdrževati temperaturo 
ogretega predmeta ali prostora na zaželenem nivoju. V gospodinjstvu se poveča 
higiena dela in s tem se znatno zmanjšuje delo pri vzdrževanju stanovanj. 
Izognemo se tudi onesnaženi atmosferi v mestih zaradi dimnih plinov in saj iz 
stanovanj. 

S teh vidikov gledata Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Republiški 
sekretariat za industrijo na gradnjo EKK Velenje. Ce pa je upravni odbor 
Splošne gospodarske banke SR Slovenije s svojim sklepom z dne 28. septembra 
t. 1. med drugim odpovedal kredit poslovnemu združenju EKK Velenje za 
gradnjo plinarne, je ravnal v okviru svojih pristojnosti in odgovornosti. Banke 
so namreč samostojne organizacije, ki so dolžne skrbeti za likvidnost in sprav- 
ljati v sklad svoje obveznosti z razpoložljivimi sredstvi, tako glede obsega, kakor 
tudi glede dolgoročnosti. Upravni odbor banke pa je pri omenjenem aktu 
posebej poudaril, da spada gradnja plinarne v Velenju v kategorijo potencialnih 
energetskih objektov, ki zahtevajo izredno visoka in dolgoročna sredstva ter 
nizko obrestno mero, kar pa v sedanjem bančnem sistemu ni mogoče zagotoviti 
z bančnimi sredstvi. Pomembnost tovrstnih objektov zahteva, da se uvedejo 
ustrezni republiški ukrepi, ki bodo zagotovili dotok dolgoročnih sredstev iz 
celotnega gospodarstva Socialistične republike Slovenije za gradnjo energetske 
osnove. Zato so republiški upravni organi že izdelali študijo s predlogi za 
financiranje ključnih energetskih objektov v SR Sloveniji, med katere spada 
tudi EKK Velenje ter jo predložili Izvršnemu svetu in Skupščini v razpravo. 
To pa seveda odpira Splošni gospodarski banki veliko bolj konkretno perspek- 
tivo glede financiranja energetike v naši republiki, zato upamo, da bo te dni 
upravni odbor Splošne gospodarske banke lahko spremenil svoje stališče in 
s svojimi sklepi razrešil kočljivo situacijo, ki jo je tovariš inž. Tesovnik prikazal 
v svojem vprašanju. 

Na četrto vprašanje poslanca tovariša inž. Franca Tesovnika glede smotr- 
nega koncepta o zagotavljanju zadostnih energetskih virov v perspektivi pa 
izčrpno ustrezajo študije, in sicer »Problematika energetike v Sloveniji« iz 
novembra 1964. »Preskrba z električno energijo do leta 1971«, ki je bila tudi 
v novembru izdelana, »Analiza o položaju premogovnikov v Sloveniji«, ki je 
bila izdelana v oktobru. V končni fazi izdelave pa je še študija o ekonomskih 



16. seja 15 

in tehnoloških učinkih substitucije premoga ter hidro energije s tekočimi in 
plinastimi energetskimi viri. Vse te študije predstavljajo skupaj zaokrožen, 
solidno obdelan material, na osnovi katerega lahko zavzemamo bolj določena 
stališča glede razvoja energetske potrošnje in proizvodnje v naši republiki. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli tovariš Tesovnik besedo? (Da.) 

Inž. Franc Tesovnik: Tovarišice in tovariši poslanci! V tem ziboru 
sem že dvakrat govoril v zvezi z Energokemokombinatom predvsem z namenom, 
da informiram in bolj zainteresiram odgovorne činitelje glede gradnje Energo- 
kemokombinata, ker so se iz dneva v dan postavljala vprašanja: kaj je s tem 
Energokemokombinatom, kdaj se bo pričela izgradnja, mi bi že rabili plin, vi 
boste prepozni itd. V velenjski dolini je glede tega nastala že precej napeta 
situacija, kar je razumljivo, če upoštevamo, da se že 10 in več let dela in 
študira na tem projektu, kar čez noč pa pride neka restrikcija, ki vrže vse delo 
tako rekoč proč. S problemi v energetiki, kakor jih je tovariš sekretar navedel, 
se popolnoma strinjam. Smatram pa, da še vedno nimamo popolnega zagotovila, 
ali bomo kombinat gradili ali ne. Nadalje izgleda, da široka javnost in nekateri 
ljudje še niso prepričani o tem, ali je ta investicija utemeljena ali ne glede na 
trenutno gospodarsko stanje v SR Sloveniji. 

Želel bi še povedati, da so doslej vlagali sredstva v ta projekt izključno 
samo velenjski rudarji, čeprav bi verjetno te študije morala financirati repu- 
blika. Ne bi iskal vzroka, zakaj ni bilo tako, vendar smatram, da je izdelana 
študija rodila pozitivne rezultate in pokazala na energetski vir, ki ga lahko 
neprimerno bolje izkoristimo. Po drugi strani pa je že bilo omenjeno, da niti 
ne vemo, kakšne prednosti se nam odpirajo z izgradnjo Energokemokombinata. 
Končno mislim, da bi morali gledati predvsem v prihodnost in presoditi, ali 
bomo imeli zagarantirano kvalitetno energijo ali ne. Pri današnji situaciji je 
jasno, da bomo čez nekaj let prišli v krizo in zato mislim, da se takim vlaga- 
njem ne bomo mogli izogniti. 

V svetu naglo narašča potreba po energiji in med drugim tudi potrošnja 
energije na bazi plinov. Z naravnimi olji in plini ne razpolagamo v takšnih 
količinah, da bi lahko krili potrebe. Perspektivno smo v glavnem vezani na 
uvoz in če gledamo iz tega aspekta, je res nujno, da poiščemo novo, sodobno 
obliko energije in njenega transporta. Ker sedaj in že v bližnji prihodnosti ne 
bomo razpolagali z zadostnimi količinami teh goriv, je nujno, da se brez od- 
lašanja lotimo izgradnje gazifikacije lignita, da bi na ta način lahko resnično 
zagotovili naši industriji in večjemu delu gospodinjstev ceneno gorivo. Ugoden 
položaj centralne gazifikacije in izredno dobra reaktivnost lignita na vplinjanje 
omogočajo Sloveniji rešitev, ki bo pomenila tudi stabilizacijo v energetski situa- 
ciji. Ekonomska utemleljitev te gradnje je s stališča našega gospodarstva absolut- 
no opravičena. Zato je mogoče pravilno oceniti to investicijo le iz širšega zornega 
kota, upoštevajoč vsestransko korist, ki jo prinaša gospodarstvu uvajanje novega 
energetskega vira. Spričo tega lahko ocenjujejo važnost tega objekta le tisti čini- 
telji, ki poznajo problematiko energetike pri nas in tudi v svetu in ki so spoznali 
važnost perspektivnega gospodarjenja na tem področju, ki teži k uvajanju so- 
dobnih energetskih naprav. 

Centralna gazifikacija v Velenju predstavlja operativno rešitev v našem 
gospodarstvu, kar je utemeljeno tudi s tem, da predvideva take naprave, ki 
tehnološko in tehnično dajejo možnost za dopolnjevanje in oplemenjevanje 
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osnovnega plina z naravnim plinom in plinom, pridobljenim z gazifikacijo 
nafte, če je ta na razpolago. Znano je, da nafta in naravni plin prodira kot 
toplotna energija in da jo v svetu smotrno in premišljeno uporabljajo na pod- 
lagi dolgoročnih programov. Tako uporabo zasledimo zlasti tam, kjer imajo 
te vrste energije na razpolago. Potrebno bi bilo torej vsestransko proučiti in 
poiskati možnost izvora cenene energije in izkoristiti možnost gazifikacije lig- 
nita. V tem stoletju ni bojazni, da bi katerakoli od obstoječih vrst energije 
izpodrinila plin. Sodobna tehnika in napredek gospodarstva zahtevata ogromne 
količine raznovrstne energije, toda plin zavzema odločilno mesto zaradi svoje 
cenenosti in enostavnega transporta, zlasti pa zaradi visokega termičnega izko- 
ristka. Zaradi informacije naj še omenim, da je iz ekonomskega aspekta abso- 
lutno opravičeno uvajanje plina povsod tam, kjer lahko nadomestimo električno 
energijo iz termičnih električnih central. Izkoristek premoga pri gazifikaciji, to 
je pri drugi pretvorbi energije, znaša okoli 33 % ali pa še več, v termičnih elek- 
trarnah pa lahko računamo le z 19'%. 2e iz tega lahko izračunamo, kakšno 
prednost predstavlja gazifikacija premoga, ki ga imamo na razpolago, od česar 
je tudi odvisno, ali bomo vsega sami koristili, ali pa ga bodo lahko koristile še 
druge generacije. Iz tega tudi sledi, da moramo varčevati z našimi zalogami 
premoga in z delovno silo ter dvigniti ekonomičnost v gospodarstvu z uporabo 
cenenega plina, ne pa z drago električno energijo iz termoelektrarn ali celo s 
premogom. 

Glede na to, da je v Velenju vprašanje izgradnje Energokombinata povzro- 
čilo veliko nerazpoloženje, sem se odločil postaviti to vprašanje pred Gospodar- 
ski zbor Skupščine SR Slovenije. Smatram, da so bila z odgovori Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije vsa vprašanja izčrpana in da se je nanje odgo- 
vorilo, kolikor dopušča današnja situacija. Ni pa bilo še rečeno, ali bomo lahko 
pričeli z izgradnjo ali ne. Se vedno stojim pred isto negotovostjo, zato v imenu 
10 poslancev, to je inž. Boga Tomšeta, Andreja Laha, inž. Milovana Zidarja, 
Ivana Umnika, inž. Cirila Zmaharja, inž. Franca Miheliča, Franca Krebsa, 
Leopolda Rebernika, Tomaža Tomažiča in v lastnem imenu predlagam, da Go- 
spodarski zbor o problematiki izgradnje energokemičnega kombinata Velenje 
ponovno razpravlja, s tem, da jo stavi na dnevni red kot posebno točko' dnev- 
nega reda, če Splošna gospodarska banka SR Slovenije glede izgradnje kom- 
binata ne bi našla pozitivne rešitve. 

Predsednik Leopold Krese: Ali se tovariši poslanci, ki jih je tovariš 
Tesovnik imenoval, kot predlagatelje, strinjajo s predlogom, da se v primeru 
negativne rešitve s strani Splošne gospodarske banke ta tematika obravnava 
ponovno kot posebna točka dnevnega reda na eni naših prihodnjih sej? (Pred- 
lagatelji se strinjajo.) Prosim, da o tem glasuje tudi zbor. Kdor je za ta predlog, 
naj prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala lepa. 

Prehajamo na poslansko vprašanje Milana Medveščka in prosim tovariša 
Janka Dekleva, pomočnika republiškega sekretarja za finance, da da odgovor. 

Janko Dekleva: Tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš Milan Med- 
vešček, poslanec Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije, je postavil vpra- 
šanje, s katerim želi pojasnilo glede izdaje raznih dopolnilnih predpisov, ki naj 
bi jih po pooblastilih temeljnega zakona o prispevkih in davkih občanov izdali 
zvezni in republiški organi. Ker bo zakon začel veljati že 1. januarja 1965, smo 
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mnenja, da nekateri občinski organi izražajo upravičeno bojazen, da ne bodo 
mogli pravočasno sprejeti občinskih predpisov, ker zahteva obdelava te mate- 
rije veliko časa, če hočemo, da bo pravilno pripravljena. V tej zvezi priporoča 
tovariš poslanec, da bi se pospešeno izdalo predvsem naslednje predpise: po- 
sebni zakon, ki bi določal meje, v katerih smejo družbenopolitične skupnosti 
določati višino prispevkov in davkov, katerega izdaja je fakultativna; določitev 
stopenj prispevkov in davkov, ki pripadajo zvezi oziroma republiki; predpis, 
kaj velja za stalno prebivališče zavezanca prispevka in davka; predpis o knji- 
ženju prispevkov in davkov občanov in računski načrt za knjiženje priskevkov 
in davkov; predpis o tem, kaj se šteje za osebni dohodek, iz katerega se pla- 
čuje prispevek do osebnega dohodka; predpis o načinu obračunavanja pri- 
spevka iz delovnega razmerja; predpis za izračunavanje novega katastrskega 
dohodka. 

Naj pojasnim, da so vsi predpisi, ki jih je treba izdati na podlagi temeljnega 
in republiškega zakona o prispevkih in davkih občanov v pripravi. Že v prvih 
dneh novembra smo dobili v proučitev osnutke zveznih predpisov o tem, kaj 
se šteje za osebni dohodek, iz katerega se plačuje prispevek iz delovnega raz- 
merja, o tem, kaj velja za stalno prebivališče zavezanca prispevka, predpis o 
knjiženju prispevkov in davkov občanov in računski načrt za knjiženje teh 
obveznosti. 

Določitev zveznih stopenj za prispevke in davke je trenutno še predmet 
proučevanja pri zveznih organih, prav tako republiških stopenj pri republiških 
organih. Neposredno po določitvi zveznih bodo predlagane v odločitev tudi re- 
publiške stopnje o prispevkih in davkih. To zahteva tudi predpis o načinu obra- 
čunavanja in plačevanja prispevka iz delovnega razmerja, ki ga je izdal zvezni 
sekretariat za finance. Trenutno ne bi mogel dati točnejših informacij, ker nam 
zadevni zvezni osnutek še ni znan. Sicer pa je za te, kakor tudi za ostale obvez- 
nosti urejeno, da se, dokler niso uveljavljeni posamezni novi predpisi, začasno 
uporabljajo še dosedanji. 

Lestvice katastrskega dohodka, ki bodo uporabljene za izračun novega 
katastrskega dohodka kot podlaga za odmero prispevka od kmetijstva, je zvezna 
komisija za ugotavljanja katastrskega dohodka te dni predložila v potrditev 
zveznim organom. Ob dejstvu, da individualnega obračuna katastrskega dohod- 
ka za preko 4 milijone 500 parcel ni mogoče izvršiti pred približno 3 meseci, 
bo treba vsaj akontacijo za prvo, ponekod pa tudi za drugo trimesečje opreti 
še na letošnje odmere s tem, da se čim realneje skuša oceniti in upoštevati 
predvidene spremembe, ki bodo uveljavljene v novem sistemu, zlasti glede 
oprostitev in olajšav. 

Takšno je torej trenutno stanje v zvezi s pripravljanjem navedenih dopol- 
nilnih predpisov. Ker se je izdaja teh odmaknila že v mesec december, je ra- 
zumljiva pripomba tovariša poslanca, da bodo občine težko v določenih rokih 
izdale svoje predpise. Vendar je treba upoštevati, da temeljni zakon o prispevkih 
in davkih občanov obravnava zelo kompleksno materijo, v okviru katere so 
bile posamezne zadeve v osnovi postavljene na povsem nove principe, ki jih 
je bilo treba temeljito in vsestransko proučiti. S tem pa se je sprejetje zakona, 
temeljnega kot republiškega, in tudi vseh nadaljnjih zveznih in republiških 
predpisov nekoliko zavleklo, vendar smatram, da bo časovno stisko, ki je ob 
tem nastala, le mogoče prebroditi. Občinske skupščine so bile namreč vseskozi 
pritegnjene k sodelovanju že pri pripravi republiških predpisov, seznanjene so 
torej z vsebino sprejetega republiškega zakona, ki sicer še ni objavljen, kakor 
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tudi z vsemi pooblastili, katera jim daje. Na posebnih konferencah republiškega 
sekretariata z občinami so bila ta vprašanja še posebej obravnavana. Razen 
posameznih odločitev, ki so odvisne od poprejšnje odločitve zveze, nato pa 
republike, lahko torej občine pripravijo vsaj osnutke predpisov. Vsi pri- 
stojni republiški organi pa si bodo še nadalje prizadevali za čim hitrejšo izdajo 
vseh potrebnih predpisov. 

Predsednik Leopold Krese: Se tovariš poslanec zadovoljuje s tem 
odgovorom? 

Milan Medvešček (govori iz klopi): Se zadovoljujem! 

Predsednik Leopold Krese: Obveščam zbor, da se je medtem ude- 
ležila seje tudi tovarišica Jelka Kajzersberger, ki sem jo prej najavil kot upra- 
vičeno odsotno, tako da sedaj manjka le inž. Kobe, ki je sporočil, da je bolan. 
Tovariš Komočar je najavil še eno poslansko vprašanje. Prosim. 

Edo Komočar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Na 
eni izmed sej sem že razpravljal o problematiki v tovarni celuloze in papirja 
Krško, v zvezi s pomanjkanjem celuloznega lesa kot osnovne surovine za pri- 
dobivanje papirja in celuloze. Ze od 1962. leta se to vprašanje zaostruje, danes 
pa smo v takem položaju, da sem primoran staviti poslansko vprašanje. 

Tovarna je namreč morala zaradi pomanjkanja lesa, predvsem bukve, dne 
14. 12. 1964 ustaviti drugi papirni stroj in iti v prisiljen neplanski remont, ki 
je predviden 7 dni. Kolikor bo še naprej primanjkovalo lesa, stroj še nadalje 
ne bo obratoval. O problematiki, predvsem o trenutni, so seznanjeni vsi pri- 
stojni republiški in zvezni forumi, zlasti pa Izvršni svet SRS, Republiški sekre- 
tariat za industrijo, republiška gospodarska zbornica in še nekateri. Konkretno 
me zanima, kaj je bilo dosedaj podvzeto v zvezi s to problematiko in kakšni 
ukrepi se predvidevajo? To vprašanje utemeljujem tudi z že znanim dejstvom, 
da se poleg domače proizvodnje roto-papirja močno forsira izvoz bukovega 
lesa, ki po nekaterih podatkih znaša letos 1 milijon 100 tisoč m3. Ce bi od tega 
tovarna v Krškem imela na razpolago samo 10 °/o, nadaljnja proizvodnja ne bi 
bila ogrožena. Na drugi strani vsi pokazatelji kažejo, da se z oplemenjevanjem 
bukovega lesa oziroma bukove celuloze pri izvozu dobi 5-krat več kot pri izvozu 
bukve. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli kdo od navzočih predstavnikov 
Izvršnega sveta takoj odgovoriti, ali pa pozneje? (Ne.) Potem predlagam, da 
odgovor obravnavamo na prihodnji seji, če se predstavnik Izvršnega sveta s 
tem strinja? 

Drago Dolinšek: Strinjam se in prosim, če bi lahko dobili o vpra- 
šanju tudi pismeno obvestilo. 

Predsednik Leopold Krese: Še kakšno vprašanje prosim? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne, potem menim, da lahko preidemo na 3. točko dnevnega 
reda, to je na razpravo o problematiki obrtne in servisne dejavnosti. 

Kot sem obveščen, je tudi Organizacijsko-politični zbor sprejel sklep, da 
bo razprava skupna. Zato predlagam, da takoj nadaljujemo sejo skupno 
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z Organizacijsko-političnim zborom in da skupno z njim obravnavamo 3. točko 
dnevnega reda. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.45 in se je nadaljevala ob 9.48.) 

Predsedujoči Janez Hočevar: Gospodarski in Organizacijsko-politični 
zbor sta sklenila, da bosta razpravljala o problematiki obrtne in servisne dejav- 
nosti skupaj. S predsednikom Gospodarskega zbora sva se dogovorila, da bova 
sejo vodila izmenično, zato pričenjam skupno sejo obeh zborov. 

Kot gradivo za razpravo ste prejeli analizo Republiškega sekretariata za 
industrijo o servisnih storitvah, izvleček iz informacije Gospodarske zbornice 
Socialistične republike Slovenije o izvajanju stališč Skupščine Socialistične 
republike Slovenije in o izvajanju sklepov in priporočil upravnega odbora 
Gospodarske zbornice Socialistične republike Slovenije glede razvoja obrti, 
ter skupno poročilo začasnega odbora za proučevanje servisne in storitvene 
dejavnosti Gospodarskega zbora in odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Organizacijsko-političnega zbora. 

Izvršni svet je sporočil, da bosta pri razpravi o tej točki dnevnega reda 
sodelovala Rudi Čačinovič, član Izvršnega sveta in Drago Dolinšek, republiški 
sekretar za industrijo. 

Na sejo smo povabili tudi predstavnike Gospodarske zbornice Socialistične 
republike Slovenije, Republiškega odbora sindikata storitvenih dejavnosti Slo- 
venije, konference za družbeno aktivnost žensk Socialistične republike' Slo- 
venije, Centralnega zavoda za napredek gospodinjstva in člane odbora za indu- 
strijo in promet Republiškega zbora. Vabim povabljene predstavnike, da se 
tudi oni udeležijo razprave. Prosim prisotne, da se k razpravi, tako kot običajno, 
prijavijo z listkom, ki je na klopi in ga tukaj oddajo. 

Prosim predstavnika začasnega odbora za proučevanje servisne in storitvene 
dejavnosti Gospodarskega zbora in odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Organizacijsko-političnega zbora inž. Bogo Tomšeta, da da obraz- 
ložitev k poročilu. 

Inž. Bogo To m še: Dovolite, tovarišice in tovariši poslanci, da namesto 
poročila, katerega ste prejeli, navedem samo nekaj problematike v zvezi z da- 
našnjo razpravo. 

Problematika servisne in storitvene dejavnosti zajema široko področje 
vprašanj, katerih tako združenih dosedaj še nismo obravnavali na Skupščini. 
Naglo povečana potrošnja trajnejših potrošnih dobrin, vedno večje število zapo- 
slenih žensk in dvig osebnega standarda so močno povečali povpraševanje po 
teh storitvah. Ugotavljamo, da se ta dejavnost ni razvijala in izpopolnjevala 
sorazmerno s potrebami in z razvojem našega gospodarstva. Zato bo treba 
hitreje razvijati to dejavnost. Pospeševati pa jo bo treba ob upoštevanju načela, 
da se mora vsaka gospodarska organizacija razvijati v normalnih, z ostalimi 
organizacijami, izenačenih pogojih. Pri razvoju te dejavnosti bomo morali upo- 
števati ekonomske zakonitosti ter uveljaviti na eni strani sodobno organizirano 
proizvodnjo, na drugi strani pa omogočiti sprostitev iniciative in lastnih pobud 
kolektivov in delavcev. Vse to bo zahtevalo detajlnega proučevanja storitvene 
dejavnosti, usklajevanja in iskanja popolnejših metod dela. 
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Poiskati bo treba najgospodamejše oblike dela, od koncentriranih velikih 
servisnih podjetij, pospeševanja in specializiran j a obrti, do sproščanja pobud 
zasebne obrti. Zato bi bilo prav, da bi našli možnosti za načrtno raziskavo 
in razvoj te obsežne dejavnosti. 

Pri obravnavi storitvene dejavnosti moramo upoštevati na eni strani, da so 
pogoji za njen razvoj v raznih krajih različni. Često bo treba najti drugačno 
obliko te dejavnosti v mestih in industrijskih centrih, -drugačno pa na podeželju. 
Upoštevati bo treba tudi zahteve turizma. Iskati bo treba oblike organizacij, 
ki bi zajele večje področje, upoštevati pa tudi razne pogoje, v katerih se bodo 
znašle nekatere organizacije ob prehodu na ekonomsko poslovanje ter jim ob 
tem nuditi določene ugodnosti. Predvsem pa bo treba obravnavati posamezne 
stroke te dejavnosti ločeno ter zanje iskati najgospodamejše in najboljše 
rešitve, usklajene s pogoji, v katerih delajo njihovemu delu sorodne organi- 
zacije. Navedel bom nekaj primerov dejavnosti v teh strokah. 

Tehnični servisi in tehnične storitve se razvijajo pri trgovini, pri indu- 
strijskih podjetjih in kot obrt. Posebno servisi pri trgovini kažejo- v zadnjem 
času lep napredek in možnosti za razvoj. Kljub temu obstoječe kapacitete še 
zdaleč ne zadovoljujejo potreb niti po količini niti po kvaliteti. Pri avtomo- 
bilskih servisih bo treba predvsem najti možnosti za kreditiranje gradbenih 
del, ter urediti zelo kritično stanje rezervnih delov, katere predvsem domači 
proizvajalci ne dobavljajo v zadostnih količinah. Za uvožene dele pa bo treba 
zagotoviti devizna sredstva. Pri organizaciji teh servisov bo treba upoštevati 
tudi potrebe turizma. 

Servisom za elektroaparate bo treba zagotoviti rezervne dele tudi ob izteku 
garancijske dobe. Z ambulantnimi popravili se lahko znatno zmanjšajo potrebe 
po investicijah za poslovne prostore in izboljšajo te usluge. Strokovnost in 
kvaliteto bo treba dvigniti ter zagotoviti dovolj kapacitet za hitro in kvalitetno 
delo. Treba bi bilo na tem področju nuditi podjetjem, ki organizirajo te servise, 
določeno pomoč. Zelo nujno pa bi bilo treba zagotoviti tudi kvalitetno dobavo 
električne energije uporabnikom, kar bi znatno zmanjšalo potrebe po teh sto- 
ritvah. Podobni problemi se pojavljajo tudi pri vseh ostalih tehničnih servisih. 

Uslužnostno obrt, to je čevljarske, šiviljske, frizerske in podobne usluge 
so vršili dosedaj družbeni in zasebni obrati, delno pa tudi servisi stanovanjskih 
skupnosti. Nekatera obrtna podjetja so dosegla z organizacijo svojih poslovalnic, 
s strokovno vzgojo kadrov in z dobro opremo, prav lepe uspehe. V drugih delav- 
nicah pa vladajo prav nemogoči pogoji za delo in so v skladu s tem tudi usluge 
nekvalitetne. Prav gotovo bo to dejavnost tudi v bodoče opravljala obrt, vendar 
pa ji bo treba ravno na tem področju nuditi veliko pomoč in rešiti precej 
vprašanj, da bo lahko poslovala kvalitetno in po ekonomskih principih. 

Ugodnosti, ki so jih uživali servisi stanovanjskih skupnosti, niso prinesle 
zadovoljujočih rezultatov. V večini primerov se kljub ugodnostim servisi niso 
niti bolje opremili niti dvignili strokovni nivo kadrov niti niso uredili svojih 
poslovnih prostorov. Ravno pri tej dejavnosti bi bilo po mojem treba sprostiti 
osebno iniciativo, zagotoviti potrebne poslovne prostore ter s kreditiranjem 
omogočiti nabavo sodobne opreme. 

V posebno skupino storitvene dejavnosti uvrščamo vzdrževanje stanovanj- 
skih zgradb. S povečanjem vlaganj v stanovanjsko izgradnjo je nastalo občutno 
pomanjkanje kapacitet za vzdrževanje stanovanjskega fonda. Dosedaj so te 
usluge v veliki meri opravljali servisi stanovanjskih skupnosti, ki pa niti z 
opremljenostjo niti s kadri in niti z organizacijo niso v večini primerov zago- 
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tovili zadovoljiva reševanje teh problemov. Zato bo treba poleg gradbene 
zagotoviti vse vrste obrti in zmogljivosti, ki so neposredno vezane na vzdrže- 
vanje stanovanj in podobnih objektov. Mogoče bi veliko pomanjkanje po teh 
storitvah lahko omilili delno tudi s tem, da bi se obrt in industrija orientirala 
po načelu »napravi si sam«, kar pomeni, da se sami lotijo izdelave pripomočkov 
za popravilo teh izdelkov, kar uvajajo tudi nekatere industrijsko razvite države. 
V zvezi z novim zakonom o servisih stanovanjskih skupnosti na tem področju 
ne bi smeli zmanjšati kapacitet, temveč najti primerne druge oblike ter nuditi 
zaradi nizkih sredstev, s katerimi razpolagajo stanovanjske skupnosti, v pri- 
hodnji dobi tem servisom določene ugodnosti, da že tako slabo oskrbovan stano- 
vanjski fond ne bi še bolj trpel. 

Nimam namena niti možnosti, da bi obdelal vse veje in vso problematiko 
storitvene dejavnosti. Prav gotovo pa je treba posvetiti več skrbi temu, da se 
razvije organizirana proizvodnja teh storitev, ki jih zahtevajo današnje potrebe 
državljanov in razvoj ostalih gospodarskih panog. 

V okviru bank bo treba dodatno organizirati sredstva za kreditiranje novih 
obrtnih kapacitet in njihove opreme. Občinske skupščine bodo morale stimu- 
lirati razvoj z davčno politiko, poleg tega pa omogočiti namensko gradnjo 
poslovnih prostorov za potrebe obrti. Te dejavnosti bo treba oskrbeti z repro- 
dukcijskim materialom in rezervnimi deli domačega in inozemskega izvora, 
zagotoviti jim kvaliteten kader in sodobno organizacijo poslovanja. Ravno tako 
kot druge gospodarske panoge, bo treba tudi to dejavnost načrtno programirati 
in razvijati. Tam, kjer ni mogoče zagotoviti rentabilnega poslovanja družbe- 
nemu podjetju, bo treba sprostiti in podpreti zasebno obrt. Pri spremembi poslo- 
vanja servisov stanovanjskih skupnosti pa je treba poskrbeti, da se ne bi pre- 
usmerili, temveč, da bi obdržali značaj storitvene dejavnosti, upoštevajoč spe- 
cializacijo in ekonomski način poslovanja. 

Predsedujoči Janez Hočevar: Začenjam razpravo. Besedo ima Martin 
Košir, poslanec iz občine Kranj. 

Martin Košir: Tovarišice in tovariši! Razprava ali predmet današnje 
razprave je zelo pomemben za razvoj obrtne, servisne in druge storitvene dejav- 
nosti, zlasti če upoštevamo nekatere razvojne poti, ki se pri tem razvoju kažejo 
v različnih oblikah. 

Iz materiala smo lahko ugotovili celo vrsto problemov, ki niso še do kraja 
rešeni in tudi celo vrsto vprašanj, za katere iščemo še vedno pota za njihovo 
rešitev. Potrebe po obrtnih, zlasti po servisnih storitvah, so seveda vsak dan 
večje in je stanje na terenu dostikrat precej nevzdržno. Če upoštevamo razvoj, 
ki je bil dosežen zlasti na področju stanovanjske izgradnje, tehnične opreme 
stanovanj, zlasti gospodinjstev, potem lahko ugotovimo, da danes občan težko 
pride do servisne ali do katerekoli oblike storitve. Zato želim danes govoriti 
zelo na kratko samo o dveh problemih. 

Prvič. Kdo je pravzaprav odgovoren in kje se odgovornost za razvoj ser- 
visnih in drugih dejavnosti pravzaprav začenja? Mislim, da najbrž s samo 
obrtno dejavnostjo ne moremo reševati problemov servisov oziroma storitev, 
temveč da stoji v tem pogledu naša industrija pred zelo odgovorno nalogo, 
razviti to zvrst dejavnosti zlasti na področju tehničnih predmetov. Nekatere 
delovne organizacije v Sloveniji so sicer že organizirale nekatere servise npr. za 
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pppravilo avtomobilov, hladilnikov, sesalcev za prah itd., radijskih in televi- 
zijskih aparatov, vendar je vse to še premalo. Ce želimo, da bi se servisna 
dejavnost razvila, potem je najbrž potrebno, da se take vrste organizacije spe- 
cializirajo1. Za današnje servise pa ne moremo reči, da so popolnoma usposob- 
ljeni za popravila bolj kompliciranih tehničnih izdelkov, ki zahtevajo večjo 
specializacijo, več strokovnega znanja in tudi večjo ekspeditivnost pri izvrše- 
vanju takih uslug. Zdi se mi, da smo se pri reševanju teh vprašanj več ali manj 
ustavljali na vprašanju, kdo je pravzaprav najbolj odgovoren za to področje. 
Doslej smo več ali manj govorili, da je občina tista, ki naj rešuje vso proble- 
matiko zlasti z davčnimi olajšavami, večjimi krediti itd. Če bomo samo v tej 
smeri delovali, problematike verjetno ne bomo hitro rešili, zlasti še, če se v 
razreševanju teh problemov ne bodo vključile tudi delovne organizacije in 
republika. 

Kako rastejo potrebe po servisih in v kateri smeri bi morali delovati, bi 
naštel samo nekaj podatkov: Leta 1958 smo imeli registriranih 7400 osebnih 
avtomobilov, leta 1963 že 35 000; motornih koles smo imeli 1958. leta 13 000, 
1963. leta pa 31 000; prodanih televizorjev je bilo 1959. leta 1167, 1963. leta 
pa 15 200; 1960. leta smo imeli 10 400 naročnikov, leta 1963 pa že 36 000; radio- 
aparatov je bilo prodanih 1959. leta 49 000, 1963. leta pa 62 000; 1960. leta je 
bilo radijskih naročnikov 279 000, 1963. leta pa 372 000; prodanih hladilnikov 
je bilo 1960. leta 4000, 1963. leta pa skoraj 12 000; pralnih strojev je bilo pro- 
danih 1960. leta nekaj manj kot 2000, 1963. leta pa 6200; električnih štedilnikov 
je bilo prodanih 1960. leta 7300, 1963. leta pa 21 500; bojlerjev je bilo prodanih 
1962. leta 9580, 1963. leta pa 15 300; sesalcev za prah je bilo prodanih 1962. leta 
1400, 1963. leta pa skoraj 10 000; koles je bilo 1955. leta prodanih 5000, 1963. 
leta pa skoraj 50 000, pisalnih in računskih strojev je bila 1957. leta prodanih 
2595, 1963. leta pa 7700; šivalnih strojev je bilo 1957. leta prodanih 3600, 1963. 
leta pa 1100. 

Te podatke sem namenoma zbral iz uradne statistike zavoda za statistiko 
SR Slovenije, da bi tako podkrepil trditev o potrebi, da bi proizvajalne organi- 
zacije morale hitreje slediti tržnim razmeram in hitreje razvijati servisne dejav- 
nosti. V nasprotnem primeru se sedanji položaj ne bo mogel bistveno spre- 
meniti oziroma izboljšati. Zato bi posebej poudaril, da bi ta proces moral hitreje 
napredovati zlasti v dobi decentralizacije sredstev in uveljavljanju novih prin- 
cipov na področju razširjene reprodukcije, ki jo je treba usmeriti tudi v razvi- 
janje servisnih dejavnosti. 

Drugi problem, o katerem želim na kratko razpravljati, so servisi krajevnih 
skupnosti. V materialu se ugotavlja, da ti servisi niso odigrali svoje vloge. 
Docela se ne bi mogel strinjati s tako ugotovitvijo, saj so servisi krajevnih 
skupnosti utrjevali razvoj stanovanjskih skupnosti in so v nekem smislu ustva- 
rili pogoje za razvoj obrti. Da se servisi niso v celoti usmerili v zadovoljevanje 
potreb občanov in hišnih svetov in so nekateri od njih prešli na čisto proiz- 
vodnjo ali drugo obrt, ni bila kriva politika stanovanjskih ali krajevnih skup- 
nosti, temveč okoliščina, da smo nekatere manj akumulativne obrtne organi- 
zacije razglašali za servis krajevne skupnosti z večjimi ugodnostmi glede druž- 
benih dajatev. Zato mislim, da se ne bi mogli kar tako odločiti o tem, da bi 
servise krajevnih skupnosti sedaj ukinjali samo zaradi tega, ker tako določa 
zakon in ker je to dejavnost do 31. marca 1965 treba prilagoditi novim pred- 
pisom. Za nekatere obrti oziroma dejavnosti bi se strinjal, da se v tej smeri 
še naprej razvijajo, ker imajo za to potrebno materialno osnovo. Mislim pa, da 
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gre za nekatere servise, ki jih je treba osamosvojiti in jim je treba v nekem 
smislu pomagati. Pri nas smo o tem problemu razpravljali in postavili vpra- 
šanje, zakaj bi to dejavnost ukinjali, če občanu v zamenjavo nimamo kaj dru- 
gega nuditi. Tu so mišljeni predvsem servisi, pralnice, čistilnice, razne poprav- 
ljalnice, v nekem smislu tudi obrati družbene prehrane, otroško-varstvene 
ustanove itd. Prišli smo do zaključka, da jih bomo v prehodnem času, dokler 
ne razvijemo večje dej.avnosti, oprostili plačevanja prispevka iz osebnega do- 
hodka, prispevka za osnovna sredstva in drugih komunalnih obveznosti, ker 
bi v nasprotnem primeru morali te vrste dejavnosti likvidirati, kar bi bilo 
v mestih in industrijskih središčih zelo problematično. Taka odločitev tudi ne 
bi ovirala prijavljanja oseb za opravljanje obrtne dejavnosti kot postranski 
poklic. Kolikor razpolagam z nekaterimi podatki iz območja naše občine in neka- 
terih drugih, vidim, da se v precejšnjem delu prijave za izvrševanje obrti 
v postranskem poklicu nanašajo predvsem na tiste najbolj konjunkturne dejav- 
nosti, ki dajejo veliko akumulacijo. Če želimo usmerjati občane za prijavljanje 
v postranske poklice, bi se najbrž morali dogovoriti, pod kakšnimi pogoji naj se 
vršita dejavnost in za kakšne vrste poklicev smo zainteresirani, upoštevajoč 
potrebe občanov in hišnih svetov, ki se v tej razvojni dobi pojavljajo. 

Glede vzdrževanja stanovanjskega fonda, kar so doslej opravljali servisi 
stanovanjskih skupnosti, se mi zdi edino sprejemljiva rešitev, da se za te potrebe 
formirajo posebni zavodi ali posebne institucije. Mislim, da smo nekaj takih 
iniciativ na terenu že zabeležili. 

Predsedujoči Janez Hočevar: Naslednji govornik je Mirko Cepič, 
poslanec iz Maribora. 

Mirko Cepič: Tovarišice in tovariši! Opravičujem se že vnaprej, če 
bom nekoliko daljši v razpravi, ker bi opozoril na nekatera stališča in cilje, 
ki jih hočemo doseči pri razvoju obrti. Najprej bi navedel nekaj statističnih 
podatkov. V občini Maribor-Center smo v zvezi z določili, da bi 1. aprila 1965 
prenehal delovati servis krajevnih skupnosti, z anketo analizirah stanje in ugo- 
tovili, da imamo na območju občine v vseh krajevnih skupnostih 28 različnih 
servisov. Pri bežnem pregledu pa ugotovimo še naslednje: na vzdrževanje hiš, 
ki ga opravljajo pleskarji, zidarji, mizarji, električarji, instalaterji itd., odpade 
11 servisov, vsi ostali pa so servisi, ki vršijo uslužnostno oziroma storitveno 
dejavnost za občane. Obstojata le dve pralnici, šiviljskih servisov imamo na 
območju občine, ki šteje 70 000 prebivalcev, le štiri, eno samopostrežno resta- 
vracijo v statusu servisa, eno brivnico in en servis za nego bolnikov na domu. 
V ostalih krajevnih skupnostih so šli mimo takega servisa in so ustanovili pre- 
prosto komisijo, ki poskrbi za pomoč pri negi bolnika. Za pomoč pri hišnih 
storitvah oziroma za namestitev gospodinjskih pomočnic in za popravilo dež- 
nikov obstoja po en servis. 

Te številke sem navedel zato, da bi lahko razvil svoje teze. Pri teh servisih 
smo namreč čestokrat neučakani in skušamo za vsako ceno privleči na dan, 
kako so ti servisi našim državljanom potrebni, vendar 'pa nam številke potr- 
jujejo, da ti servisi niso bili ustanovljeni toliko na iniciativo državljanov, kot 
na iniciativo ljudi, bodisi v krajevnih skupnostih, bodisi v občini, in da prav 
zaradi tega čestokrat nismo mogli zaživeti tako, kot bi morali. Pri tistih servisih, 
ki so opravljali dela pri vzdrževanju stanovanjskih hiš in stanovanj, je dejav- 
nost prerasla dejansko iz servisne dejavnosti v izrazito obrtno oziroma indu- 
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strijsko dejavnost. Podatki nam namreč kažejo, da ti servisi opravljajo raje 
50 oziroma celo 70 °/o naročil pri zidavi hiš oziroma pri povsem industrijskih 
delih, kot pa pri tistih, za katere so bili pravzaprav ustanovljeni. Ker smo 
videli, da ti servisi ne opravljajo svojih prvotnih poslov, jih kljub ugovorom 
postopoma ukinjamo in zastopamo stališče, naj bi servisi krajevnih skupnosti 
opravljali predvsem tista dela, ki so neposredno vezana na potrebe državljanov. 
Gre za varstvo in nego otrok in dojenčkov, ter za vrsto najrazličnejših socialnih 
posegov na območju krajevne skupnosti. 

Poglejmo samo primer socialnih podpirancev, ki jih je na primer v naši 
občini 700. Za te socialne podpirance je treba voditi urejeno evidenco. Izkušnje 
nam kažejo, da so kriteriji, ki jih vodi občinska evidenca, čestokrat netočni in 
enostranski, medtem ko ima krajevna skupnost nad temi ljudmi najboljši 
pregled. Pravkar se krajevne skupnosti oziroma organizacija Rdečega križa 
potegujejo za to, da bi krajevne skupnosti prevzele tudi skrb za alkoholike, ki 
so že prešli določeno stopnjo zdravljenja. Menimo tudi, da bi krajevne skupnosti 
ne prevzele skrb za nego bolnikov na domu, skrb za prehrano in za podobne 
usluge, ki so obrtnega značaja, da bi na ta način nudili državljanom oziroma 
občanom v krajevni skupnosti dejansko sopomoc in zagotovili skrb za njihovo 
življenje. Za tiste obrtne usluge in storitve, ki so jih doslej opravljale krajevne 
skupnosti, kot so na primer mizarske, električarske, inštalaterske in druge 
usluge, pa menimo, da bi za te dejavnosti dajale krajevne skupnosti spodbudo, 
ker ni razloga, da bi krajevna skupnost ustanovila npr. brivnico, ko imamo 
že razvito močno frizersko podjetje, ki lahko odpira brivnice v tistih krajevnih 
skupnostih, kjer teh uslug nimajo. Poglejmo nadalje pralnice. Kot sem navedel, 
imamo v občini dve pralnici. Na vseh sestankih ljudje vedno dokazujejo, da so 
pralnice v krajevnih skupnostih potrebne, vendar nam statistika pokaže, da ti 
dve pralnici, ki poslujeta na območju, ki zajema 70 000 ljudi, opravljata de- 
janske usluge le industriji, to je za pranje delovnih plaščev in podobno. Držav- 
ljan, ki bi hotel imeti oprano perilo, enostavno do tovrstnih uslug ne more 
priti, ker pralnica krajevne skupnosti za pranje posteljnega in osebnega perila 
ni zainteresirana. Tako ti servisi dejansko ne opravljajo tistih nalog, za katere 
so bili ustanovljeni. Prav iz tega razloga ne bi smeli forsirati pralnice krajevnih 
skupnosti, temveč vložiti sredstva v centralne pralnice, ki lahko nudijo občanom 
usluge na višji stopnji tako, da občan prinese perilo, ko mu ga do določenega 
dne operejo in zlikajo, hkrati ko pride po to perilo, pa lahko prinese že drugo. 
Na ta način dosežemo, da so te usluge kvalitetne, ne pa da pride občan trikrat 
do štirikrat v pralnico, preden sploh dobi odgovor, da je perilo oprano. Navedel 
sem ta droben primer v podkrepitev svojega stališča, da servisi stanovanjskih 
skupnosti, ki preraščajo v obrtne delavnice, ne bodo nikoli opravljali svojih 
uslug v taki meri, kot jih lahko opravljajo tista uslužnostna podjetja, ki so za 
to nalašč ustanovljena. Tem podjetjem naj bi družba nudila tudi vse ugodnosti 
do take mere, da bodo nudile dejansko vse tiste usluge, ki jih občani potre- 
bujejo. Trgovina je v zadnjih letih v določeni meri že dosegla stopnjo, da nudi 
kupcu takšne usluge, kakršne zahteva s tem, da je prešla na samopostrežen 
način prodaje, kar zasledimo že tudi v manufakturnih trgovinah. Tekstilna 
industrija prehaja že v veliki meri na konfekcijo in na podobne usluge, to se 
pravi na podoben način posredovanja blaga. V storitveni obrti pa capljamo 
dejansko na mestu in zahtevamo od občana, da išče uslugo na tak način, kakor 
jo je iskal pred 10 oziroma 15 leti, ko je bil nivo industrije in sploh način 
življenja še na dokaj nizki ravni. Podprl bi tudi predlog, ki ga je dal poroče- 
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valeč odbora v uvodnem poročilu, da bi dejansko začeli pospeševati vse tiste 
vrste dejavnosti, ki nadomeščajo samo obrt. Gre za tako imenovani sistem 
»napravi si sam«. Ne vem, zakaj bi moral plačevati 1000 do 2000 din za popra- 
vilo ključa, če velja cela ključavnica 1500 dinarjev ali podobno. Zakaj naj bi 
plačevali za popravilo drobnih motorčkov v raznih gospodinjskih aparatih po 
4 do 5 ali 8000 din za navitje motorja, namesto da enostavno rotor nadomestimo 
z novim, kar je ceneje, enostavneje in kar lahko opravimo doma. Vendar 
izgleda, da teh možnosti ne znamo izkoristiti in zato plačujemo drage usluge 
za popravilo raznih drobnih predmetov, namesto da bi sama industrija in 
tudi obrt poskrbela za proizvodnjo izdelkov po principu »napravi si sam«, kar 
bi bilo mnogo enostavneje in hitreje. 

Predsedujoči Janez Hočevar: Naslednji govornik je Miha Ravnik, 
poslanec iz Nove Gorice. 

Miha Ravnik: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi bi se 
želel dotakniti nekaterih problemov, ki nastajajo na področju obrtništva v 
občini Nova Gorica. Predvsem pa bi želel razpravljati o tem, kako smo skušali 
reševati to vprašanje, ki je zelo pereče v sklopu občinske politike. Mislim, 
da lahko ugotovimo, da razvoj obrtne dejavnosti na našem področju sploh ne 
gre skladno z ostalim razvojem in predvsem s potrebami občanov. 

Zmogljivosti družbenega sektorja, predvsem pa zmogljivosti servisov in 
drugih družbenih dejavnosti, ki naj bi zadovoljevale potrebe občana, so zelo 
majhne. To bi rad potrdil s tem, da je bilo na območju občine samo pri štirih 
krajevnih skupnostih formiranih 20 servisov in da imajo še ti servisi velike 
težave glede neprimernih poslovnih prostorov. Čeravno gradimo novo mesto, 
ki danes šteje okoli 10 000 prebivalcev, pa v mestu ni stavbe, v kateri bi bilo 
mesta vsaj za eno uslužnostno dejavnost, pač pa se vse te nahajajo v provi- 
zorijih in prostorih, ki so za razvitejšo dejavnost družbene obrti in za zado- 
voljevanje potreb občanov povsem neprimerni. Pri tem se pojavljajo seveda 
še drugi veliki problemi, predvsem v tem, da so usluge teh servisov zelo nekva- 
litetne in počasne, da se cene ne razlikujejo od uslug, ki jih nudijo obrtniki 
in druge podobne dejavnosti, čeprav so ti servisi glede družbenih obveznosti 
v precej boljšem položaju. Ob tem bi hotel poudariti, da danes občan ne po- 
stavlja več toliko vprašanja, kakšna je cena, bolj je problematično to, kakšna 
je kvaliteta izdelave in v kakšnem Času lahko dobi določeno uslugo ali določen 
izdelek. Mislim, da je to eden izmed osnovnih problemov, ki se pojavlja na tem 
področju. 

Ko smo v zvezi z zakonom o ukinitvi servisov stanovanjskih skupnosti raz- 
pravljali s posameznimi servisi, ki so ostali pri krajevnih skupnostih, smo prišli 
do prepričanja, da bo veliko teh dejavnosti treba prepustiti privatnemu sek- 
torju. Tako je v štirih krajevnih skupnostih prevladalo stališče, da bodo ostale 
v sedanjem statutu edino pralnice, čistilnice in nekateri drugi obrati, ki so na 
zadovoljivi ravni. Gradbena dejavnost, v katero naj bi se združili tudi mizarji 
in pleskarji, naj bi poslovala v sklopu družbene dejavnosti, vse druge dejav- 
nosti od čevljarjev do krojačev, pa bi prešle v privatno dejavnost. Mislim, da 
so ti ukrepi potrebni predvsem zaradi tega, ker so deficitarne dejavnosti kot je 
krojaštvo, čevljarstvo in druge usluge v svojem sestavu imele zelo nekvaliteten 
kader, ki ni bil kvalificiran za opravljanje kvalitetnejših del. Zato se ob tem 
prehodu postavlja problem ponovne zaposlitve v veliki meri tudi starejših ljudi, 
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ki se niso mogli vključiti v proizvodnjo zaradi tempa dela, na drugi strani 
pa tudi zaradi neustrezne izobrazbe. Seveda nam to povzroča določen socialni 
problem. 

Ob teh ugotovitvah je občina pristopila k intenzivnemu reševanju problemov 
obrtništva. Takoj po sprejetju resolucije in po priporočilu Skupščine SR Slo- 
venije smo pristopili k intenzivnim razgovorom z obrtniki na terenu. Ob teh 
razgovorih se je pokazalo, da je tudi obrtništvo v težki situaciji, predvsem zaradi 
pomanjkanja materiala in rezervnih delov. V zvezi s tem se je formiral poseben 
odbor, ki naj bi skupaj z upravnim organom občinske skupščine intenzivno 
proučeval probleme obrtnikov in skušal reševati problematiko, z namenom, 
da bi se obrt hitreje razvijala. Do letos se je v vse veje obrtništva na območju 
občine vključevalo letno le okoli 30 kvalificiranih ljudi. Če upoštevamo, da se 
je letos po intenzivnem delu skupščine vključilo do 1. 10. 1964 skupno 67 de- 
lavcev, je to le določen korak naprej, kar pa hkrati kaže, da se kvalificiran 
kader ne vključuje v obrtništvo tako kot narekujejo potrebe. Občinska skup- 
ščina je pri razgovorih na terenu ugotovila, da kažejo obrtniki, ki so zapustili 
v zadnjih letih obrtništvo in se zaposlili v industriji, precejšen interes za po- 
novno vključitev v obrtno dejavnost, kolikor se bo vodila ustrezna davčna 
politika do privatnikov. Mislim, da smo v prejšnjem obdobju z nesorazmernim 
obdavčenjem in nepravilno politiko do obrtništva sami povzročili, da je prišlo 
do upadanja obrtne dejavnosti. Občinska skupščina je zato skušala z davčno 
politiko doseči, da so obrtniki minimalno obdavčeni tako, da imamo razmerje 
od 3 do 20 000 dinarjev, kar slehernemu omogoča, da zadovolji svoje potrebe 
in da družbi odvede ustrezne dajatve. Tako so na primer avtoličarji in meha- 
niki obdavčeni z 20 000 dinarji, kar mislim, res ni visoko. V razgovoru z njimi 
smo prišli do skupnega dogovora, da vlagajo večja sredstva v lastne investicije, 
predvsem v izboljšanje strojne opreme zaradi kvalitetnejše izdelave artiklov. 
Nadalje je potreba narekovala, da je občinska skupščina na celotnem območju 
občine opravila širše razgovore z vsemi obrtniki, ki so delali brez dovoljenja 
z namenom, da bi se legalno vključili v obrtniško dejavnost, bodisi redno, 
ali pa po delovnem času. To je rodilo določene uspehe in je na teh posvetih 
sodelovalo tudi po 70 obrtnikov. Večina je bila ponovno za vključitev, s čimer 
bomo izpopolnili vrzel, ki je nastala na področju zadovoljevanja povečanih 
potreb občanov po obrtniških uslugah. 

Mislim pa, da je treba v sklopu teh vprašanj rešiti sistem kreditiranja 
obrtnikov pri komunalnih bankah. Kot sem zvedel, se v republiki dela na formi- 
ranju posebne banke, ki naj bi poslovala za potrebe obrtnikov, vendar smatram, 
da bi to vprašanje najbolj uredili preko komunalnih bank s formiranjem ob- 
činskih ali medobčinskih skladov za potrebe obrtnikov. 

Posebno pozornost zasluži tudi predlog v poročilu odbora, ki navaja, da bi 
bilo treba čimprej formirati poseben odbor oziroma organizacijo, ki naj bi 
skrbela za razvoj obrtništva. Smatram, da imamo raznih zavodov in organizacij 
zdaj že preveč. Ob tem se pojavlja vprašanje, kakšna je na tem področju vloga 
gospodarske zbornice, ki naj v svojem delovanju posveti vprašanju obrtniške 
dejavnosti več pozornosti kot do sedaj. Po mojem mnenju ni potrebno formirati 
spet novega telesa. Kolikor ne bodo občine, vsaka na svojem območju, pri- 
stopile h konkretnemu reševanju tudi s to organizacijo, ne bomo rešili pro- 
blema bodočega razvoja obrtništva. Zdi se mi pa potrebno, da občinske skup- 
ščine skušajo z odbori obrtnikov ali na kakšen drug način posvečati tem vpra- 
šanjem, ki zadevajo standard občana, v bodoče večjo pozornost. 
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Predsedujoči Janez Hočevar: Naslednji govornik je Tomaž Tomažič. 

Tomaž Tomažič: Tovarišice in tovariši! Na kratko bi želel spre- 
govoriti o uslužnostni dejavnosti in servisnih storitvah v okviru stanovanjskih 
servisov. Pri tem se bom poslužil podatkov o dejavnosti servisov stanovanjskih 
skupnosti, ki jih je za mariborski okraj zbrala gospodarska zbornica, ker sem 
prepričan, da veljajo značilnosti, ki jih bom omenil, prav gotovo za območje 
celotne naše republike. 

Servisi stanovanjskih skupnosti so nastali zaradi splošnega pomanjkanja 
obrtnih storitev, ker družbena in zasebna obrt nista zadovoljevali potreb po 
raznih storitvah. Industrijske in trgovske organizacije pa so šele v zadnjem 
obdobju začele intenzivneje ustanavljati servise za vzdrževanje svojih izdelkov. 
Znano pa je, da so ti servisi šele v razvoju in da do danes še niso na primerni 
višini. Stanovanjski servisi, kot majhne enote s pisano dejavnostjo, se v svojem 
razvoju niso utrdili, relativno nizke cene za storitve pa jim niso omogočile 
nabave sodobnejše opreme in stimuliranja zaposlenih, kar je osnovni pogoj za 
uspešen razvoj. Skratka, stanovanjske skupnosti niso imele finančnih sredstev, 
da bi lahko učinkovito dopolnjevale obrtne servise. V takem položaju in v težnji, 
da se servisi finančno čimbolj opomorejo, so stanovanjski servisi pričeli izvr- 
ševati storitve za druge gospodarske organizacije in pravne osebe, kar pa ni 
ustrezalo zakonski osnovi, na bazi katere so bili ustanovljeni. Na tržišču obrtnih 
storitev in proizvodnje so se torej pojavili servisi, ki so imeli ugodnejše pogoje 
za poslovanje kot ostale obrtne in storitvene organizacije. 

Sledile so razne pritožbe pri službah družbenega knjigovodstva, ki so pri- 
vedle do tega, da so morali stanovanjski servisi plačevati za izvršene storitve 
gospodarskim organizacijam enake prispevke kot obrtne organizacije, medtem 
ko so potrebe tržišča narekovale, da se naj poslovanje servisov tolerira, ne 
glede na to, da so prešli okvir prvotno zamišljenega poslovanja. 

Nadalje bi na osnovi podatkov Gospodarske zbornice Maribor omenil, da 
je v mariborskem okraju v servisih stanovanjskih skupnosti zaposlenih le 
10 % oseb in da odpade na zaposlene v obrti 90 %>• Pripomniti je treba, da se 
zaposleni v obrti pretežno ukvarjajo s proizvodno dejavnostjo, kot so izdelava 
proizvodov in polizdelkov za potrebe industrije in ne s storitvami, ki jih potroš- 
niki nujno potrebujejo, medtem ko se stanovanjske skupnosti vendarle pretežno 
ukvarjajo ravno z uslužnostnimi storitvami in bi bila z ukinitvijo teh skupnosti 
torej vrzel še večja. 

V nadaljevanju bi omenil še pokazatelj, ki je zanimiv glede na trditev, 
da servisi zaradi slabe opremljenosti niso mogli izpolnjevati pričakovanj. Ce 
primerjamo vrednost osnovnih sredstev na enega zaposlenega v obrti in v 
stanovanjskih servisih, lahko ugotovimo v mariborskem okraju naslednjo sliko: 
v obrti odpade na enega zaposlenega 390 000 din vrednosti opreme, na enega 
zaposlenega v servisih pa 155 000 din. 

Nezakonito poslovanje servisov, ki sem ga uvodoma že omenil, je pripo- 
moglo k sprejetju zakona o prenehanju veljavnosti splošnega zakona o stano- 
vanjskih skupnostih in morajo po tem zakonu servisi prenehati s poslovanjem 
najkasneje do 31. marca 1965, oziroma je potrebno, da se do tega termina odlo- 
čijo, kateri od teh servisov lahko nadaljujejo z delom kot gospodarske organi- 
zacije in kateri naj z delom popolnoma prenehajo. 

Na koncu opozarjam, da bi bilo nujno potrebno dobro premisliti, kakšne 
ukrepe je treba podvzeti, da se z novim zakonom ne bi zmanjšale obstoječe 
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kapacitete servisnih storitev, ki so že sedaj daleč premajhne. Smatram, da bi 
morali omogočiti stanovanjskim servisom postopen prehod na samostojno eko- 
nomsko poslovanje na ta način, da bi jim pristojne ustanove nudile primerne 
namenske kredite, organi družbeno-politične skupnosti pa naj bi poiskali pri- 
merno obliko za poslovanje posameznih servisov, bodisi da se osamosvojijo kot 
družbeno-obrtna ali zasebna obrtna podjetja, če pa to ni mogoče, pa naj se 
prouči možnost priključitve teh servisov k obstoječim obrtnim, trgovskim ali 
industrijskim organizacijam. 

Predsedujoči Janez Hočevar: Odrejam 30-minutni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.45 in se je nadaljevala ob 11.20.) 

Predsedujoči Leopold Krese: Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima 
Jože Dernovšek, poslanec iz Litije. 

Jože Dernovšek: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! Želel bi spre- 
govoriti nekaj besed o tem, kako mislijo razvijati storitvene dejavnosti v okviru 
zasavskih občin. Tu mislim predvsem na Trbovlje, Zagorje in Litijo. V pred- 
loženem materialu smo videli, da na tem področju nismo dosegli nobenih 
vidnih uspehov. V zasavskih občinah pa so temu vprašanju posvečali precej 
skrbi. Razprave o obrtnih dejavnostih so postale zlasti sedaj, ko je znano, da 
bodo servisi stanovanjskih skupnosti poslovali pod enakimi pogoji kot ostale 
obrtne dejavnosti. Ti ukrepi narekujejo občinam posebne naloge. Povsod se stri- 
njajo, da teh sprememb ne gre reševati na mehaničen način, npr. da bi te 
servise ukinjali, ampak nasprotno, da je treba servisno mrežo v občini izpo- 
polniti v širšem smislu. Servisna dejavnost mora postati širša, kot je bila v 
okviru stanovanjske skupnosti. Razvijati in utrjevati je treba zlasti tiste zvrsti, 
ki so deficitarne in ki jih danes ni. Zato analizirajo situacijo, kakršna je, z 
namenom, da bodo v okviru skupščin sprejeti tudi določeni ukrepi. V teh 
občinah ni neke nezainteresiranosti, ampak so v teku proučevanja, da bi orga- 
nizirali zlasti storitvene dejavnosti. 

Ko sem bil na obisku v teh občinah, sem ugotovil, da je ukrep, ki določa, 
da se servisne dejavnosti med seboj izenačijo, glede gospodarjenja, spodbudil 
občine k razmišljanju. Občine so že začele razvoj obrti programirati in v skup- 
ščini in v svetih intenzivno razpravljati o tej problematiki. Na kratko bom 
skušal orisati, kako so se v občinah lotili tega dela. 

V pretežni meri so se odločili, da bodo ustanovili obrtne centre storitvenih 
dejavnosti, ki bodo v resnici le storitveni. Proizvodne obrti, ki so se že začele 
pojavljati v stanovanjskih skupnostih, pa se bodo prenesla na večja podjetja 
ali pa se bodo osamosvojile in poslovale kot komunalna podjetja in podobno. 
V okviru tega centra se bodo organizirale predvsem tiste obrti, ki so danes 
še deficitarne. Prevladuje sicer prepričanje, da bodo nekateri stroški verjetno 
porasli, da pa vsega tega ne bo mogoče prevreči na potrošnike. Zato je treba 
skrbeti predvsem, da se izboljšajo metode notranje organizacije dela, kadrovska 
zasedba in tehnična opremljenost teh delavnic. Občine imajo pri tem, kot je že 
nakazal tovariš Košir, pomembno vlogo. Našim centrom bi morale pomagati in 
jim prepustiti določena sredstva, ki jih bodo vlagali namensko v omenjene 
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izboljšave: v modernizacijo, v kadre, v urejanje lokalov, ne pa v osebne do- 
hodke; te si morajo ustvariti sami. 

Doslej se je ta razprava razvijala predvsem v okviru skupščine. V svetih 
so v teku intenzivne priprave, da se zadeva prenese na zbore volivcev, tako da 
bi občane v širokem krogu zainteresirali za reševanje te problematike, ki jih 
živo zanima. Ugotavljam, da je stvar okoli servisnih dejavnosti precej jasna; 
treba pa bo več ukrepati in manj govoriti. 

V zvezi z razširitvijo obrti bi želel še postaviti nekatera vprašanja, ne vem, 
če so umestna ali ne, vendar želim neko pojasnilo. V občinah Zagorje in Litija 
se strinjajo, da zakon o obrtnih dejavnostih stimulira zasebno obrt, zlasti če 
je tu razumevanje občin. Zasebno obrt pa zavirajo še nekatera nerešena in 
neurejena vprašanja kot so med drugim posamezne oblike socialnega zava- 
rovanja. 

Drugo vprašanje, ki je s tem povezano, je omejitev investicij in ali bodo 
sprejeti administrativni ukrepi veljali tudi za investicije, ki so namenjene za 
izgradnjo lokalov, ki naj služijo za storitveno obrt? Kot sem informiran, ti 
ukrepi ne prizadenejo trgovine in gostinstva. Odgovor na to vprašanje zelo 
zanima ljudi na terenu. 

Predsedujoči Leopold Krese: Besedo ima republiški sekretar za in- 
dustrijo Drago Dolinšek. 

Drago Dolinšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker je v izvlečku 
informacije Gospodarske zbornice Slovenije o izvajanju sklepov ter priporočil 
glede razvoja obrti na tretji strani izrečena povsem upravičena zahteva, da naj 
se v razvojnih konceptih industrije utrdi težnja po opustitvi sedanje avtarkične 
proizvodnje, se mi zdi potrebno, da osvojimo še nekaj stališč, razen .tistih, 
ki smo jih že obravnavali na seji Republiškega zbora januarja letos. Gre namreč 
predvsem za zahtevo po sodobnem, intenzivnem razvoju industrije, ki že po 
svojem bistvu terja vse več specializacije in s srednjo in veliko serijsko pro- 
izvodnjo izloča celo vrsto dejavnosti iz programa posameznih industrijskih 
podjetij. Te dejavnosti naj postanejo predmet poslovanja male industrijske 
proizvodnje, družbene obrti in servisnih delavnic. Tudi zasebna obrt naj bi bila 
pri tem procesu udeležena. Zakon o delavnicah samostojnih obrtnikov namreč 
ugodno obravnava kooperacijo med družbenimi gospodarskimi organizacijami in 
zasebnimi obrtniki, zlasti pa spodbuja z vrsto določil ustanavljanje pogodbenih 
obrtnih delavnic. Takšen razvoj lokacijske disperzije v celotni proizvodnji 
z večjo specializacijo', tako pri veliki kot pri mali industriji in pri obrti, pa 
terja znatno večji trg, kot nam ga nudijo domače možnosti. Nujno je potem- 
takem intenzivno vključevanje na svetovni trg. Gradivo za 7-letni perspektivni 
program razvoja industrije predvideva, da se bo delež izvoza v celotnem 
industrijskem družbenem proizvodu bistveno dvignil. Industrijski izvoz bi se 
moral potrojiti pri le enkrat večji industrijski proizvodnji. 

Menim, da je takšen medsebojno odvisen razvoj velike industrije na eni 
strani in male industrije ter obrti na drugi strani, mogoče predvideti v 5 glavnih 
skupinah proizvodnje. 

Prvič v proizvodnji elementov, delov in sklopov za velike industrijske fina- 
liste, kot so TAM, TOMOS, ISKRA, LITOSTROJ in vrsta drugih industrijskih 
podjetij v naši republiki. V razvijanju kooperacije velikih finalistov z malimi 
proizvajalci, pa naj jih imenujemo mala industrijska podjetja, družbene obrti, 
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pogodbene obrtnike in podobno, pa smo močno zaostali v Jugoslaviji pa tudi 
v naši republiki. Ne želimo delati primerjav, temveč samo zaradi bistva stvari 
navajam podatek, da je leta 1955 General-motor Corporation sodeloval s 55 000 
podjetij-kooperantov. Od tega je bilo 35 000 kooperantskih podjetij takšnih, ki 
so imela manj kot 100 zaposlenih. Volkswagen kooperira s 3 760 drugimi pod- 
jetji. Crvena Zastava skupno s tovarno motorjev 21. maj v Rakovici pa so- 
deluje samo s 100, TAM z 90 in TOMOS s 60 kooperanti. Vprašanje tako ime- 
novane spremljevalne industrije postaja vse bolj pereče, saj ravno ta industrija 
omogoča nadaljnji razvoj finalistov na področju kovinsko-predelovalne in elektro 
industrije, ki iz posameznih elementov in sklopov izdelujejo bolj komplicirane 
končne izdelke. 

Imamo pa nasprotno še precej podjetij, ki so problematična zaradi neu- 
strezajoče produktivnosti, višine produkcijskih stroškov in kvalitete proizvodov 
prav zaradi tega, ker se zapirajo vase in želijo proizvajati vse sama. Čas za 
takšno idilo je minil. Menim, da je to jasno, zato' je potrebno dosledno izvajati 
konsekvence v naši vsakdanji proizvodni praksi. 

Drugo področje za takšen razvoj predstavljajo pomožni in stranski obrati, 
katerih imajo v obilju skoraj vsa naša industrijska podjetja. 

V gradivu za 7-letni program razvoja industrije smo posvetili celo poglavje 
specializaciji teh dejavnosti. Poudarili smo, da je organizacija pomožnih dejav- 
nosti zaostala. Obremenjujejo jo tradicionalne slabosti, priprave dela skoraj ni, 
delo opravljajo dosledno kvalificirani kadri, ki probleme rešujejo individualno, 
kontrola kvalitete je problematična, produktivnost nizka, strojne kapacitete 
slabo izkoriščene, delo normirajo subjektivno, če ga sploh normirajo itd. 

Menim, da je ekonomsko in tehnično povsem opravičeno, da se večja indu- 
strijska podjetja razbremenijo teh pomožnih dejavnosti, ter prepuščajo to 
proizvodnjo specializiranim podjetjem, seveda s pogojem, da se zagotovijo dolo- 
čeni kooperantski odnosi med matičnim in novim podjetjem. Možnosti za take 
organizacijske oblike je več. 

Tretje obširno področje takšne ozke medsebojne povezave z veliko indu- 
strijo, trgovino, malo industrijo oziroma obrtjo je poidročje servisnih dejavnosti. 
Pomlen teh dejavnosti je ilustriral tovariš Košir s svojimi podatki, zato' se tu 
ne bom več ustavljal, ker je tudi material skupščine zelo obsežno obdelal pro- 
blematiko te dejavnosti. 

Četrto skupino predstavljajo tisti proizvodi, ki ne morejo v naših razmerah 
biti predmet velikih serij, pri čemer pa ne gre za tipične predstavnike velike 
individualne industrijske proizvodnje, kot so to turbine, veliki transformatorji 
ali naprave, kjer gre za ingenering. Gre namreč za proizvode, ki ne prenesejo 
večjih serij in so rezervirani za manjša podjetja. Ti proizvodi služijo pred- 
vsem zahtevam okusa, mode, določenega luksuza ali pa manjšim skupinam 
potrošnikov. Gre tudi za določene precizne instrumente, izdelke umetne obrti 
itd. Skoro celotno industrijo ženske konfekcije in kozmetične industrije pred- 
stavljajo danes v Franciji mala industrijska podjetja. Izdelki te nidustrije pa 
slovijo po vsem svetu. 

Italija zavzema prvo mesto na svetu na listi izvoznikov obutve; malokdo pa 
ve, da pretežni del kvalitetne proizvodnje izdelujejo majhna podjetja. Od skup- 
no 2200 podjetij za proizvodnjo obutve, je leta 1959 zaposlovalo 2151 ali 97% 
podjetij z manj kot 200 delavci. Tudi proizvodnja švicarskih ur lahko nudi 
približno enak podatek. 
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Peto področje predstavlja mala industrijska in obrtna proizvodnja za pre- 
delavo lokalnih surovin in za kritje lokalnih potreb. Tu gre recimo za lokalno 
predelavo kmečkih surovin, ki so hitro pokvarljive: mleko, sadje, zelenjava itd., 
gre tudi za predelavo odpadkov in ostankov, ki jih ima industrija usnja, čev- 
ljev, tekstila itd. Uvoz kravat, steznikov, šalov in rut je leta 1962 znašal v naši 
državi blizu milijon dolarjev. Nimam namena, da bi prikazal vse možnosti raz- 
voja v tem pogledu. V zvezi s tem pa menim, da je zelo upravičena zahteva, ki 
sta jo v svojem poročilu postavila začasni odbor za proučevanje servisne in sto- 
ritvene dejavnosti in odbor za priučevanje zakonskih in drugih predlogov, da 
se čimprej ustanovi organizacija, ki se bo načrtno ukvarjala z raziskovanjem 
na področju male industrije, obrtnih in servisnih dejavnosti. Kljub temu, da 
terjajo te dejavnosti pravzaprav enak tretman kot industrijska proizvodnja 
in da jih je treba prav tako modernizirati, pa vendarle obstajajo pri njih dolo- 
čene specifičnosti v organiziranju tehnologije in poslovanja razvojne, razi- 
skovalne dejavnosti itd. Prepustiti raziskovanja in dajanje nasvetov zavodom 
za produktivnost in organizacijo dela ter poslovanja, ki delujejo izključno na 
področju velike in srednje industrije, utegne povzročiti, da se bodo zanemarili 
problemi male industrijske in obrtne proizvodnje. 

Na Švedskem se je za potrebe obrtnih in malih industrijskih podjetij osno- 
val že leta 1922 inštitut, ki je skrbel predvsem za dopolnilno izobrazbo obrtnih 
mojstrov in vodij manjših industrijskih podjetij. Ta inštitut je leta 1941 pre- 
vzela švedska vlada in razširila njegovo dejavnost na strokovno svetovanje labo- 
ratorijskih raziskav za materiale, za proizvode, za stroje, orodja, ki naj služijo 
predvsem malim podjetjem in obrti. Njihova služba za racionalizacijo zago- 
tavlja pomoč glede organizacije, simplifikacije proizvodnje, računovodstva in 
analize trga. Dokumentarna služba ima strokovno knjižnico, službo dokumenta- 
cije in službo za izdajanje publikacij. 

Na Nizozemskem je pri tehnološki fakulteti v Delfu inštitut, ki se bavi z 
raziskovanjem problemov male industrije. Razen tega prirejajo tečaje, ki se 
jih je udeležilo tudi več strokovnjakov iz naše republike. Predmetnik tega tečaja 
zajema karakteristiko in program male industrije, vodenje malih podjetij, 
racionalizacijo in mehanizacijo malih podjetij, šolanje kadrov za mala podjetja, 
komercialne aspekte male proizvodnje itd. Naj omenim še, da je OECD, to je 
zahodnonemška organizacija za gospodarsko kooperacijo in razvoj, katere pri- 
ključeni član je tudi naša država, izdala več publikacij v problemih male indu- 
strije. Po mojem mnenju je treba tudi pri nas posvetiti tej vrsti proizvodnje več 
pozornosti, jo upoštevati v razvojnem načrtu in na vseh področjih ekonomske 
politike. 

Ob koncu naj omenim še to, da je bilo lani v naši družbeni in zasebni obrti 
ter v stanovanjski in komunalni dejavnosti zaposlenih 55 800 delavcev in usluž- 
bencev. Slovenska industrija pa je zaposlovala 212 000 delavcev in uslužbencev. 
To pomeni, da število zaposlenih v obrti in komunali predstavlja le Vs zaposle- 
nih v industriji. V materialu sem nekje čital, da znaša to razmerje Vs. Ta petina 
pa je daleč izpod povprečja zaposlenih v tej zvrsti proizvodnje v drugih indu- 
strijskih deželah, to je v deželah, ki so šele v industrijskem razvoju in celo v 
deželah, ki so že dosegle visok nivo industrijskega razvoja in kjer je centra- 
lizacija in koncentracija na osnovi zakona o kapitalistični akumulaciji dosegla 
visoko stopnjo. 

Iz materialov zveznega zavoda za plan povzemam naslednje podatke: v 
mali industriji, obrtnih podjetjih in delavnicah, ki zaposlujejo manj kot 100 
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zaposlenih, dela v ZDA 27 %> vseh zaposlenih v industriji. V Italiji, Franciji, 
Nemčiji, Belgiji skupno 55 °/o, na Japonskem — tu so upoštevali tista podjetja, 
ki štejejo manj kot 300 ljudi — 59 °/o, v Jugoslaviji — upoštevana so podjetja, 
ki imaj manj kot 125 zaposlenih — pa samo 29Torej smo tu dosegli že 
visoko stopnjo centralizacije oziroma koncentracije proizvodnje, veliko višjo 
kot razvite dežele. 

To kaže na določene probleme in hkrati na to, da je pri nas ta kategorija 
industrijske proizvodnje bila zapostavljena. Poudaril bi tudi to, da kažejo 
analize o produktivnosti v Ameriki in v Zahodni Nemčiji, da produktivnost v 
teh malih podjetjih prav nič ne zaostaja oziroma zaostaja za 2,3 poene za pro- 
duktivnostjo v večjih podjetjih. Ti podatki govore, da so mala podjetja že do- 
segla izredno visoko stopnjo industrijske proizvodnje, modernizacije, mehani- 
zacije in dobre organizacije. Tudi pri nas podrobnejše analize ugotavljajo, da 
je v malih industrijskih podjetjih sicer fizična produktivnost nižja kot v velikih 
podjetjih, ekonomičnost in rentabilnost teh podjetij pa je nasprotno precej 
višja kot v velikih podjetjih. Teh podatkov seveda ne navajamo zato, da bi pove- 
ličeval malo industrijo in njeno ekonomiko, kajti jasno je, da so nosilci sodob- 
nega industrijskega razvoja velika industrijska podjetja, pri tem pa imajo svoje 
mesto tudi mala podjetja in sodobna obrt, ki se morajo proizvajati na višji or- 
ganizacijski in tehnološki ravni, kot nam jih kažejo sedanja razmerja v našem 
gospodarstvu. 

Predsedujoči Leopold Krese: Besedo ima tovariš Ciril Kambič. 

Ciril Kambič: Tovarišice in tovariši poslanci! Hotel bi se dotakniti 
problema, ki ni naveden v analizi, ki nam je bila posredovana o servisni in 
obrtni dejavnosti. Gre za problem vzgojno varstvenih ustanov in družbene pre- 
hrane. Vsi vemo, da so vzgojno varstvene ustanove pred dobrim letom dni 
prevzele krajevne skupnosti, ker so se dajatve s tem znižale in so vzgojno var- 
stvene ustanove s tem uživale bonitete servisov stanovanjskih skupnosti. Ker 
pa je bil sprejet zvezni zakon o ukinitvi servisov in se je osvojilo načelo, da 
bodo ti servisi poslovali kakor gospodarske organizacije, se nam vsiljuje vpra- 
šanje, kako nadalje razvijati vzgojno varstvene ustanove, ko že sedaj vemo, da 
so cene storitev v nekaterih vzgojno-varstvenih ustanovah bile širšemu krogu 
občanov več ali manj nepristopne. Druga stran te problematike pa je tudi v tem, 
da so obstoječe kapacitete varstvenih ustanov nezadostne. V občini Maribor- 
Center so na primer premajhne za 33%, v občini Maribor-Tabor pa obiskuje 
varstvene ustanove od 6000 otrok samo 8®/o. Ta pa že ni več problem obrtne 
dejavnosti, ampak je vprašanje mladega človeka, ki ga vzgajamo v proizvajalca 
in člana naše socialistične skupnosti. Zdi se mi, da čestokrat grešimo v tem, da 
enostavno čez določen čas vedno uvajamo novosti, čeprav poprej ne ugotovimo, 
kaj, je resnično dobro ali resnično slabo. Tu mislim, na vzgojno varstvene usta- 
nove, ki niso samo problem komune, ampak predvsem problem krajevnih skup- 
nosti. V tistem trenutku, ko bodo te ustanove začele poslovati kot samostojni 
zavodi, se bodo storitve povečale za približno 23%>. Vprašam se, če gledamo 
strukturo otrok, ki so danes v teh vzgojno varstvenih ustanovah, ali bodo vsi 
ti otroci še hodili v vzgojno varstvene ustanove, oziroma uživali bonitete, ki 
jih s tem družba daje. Opozoril bi rad na včerajšnje zasedanje Socialno-zdrav- 
stvenega zbora Zvezne skupščine, kjer je bilo poudarjeno, da mora družba še 
vedno skrbeti za mladega človeka in da ne smemo teh skrbi opustiti. Zato bi 
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predlagal, da merodajni forumi, tako Izvršni svet, kot Socialno-zdravstveni 
zbor naše Skupščine to vprašanje proučijo in ga skušajo rešiti. Imam občutek, 
da je bil ta zvezni zakon sprejet zelo na hitro in da So se problemi skušali 
rešiti le enostransko z vidika servisne in obrtne dejavnosti, niso se pa upoštevali 
specifični problemi vzgojno varstvenih ustanov in obratov družbene prehrane, 
temveč se te organizacije obravnavajo na enak način kot proizvodno servisna 
in obrtna dejavnost. 

Predsedujoči Leopold Krese: Besedo ima tovariš Danilo Masten: 

Danilo Masten: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz poročila odbora za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora in 
iz izvlečka informacije Gospodarske zbornice SR Slovenije so razvidni ukrepi, 
ki so bili podvzeti za izboljšanje stanja na področju obrti v zadnjem času. Na- 
vedeni pa so tudi vzroki, ki so povzročili stagnacijo na tem področju v pre- 
teklem obdobju. Prav zaradi tega bi se v svoji razpravi dotaknil nekaterih vpra- 
šanj, predvsem tistih, ki so bila in so še vedno bistvene važnosti za naš nadaljnji 
razvoj. Mnenja sem, da je eden izmed glavnih vzrokov, da s'e obrt ni razvijala 
vzporedno z drugimi gospodarskimi vejami predvsem v tem, ker te dejavnosti 
nismo obravnavali tako kot druge gospodarske dejavnosti in ji zaradi tega 
nismo posvečali dovolj pozornosti. V obrti smo gledali dejavnost, ki naj sicer 
dopolnjuje življenjsko raven potrošnika in to predvsem z vidika cenenih uslug; 
sam razvoj pa smo več ali manj prepuščali nenačrtnosti. Do nedavnega nismo 
imeli določnejših predpisov, ali pa so se ti menjavali v relativno kratkih obdobjih, 
enkrat v eno, potem pa tudi v drugo smer. Znana nam je dediščina obrtne meha- 
nizacije in opreme, predvsem v družbenem sektorju obrti. Kljub temu, da smo 
to neštetokrat ugotavljali, nekih bistvenih premikov za izboljšanje tega stanja 
nismo zasledili. Delna krivda je vsekakor na občinah, vendar pa tudi občine 
ne nosijo vse krivde, saj do leta 1958 niso imele nekega posebnega vpliva na 
razvoj te dejavnosti. Ko pa je ta pristojnost prešla na občine, so te iskale v teh 
dejavnostih vire za svoja proračunska sredstva, kar je stanje še poslabšalo ozi- 
roma povzročilo nadaljnjo stagnacijo. Investicijsko vlaganje v obrt je bilo mini- 
malno, čeprav je obrt ustvarjala določena sredstva. Ta sredstva so se dostikrat 
vlagala v industrijo, pa tudi v kmetijstvo. Obrt v družbenih planih občin ni 
našla svojega mesta, oziroma je mesto obrti bilo kaj skromno odmerjeno. To opa- 
žamo še danes. Vsekakor je umestno priporočilo Gospodarske zbornice SR Slo- 
venije, da se ustanovi poseben zavod za napredek obrti, ki bi se načrtno ukvar- 
jal s proučevanjem tehnologije in sodobne organizacije obrti. Ta zavod naj bi 
se ukvarjal z vsemi tistimi vprašanji, ki bi koristila nadaljnjemu napredku in 
razvoju obrti. Takšen zavod je sicer svoj čas že obstajal pri Obrtno komunalni 
zbornici LR Slovenije, vendar pa ni odigral tiste vloge, za katero je bil usta- 
novljen. Prepričan sem, da bo ob današnjih pogojih in potrebah njegova ustano- 
vitev in vloga upravičena. Vzporedo s tem pa bi bilo potrebno, da tudi okrajne 
gospodarske zbornice posvetijo temu vprašanju več pozornosti. Do meseca junija 
1962 so obstajale obrtno komunalne zbornice, ki so se precej intenzivno ukvar- 
jale z obrtniško problematiko, jo spremljale in proučevale. Danes pa se ta 
vprašanje zanemarjajo in saj se z obrtjo na zbornicah ukvarjata kvečjemu eden 
ali dva uslužbenca. Obrtne organizacije in obrtniki, člani zbornic, upravičeno 
kritizirajo takšno stanje. Kontakti s člani so slučajni, vezi med proizvajalci in 
zbornico pa so le rahle. Prepričan sem, da bi tesnejša povezava zbornice in 
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njenih članov lahko osvetlila marsikateri problem in dejansko stanje teh de- 
javnosti. 

Omenil sem že, da je mehanizacija in oprema v obrti zastarela in da v 
veliki meri ne more več zadovoljevati vsakodnevnih potreb. Vprašamo pa se, 
kakšne možnosti obstajajo za nabavo nove opreme. Domače opreme za vrsto 
dejavnosti ni, oziroma se ta pri nas ne proizvaja, za uvoz pa obstajajo res mini- 
malne možnosti. Zelo kritično je tudi stanje glede lokalov. Večina lokalov je 
v starih zgradbah, ki ne ustrezajo osnovnim higienskim in tehničnim predpisom. 
Hišni sveti so v najemninah za obrtne lokale dostikrat iskali in še iščejo vire 
dohodkov za stanovanjske zgradbe, sredstev za ureditev poslovnih prostorov pa 
skoraj ni. Pri nas ni bil na primer po osvoboditvi zgrajen niti en lokal v novih 
stanovanjskih blokih in naseljih, čeprav je bila potreba za temi prostori izredno 
velika. 

Stanje v zasebni obrti se je v naši občini le popravilo, čeprav še ne v zado- 
voljivi meri. V tem letu je bilo izdanih 40 novih obrtnih dovoljenj in to 24 
rednih dovoljenj, 16 prosilcem pa so bila izdana potrdila za delo v prostem 
času. To navajam zaradi tega, ker kljub precejšnjemu novemu številu izdanih 
dovoljenj nismo dosegli tistega cilja, za katerim težijo najnovejši predpisi. Opaža 
se namreč, da velika večina obrtnikov sodeluje kot kooperant z večjimi obrt- 
nimi in industrijskimi podjetji, potrošnik pa spet stoji ob strani. 

Na tem področju obstaja še vrsta drugih vprašanj in problemov, ki so bili 
v dostavljenih materialih nekje podrobno, nekje pa samo načelno obdelani. 
Potrebno bi bilo rešiti še vrsto problemov kot na primer kreditiranje zasebnih 
obrtnikov, davčne olajšave v začetni fazi obratovanja, izgradnja novih sodob- 
nejših lokalov, tudi nagrajevanje zaposlenih v zasebnem sektorju še ni rešeno 
itd. Kolektivne pogodbe veljajo namreč v tem sektorju že od leta 1961; delavci 
so nagrajevani kot se zasebnikom zdi, nasprotno pa smo v tem času sprejeli 
v družbenem sektorju že vrsto novih pravilnikov o delitvi osebnih dohodkov. 
Potrebno bi bilo urediti stimulativno nagrajevanje vajencev, potem vprašanje 
socialnega zavarovanja svojcev lastnikov obrtnih dovoljenj, ki so zaposleni 
v tej dejavnosti itd. 

Ker menim, da je vprašanje obrti izredna važnost, ne samo kot dopolnilo 
življenjskega standarda potrošnika, ampak za celotno naše' gospodarstvo, naj bi 
zbor sprejel priporočilo, ki bi ga posredoval vsem prizadetim činiteljem, ki so 
odgovorni za nadaljnji dvig obrti, s tole vsebino: pri Gospodarski zbornici SRS 
naj bi se ustanovil zavod za napredek obrti z najširšimi kompetencami glede 
proučevanje obrtniške problematike na področju SR Slovenije, vzporedno s tem 
pa naj bi se pri okrajnih gospodarskih zbornicah okrepile službe, ki delujejo na 
tem področju; proučile naj bi se možnosti za proizvodnjo domače sodobne lahke 
mehanizacije in opreme za potrebe obrti in možnosti za uvoz. 

Tem vprašanjem naj bi se dal posebni poudarek. Družbeni sektor naj bi se 
uredil dokončno, predvsem pa uslužnostne dejavnosti, da bi bile sposobne po- 
slovati po ekonomskih načelih in se nadalje razvijati. Pri tem mislim na usodo 
servisov stanovanjskih skupnosti in na izkušnje iz leta 1956, ko smo pri takrat- 
nih kmetijskih zadrugah ukinjali obrtne dejavnosti. Na našem območju smo 
tedaj ukinili 36 obrtnih delavnic, novih pa nismo ustanovili, ker za to ni bilo 
zanimanja. Posledica tega je bila, da so Haloze, Slovenske gorice, Dravsko in 
Ptujsko polje ostale brez obrti. Dokončno naj bi se proučilo vprašanje krediti- 
ranja zasebnih obrtnikov uslužnostnega značaja in davčnih olajšav v začetni 
fazi obratovanja. Olajšave, ki bi trajale leto ali dve, naj bi bile odvisne od 
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višine vloženih sredstev. Občinam in odgovornim činiteljem pa je treba vse- 
kakor priporočiti, da spoštujejo pozitivne zakonske predpise in jih z vso dosled- 
nostjo tudi izvajajo. 

Predsedujoči Leopold Krese: Besedo ima predstavnik Gospodarske 
zbornice SR Slovenije tovariš Peter Vujee. 

Peter Vujec: Tovarišice in tovariši poslanci. V svoji razpravi bi se 
kot predstavnik Republiške gospodarske zbornice dotaknil nekaterih problemov 
in ugotovitev, ki izhajajo iz predloženega materiala in skušal odgovoriti na. 
nekatera vprašanja, ki so jih v diskusiji tovariši poslanci sprožili in se nanašajo 
na gospodarske zbornice. 

Ugotovljeno je, da so bila v panogah storitvenih dejavnosti v preteklih de- 
vetih mesecih letošnjega leta v celoti dosežena in celo presežena predvidevanja 
družbenega plana SR Slovenije za leto 1964 glede povečanja obsega proiz- 
vodnje obrtnih dejavnosti. Po naši oceni bodo celotni rezultati glede količin- 
skega porasta celo večji, kot je bilo predvideno z družbenim planom za letošnje 
leto. Ob takšnih gibanjih pa je potrebno ugotoviti, da na področju storitvene 
dejavnosti ni bila v zadostni meri uveljavljena temeljna postavka republiškega 
družbenega plana, ki govori, da naj se zaradi nadaljnjega razvoja družbeno- 
ekonomskih odnosov izvršijo določene spremembe in izpopolnitve pogojev go- 
spodarjenja z namenom, da se absolutno in relativno poveča materialna osnova 
samoupravljanja in spodbuja boljše izkoriščanje proizvajalnih zmogljivosti in 
smotrnejše gospodarjenje tudi na področju obrti. Medtem ko se je pri vseh 
ostalih gospodarskih panogah v letošnjem letu deloma izboljšalo globalno raz- 
merje delive narodnega dohodka med družbo in delovnimi organizacijami v 
korist gospodarskih organizacij, kar znaša povprečno vzeto za celotno gospodar- 
stvo 5,6 *Vo, se je ta delež v obrti povečal komaj za 1 %, sredstva skladov so mi- 
nimalna, povečalo pa se je število obrtnih gospodarskih organizacij, ki so ob 
polletju pokazale poslovno izgubo. Vse te ugotovitve spremlja dejstvo, da so 
prav cene v teh dejavnostih zabeležile izreden dvig. To dejstvo narekuje potrebo 
po nadaljnji temeljiti analizi ekonomskega položaja obrti kot gospodarske pa- 
noge. Ta proučevanja bodo imele zbornice še nadalje v svojem delovnem pro- 
gramu. Zbornične organizacije so tekom letošnjega leta večkrat posredovale pri 
občinskih skupščinah, da se tudi v storitvenih dejavnostih poveča materialna 
osnova samoupravljanja, vendar so to uspele samo v posameznih primerih. Ta 
predlog so kot načelo sprejele sicer vse občine, realiziranje tega pa se je usta- 
vilo ob ugotavljanju potrebnih finančnih sredstev v občinskih proračunih. Zni- 
žanje prispevka iz dohodka sicer ne bi moglo bistveno vplivati na raven cen 
obrtnim proizvodom oziroma obrtnim storitvam, saj predstavlja skupni prispe- 
vek iz dohodka v razmerju do celotnega dohodka le okoli 6°/o. Znižanje tega 
prispevka pa bi lahko bistveno vplivalo na sredstva skladov prizadetih obrtno 
gospodarskih organizacij, saj predstavlja prispevek iz dohodka 83% vseh sred- 
stev, ki jih obrtne organizacije odvajajo v svoje sklade. 

V tej zvezi menimo, da bi občine morale skozi svojo davčno politiko oziro- 
ma določanja višine družbenih obveznosti voditi v bistvu politiko gospodar- 
skega razvoja, ker le preko povečane proizvodnje bodo občine lahko realizi- 
rale večje dohodke in učinkovito vplivale na tržno uravnovešanje cen. Zaradi 
tega predlagam, da sprejmemo priporočilo občinskim skupščinam, da čimprej 
ponovno proučijo stopnjo in višino obveznosti za obrtne delovne organizacije 

3* 
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in z znižanjem določenih družbenih obveznosti in prometnega davka tudi one 
pripomorejo, da se zavre verižna reakcija na področju cen in da se omogoči tem 
delovnim organizacijam nadaljnje poslovanje. Če do tega znižanja ne pride, 
bodo prizadete obrtne organizacije paralizirale in ne bodo imele objektivnih po- 
gojev za uspešen start v novo poslovno leto 1965, 

Ze tako kritičen položaj pri delovni sili se bo verjetno še poslabšal. To oceno 
nam vsiljuje dejstvo, da so osebni dohodki delavcev v teh panogah kljub zvi- 
šanju v letošnjem letu še vedno nižji kot v gospodarstvu in da se tudi v tej pa- 
nogi kažejo močne tendence po ponovnem zviševanju cen preko tiste meje, ki 
jo v določenih primerih neposredno opravičuje podražitev repromateriala. Da 
bodo v bodoče tudi obrtne organizacije izenačene z ostalim gospodarstvom, 
predlagajo zbornice, naj se z zveznim zakonom ukine za vso obrt prispevek iz 
dohodka, kar je bilo že v letošnjem letu v načelu dogovorjeno. 

Glede zasebnega sektorja ugotavljamo, da je v letošnjem letu prišlo do po- 
večanja števila pavšalistov za okrog 1 500. Iz podatkov Republiškega sekreta- 
riata za finance je razvidno, da so občinske skupščine letošnje leto znatno dvig- 
nile davčne osnove davčnim zavezancem, ki plačujejo dohodnino po preteku 
leta, kljub temu pa je odmerjena dohodnina in občinska doklada občutno nižja 
kot lansko leto. Enako politiko so vodile občine pri odmeri pavšalov. V obeh 
skupinah pa so zasebnim davčnim zavezancem v obrti znatno porastli prispevki 
za šolstvo; V skupini, ki plačuje davek po odmeri, po končanem poslovnem letu, 
se je prispevek za šolstvo povečal za 18 °/o, v skupini pavšalistov pa za 63®/o. 
To izredno zvišanje prispevka za šolstvo, ki temelji na republiškem predpisu, je 
v mnogih primerih paraliziralo sicer pozitivno občinsko davčno politiko. Sta- 
lišče zbornic je, da je potrebno prispevek za kadre pri samostojnih obrtnikih 
določiti tako, da bo v realnem razmerju s prispevkom družbenega sektorja, z 
delovno silo ter z objektivnimi obveznostmi tega sektorja pri vzgoji kadrov. 
Revizija teh stopenj je še posebno utemeljena, ker se z novim davčnim siste- 
mom bistveno spremeni način ugotavljanja davčne osnove. Z uveljavitvijo no- 
vega zakona o prispevkih in davkih občanov se menjata vsebina in sistem obdav- 
čitve zasebnih obrtnikov. Ker je delo samostojnih obrtnikov priznano kot druž- 
beno potrebno in koristno delo in ker moramo stremeti po povečanju obrtni- 
ških kapacitet uslužnostnega značaja, predlagajo zbornice, naj Skupščina So- 
cialistične republike Slovenije priporoči občinskim skupščinam, da se samostojne 
obrtnike tudi v letu 1964 realno obdavči. Sedanje stopnje davkov oziroma pri- 
spevkov so zmerne in stimulativne, spremenjeni davčni sistem daje osnovo za 
objektivno in realno oceno dohodkov zasebnih obrtnikov. Zato ni več razlogov, 
da bi se davčne utaje in nerealne davčne prijave še tolerirale. 

Spremenjena struktura potrošnje v naši republiki zahteva intenziven razvoj 
obrti, posebno v času, ko iz znanih razlogov ne moremo pričakovati skokovi- 
tega obsega industrijske proizvodnje. Pospešena obrtna proizvodnja mora v na- 
ših pogojih in zahtevah dopolnjevati industrijsko proizvodnjo. Ta proizvodnja 
lahko bistveno pripomore k boljši založenosti tržišč in tudi k povečanju indu- 
strijske proizvodnje za izvoz. O tem je že govoril tovariš sekretar Dolinšek. V 
pogojih, ko moramo skladno s povečano produktivnostjo dela večati tudi kupno 
moč državljanov preko večjih osebnih dohodkov, pa je nujno potrebno povečati 
tudi kapacitete storitvene obrti, ki že danes ne pokrivajo potreb. Pomemben po- 
trošnik storitev in obrtnih proizvodov je lahko tudi turizem. V današnjem sta- 
nju se obrt s svojimi proizvodi in uslugami le v manjši meri vključuje v turi- 
stični promet. Prav v naši republiki pa imamo velike potencialne možnosti, ki 
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jih še daleč nismo izkoristili in na ta način uspeli povečati priliv iz turizma. 
V narodnem dohodku Slovenije je obrt udeležena s približno 8 °/o. Ta odstotek 
pa je odločno prenizek, če upoštevamo doseženo stopnjo in obseg industrijske 
proizvodnje in stopnjo družbenega in osebnega standarda. Nizka udeležba obrti 
je posledica dosedanjega zaostajanja te gospodarske panoge, ki je povzročilo, 
da imamo danes v Sloveniji samo 2 386 družbeno-obrtnih obratov in 10 251 za- 
sebnih delavnic ter okrog 692 servisov stanovanjskih skupnosti. Če ob tem upo- 
števamo še dejstvo, da so obrtne delavnice opremljene pretežno z zastarelimi 
stroji in orodji, ni potrebno še posebej in z drugimi argumenti dokazovati, kako 
nujno potrebno je razširiti mrežo obrtnih delavnic. Širjenje mreže obrtnih de- 
lavnic kaže le na videz na ekstenziven razvoj obrti. Če si bomo uspešno priza- 
devali, da bomo skladno s povečanjem števila obrtnih delavnic razvijali tudi 
naprednejše in sodobnejše proizvodne in tehnološke postopke in ustrezajočo 
strukturo po vrstah oziroma strokah, je tako širjenje obrti intenzivno/ Obrtna 
dejavnost se mora zato razvijati skladno s porastom tehničnega in ekonomskega 
potenciala določenega območja in skladno z razvojem družbenoekonomskih 
odnosov. V nasprotnem primeru pa lahko. povzroči občutne motnje v splošnem 
gospodarskem razvoju, še posebej pa v prizadevanjih za rast življenjskega 
standarda občanov. 

Ta dejstva bi morala dobiti ustrezen odraz že v občinskih družbenih planih 
za prihodnje leto, prav .posebno pa še v 7-letnem planu gospodarskega razvoja 
v posamezni družbeno-politični skupnosti, ne samo glede razvojnih tendenc 
in smernic, temveč tudi glede materialnih pogojev za poslovanje obstoječih 
obrtnih organizacij in materialnih pogojev za razširjeno reprodukcijo te gospo- 
darske panoge. 

Dotaknil bi se še problema, ki se je pojavil z ukinitvijo splošnega zikona 
o stanovanjski skupnosti, po katerem prehajajo tudi servisi teh skupnosti v se- 
danji obliki. Kot je iz materialov razvidno, je bilo po podatkih statističnega za- 
voda po stanju 30. 6. 1964 v Sloveniji 692 servisov z okrog 3 100 zaposlenimi 
delavci in okrog 112 vajenci. Ker so obstoječi servisi po večini nastali iz obrtnih 
delavnic, predlagajo zbornice, da sprejme priporočilo občinskim skupščinam, 
da se obstoječi servisi, ki imajo pogoje, preoblikujejo v družbene obrtne orga- 
nizacije, da se izkoristijo razpoložljivi poslovni prostori, delavna sredstva in 
strokovni kadri. Kolikor pogoji niso podani, bi kazalo posamezne servise pri- 
ključiti obstoječim obrtnim organizacijam. Kapacitete obrtnih storitev so še 
vedno premajhne, da bi krile naraščajoče potrebe, zato so potrebni pravočasni 
ukrepi za vključitev servisov v družbeno obrt. Kakor je znano, so pričele ob- 
činske skupščine že ukrepati v zvezi s preoblikovanjem teh servisov. 

Z zaostritvijo pogojev v sistemu kreditiranja gospodarstva se je posebno 
zaostril problem obratnih sredstev na področju obrti. Večina obrtnih podjetij 
ima zelo nizka stalna obratna sredstva. Tudi iz investicijskih skladov v druž- 
beno-politični skupnosti so obrtna podjetja dobila za obratna sredstva le mini- 
malne kredite. Glede na porast cen reprodukcijskega materiala in glede na ne- 
redno dobavo v nekaterih obrtnih strokah zaradi nezadostnih obratnih sredstev 
zaostaja obseg proizvodnje oziroma storitev. Pri sedanjem sistemu obrt iz banč- 
nih sredstev ne more dobiti niti kratkoročnih kreditov za povečanje zaloge in 
podobno. V posebno težkem položaju so obrtna podjetja gradbeno montažne de- 
javnosti, ki po obstoječih predpisih in bančnih navodilih ne morejo dobiti od 
investitorja avansa za izvajanje del, ker nastopajo samo kot kooperanti večjih 
gradbenih podjetij pri gradnji raznih objektov; investitor da lahko avans le 
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osnovnemu izvajalcu, to je gradbenemu podjetju. Ker ni pričakovati, da bi v 
krajšem času dosegli spremembo predpisov, bodo morale obrtne organizacije 
sklepati pogodbe kot soizvajalci, gradbena podjetja kot naslovni izvajalci pa 
bodo morala pogodbeno odstopati ustrezen del avansa tudi obrtnim organiza- 
cijam, če hočemo vsaj deloma reševati to vprašanje. 

Glede na kritičen položaj je gospodarska zbornica priporočila obrtnim orga- 
nizacijam, da iz sredstev skladov v letošnjem letu predvsem povečujejo lastna 
obratna sredstva, kljub velikim potrebam po dopolnitvi opreme in drugih in- 
vesticij. Zasebne obrtne delavnice obratnih kreditpv po veljavnih predpisih pri 
bankah sploh ne morejo dobiti. Ker se to vprašanje že več let ne reši, je gospo- 
darska zbornica okraja Ljubljana na inciativo zasebnih obrtnikov organizirala 
ustanovitev posebne hranilno-kreditne zadruge, ki bo zbirala prosta sredstva 
samostojnih obrtnikov in gostilničarjev ter dajala kredite svojim članom. 

Izredno pomembno področje pri razvoju obrti so kadri. Hiter razvoj in pove- 
čanje potrošnje tehničnih predmetov trajnejše vrednosti in razvoj motorizacije 
je ne samo povečal potrebo po servisnih in obrtnih uslugah, temveč zahteva tudi 
povsem novfe profile kadrov v podjetjih in delavnicah, ki bi morale te naprave 
vzdrževati in popravljati. Klasični obrtni poklici ne morejo več kriti nastalih 
potreb. To zahteva tudi odločno in pospešeno preorientacijo vzgoje strokovnih 
kadrov za obrt iz dosedanjega klasičnega vajenskega šolstva, na ustrezen, 
sodoben in uspešen koncept šolanja teh kadrov. Obstoječe strokovne šole v tem 
pogledu v zadnjih letih niso dosegle vidnejšega napredka, saj so se odgovorni 
kadri le v manjši meri posvetili napredku in izpolnjevanju sistema strokovne 
vzgoje; bolj so se namreč ukvarjali s problemom financiranja svojih zavodov, 
ker tudi to vprašanje ni bilo rešeno. Ce hočemo doseči potreben napredek na 
področju vzgoje strokovnih kadrov, so najprej potrebna pomembna vlaganja, 
predvsem pa je nujno zagotoviti trajne in zadostne vire za poslovanje obstoje- 
čih strokovnih šol in za ustrezen nadaljnji razvoj mreže strokovnih šol in omogo- 
čiti strokovnim kadrom, da se posvetijo vzgoji, ne pa da se izživljajo predvsem v 
iskanju potrebnih sredstev za obstoj šole. 

Prav v zvezi s tem, dovolite tovariši poslanci, da posredujem predlog naše 
zbornice, ki naj pomaga rešiti to vprašanje. 

Problem vzgoje strokovnih kadrov je prav gotovo najbližji gospodarstvu, 
ker je zainteresirano in mora skrbeti za ustrezno materialno osnovo strokovnega 
šolstva. Gospodarstvo je prvenstveno zainteresirano, da imajo strokovne šole 
sodobna učila, sodobne učne delavnice, da omogoči vajencem in učencem šol 
uspešen praktičen pouk v taki meri, da se bodo mogli vključiti v proizvodnjo 
v podjetju tudi na najsodbnejših strojih. Da je gospodarstvo zainteresirano za 
reševanje te problematike in da je pripravljeno pomagati, dokazujejo nekateri 
zgledni primeri industrijskih šol, nadalje center za vzgojo kadrov v blagovnem 
prometu, kjer se je vsebina strokovnega pouka že prilagodila dejanskim potre- 
bam prakse. Da pa bo gospodarstvo to svojo pripravljenost lahko realiziralo, 
mu je potrebno to tudi omogočiti v taki obliki, ki je za gospodarske organizacije 
sprejemljiva in ki hkrati zagotavlja, da bodo to svojo dolžnost izpolnjevale tudi 
tiste organizacije, ki iz kakršnihkoli vzrokov niso pripravljene vlagati sredstev 
v vzgojo kadrov. Gospodarska zbornica naše republike predlaga, da bi se pri- 
spevek gospodarskih organizacij za samofinanciranje strokovnega šolstva zbiral 
v obliki dopolnilnega članskega prispevka okrajnim gospodarskim zbornicam. 
Ta dopolnilni prispevek bi se določil po diferenciranih stopnjah za posamezna 
gospodarska področja ali panoge. Tega prispevka pa bi bile oproščene tiste go- 
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spodarske organizacije, ki same neposredno in samostojno financirajo svoje in- 
dustrijske šole kot npr. Litostroj, rudniki, železarne itd. Sredstva, ki bi se 
zbrala pri okrajnih zbornicah iz naslova »dopolnilnega članskega prispevka«, bi 
se odstopala medobčinskim skladom za financiranje šolstva kot strogo namen- 
ska sredstva. Ta dopolnilni prispevek bi bil za vse gospodarske organizacije ob- 
vezen (obligatoren.) Te obveznosti ne moremo istovetiti z obveznimi prispevki, 
ki imajo fiskalni značaj, oziroma fiskalni namen. Gre namreč za organizirano 
akcijo samega gospodarstva, da v lastnem interesu ureja svoje probleme. Zna- 
čaj in pomembnost strokovne vzgoje pa zahteva trajnost sistema in solidno ma- 
terialno osnovo strokovnega šolstva. Da bi se pripravljenost gospodarstva lahko 
realizirala in stališča zbornice lahko izvedla v praksi, pa želimo in potrebujemo 
podporo Skupščine, ki naj sprejme ustrezna stališča in priporočila. 

Brez organizirane skrbi gospodarstva za svoj kadrovski potencial in ustrez- 
ne trajne oblike, ki naj zagotavljajo obvezno, neposredno udeležbo gospodarskih 
organizacij, v bodoče ni mogoče vzdrževati niti sedanjih strokovnih šol, še manj 
pa organizirati uspešno strokovno šolstvo, ki bo sposobno kriti kadrovske po- 
trebe našega gospodarstva, ki se vedno bolj razvija. 

Gospodarske zbornice si bodo še nadalje prizadevale, da se bodo stališča 
Skupščine SR Slovenije ter sklepi, sprejeti na 9. seji našega upravnega odbora, 
uspešno izvajali. Zbornice so v letu 1964 aktivno delale na uresničevanju pri- 
poročil Skupščine ravno po teh vprašanjih. Tako so na primer vse zbornice 
pristopile k reorganizaciji strokovnih organov, formirale samostojne svete za 
obrt in komunalno gospodarstvo, nekatere tudi ločene organe za'ti gospodar- 
ski področji, osnovale plenume panog, organizirale posebne komisije za razvoj 
zasebne obrti in podobno. Rešitve so raznolike, izbrane oblike pa so bile odvisne 
od konceptnih osnov, ki so jih posamezne zbornice zastavile, pač glede na go- 
spodarsko moč in številnost obrtnih organizacij in delavnic na svojem območju. 
To delo bodo zbornice nadaljevale z izdelavo profilov in učnih načrtov za posa- 
mezne obrtne poklice, pri čemer pa se morajo poleg zborničnih organov močneje 
angažirati tudi strokovne šole in druge ustanove, ki jim je poverjena skrb za 
strokovno vzgojo. V izdelanih profilih je potrebno vsaj za prehodno obdobje 
diferencirati predpisano šolsko izobrazbo in s tem omogočiti vključitev v obrtne 
poklice tudi mladini, ki ni mogla dovršiti osemletke. 

V zadnjem letu opažamo upadanje mladine v nekaterih deficitarnih strokah. 
Zaradi nezadostnega dotoka novega kadra, nekatere uslužnostne obrtne stroke 
konstantno upadajo, kot npr. sedlarstvo, brusaštvo, ščetarstvo, dežnikarstvo, 
krovstvo, kleparstvo, vulkanizacija itd. Poseben problem je vključevanje žen- 
ske mladine v obrt. Ker ni znana pestrost in primernost številnih obrtnih pokli- 
cev, se ženska mladina vključuje le v nekatere klasične obrtne poklice. Prav 
zato bodo gospodarske zbornice v prihodnjih mesecih z dobro pripravljenimi 
akcijami po šolah seznanjale mladino z vsemi obrtnimi poklici, ki so primerni za 
učenje. 

Na koncu pa mi dovolite, da se dotaknem še nekaterih konkretnih proble- 
mov. V razpravi je bilo omenjeno, da se naša obrt uspešno vključuje v izvoz, 
da pa ima neverjetne težave pri uvozu kritičnega reprodukcijskega materiala, 
predvsem tistega, ki ga naše gopodarstvo danes še ne proizvaja. Obrt kot pa- 
noga ima velike težave pri dodeljevanju nujno potrebnih deviznih sredstev. Želel 
bi osvetliti obrt kot panogo, v luči naše devizne bilance in pokazati, v kakšni meri 
se obrt vključuje v skupne napore izvoza in koliko dobiva od centralnega de- 
viznega fonda sredstev za uvoz. 
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Zaradi spremenjenih, izboljšanih tehnoloških procesov in razširitve obrtnih 
kapacitet bi podjetja potrebovala iz leta v leto večja devizna sredstva. Situacija 
pa je povsem drugačna. Od obrti se pričakuje in tudi planira hitrejši razvoj, da 
osvaja nove proizvode, nudi kvalitetnejše storitve, izpolnjuje tehnologijo, uvede 
delitev dela itd. Glede oskrbe s potrebnim reprodukcijskim materialom pa za- 
devni ukrepi ne upoštevajo planskih predvidevanj. Tako je oskrba z domačimi 
kritičnimi materiali in z nadomestnimi deli skrajno pomanjkljiva in neredna, 
oskrba obrti z reprodukcijskimi materiali iz uvoza pa je prav v diametralnem 
nasprotju s predvidevanji družbenih planov in doseženim obsegom storitev in 
proizvodnje. Glede na intencije, da se odpravijo v čimvečji meri oblike admini- 
strativnega dodeljevanja deviz, se devizne kvote po generalnem dovoljenju od 
leta 1961 zmanjšujejo. Obrti so dobile od leta 1959 dalje naslednja devizna sred- 
stva: leta 1959 je za potrebe obrti bilo odobrenih skupno 120 milijonov obračun- 
skih dinarjev; leta 1960 — 265 milijonov dinarjev, leta 1961 — 167 milijonov 
obračunskih dinarjev, leta 1962 — 106 milijonov obračunskih dinarjev, leta 
1963 — 53 milijonov obračunskih dinarjev, leta 1964 enako 53 milijonov obra- 
čunskih dinarjev, za leto 1965 pa se zaenkrat predvideva samo 27 milijonov 
dinarjev oziroma 50 % deviznih sredstev, ki so bila odobrena v letošnjem letu. 

Da je to popolnoma v razkoraku s potrebami in da tako stanje zavira vklju- 
čevanje obrti na zunanje tržišče, dokazujejo tudi naslednji primeri: 

V zadnjem času je nastala zlasti kritična situacija pri kemičnih čistilnicah. 
Vsakodnevno se vrste pismene in telefonske urgence s strani prizadetih obrtnih 
podjetij. Čistilnice bodo morale prekiniti z delom zaradi pomanjkanja tistih 
potrebnih kemikalij, ki se uvažajo in ki jih v našem gospodarstvu trenutno 
ne moremo dobiti. S tem ne bodo prizadeti samo državljani, za katere te delav- 
nice delajo usluge, ampak tudi zdravstveni zavodi, industrijska podjetja, ki 
koristijo usluge kemičnih čistilnic. Zelo kritičen položaj je V Kopru. Kemična 
čistilnica ima pogodbo s podjetjem Brodokomerc. V njegovem imenu je pre- 
vzela čiščenje na naših in tujih ladjah, nima pa potrebnih kemikalij, da bi to na- 
logo lahko opravila. To pa seveda vpliva na zmanjšani devizni priliv. Prav nič 
bolje pa ni tudi glede uvoza rezervnih delov za uvoženo opremo. Zaradi pomanj- 
kanja pletilnih igel in igel za čevljarske stroje bosta morala ustaviti delo zavod 
za zaposlovanje invalidov v Kočevju in Kranju. Tudi ostala podjetja stoje pred 
odločitvijo, kako se bodo znašla v sedanji situaciji. Obrtno čevljarsko podjetje 
Rožnik-Ljubijana si je začasno pomagalo na ta način, da si je izposodilo nekaj 
sto komadov igel. Če mu to ne bi uspelo, bi morali ustaviti delo na nekaterih 
strojih. Se cela vrsta je takih in podobnih primerov. Naj zaključim z ugotovit- 
vijo, da pa je nasprotno devizna bilanca obrti dosti ugodnejša. Iz CDF je 
bilo za potrebe obrti odobreno 53 milijonov obračunskih dinarjev, delež samo 
domače obrti pa znaša 748 milijonov obračunskih dinarjev. Ce pa še upošte- 
vamo, da se obrt vključuje v izvoz kot kooperant in da v veliki meri pomaga 
finalistom, je njen delež v izvozu še mnogo večji. Ker je za leto 1965 previ- 
đeno le 50'% deviznih sredstev v primerjavi z letošnjim letom, to je le 27 mi- 
lijonov obračunskih dinarjev, želim pozoriti na to, da bo taka odločitev ustva- 
rila še večje težave pri nabavi kritičnega materiala. 

Materiali in današnja razprava ugotavljajo, da bi gospodarska zbornica 
naše republike morala za potrebe obrti formirati poseben zavod, ki bi pro- 
gramiral in pomagal obrtnim organizacijam in tudi občinam. Dovolite mi, da 
vas obvestim, da je predsedstvo naše zbornice o tej stvari že večkrat razpravljalo. 
Zadnjič je razpravljalo prejšnji mesec. V razpravah pa so se pokazale najrazlič- 
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nejše težave okoli organizacije takega zavoda. Predvsem so to kadrovska vpraša- 
nja, vprašanje potrebnih sredstev, predvsem pa vprašanje, kako naj se tak zavod 
najbolj učinkovito vključi v naše gospodarstvo. Podoben zavod je namreč že ob- 
stojal. Pokazal pa je slabe razvojne rezultate in je bil zato likvidiran. Danes 
imamo v Sloveniji precej zavodov, ki niso kos svojim nalogam. Zato se mi zdi, 
da je treba to vprašnje res temeljito proučiti. Če ustanovimo nov zavod, 
nas stane toliko in toliko, najprej pa je novi organizaciji treba zagotoviti 
ustrezne kadre in potrebna sredstva. Prav ta vprašanja pa se temeljito pro- 
učujejo. Upam, da bo v letu 1965 prišlo na podlagi teh poprejšnjih temeljitih 
proučitev do realizacije tega predloga. 

Predsedujoči Janez Hočevar: Besedo ima poslanka Marija Alt. 

Marija Alt: Tovariši in tovarišice! Problem, na katerega želim opo- 
zoriti, po svoji vsebini ne sodi povsem v snov današnje razprave. Ker pa je v 
materialih govora o servisih stanovanjskih in krajevnih skupnosti, bi rada opo- 
zorila predvsem na dejstvo, da servisi niso v celoti obravnavani. Če izhaja- 
mo iz predpostavke, da je bil osnovni namen teh servisov pomagati pred- 
vsem zaposleni družini — to izhaja tudi iz poročila začasnega odbora za 
proučevanje servisne in storitvene dejavnosti — so po mojem, mnenju tu 
najvažnejši obrati družbene prehrane. Ne zanikam dejstva, da večina servisov 
stanovanjskih in krajevnih skupnosti ni opravičila olajšav pri raznih družbenih 
dajatvah. Tega pa si ne bi upala trditi za obrate družbene prehrane. Upošte- 
vajoč družbeni in ekonomski pomen le-teh bi problem le preveč poenostavili, 
če bi obrate družbene prehrane spremenili v redne gostinske obrate. 

Širša razprava o tem problemu, kot sem že omenila, sicer ne spada na 
današnji zbor. Mislim pa, da smo s to problematiko premalo seznanjeni, če- 
prav ima daljnosežne tako družbene kot ekonomske posledice. Zato pred- 
lagam zboru, da problematiko družbene prehrane in obratov družbene prehrane 
postavi kot posebno točko na dnevni red enega izmed svojih prihodnjih 
zasedanj. 

Svoj predlog utemeljujem samo z nekaterimi dejstvi. 
Prvič: Prehrana delavca na delovnem mestu pri nas ni urejena. 
Drugič: Na eni strani težimo za tem, da sta oba starša v družini zaposlena, 

vzporedno pa ne rešujemo problema, kako to družini omogočiti. 
Tretjič: V vseh večjih centrih je v različnih šolah mnogo mladine, vpra- 

šanje njene prehrane pa ni rešeno. 
Četrtič: Zdravstvena služba bi nam lahko s statističnimi podatki dokazala, 

koliko naših delovnih ljudi bi se moralo zdraviti z dieto. Ker pa ni dietnih 
kuhinj, se ne morejo uspešno zdraviti. Posledica tega je: bolniški stalež, bol- 
nica in končno v mnogih primerih tudi zdravilišče. Je to ceneje? 

Vsa ta dejstva dajejo družbeni prehrani poseben pomen., V zadnjem času 
lahko beležimo nekaj poskusov reševanja tega problema. V Mariboru, Kranju 
in v občini Bežigrad v Ljubljani pripravljajo načrte za večje obrate družbene 
prehrane. Vsi ti načrti so zasnovani na načelih poslovanja servisov stanovanj- 
skih skupnosti. V drugih občinah, kot npr. v Trbovljah, proučujejo ta problem. 
Toda kaj sedaj? Prav zato sem trdno prepričana, da je predlog o posebni raz- 
pravi o družbeni prehrani več kot umesten. Razprava naj da osnovni koncept 
tej panogi gospodarske dejavnosti, nakaže njen razvoj in naj da družbeni pre- 
hrani mesto ter perspektivo, ki ji gre in ki jo glede na družbeni in ekonomski 
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pomen tudi zasluži. Iti mimo tega problema s parolo: »Vsakdo naj se znajde, 
kot se zna in more« je družbeno in ekonomsko neutemeljeno. To pomeni 
korak nazaj. Istovetiti vsakodnevno prehrano delovnega človeka s komercial- 
nim gostinstvom, pa smatram za družbeno neodgovorno. Prepričana sem, da 
to ni samo problem, ki bi ga moral reševati Socialno-zdravstveni zbor v skrbi 
za zdratvo prehrano; gre za skrb zdravega, za delo sposobnega proizvajalca, 
gre za večjo produktivnost dela, gre torej za resnično dalekosežno ekonomiko. 

Predsedujoči Leopold Krese: Besedo ima poslanka Tončka Djurič. 

Tončka Djurič: Prikazala bom nekatere splošne probleme obrti in 
osnovno problematiko obrtnih podjetij v občini Maribor-Center. 

Za obrtne gospodarske organizacije je značilno, da so to manjša podjetja, 
obrati proizvodnega značaja in uslužnostna obrtna podjetja, katera opravljajo 
razne storitve za potrebe potrošnikov. Proizvodnja ni specializirana kot v indu- 
striji, ker je v glavnem individualna in je v njej več ročnega kot strojnega 
dela. Tak način proizvodnje pa vpliva na nizko produktivnost, ki je v obrtnih 
gospodarskih organizacijah znatno nižja kot v industriji. 

V našem okraju je v letu 1962 družbeni bruto proizvod na zaposlenega v 
industriji znašal 3 milijone 970 000, v obrti pa samo 1 milijon 860 000 ali 46 %. 
Kljub nizki produktivnosti pa ne moremo v obrti govoriti tudi o nizki storil- 
nosti, ker je zaradi individualnih naročil potrebna večja strokovna usposob- 
ljenost. Organizacija dela v obrti se bistveno razlikuje od one v industriji. 
Zaradi maloštevilnega tehničnega in ekonomskega kadra so v obrtnih podjetjih 
večinoma direktorji tisti, ki se bavijo z organizacijo in problemi produktivnosti 
oziroma storilnosti. Od njihove pravilne politike v vodenju podjetja je v 
glavnem odvisen uspeh celotnega poslovanja. Razdrobljenost kapacitet v posa- 
meznih obrtnih dejavnostih je pogojena s posebnim načinom proizvodnje, kar 
velja še posebno za storitveno obrt, ki mora biti čim bližje svojemu odjemalcu. 
To je tudi eden izmed glavnih vzrokov, da v obrti še ni prišlo do take kvalitet- 
ne spremembe, kot se je izvršila na primer v industriji. Način proizvodnje, 
finančna politika, vzgoja kadrov v sodelovanju s podjetji istih ali sorodnih 
strok, še niso dosegli takih oblik, kot jih zahteva socialističen način gospo- 
darjenja. 

Res je, da v obrti ne moremo izkoristiti vseh tistih prednosti, ki jih ima 
veliko industrijsko podjetje, vendar pa se tudi v obrti v določenih - pogojih 
pojavlja nujnost povečanja obsega s spojitvijo manjših obratov. Predvsem 
se pojavi zahteva po večjem obrtnem podjetju tedaj, če podjetje dela za 
potrebe industrijskega podjetja. Izboljšanje organizacije proizvodnje in kvali- 
tete proizvodov in uslug zahteva vključevanje strokovnjakov, kar pa mala 
obrtna podjetja le s težavo dosežejo. 

Nekatera obrtna podjetja so že prerasla obrtniški način dela. Ta podjetja 
imajo že malo serijsko proizvodnjo. Za veliko število obrtnih podjetij lahko 
rečemo, da so opustila uslužnostno dejavnost in postala proizvodna. Proizvodna 
podjetja pa so se začela baviti z najrazličnejšimi deli. Podjetja so prevzemala 
dela ne glede na to, ali so imela za to potrebne kadre, opremo, finančna sred- 
stva in ustrezno organizacijo. Delavec naj bi obvladal vsa dela, kar pa je po- 
polnoma nemogoče. Takšno stanje se potem odraža v storilnosti, kvaliteti in 
ceni. Prav zaradi tega takšna podjetja niso sposobna stopiti v kooperacijo z 
industrijo, kar je logična pot proizvodne obrti. Razen storitvenih obrtnih pod- 
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jetij se bavijo s storitvami in uslugami tudi servisi krajevnih skupnosti. Ravno 
tako kot obrtna podjetja tudi servisi krajevnih skupnosti opravljajo dela, za 
katera niso poklicani. Da so servisi in storitvena podjetja prevzemala proiz- 
vodne naloge, si tolmačimo s tem, da so njihove kapacitete predimenzionirane 
in da organizacije težijo za čim večjim dohodkom, kar je z gledišča podjetij 
razumljivo. 

Poseben problem v obrti so investicije. Pomembnejša investicijska vla- 
ganja v obrt je opaziti od leta 1957 dalje. Investicijska sredstva so se vlagala 
predvsem za proizvodno obrt, ker so proizvodna podjetja imela dobro konjunk- 
turo na tržišču in so bila zaradi tega kreditno sposobna. Večjih investicij s 
strani obrtnih podjetij iz njihovih lastnih virov ni bilo. Obrtni obrati, kot 
manjše gospodarske enote, niso mogli ustvarjati zadostnih amortizacijskih ali 
akumulacijskih sredstev, da bi nabavljali in obnavljali nova osnovna sredstva. 
Zaradi tega je danes zastarelost strojne opreme v obrti velika. Obstoje še vedno 
obrtni obrati, ki imajo zelo slabe pogoje za delo. Zasebna obrt je zaradi eko- 
nomskih instrumentov, predvsem pa zaradi davčne politike upadla. 

Na koncu naj omenim še poseben problem v obrtni panogi šušmarstvo. 
Sušmarstvo je odraz ekonomske nerazvitosti družbene in zasebne obrti. Ne- 
zadostna razvitost družbenega sektorja, stagnacija in upadanje zasebnega sek- 
torja ter vedno večje potrebe po vzdrževanju novih proizvodov so ugodno 
vplivali na razvoj šušmarstva. 

V sedanjih pogojih poslovanja ne moremo pričakovati, da bi prišlo do 
kakšne večje družbene delitve dela in specializacije, kar pa je pogoj, da se lahko 
poveča produktivnost in da se uveljavi boljše izkoriščanje kapacitet. Da neke 
mere to lahko dosežemo s spojitvijo nekaterih podjetij, s poslovnim sodelova- 
njem z obrtnimi podjetji in s kooperacijo z industrijo. Primerjava dosežene 
vrednosti obrtne proizvodnje in storitev z vrednostjo celotnega gospodarstva 
v občini nam nudi približno sliko gospodarske moči te panoge. Po statističnih 
podatkih je obrt v občinski skupščini Maribor-Center dosegla naslednjo vred- 
nost proizvodnje in uslug — navajala bom samo v odstotkih: 

V letu 1959 8,3 °/o, 1960 8,7 %, v letu 1961 8,9 %. Iz podatkov je razvidno, 
da je struktura udeležbe obrti bila v rahlem porastu. Vrednost obrtne proiz- 
vodnje in uslug v občini Maribor-Center je v obrtni proizvodnji celotnega 
okraja bila udeležena v odstotkih: leta 1959 37,5 %, leta 1960 36,4 %, leta 1961 
33,8'%. Vrednost obrtne proizvodnje je bila v upadanju. Bodoči razvoj obrti 
bo moral temeljiti na stvarnih potrebah in analizah, ki bodo upoštevale sodo- 
ben tehnološki razvoj in oceno gibanja proizvodnje na splošno in industrijske 
proizvodnje posebej. Temeljite priprave bo treba narediti, preden se vložijo 
določena sredstva v kakšno obrt. Usluge bo potrebno industrializirati, če je 
to le mogoče. Opravljanje uslug na industrijski način v obrti je danes samo 
še vprašaiije časa. Malo je uslug, ki bodo ostale v sedanjem omenjenem obrt- 
niškem krogu. 

Sedanje stanje obrti karakterizirajo predvsem zastarela osnovna sredstva, 
tako poslovnih prostorov kot opreme, slab kvalifikacijski sestav kadrov, nizka 
akumulativnost in pomanjkanje kapacitet. Pičla sredstva ne dajejo pogojev, 
da bi obrt svoja sredstva vlagala v družbeni standard, kar je danes pogoj 
za pridobitev strokovnega kadra. Ce analiziramo celotni dohodek, ugotovimo, 
da je bil najmočnejši.porast dosežen v letu 1961, najnižji pa v letu 1963. Ob 
upoštevanju povprečnega zvišanja cen uslugam za okoli 10 ®/o, pa ugotovimo 
celo stagnacijo. Dosedanja vlaganja v razširjeno reprodukcijo so bila znatno 
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premajhna, da bi lahko dosegli večji razvoj te panoge gospodarstva. Od skup- 
nih vlaganj v letih 1960—1963 predstavljajo sredstva podjetij skupno z odstop- 
ljenim delom družbenih dajatev 74%, dočim predstavljajo ostala družbena 
sredstva le 26 %. Vzroke, ki so vplivali na tako stanje obrti, je torej potrebno 
prvenstveno iskati v nezadostnem vlaganju sredstev za razširjeno reprodukcijo. 
Pri obravnavi dosedanjega neenakomernega in neskladnega razvoja obrti, v 
primerjavi z drugimi panogami gospodarstva, je potrebno oceniti občinsko 
politiko do te panoge. Ta se je v največji meri odražala v načinu in višini od- 
merjanja družbenih dajatev uslužnostne obrti, ki je bila v tem, da se je sku- 
šalo v zadnjih dveh letih poenotiti instrumente kot podlago za odmero druž- 
benih dajatev. Leta 1962 in 1963 je bil za odmerjanje pavšalnih dajatev vzet 
kot osnova dohodek, dosežen v preteklem letu, od katerega se je dajatev iz- 
računala po enotni stopnji 15%. Od tako izračunane dajatve je bilo 75 % od- 
stopljeno podjetjem uslužnostne obrti za sklade. Tako je bilo v letu 1963 od- 
stopljeni tem organizacijam več kot 100 milijonov dinarjev. Pokazalo se je, 
da taka politika ni najbolj stimulativno vplivala na hitrejši tempo razvoja. 
Nekatera podjetja so smatrala, da poleg odstopljenega dela ni potrebno ustvar- 
jati še dodatna sredstva za sklade, temveč so ves čisti dobiček porabila za 
osebne dohodke. Odstopanje družbenih dajatev je imelo za posledico veliko 
razdrobljenost že tako pičlih sredstev, tako da ni bilo mogoče doseči pomemb- 
nejših uspehov pri investicijskih vlaganjih. Nobeno podjetje ni sposobno z 
lastnimi sredstvi reševati svojih problemov, ker teh sredstev doslej ni bilo 
mogoče vezati kot udeležbo za kredite. Zaradi pomanjkanja sredstev družbenih 
skladov so se ta največkrat trosila nesmotrno in brez večjih učinkov. Dosedanji 
predpisi, ki dajejo uslužnosti obrti ugodnejše pogoje glede družbenih dajatev, 
niso dovolj stimulativni. Sele tedaj namreč, ko podjetje s svojo dejavnostjo 
preseže 50 °/o iz naslova uslug, ima možnost, da se mu družbene dajatve pred- 
pišejo v pavšalnem znesku. 

Slaba zasedba vodilnih delovnih mest v obrti, ki je posledica nesistema- 
tičnega izobraževanja kadrov, in pomanjkanje sredstev za nakup stanovanj 
sta prav tako vzrok temu stanju. Poleg tega prehaja kvalificirana delovna 
sila v industrijo, kjer najde navadno boljše pogoje dela in možnosti za reševanje 
problemov družbenega standarda. Za hitrejši razvoj obrti pa bi bilo nujno 
potrebno doseči ravno nasprotno: obrt bi morala dobiti tehnični kader iz indu- 
strije. Vodilni kadri v obrti imajo največkrat ozke poglede na možnosti raz- 
voja v posameznih dejavnostih, kjer bi bilo mogoče doseči boljše učinke. Slabi 
pogoji dela močno vplivajo na produktivnost, organizacijo dela, kakor tudi na 
nezadostno izkoriščanje obstoječih kapacitet. Vprašanje izkoriščanja kapacitet 
z uvajanjem dveh ali več izmen ni bilo proučeno niti tam, kjer obstajajo za to 
objektivni pogoji. Marsikje bi lahko odpadlo nadurno delo in bi bil v nor- 
malnem delovnem času dosežen večji učinek in s tem zagotovljen normalen 
porast osebnih dohodkov. Znano je dejstvo, da ni bila glavna ovira za razvoj 
zasebne obrti samo napačna davčna politika, ki se je v letu 1963 bistveno 
spremenila in je že v letošnjem letu pričakovati večjih rezultatov in izboljšanje. 
Velika ovira za razvoj zasebne obrti je brez dvoma še vedno pomanjkanje 
poslovnih prostorov in neurejeno socialno zavarovanje zasebnega obrtnika. Ne- 
urejeno stanje na področju obrti so v zadnjih letih skušale rešiti stanovanjske 
skupnosti z ustanavljanjem servisov. Razvoj servisov stanovanjskih skupnosti 
pa je šel že preko pooblastil, ki so jim bila s posebnimi predpisi dana. Namen 
servisne dejavnosti je predvsem pomoč gospodinjstvom in hišnim svetom, kar 
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pa se v veliki meri zapostavlja. Servisi stanovanjskih skupnosti so pričeli pre- 
vzemati večja dela in s tem nelojalno konkurirati obrti, seveda na račun ugod- 
nosti, ki jih uživajo pri družbenih dajatvah. Ta vprašanja bo treba nujno 
urediti. 

Predsedujoči Leopold Krese: Želi še kdo razpravljati? Ce ne, menim, 
da smo razpravo k tej točki izčrpali. 

Ugotavljam, da je razprava v celoti soglašala z osnovnimi ugotovitvami na- 
ših materialov oziroma s poročilom odborov ter da jih je v marsičem dopolnila. 
Dopolnitve, ki jih je razprava prinesla, ne izpreminjajo osnovnih stališč. Prav 
tako menim, da ni potrebno, da bi sedaj po razpravi izdajali nek poseben 
dokument, priporočilo ali podobno, ker mislim, da lahko vsi ugotovimo, da se 
situacija v bistvu ni menjala, da bi zahtevala neke dopolnitve, kako novo 
resolucijo ali nova stališča, ki niso vsebovana v našem lanskem dokumentu, 
v naših lanskih stališčih in pa v zakonu in ugotovitvah ob sprejemanju zakona 
o privatni obrti. Predlagam, da le dopolnimo že sprejeta stališča na ta način, 
da povzetek razprave skupaj s poročilom pošljemo pristojnim činiteljem, kot 
občinam, ustanovam, sekretariatu, republiškemu Izvršnemu svetu, zbornici itd. 

Namen današnje razprave je bil predvsem ta, da ugotovimo sedanje stanje 
in premike, ki so nastali na tem področju v razdobju od naše zadnje razprave 
o tej problematiki. In drugič, da zavzamemo stališče o teh tako imenovanih 
servisih. 

Mislim, da je razprava ugotovila in potrdila, da ne gre ža reševanje obrti 
v starem klasičnem smislu, niti ne gre za vprašanje, kako na obrtni način 
reševati družbene potrebe naših občanov danes v modernem času, spričo mo- 
deme proizvodnje, temveč gre za reševanje potreb, družbenih potreb, usluž- 
nostnih potreb državljanom, ki se pa danes seveda drugače pojavljajo, kot so 
se pojavljale v preteklosti in ki jih je mogoče reševati samo na modern, so- 
doben in ekonomsko proizvajalni način. Pomanjkljivosti storitvene dejavnosti 
je mogoče, kot rečeno, reševati samo po normalni ekonomski poti, upoštevajoč 
ekonomske zakonitosti. Te dejavnosti ni mogoče obravnavati ločeno od celot- 
nega našega gospodarskega sistema, Namen današnje razprave je bil tudi v tem, 
da vključimo tudi to zvrst dejavnosti v razprave o graditvi našega celotnega 
družbenoekonomskega sistema. Pomanjkanje te zvrsti gospodarske dejavnosti 
se vedno bolj pojavlja, čimbolj se razvija naša moderna, sodobno tehnično 
opremljena industrija. To je pokazala vsa industrija in tudi poudarila, da 
razvoj terja vse bolj zahtevne storitve, povsem nove storitve in da je to de- 
javnost mogoče obravnavati samo kot celotni in sestavni del naše industrijske 
proizvodnje in sestavni del našega ekonomskega sistema. Ta zvrst dejavnosti, 
tako kot je danes, pomeni enega od elementov neusklajenosti našega gospodar- 
stva, naše industrijske oziroma naše gospodarske strukture in je ni mogoče 
rešiti na noben drug način, z nobenimi socialnimi ukrepi, temveč samo z eko- 
nomskimi ukrepi, upoštevajoč in uveljavljajoč ekonomske zakonitosti z vsemi 
posledicami od ustanavljanja in delavskega samoupravljanja do delitve do- 
hodka po delu, kreditiranja, možnosti gospodarjenja, pridobivanja deviznih 
sredstev in tako dalje. Mislim, če pravilno razumem, da je bila diskusija v tem 
smislu enotna. Ko govorimo, da je to dejavnost treba obravnavati samo na 
ekonomski način, potem seveda ne mislim, da velja to tudi za tako imenovane 
posebne servisne storitve, kot so npr. varstvene ustanove in razne dejavnosti, 
ki se bodo v okviru krajevnih skupnosti z združevanjem državljanov reševale 
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še tudi v bodoče. Pri tem se postavlja vprašanje, kdo je pravzaprav odgovoren 
za razvoj te dejavnosti. V prvi vrsti, kot rečeno, mora to pospeševati sam go- 
spodarski sistem; ker je to predvsem element za družbeni standard ljudi, in 
ker jo tretiramo kot gospodarsko panogo, mora biti tako kot za vse gospo- 
darstvo tudi za to dejavnost odgovorna služba. Ker pa gre večinoma za kon- 
kretno reševanje v okviru občin, so seveda odgovorne občine, samo ne po 
starem, z občinskimi objekti in ne more biti samo od tega odvisen razvoj na 
tem področju, ampak moramo omogočiti, če je treba tudi z nekaterimi novimi 
predpisi, da spodbuja to dejavnost ekonomika sama in jo omogoča. 

Tovariš sekretar Dolinšek je v razpravi ilustriral z nekaterimi podatki, 
kako se to v modernem svetu danes rešuje in ni slučaj, da imajo v modernih 
deželah z moderno tehniko institucijo, kot je bila predlagana tudi v naši 
razpravi, ki spremlja te dejavnosti; vendar taka ustanova ne obravnava stvari 
aktivistično itd., ampak odkriva ekonomske zakonitosti in pogoje, ki omo- 
gočajo, da se dejavnost še hitreje razvija. Prav bi bilo, da tudi mi koristimo 
te izkušnje in jih proučujemo. Razvijamo se v moderno, razvito deželo in mo- 
ramo z istimi instrumenti, če tako- rečem, z istimi pogoji, omogočiti, da se tudi 
pri nas na tak način, kot v moderno- razvitih deželah, te stvari razvijajo, upo- 
števajoč ekonomske principe. 

Za konec predlagam samo dva sklepa, in sicer, da povzetek te razprave 
razpošljemo tako, kot to že prakticiramo, vsem pristojnim institucijam in 
organizacijam, in pri tem nekatere konkretne predloge, npr. da naj pride na 
dnevni red skupščinskih odborov družbena prehrana, itd., posredujemo p-red- 
sestvu Skupščine, da odloči o njih, in da sprejmemo sklep, da bomo o tej pro^ 
blematiki ponovno razpravljali v drugi polovici prihodnjega leta; to predlagam 
zaradi tega, da bi tudi to bila stimulacija, da konkretneje pristopamo k reše- 
vanju pogojev za normalni in hitrejši razvoj servisnih in obrtnih dejavnosti 
in za reševanje1 teh problemov, upoštevajoč ekonomske principe in zakonitosti. 
Hkrati predlagam tudi, naj bi material za sejo v prihodnjem letu in poročevalce 
pripravila republiški sekretariat za industrijo in Gospodarska zbornica SR 
Slovenije. 

Zeli še kdo razpravljati o predlaganih sklepih? Če ne, potem smatram, 
da je predlog sprejet. S tem' je zaključena 3. točka dnevnega reda in sledi 
ločena seja obeh zborov. Gospodarski zbor nadaljuje sejo takoj v tej dvorani. 
Hvala lepa! 

Predsednik Leopold Krese: Prehajamo na 4. točko dnevnega 
reda, in sicer na razpravo o problematiki uvajanja 42-urnega delovnega 
tednika. 

Kot gradivo ste prejeli informacijo Republiškega sekretariata za delo 
o učinkih skrajšanega delovnega tedna v prvem polletje 1964, gradivo Gospo- 
darske zbornice SR Slovenije o problematiki 42-urnega tednika in skupno po- 
ročilo začasnega odbora za proučevanje produktivnosti in zaposlovanja Gospo- 
darskega zbora in zbora za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora. 
Naknadno ste prejeli še študijo Zavoda za produktivnost dela SR Slovenije 
o problematiki prehoda vzorca gospodarskih organizacij na skrajšani delovni 
čas v Sloveniji. 

Izvršni svet nas je obvestil, da bo v razpravi sodelovala tovarišica Erna 
Podbregar, republiški sekretar za delo. Razen tega smo na sejo povabili še 
Gospodarsko zbornico SRS, Republiški svet sindikatov Slovenije, Zavod za 
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produktivnost dela, Zvezo ekonomistov Slovenije in poslance odbora za delo 
in socialno zavarovanje Republiškega zbora. Enako kot pri 3. točki dnevnega 
reda tudi tu predlagam, da vsem gostom damo besedo v razpravi, kolikor 
bodo to želeli. Ima kdo kakšen drugačen predlog? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
ta predlog sprejet in vabim goste, da se v razpravi prijavijo k besedi. Pred 
seboj imate razdeljene prijavnice in prosim, da se jih poslužite za pismeno 
prijavo k razpravi. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo od predstavnikov odborov dati ustno po- 
ročilo? Prosim! Besedo ima poslanec Andrej Lah. 

Andrej Lah: Začasni odbor za proučevanje produktivnosti in zaposlo- 
vanja Gospodarskega zbora je obravnaval problematiko skrajšanega delovnega 
časa skupaj z odborom za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora na 
osnovi materialov, ki so navedeni v predloženem poročilu. Pri obravnavanju 
problematike skrajšanega delovnega' časa sta se odbora v polni meri zavedala 
pomembnosti problemov, ki jih poraja uvajanje skrajšanega delovnega časa. 
Odbora sta se zavedala, da ustavno določilo o 42-umem delovnem tednu ne 
pomeni le izboljšanje življenjske ravni zaposlenih, temveč je uvajanje skraj- 
šanega delovnega časa na današnji stopnji razvoja našega gospodarstva eden 
izmed činiteljev, ki prispevajo k večji produktivnosti dela in pospešujejo pre- 
hod od pretežno ekstenzivnega na intenzivni način gospodarjenja. Pri ocenje- 
vanju uspešnosti prehoda na skrajšani delovni čas in pri obravnavanju pro- 
blemov, ki se s tem v zvezi pojavljajo, sta se odbora znašla v dokaj težavni 
situaciji, saj sta razpolagala le s podatki in ugotovitvami, ki se nanašajo na 
prvo polletje letošnjega leta. Kljub temu pa sta odbora skušala izluščiti nekaj 
najvažnejših problemov, ki so se pokazali v tem relativno kratkem obdobju 
in podčrtati pozitivne pojave, da bi lahko v zaključkih nakazala možno pot 
za odpravljanje pomanjkljivosti. Pri tem sta odbora izhajala predvsem iz na- 
slednjih ugotovitev: 

1. Uspešno uvajanje skrajšanega delovnega časa je skrb vse družbe, za- 
radi česar je nujno, da poteka ta proces organizirano. Določeni pojavi pa ka- 
žejo prav na nasprotne težnje. Pri tem mislim predvsem na dejstvo, da niso 
obdelani in znani specifični pogoji posameznih panog glede na uvajanje skraj- 
šanega delovnega časa, glede tega smo več ali manj prepuščeni ugibanju. 
Nadalje ne razpolagamo ali vsaj v času, ko sta odbora obravnavala to pro- 
blematiko, nismo razpolagali s pregledom vseh delovnih organizacij, ki so 
uvedle skrajšani delovni čas. Nekatere delovne organizacije so kar samovoljno 
uvedle skrajšani delovnik, čeprav je postopek za uvedbo skrajšanega delovnega 
časa predpisan. 

Komisije družbeno-političnih skupnosti, ki naj bi bili pomembni činitelji 
pri uvajanju skrajšanega delovnega časa, niso v celoti in povsod izpolnile 
svojih nalog. Skoraj povsem je zanemarjeno vprašanje prilagajanja družbenih 
služb in terciarnih dejavnosti novim pogojem, ki jih prinaša skrajšani de- 
lovni čas. 

2. Kriteriji za prehod na obratovanje v pogojih skrajšanega delovnega 
časa so jasno določeni. Osnovna značilnost, ki izhaja iz podatkov za letošnje prvo 
polletje, pa je, da so podjetja v večini primerov sicer povečala proizvodnjo, 
vendar na račun močnega porasta zaposlenih in nadurnega dela ter tako rela- 
tivno malo povečala produktivnost dela in nezadovoljivo izrabila delovni čas. 
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3. Kljub načelno osvojenemu spoznanju, da je lahko prehod na skrajšani 
delovnik uspešen le na osnovi temeljito izvršenih priprav ter izdelanih eko- 
nomskih, finančnih in drugih ukrepov za povečanje produktivnosti dela in pro- 
izvodnje, pa v praksi opažamo prav nasproten pojav. Mnoge delovne organiza- 
cije zaradi težnje po čim hitrejšem prehodu podcenjujejo pomembnost ukrepov 
za prehod na skrajšan delovni čas. Ukrepi za večjo proizvodnjo, boljšo orga- 
nizacijo in boljše izkoriščanje zmogljivosti so v analizah za prehod na 42-urni 
delovni teden preveč splošno zastavljeni, da bi lahko pričakovali njihovo do- 
sledno uresničitev v krajšem časovnem obdobju. 

Nadalje posvečajo delovne organizacije premajhno pozornost razširjenemu 
in poglobljenemu sodelovanju, kot enemu izmed pomembnih načinov, da pove- 
čajo in pocenijo proizvodnjo. Tudi spremljanje rezultatov poslovanja v pogojih 
skrajšanega delovnega časa je često le formalno. V mnogih delovnih organi- 
zacijah ni strokovnih služb, ki bi lahko izdelale elaborat za uvedbo skrajšanega 
delovnega časa in ki bi omogočile, da se izvajajo predvideni ukrepi. Ob pre- 
majhni pomoči strokovnih institucij so taki poskusi že s samo uvedbo skraj- 
šanega delovnega časa obsojeni na neuspeh. 

Večina delovnih organizacij ne uvaja skrajšanega delovnega časa posto- 
poma, temveč takoj uvede 42-urni delovni teden, pri čemer se ne zaveda, da 
je pri takem delovniku le 39 dejansko opravljenih delovnih ur na teden. Če pa 
upoštevamo vse tiste izostanke in izgube znotraj delovnega časa, je pa seveda 
tudi število teh ur neprimerno zmanjšuje. 

Navedel sem le nekatere izmed ugotovitev, na osnovi katerih se lahko v 
bodoče zagotovijo uspešnejše priprave za uvajanje skrajšanega delovnega časa. 
Med priporočili odborov, ki so navedeni v poročilu, poudarjam predvsem po- 
trebo, da se proučijo pogoji, ki jih imajo' posamezne panoge za prehod na skraj- 
šan delovni čas. Treba je proučiti in podvzeti ukrepe v tistih podjetijh, ki niso 
izpolnila kriterijev za uspešno poslovanje v pogojih skrajšanega delovnega 
časa. Poudarjam tudi potrebo, da se postopoma skrajšuje delovni čas, kar še 
posebej velja za večje delovne organizacije. Posebej pa opozarjam na ugoto- 
vitev odborov, da bo morala gospodarska zbornica v bodoče postati organizator 
in nosilec proučevanja pogojev za prehod na skrajšani delovni čas in posrednik 
izkušenj na tem področju. Pri tem poudarjam besedo organizator, ker ne mo- 
remo pričakovati, da bi lahko ena sama institucija v celoti rešila in reševala 
tako težavno problematiko. 

Končno sta odbora mnenja, da v sedanji situaciji ne kaže zavirati teženj 
po uvajanju skrajšanega delovnega časa, ki se vse bolj pojavljajo v delovnih 
organizacijah. Potrebno pa bo zaostriti kriterije za prehod tako, da se izdelajo 
bolj temeljiti in celoviti, predvsem pa bolj konkretni elaborati za uvedbo skraj- 
šanega delovnega časa. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovarišica Erna Podbregar, 
republiški sekretar za delo. 

Erna Podbregar: Tovarišice in tovariši! Z ustavnim določilom, ki 
zagotavlja delavcu pravico do omenjenega delovnega časa, je hkrati zajamčeno, 
da traja delovni čas največ 42 ur v tednu. S posebnim zakonom pa se lahko 
določijo pogoji za skrajševanje delovnega časa. Izjemoma se lahko tudi pred- 
piše, da traja delovni čas v določenih dejavnostih ali v drugih, z zakonom dolo- 
čenih primerih, za omejeno dobo več kakor 42 ur v tednu, če to terja posebna 
narava dela. 
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27. člen ustavnega zakona o izvedbi ustave je že napovedal izdajo zvez- 
nega. zakona, ki naj določi roke in pogoje za prehod na krajši delovni čas. 
S posebnim odlokom je bila dana zvezni komisiji za delovni čas pravica, da še 
pred izdajo navedenega zakona organizira praktično preizkuševanje učinkov 
skrajšanega delovnega časa v določenem številu delovnih organizacij, da bi 
izsledki preizkusov služili kot podlaga za napovedani zakon. 

Stopnja gospodarskega razvoja, katero smo dosegli, zahteva in dopušča, 
da v naslednjem obdobju spremenimo delovni čas, ki prav gotovo ne more 
ostati tak, kot je bil na začetku naše gospodarske izgradnje. 2e dosežena 
stopnja gospodarskega razvoja, pomembne spremembe v tehnologiji ter upo- 
raba znanstveno-tehničnih dosežkov omogočajo povečanje delovne storilnosti 
kot enega od osnovnih pogojev za skrajšani delovni čas. 

Uresničitev omenjenega ustavnega določila zadeva na vrsto vprašanj v 
poslovanju delovnih organizacij, hkrati pa posega tudi v osebno življenje vseh 
delovnih ljudi in njihovih družin, v delovanje komune in v naše gospodarstvo 
nasploh. Uvajanje skrajšanega delovnega časa predstavlja torej pomembno 
ekonomsko-družbeno nalogo. 

V naši družbeni ureditvi tudi funkcija delavskega in družbenega uprav- 
ljanja nalaga odgovorne naloge slehernemu delovnemu človeku. Zato pre- 
vzemajo delovni kolektivi v imenu skupnosti kot v imenu posameznikov vso 
odgovornost, s kakšnim uspehom bo izpolnjena naloga, od katere je odvisen na- 
daljnji gospodarski in družbeni razvoj ter dvig življenjske ravni delovnih ljudi. 
Ne gre torej le za humanizacijo dela, kar je sicer končni cilj in globlji smisel 
skrajševanja delovnega časa, temveč tudi za sredstva za uspešno izpolnitev 
dolgoročne in pomembne naloge, za povečanje delovne storilnosti, za eko- 
nomičnost proizvodnje, ki bo zagotovila delovnim organizacijam večje uspehe 
v poslovanju in boljši materialni položaj delovnim ljudem. 

Osnovni pogoj za uspešen prehod na skrajšani delovni čas ni samo v tem, 
da se zagotovi sedanji nivo proizvodnje, temveč tudi njegovo bodočo dinamiko, 
kontinuirano rast produktivnosti ter ustrezno povečanje osebnih dohodkov. To 
pomeni, da je potrebno na posamezno delovno uro zagotoviti večjo proizvodnjo 
in višji osebni dohodek, kot ga je delavec dosegel pri 48-urnem tedniku. Kljub 
krajšemu delovnemu času se morata večati torej storilnost dela in družbeni 
proizvod. 

Povsem jasno je, da se potrebe delovnih ljudi ne bodo manjšale, ampak 
obratno večale in da bo skrajšanje delovnega časa povzročilo spremembe v 
dejavnosti posameznika. 

Tako zahtevne in odgovorne naloge pa seveda terjajo od delovnih organi- 
zacij, da se poprej lotijo temeljitih priprav in proučevanj, ki se nanašajo 
zlasti na probleme organizacije, potek delovnega procesa, probleme maksimal- 
nega izkoriščanja vseh rezerv, ki izhajajo iz boljše izrabe delovnega časa in 
bolj ekonomičnega poslovanja. 

Če gre torej za aktiviranje materialnih in subjektivnih činiteljev, da bi 
dosegli čim višjo stopnjo proizvodnje in delovne storilnosti, potem sodi skraj- 
šanje delovnega tednika med pomembne naloge našega gospodarskega napred- 
ka. Da bi v teh prizadevanjih dosegli čimvečje uspehe, potem je za delovne 
organizacije izredno pomembno, da čimbolj dosledno izvajajo priporočilo zvez- 
ne komisije o pripravah za prehod na 42-urni delovni teden in pri tem vsaka za 
sebe upošteva specifične pogoje. Šele ko izvedejo vse potrebne priprave, naj 
se odločijo za preizkus, s katerim praktično preverjajo učinke skrajšanega 
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delovnega časa, ne pa da se enostavno odločajo za prehod na 42-urni de- 
lovni teden. 

' Uvajanje skrajšanega delovnega tednika v svetu ni nov pojav. 2e dolgo 
časa se zlasti sindikalne organizacije po svetu močno prizadevajo doseči med- 
narodno-pravno ureditev trajanja delovnega časa. Posebno veliko je bilo pri- 
zadevanja za mednarodno normiranje 8-urnega delovnega dne. Z ustanovitvijo 
mednarodne organizacije dela so dobila ta prizadevanja tudi primerno orga- 
nizacijsko obliko za svojo uresničitev. Že na 1. konferenci mednarodne organi- 
zacije dela leta 1919 je bila sprejeta konvencija o 8-umem delovnem dnevu in 
48-urnem delovnem tednu v industriji. Pozneje je mednarodna organizacija 
dela sprejela še celo vrsto konvencij, s katerimi se uvaja delovni čas v posa- 
meznih strokah industrije različno, kot so npr, premogovniki, steklarne, ladij- 
ski promet, tekstilna industrija, cestni promet itd. Kasneje je bila sprejeta kon- 
vencija o 8-urnem delovniku in 48-urnem tedniku tudi v trgovini in uradih. 
Delavski predstavniki so se v mednarodni organizaciji dela zlasti v zadnjih 
letih močno prizadevali poživiti prizadevanja za mednarodno uresničitev svo- 
jih prizadevanj za nadaljnje skrajšanje delovnega časa. Leta 1961 je ta organi- 
zacija sprejela priporočilo o nadaljnjem skrajšanju delovnega časa, ki je bilo 
dejansko kompromis ostrih razprav med delavskimi predstavniki, predstavniki 
vlad in predstavniki podjetnikov že na prejšnjih zasedanjih. To priporočilo 
prej ni moglo biti sprejeto, ker so proti iniciativi delavskih predstavnikov 
nastopali tako predstavniki podjetnikov, kot tudi predstavniki nekaterih vlad. 
Pri tem so mednarodnemu aktu o skrajšanju delovnega časa zlasti nasproto- 
vali predstavniki nerazvitih držav, ki so poudarjali, da bi skrajšanje delovnega 
časa povzročilo izredno neugodne posledice za njihovo nacionalno gospodar- 
stvo, ki dosega še zelo nizko produktivnost in mora zaradi tega še vedno v 
precejšnjem obsegu ekstenzivno povečevati svojo materialno osnovo. 

Končno je bilo po številnih razpravah in večletnih pripravah sprejeto pri- 
poročilo o nadaljnjem skrajševanju delovnega časa. Tako ostre in tako dolgo- 
trajne razprave okrog priporočila dokazujejo — zato nanj tudi opozarjamo ■— 
kako zelo občutljivo vprašanje je skrajšanje delovnega časa in kako zelo je 
povezano z ekonomsko razvitostjo posameznih dežel. Priporočilo predlaga po- 
stopno skrajšanje delovnega časa, pri čemer je treba upoštevati različne na- 
cionalne prakse glede urejanja delovnega časa. Priporočilo nalaga državam, da 
v skladu .s svojimi pogoji postopoma skrajšujejo delovni čas še naprej. Skraj- 
šanje delovnega časa ne bi smelo zmanjševati zaslužkov delavcev. Posebej 
poudarja, da je treba pri skrajševanju delovnega časa še zlasti upoštevati stop- 
njo ekonomskega razvoja in možnosti vsake države, da izvede skrajšanje de- 
lovnega časa brez znižanja skupne proizvodnje in produktivnosti, razen tega pa 
je treba temeljito pretehtati doseženi napredek glede povečanja produktiv- 
nosti, upoštevajoč uporabo moderne tehnologije in avtomatizacije in nujne za- 
hteve, ki se postavljajo pred države v razvoju glede povečanja življenjske 
ravni prebivalstva. 

Pri skrajšanju delovnega časa naj bi imele prednost strćke in poklici, kjer 
prihaja do izredne fizične ali živčne utrujenosti in posredno do nevarnosti za 
zdravje delavcev, in tam, kjer večino delavcev predstavljajo žene ali mla- 
dina. V številnih državah si torej že mnogo let prizadevajo in proučujejo vpra- 
šanje skrajšanega delovnega časa, pri čemer velja pripomniti, da so mnoge, 
med njimi tudi večje in industrijsko razvite države naletele na zelo resne 
probleme in težave. Zato je zanimiva in poučna ugotovitev, da se v svetu 
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skoraj vse dežele odločajo za postopen in za posamezna področja zelo različen 
prehod na skrajšani delovni teden. Podatki iz tuje prakse kažejo, da imajo po- 
samezne države zelo različno urejeno trajanje delovnega časa in da se ta zelo 
prilagaja specifičnosti posameznih področij, oziroma tudi posameznih strok. 

Iz prakse številnih tujih dežel je vredno omeniti tudi nekatere ugoto- 
vitve, do katerih so prišle te dežele in na katere izrecno opozarjajo. Skrajše- 
vanje delovnega časa terja namreč celovite posege na področju produktivnosti 
dela, ker dajejo ti posegi najbolj učinkovite rezultate. Poleg tega so bili dose- 
ženi pomembni rezultati predvsem v tistih podjetjih, ki so zagotovila takšno 
materialno stimulacijo, ki spodbuja k boljšemu delu in uspešnejšim poslovnirn 
uspehom. 

Priprave za skrajšani delovni čas, izvršene v prvem obdobju prizadevanj 
za uresničitev ustavnega načela, lahko pri nas ocenjujemo kot pričetek pro- 
cesa, ki naj bi pospešil prizadevanja za povečanje produktivnosti in za boljše 
strokovne uspehe. To obdobje je bilo predvsem značilno kot obdobje ukrepov 
in prizadevanj vseh pristojnih činiteljev za pričetek priprav, da bi uvajanje 
42-urnega delovnega tedna sprožilo najširšo akcijo, ki bi ustvarila trajno boljše 
pogoje za povečanje produktivnosti dela. S pogoji, od katerih je odvisna ustrezna 
uvedba 42-urnega delovnega tednika, naj bi bil seznanjen čimširši krog proiz- 
vajalcev, da bi se tako spodbudilo najširše zanimanje in sprostila pobuda in 
prizadevnost za povečanje produktivnosti dela. 

Odločitev posameznih gospodarskih organizacij, ki se brez poprej snih pri- 
prav in celo protizakonito odločajo za uvajanje 42-urnega delovnega tedna, pa 
dokazujejo, da le ni bilo dovolj pojasnjevanja glede zahtevnosti in hkrati po- 
membnosti te ekonomsko-politične naloge. Skrajšanje delovnega tednika po- 
meni torej prehod od tako imenovanega ekstenzivnega na intenzivno gospo- 
darjenje, ki je pogojeno s številnimi ukrepi, zlasti na področju organizacije 
dela in izrabe številnih činiteljev produktivnosti dela. 

V prvem polletju letošnjega leta je v Sloveniji s soglasjem republiške 
komisije opravilo preizkusno uvajanje 42-urnega delovnega tedna 49 gospo- 
darskih organizacij, v 9-mesečnem obdobju pa 71. Od teh jih je 37 v zveznem, 
ostale pa v republiškem izboru. Med gospodarskimi organizacijami, ki so v 
9-mesečnem obdobju letošnjega leta opravljale preizkus, je 46 industrijskih 
podjetij, ena kmetijska, dve gozdarski, ena prometna, dvanajst trgovinskih in 
gostinskih, štiri obrtne in ena komunalna gospodarska organizacija. V navede- 
nih gospodarskih organizacijah oziroma obratih, kjer se opravlja preizkus, je 
zaposlenih 39 323 delavcev, kar pomeni, da je v preizkusno uvajanje 42-urnega 
delovnega tednika vključenih 7,4 «/o vseh zaposlenih v slovenskem gospodarstvu. 
Od navedenega števila delavcev odpade kar 85 %>, to je preko 33 000 na zapo- 
slene v industriji. Preko 6 % odpade na zaposlene v kmetijstvu in gozdarstvu 
in 5,5 ®/o na zaposlene v trgovini in gostinstvu. Ostali pa so zaposleni v drugih 
dejavnostih. 

Število gospodarskih organizacij, ki se odločajo za preizkus, stalno raste. 
Od oktobra do decembra se je na novo prijavilo spet 26 gospodarskih orga- 
nizacij. Iz podatkov o doseženih učinkih skrajšanega delovnega tednika, ki 
so jih po posebni metodologiji dolžne pošiljati vse organizacije na preizkusu, 
ugotavljamo, da je večji del gospodarskih organizacij dosegel zadovoljive re- 
zultate že v prvem polletju, v 9-mesečnem obdobju pa so v posameznih pod- 
jetjih doseženi rezultati še nekoliko boljši. Ti rezultati se kažejo zlasti v po- 
rastu proizvodnje, v uspehu poslovanja in v porastu produktivnosti. V 9-me- 
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sečnem obdobju letošnjega leta je v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta 
pri 37 industrijskih podjetjih na preizkusu porastla produktivnost povprečno 
za 14 "/o, lanskoletne ravni pa ni doseglo 5% podjetij, od katerih sta dve do- 
segli celo komaj 87'°/o lanskoletne ravni. 

Doseženi rezultati bi bili znatno boljši, če porasta proizvodnje ne bi sprem- 
ljalo čezmerno zaposlovanje, ki je značilen pojav v letošnjem letu nasploh. 
Politika ekstenzivnega zaposlovanja se je z vsemi negativnimi posledicami 
odrazila tudi v podjetijh, ki preizkusno uvajajo skrajšani delovni teden. De- 
lovne organizacije so s povečanim zaposlovanjem sicer dosegle večji obseg 
proizvodnje in relativno boljše izkoriščanje delovnih priprav, vendar pa je 
porast zaposlenosti negativno vplival na porast produktivnosti in na raven 
osebnih dohodkov. 

Podatki o gibanju zaposlenosti kažejo, da je od 49 podjetij, ki so oprav- 
ljala poskus v prvem polletju, kar 38 podjetij povečalo število zaposlenih. V 
štirih podjetijh je ostalo stanje nespremenjeno, v 7 gospodarskih oranizacijah 
pa se je število zaposlenih zmanjšalo. V navedenih 38 gospodarskih organiza- 
cijah se je porast zaposlenosti gibal od 1'% pa celo do -54 %. V povprečju pa 
je zaposlenost v teh podjetjih porasla za 11'%, kar je skoraj za 3,5 % več kot 
je v istem obdobju znašal porast zaposlovanja v celotnem slovenskem gospo- 
darstvu. V 9-mesečnem obdobju se je stanje nekoliko izboljšalo in znaša po- 
vprečni porast zaposlenosti v tem obdobju 8 ,C)/o. Je torej za 3 "/o nižji kot v prvem 
polletju, vendar smatramo, da je še zmeraj povprečno visok. 

Pri tem namreč ostaja stanje v nekaterih gospodarskih organizacijah še 
vedno neizpremenjeno, v nekaterih pa se celo poslabšuje. Zgornja meja porasta 
še vedno znaša 54 %. Ce upoštevamo, da so nekatere gospodarske organizacije 
znatno povečale tudi število nadur, saj je ta porast znašal v prvem polletju v 
povprečju 11%, potem je dosežena produktivnost nižja od izkazane. Stanje 
se je v 9-mesečnem obdobju izboljšalo, vendar pa še vedno ni zadovoljivo, kajti 
posamezne gospodarske organizacije število nadur še nadalje povečujejo. Bolj 
umirjena rast zaposlenosti v 9 mesecih se je odrazila tudi v zmanjšanju raz- 
položljivega delovnega časa, ki se je v povprečju zmanjšal za 2 %, medtem 
ko se je v prvem polletju povečal za 1'%. Tudi stopnja izkoriščanja delovnih 
priprav se je v 9-mesečnem obdobju v povprečju izboljšala za 21 %, še vedno 
pa je izpod ravni, ki jo je pred preizkusom doseglo 5 gospodarskih organizacij. 

Ce primerjamo dosežene rezultate v 9-mesečnem razdobju s polletnim ob- 
dobjem, se osnovne ugotovitve, navedene v informaciji, ki veljajo za polletno 
obdobje, bistveno ne menjajo. Povprečni rezultati sicer kažejo izboljšanje sta- 
nja, zlasti glede zaposlovanja, nadurnega dela, izkoriščanja delovnih priprav 
in izgubljenega fonda delovnega časa. Zelo različni pa so v tem obdobju tudi 
rezultati po posameznih gospodarskih organizacijah. Zato rezultatov ne moremo 
posploševati in bi kakršnakoli ocena splošnih gibanj ne bila odraz dejanskega 
stanja. Izredno ugodni ali neugodni rezultati, ki jih dosega posamezno podjetje, 
nam glede na njegov potencial v izboru podjetij pokažejo dosežene uspehe v 
povsem drugi luči. Tudi razpoložljivo gradivo, ki temelji na podatkih za prvo 
polletje in na delnih podatkih za 9-mesečno obdobje, ni dovolj zanesljiva pod- 
laga za dokončne sklepe in zaključke. Predložena informacija je prva konkretna 
informacija, ki na osnovi podatkov gospodarskih organizacij prikazuje učinke 
dosežene v zvezi s skrajšanjem delovnega tedna. Njen namen je bil opozoriti 
predvsem na pojave, probleme in težnje, ki nastopajo v pogojih skrajševanja 
delovnega časa in na take pogoje, kjer bi z učinkovito pomočjo vseh odgo- 
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vornih činiteljev zagotovil solidne priprave in ukrepe za uspešnejši prehod na 
skrajšani delovni tednik. 

Rezultati gospodarskih organizacij, ki so poprej izvršili intenzivne pri- 
prave, dokazujejo, da obstajajo pogoji za dosego večje produktivnosti in za 
boljše poslovne uspehe in da so zavestna prizadevanja delovnih kolektivov 
eden od odločujočih činitelj ev za uspešno uvajanje skrajšanega delovnega tedna. 

Gospodarske organizacije, ki se pripravljajo na preizkus, morajo poleg 
mnenja občinske skupščine predložiti tudi potrebno dokumentacijo, ki obsega 
analizo pogojev in program konkretnih ukrepov, s katerimi zagotavljajo v času 
preizkusa tolikšno produktivnost dela in tolikšno uspešnost poslovanja, da bo 
zagotovljen planirani obseg proizvodnje, ista raven osebnih dohodkov in enako 
odvajanje v razne družbene sklade, kot bi jih dosegli pri 48-urnem delovnem 
tednu. Ce ocenjujemo dokumentacijsko gradivo, ki so ga predložile gospodar- 
ske organizacije, ki opravljajo preizkus, ugotavljamo, da so zlasti nekatera 
industrijska podjetja zelo skrbno pripravila dokumentacijo. Vendar pa so pri 
večini zelo obsežne in temeljite predvsem analize pogojev, medtem ko pa so 
slabše obdelani programi konkretnih ukrepov. 

V tistih gospodarskih organizacijah, kjer je bil postopek za uvajanje skraj- 
šanega delovnega časa izveden s poprejšnimi vsestranskimi strokovnimi pri- 
pravami, dosegajo boljše rezultate in lažje premagujejo težave, ki nastajajo 
v procesu prehoda na skrajšani delovni teden. Pokazalo se je, da je bila usta- 
novitev komisij v podjetijih izredno koristna, da je bilo delo teh komisij zlasti 
v nekaterih podjetijh, kot na primer v Tovarni avtomobilov Maribor, v Tovarni 
cementa in salonita Anhovo, v tovarni dekorativnih tkanin v Ljubljani, v Iskri 
v Kranju, v Tovarni emajlirane posode Celje in še v nekaterih drugih, zelo 
uspešno in učinkovito. Tako je npr. že sama komisija v Tovarni avtomobilov 
Maribor izhajala iz stališča, da bo uvedba skrajšanega delovnega tedna uspešna, 
če bo podjetje izpolnilo ekonomske kriterije prehoda z aktiviranjem notranjih 
rezerv v zadostnem obsegu in če bodo vsi člani kolektiva aktivno sodelovali 
pri odkrivanju in aktiviranju notranjih rezerv. V tem smislu so strokovne 
službe pripravile gradivo, ki je obsegalo predvsem: splošne ugotovitve o skraj- 
šanju delovnega časa, kriterije za prehod na skrajšani delovni čas in elemente 
aktiviranja notranjih rezerv, ukrepe za aktiviranje rezerv, oblike skrajšanega 
delovnega časa ter njihove prednosti in pomanjkljivosti. Komisija je takšno 
gradivo predložila kolektivu v razpravo, nato pa so ga proučili organi uprav- 
ljanja in vodstva vseh delovnih enot. Posamezne delovne enote so nato ocenile 
možnosti za prehod delovne enote na skrajšani delovni čas, ukrepe, ki bi jih 
poleg že navedenih v osnovnem gradivu lahko izvedla sama delovna enota in 
predlagale tudi nekatere ukrepe, ki naj bi jih po mnenju delovne enote izvedlo 
podjetje kot celota. 

Tako je bil dosežen poglavitni smoter, in sicer, da se je celotni kolektiv 
zavedal, da je prehod mogoč le, če bodo v zadostni meri aktivirane rezerve 
in če bo pri odkrivanju in aktiviranju sodeloval vsak član kolektiva, tako 
da bo v krajšem delovnem času opravil enako oziroma večjo količino dela, 
kot jo je opravil pri 48-urnem delovnem tednu. Tako zbrano gradivo je hkrati 
predstavljalo dokumentacijo o analiza predvidenih učinkov ob pogojih skraj- 
šanega delovnega tedna, na osnovi katere je delavski svet sprejel sklep o uvedbi 
preizkusa. Za aktiviranje notranjih rezerv je analiza ekonomskih, finančnih 
in drugih učinkov vsebovala številne zelo konkretne ukrepe na področju zmog- 
ljivosti, na področju izkoriščenja delovnega časa, na področju organizacije dela 
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in na drugih področjih. V analizi so nadalje bili predvideni tudi konkretni 
ukrepi za izboljšanje sistema nagrajevanja. Podatki o učinkih za prvo polletje 
letošnjega leta, ko je podjetje delalo v pOiSkusnem režimu, pokažejo, da se je 
fizični obseg proizvodnje povečal za 18 ®/o, vrednost proizvodnje za 62 %>, pro- 
duktivnost pa za 11 %>. 

Tudi v Tovarni cementa in salonita Anhovo je delavski svet podjetja ime- 
noval komisijo, ki je skupaj s strokovnimi službami podjetja in delovnimi 
enotami pripravila vsestransko programirano dokumentacijo. Komisija je skle- 
nila, da se priprave izvedejo postopoma za posamezne delovne enote. Tudi 
pričetek preizkusa se je vršil postopno po delovnih enotah in je trajal od fe- 
bruarja do aprila, ko so bili v preizkus vključeni vsi obrati gospodarske organi- 
zacije. Tudi v tem podjetju je komisija ob sodelovanju strokovnih služb in 
delovnih enot skrbno izvedla priprave in ukrepe za aktiviranje notranjih re- 
zerv tako, da je gospodarska organizacija v času preizkusa povečala obseg 
proizvodnje za 19 */o, vrednost proizvodnje za 36,0/o, produktivnost pa za 20°/#. 

Gospodarska organizacija Iskra Kranj ima poleg centralne komisije še 15 
komisij za delovni čas. Vsaka delovna enota ima namreč svojo komisijo, vse 
pa imajo skupne strokovne službe. Komisije delovnih enot pripravljajo doku- 
mentacijo, katero nato, potem ko so jo obravnavali in sprejeli organi uprav- 
ljanja delovne enote, obravnava še centralna komisija. Ta nato predloži svojo 
oceno centralnim organom upravljanja podjetja. 

Podjetja navajajo kot poglavitne vzroke za slabše rezultate, ki so jih 
dosegla ob pogojih skrajšanega delovnega časa, predvsem objektivne težave, ki 
nastajajo izven gospodarskih organizacij. Tako npr. navajajo kot tehten razlog 
za padec produktivnosti: okvare zastarelih naprav, pomanjkanje strokovnih 
kadrov, fluktuacija delovne sile, neredna dobava repromateriala, povečan od- 
stotek obolenj, izpad električne energije itd. Ob skrbni in vsestransko stro- 
kovno proučenih pripravah bi vsaj nekatere gospodarske organizacije nave- 
dene težave v določeni meri prav gotovo morale predvideti, saj se z njimi že 
daljša obdobja z manjšimi ali večjimi posledicami nenehno srečujejo. 

Sprašujemo se, ali je res mogoče programirati večjo proizvodnjo z večjo 
obremenitvijo že iztrošenih priprav ter programirati ukrepe na področju orga- 
nizacije dela, na področju tehnologije, če za to v podjetju ni na razpolago po- 
trebnih strokovnih kadrov, niti si jih gospodarska organizacija ni zagotovila 
izven podjetja. Dosedanje izkušnje so pokazale, da so bili uspešni rezultati 
doseženi predvsem v gospodarskih organizacijah, kjer obstojajo strokovne 
službe, kot so organizacijsko analitične, obračunske, službe za pripravo dela, 
za proučevanje tržišča, razvojne službe itd. Za uspešno funkcioniranje teh služb 
mora seveda biti na razpolago tudi ustrezen strokovni kader. 

V uvodnih izvajanjih je bilo že tudi omenjeno, da je praksa tujih dežel 
opozorila, da so bili doseženi uspehi v tistih podjetjih, ki so zagotovila takšno 
materialno stimulacijo, ki spodbuja k boljšemu delu in s tem k uspešnejšim 
poslovnim uspehom. 

Še prav posebej pa velja podčrtati, da brez materialne stimulacije ne bo 
uspešnega kreativnega dela tistih, ki so tega sposobni in ki naj postanejo 
zavestni nosilci novih kvalitet gospodarjenja v gospodarskih organizacijah. 

Nagrajevanje po delu je sicer v zadnjih letih doseglo določene uspehe, 
vendar pa so le v maloštevilnih dokumentacijah predvideni tudi ti ukrepi, 
ki so tako pomembni za uspešen prehod na skrajšani delovni čas. To pomeni, 
da Se nagrajevanje vse premalo pojmuje kot pomembna funkcija delovne sto- 
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rilnosti. Spodbudno nagrajevanje, ki zagotavlja povečanje delovne storilnosti, 
je vsekakor ena najpomembnejših in marsikje tudi največjih rezerv, ki jih lahko 
izkoristimo. Zato bi bilo nujno, da gospodarske organizacije razvijajo in izpo- 
polnjujejo sisteme nagrajevanja in jih skušajo tudi uveljaviti. S korekturo osnov 
in meril za notranjo delitev, ki bi jih morala v analizi ukrepov v pogojih skraj- 
šanega delovnega časa predvideti sleherna gospodarska organizacija, bi akti- 
virali kolektiv in spodbudili člane delovne organizacije k proučevanju in 
iskanju najboljših predlogov in rešitev. 

To vprašanje je toliko bolj pereče in aktualno tudi zaradi tega, ker v 
zadnjem času stagniraj o realni osebni dohodki zlasti tistih kategorij delavcev, 
ki lahko najbolj uspešno vplivajo na porast proizvodnje in delovne storilnosti. 
Tudi racionalno izkoriščanje delovne sile, smotrna razporeditev kadrov, zlasti 
pa ukrepi za nadaljnjo strokovno usposabljanje zaposlenih delavcev so vpra- 
šanja, ki v dosedanjih pripravah in ukrepih niso bila obravnavana glede na 
svoj pomen in vlogo. 

Naj omenim samo znane podatke o strukturi zaposlenih po šolski izobrazbi, 
iz katere izhaja, da imamo z nepopolno in popolno osnovno šolo preko 65% 
zaposlenih, z višjo in visoko šolo ter s fakulteto pa le 4,5 % zaposlenih, kar je 
za pol odstotka manj kot je ta odstotek v vsej državi. Če je za obstoječe stanje 
značilno slabo izkoriščanje fonda delovnega časa in in slabo izkoriščena sredstva 
za delo, kar so ugotavljale skoraj brez izjeme skoraj vse gospodarske orga- 
nizacije na preizkusu, potem dobiva strokovno usposabljanje zaposlenih pri 
prizadevanjih za večjo produktivnost in bolj ekonomično poslovanje toliko 
večji pomen. 

Gospodarske organizacije, ki poskusno uvajajo 42-urni delovni teden, raz- 
porejajo nov delovni čas zelo različno. Prevladuje oblika prostih sobot. Čeprav 
je razpored delovnega časa odvisen od številnih činiteljev, kot so to tehnološki 
proces, značaj proizvodnje, struktura zaposlenih in podobno, bi ga smeli odrediti 
le na osnovi poglobljenih analiz vseh činiteljev, ki vplivajo nanj, ne pa na osnovi 
želja in celo z referendumi. Seveda pa je skrajševanje delovnega časa, kot je 
bilo že poudarjeno, ukrep, ki ne zadeva samo zmanjšanje količine dela, ampak 
ima obsežne posledice. Tak ukrep učinkuje na podjetja v celoti, pa tudi na 
individualno storilnost, na produktivnost, na odnos med delovnim in prostim 
časom ter na spremembo med vsebino in obsegom aktivnosti posameznika 
v prostem času. Zato ga ne bo mogoče proučevati samo z ekonomskega in 
tehničnega, temveč tudi s sociološkega, psihološkega in medicinskega vidika. 

Takšna proučevanja se na pobudo komisije Izvršnega sveta za delovni čas 
praktično že vrše v nekaterih podjetjih, ki opravljajo preizkus. Proučevanje 
vrše strokovne institucije, kot so Inštitut za sociologijo in filozofijo Univerze, 
Zavod za produktivnost dela, Republiški zavod za zdravstveno varstvo in Repu- 
bliški zavod za zdravstveno in tehnično varnost. 

V dosedanjih razpravah trdijo zagovorniki skrajšanega delovnega časa za 
1 uro dnevno, da je fiziološko bolj utemeljeno zmanjševati dnevni obseg utru- 
jenosti, kot pa 2 dni počivati, ker obstaja manjša možnost za dodatna dela, 
kar vpliva na delovno storilnost posameznika. Pri takem sistemu je prav tako 
manjša neenakomerna razporeditev prostega časa različno zaposlenih staršev in 
otrok, ki imajo v soboto še pouk. Odločitev za proste sobote zahteva tudi 
takojšnje spremembe na področju družbenih služb. Zaradi navedenih sprememb 
se bodo namreč pojavile drugačne zahteve pred ustanovami otroškega varstva, 
zdravstvenimi ustanovami, obrati družbene prehrane itd. Spremeniti se bodo 
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morali urniki prevozov na delo in z dela. Spremembe bodo vplivale tudi na 
delo organizacij, ki se ukvarjajo z rekreacijo, dalje terciarnih gospodarskih 
dejavnosti, prav tako pa se bo z drugačnimi potrebami posameznika spremenila 
tudi struktura osebne potrošnje. 

Zagovorniki proste sobote pa navajajo, da so se za tako obliko odločili, 
delavci sami, torej je tak ukrep bolj v skladu z njihovimi potrebami. Dalje 
navajajo, da je intenzivnost pri iskanju notranjih časovnih in tehničnih rezerv 
pri takšni obliki večja in da ima posameznik več strnjenega prostega časa, 
kar vpliva na boljše odnose v družini, daje večjo možnost za dodatno izobra- 
ževanje, rekreacijo, družbeno aktivnost itd. 

Značilno pri tem pa je, da niti ena gospodarska organizacija doslej ni 
poskušala spremeniti oblike delovnega časa s kasnejšim pričetkom dela, čeprav 
je znano, pod kako neugodnimi pogoji hodijo naši delavci na delo, saj vstajajo 
tako v letnem kot tudi v zimskem času že ob 4 zjutraj, ali pa celo prej. 

Zagovorniki prostih sobot so zlasti gospodarske organizacije, ki zaposlujejo 
večje ali pretežno število žensk. Vse to so argumenti, ki bi jim navidezno 
lahko pritrdili ali ne, vsekakor pa nam bodo odgovore na ta vprašanja morale 
dati posebne raziskave. 

Poleg še nerešenih vprašanj, ki se nanašajo na oblike skrajšanega delovnega 
časa, obstaja še vrsta drugih, med njimi zlasti še vprašanje o postopnem ali 
takojšnjem prehodu na 42-urni delovni tednik. Od 71 podjetij na preizkusu 
se jih je kar 65 odločilo za takojšen prehod na 42-urni delovni tednik. Če 
predpostavljamo, da skrajševanje delovnega časa zahteva znatno povečanje 
produktivnosti dela in ekonomičnosti poslovanja, se moramo kljub temu, da 
obstajajo znatne notranje rezerve, zavedati, da bo uresničitev ustavnega načela 
o uvedbi 42-urnega delovnega tednika daljši proces. V vseh delovnih organi- 
zacijah, na vseh področjih gospodarskih dejavnosti, spričo posebnih pogojev, 
ki obstajajo, prav gotovo ne bo mogoče kar takoj skrajšati delovni čas za 6 ur. 
Tudi izkušnje po svetu, tako v socialističnih, kot v drugih deželah kažejo, da se 
je prehod izvršil postopoma v več letih in zelo različno na posameznih gospo- 
darskih področjih, kot tudi v posameznih panogah industrije. Pri skrajševanju 
delovnega tednika za 1 uro je namreč treba povečati produktivnost za 2,3 '"/a, pri 
2 urah tedensko za 4,7 "/o in pri 3 urah za že 7,1 1°/<k 

Kljub odgovorni nalogi, ki bo zahtevala maksimalne napore delovnih kolek- 
tivov, že po prvih rezultatih lahko pričakujemo, da bo v nekaj letih večina 
delovnih organizacij lahko uspešno izvedla prehod na skrajšani delovni teden. 
Niti ena delovna organizacija ne bo tega prehoda izvedla uspešno brez stro- 
kovnih ukrepov in brez mobilizacije slehernega člana kolektiva za povečanje 
storilnosti in produktivnosti. Računati moramo tudi s tem, da se bo pred druž- 
beno skupnostjo pojavilo vprašanje, kaj storiti z gospodarskimi organizacijami, 
ki zaradi slabega poslovanja ne bodo mogle uspešno uvesti skrajšanega delov- 
nega časa. V svojih izvajanjih sem želela opozoriti le na nekatere važnejše 
ter najbolj pereče naloge in probleme, ki jih bomo morali reševati pri uvajanju 
42-urnega delovnega tednika. Če ob tej nalogi govorimo o intenzifikaciji gospo- 
darjenja, o povečanju produktivnosti, o boljšem izkoriščanju sredstev in o 
uspešnejši organizaciji dela, potem menim, da skrb za uspešen ekonomski pre- 
hod na skrajšani delovni teden ne more biti samo skrb delovnih organizacij, 
temveč skrb celotne družbe. 

Nedvomno bodo glavni nosilci naporov, skrbi in odgovornosti delovni ko- 
lektivi. Prav tako pa bo velika in odgovorna tudi naloga drugih pristojnih 
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činiteljev, da prispevajo zlasti k učinkovitosti zunanjih činiteljev, ki neposredno 
vplivajo na pogoje, v katerih poslujejo delovne organizacije in ki pospešujejo 
njihov razvoj. 

Na produktivnost in uspeh 'poslovanja vpliva tudi boljša preskrba s suro- 
vinami, z repromaterialom, z električno energijo itd. Skrbna uskladitev nave- 
denih akcij je zlasti važna zato, da bi se ob izboljšanju splošnih pogojev poslo- 
vanja delovne organizacije lahko v večji meri koncentrirale .na reševanje no- 
tranjih problemov, namesto da se ukvarjajo s problemi, ki jih same ne morejo 
rešiti. 

Ob vseh navedenih nalogah in problemih ni treba še posebej podčrtati 
nalog, vloge in odgovornosti družbeno-političnih skupnosti, družbenih orga- 
nizacij, zlasti pa strokovnih institucij in strokovnih društev. Gospodarskim 
organizacijam bo potrebna intenzivnejša pomoč, ker bo novi zakon, ki bo določil 
roke in pogoje za prehod na 42-urni delovni teden, predvidoma stopil v veljavo 
že v letu 1965. Zlasti je potrebna pomoč pri organiziranju in razvijanju stro- 
kovnih služb, izobraževanju strokovnih kadrov, posredovanju rezultatov raz- 
iskovalnega dela, izkušenj itd. V bodoče ne bomo mogli več prepuščati delovnih 
organizacij, da si same iščejo vseh rešitev, temveč jim bomo morali vsestransko 
pomagati in jih spodbujati, da se intenzivno vključujejo v organiziran proces, 
ki naj pospeši prehod iz kvantitativne v kvalitativno proizvodnjo, ki bo de- 
lovnim organizacijam zagotovila nadaljnji razvoj materialne osnove in samo- 
upravljanja ter povečanje realnih osebnih dohodkov, ki je pogoj za povečanje 
produktivnosti in za nadaljnji gospodarski razvoj. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Radovan Andrejčič, 
direktor Zavoda za produktivnost dela. 

Radovan Andrejčič: Tovarišice in tovariši poslanci! V okviru pri- 
prav za prehod na skrajšani delovni čas je Zavod SR Slovenije za produktivnost 
dela v nekaterih gospodarskih organizacijah, ki so na preizkusu, poskušal na 
podlagi metodologije spremljanja rezultatov in dodatne ankete preveriti metode 
in učinke prehoda na skrajšani delovni čas. Vsebine elaborata ne bom ponavljal, 
ker ste gradivo dobili in nudita tako povzetek, kakor poročilo kljub skromnemu 
obsegu verjetno zadosten vpogled v gradivo. 

Analiza rezultatov 6-mesečnega poslovanja po skrajšanem delovnem tednu 
je potrdila dejstvo, da je skrajševanje delovnega časa predvsem metoda za 
intenziviranje gospodarjenja delovnih skupnosti in za dvig produktivnosti dela, 
s katero bomo šele ustvarili pogoje za uresničitev višje ravni življenjskega 
standarda in s tem dali vsebino ter izpolnili namen skrajševanja delovnega časa 
v širšem smislu. 

Ker je skrajševanje delovnega tedna za sedaj le metoda za intenziviranje 
gospodarjenja vsake posamezne delovne skupnosti in preko njih celotne družbe, 
je razumljivo, da ni mogoče preiti na skrajšan delovni čas nenadoma in brez 
priprav ter v vseh dejavnostih družbenoekonomskega udejstvovanja naenkrat, 
čeprav obstojajo spontane težnje delovnih ljudi po skrajšanem delovnem času. 
Interes delovnih ljudi pa je treba uporabiti kot vzvod in pritisk za povečanje 
uspešnosti gospodarjenja ter za kvaliteten premik v metodah poslovanja de- 
lovnih skupnosti. 

Raven naše produktivnosti dela, tako družbenoekonomske, kot tehnične, 
namreč ne dopušča, da bi se zadovoljili s pogoji, ki jih narekuje predpis za 
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prehod na skrajšani delovni čas. Z vidika razvoja, z vidika nujnosti, da hitreje 
napredujemo, ne moremo sprejeti pogoja, da delovne skupnosti po prehodu na 
skrajšani delovni čas dosežejo vsaj enako produktivnost dela in enake osebne 
dohodke na zaposlenega, kakor pred prehodom. Pogoje je treba z metodami 
intenziviranja gospodarjenja spremeniti v kriterij povečane produktivnosti dela, 
povečanih osebnih dohodkov in povečanih sredstev za razširjeno reprodukcijo. 

Če bi tolmačili rezultate 6-mesečnega poslovanja ob skrajšanem delovnem 
tednu izolirano in statično, bi jih morali oceniti zelo kritično. Saj se je le 
tretjina opazovanih gospodarskih organizacij približala obveznemu porastu 
uspešnosti gospodarjenja, tretjina je ostala na isti ravni, pri tretjini pa se je 
produktivnost dela celo zmanjšala. 

Za realno oceno preizkusnega prehoda na skrajšani delovni čas je treba 
izhajati iz širših osnov in predvsem iz perspektiv razvoja: 

— ali so gospodarske organizacije v času prehoda in med časom preizkusa 
ustvarile pogoje za kvalitetne premike v uspešnosti gospodarjenja v neposredni 
bodočnosti in jih tudi načrtno, prizadevno, ne pa spontano ustvarjale; 

— ali so bili boljši rezultati samo slučajni učinek, ki se bo razblinil ali 
pa je bil prehod samo želja, ne glede na rezultate poslovanja v naslednjem 
obdobju. 

S tega stališča so v povzetku naše analize poudarjeni ključni činitelji, ki 
omogočajo stalnost kvalitetnih premikov in naštete okoliščine, ki ne dopuščajo 
oziroma zavirajo intenziviranje gospodarjenja v sedanjih pogojih. Prehod na 
skrajšani delovni čas je predvsem metoda za povečanje uspešnosti gospodar- 
jenja posamezne delovne skupnosti, ki pa zahteva tudi reorganizacijo dejavnosti 
v družbeno-politični skupnosti, katero bodo dosegle delovne organizacije samo 
z bistvenimi spremembami dosedanjih metod gospodarjenja in aktivnimi napori 
za njihovo ostvaritev. Zato je mogoče računati na predvidene rezultate prehoda 
na skrajšani delovni čas samo v primeru, če to ne bo trenutna akcija, ki jo-bo 
izvajalo ožje število vodilnih strokovnih ljudi v podjetju, temveč bo to zavestno 
sprejeta obveznost za nadaljnje višje organizirano delo vseh članov delovne 
skupnosti. Iz te osnove pa izhaja tudi obveznost družbeno-političnih skupnosti, 
gospodarskih zbornic, poslovnih združenj in strokovnih zavodov za aktivno, 
racionalno, organizirano in učinkovito pomoč delovnim skupnostim pri uvajanju 
skrajšanega delovnega časa kot metode intenziviranja gospodarjenja in kot 
enega izmed ciljev svobodnega združenega dela. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Franc Leben. 

Franc Leben: Tovarišice in tovariši poslanci! Kljub temu, da glede 
skrajševanja delovnega časa beležimo v nekaterih delovnih organizacijah zado- 
voljive rezultate, ne moremo biti povsem zadovoljni. Visok odstotek porasta na 
novo zaposlenih in nadurnega dela, nezadosten porast tehnične produktivnosti 
dela ter slabo izkoriščanje delovnega časa dokazuje, da so v nekaterih delovnih 
organizacijah skrajševali delovni čas premalo pripravljeni. Novo nastale težave 
zaradi skrajšanega delovnega časa so reševali ekstenzivno. Glede tega bi nanizal 
samo nekatere probleme in težnje, ki po mojem mnenju zaslužijo večjo pozor- 
nost in ki zavirajo uspešnejše skrajševanje delovnega časa v gospodarstvu. 

Visok porast na novo zaposlenih potrjuje staro prakso, da je v naši proiz- 
vodnji še vedno najlažje reševati probleme in ozka grla. z zaposlovanjem nove 
delovne sile, namesto z boljšo organizacijo dela. Temu v veliki meri pripomorejo 
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nizki osebni dohodki, to je cenena delovna sila. Tako predstavljajo ti stroški 
v strukturi cene nizek delež v odnosu do ostalih proizvodnih stroškov. To 
posebej potrjujejo podatki o na novo zaposlenih v prvi polovici letošnjega leta, 
in sicer: v 20 izbranih podjetjih je bilo v prvi polovici letošnjega leta od vseh 
na novo sprejetih kar 72 % delovne sile, ki je bila samo priučena ali pa sploh 
nekvalificirana in samo 4'% oseb je bilo z visoko ali višjo izobrazbo. Glede na 
to, da v gospodarskih organizacijah primanjkuje visoko strokovnega kadra, 
ki bi bil sposoben baviti se z organizacijo dela, z znanstveno raziskovalnim 
delom itd., je popolnoma razumljivo, da so gospodarske organizacije še vedno 
bolj usmerjene k ekstenzivnemu kot pa intenzivnemu gospodarjenju. Poleg tega 
novo sprejeta nekvalificirana delovna sila ne predstavlja za gospodarsko orga- 
nizacijo večjih investicij, saj nekvalificirani delavci še vedno in pretežno stanu- 
jejo v barakah ali celo v vagonih, v neurejenih stanovanjskih razmerah in z 
neurejeno družbeno prehrano. Dokler ne bomo dvignili ceno človekovega dela, 
bodo še naprej obstajali objektivni pogoji za ekstenzivno gospodarjenje in s tem 
v zvezi tudi manjši izgledi za uspešno skrajševanje delovnega časa. 

Enako je z vprašanjem nadurnega dela. Visok porast nadurnega dela prav 
tako priča, da je pri nas z nadurami enostavneje reševati posamezne zastoje 
in ozka grla v proizvodnji, kot uvajati boljšo organizacijo dela, odkrivati no- 
tranje rezerve in podobno. Poleg tega je znano, da zaradi nizke življenjske 
ravni nižjih kategorij zaposlenih obstaja v gospodarskih organizacijah več želja 
kot odpora, da se poveča nadurno delo. Na tem področju se torej srečujemo 
še z vrsto podedovanih družbenih in proizvodnih odnosov, ki danes predstav- 
ljajo veliko oviro za prehod na intenzivnejše gospodarjenje. Takšno gospodar- 
jenje pa je osnovni pogoj za skrajševanje delovnega časa v gospodarstvu. 

Poleg omenjenih težav so posebno v letošnjem letu nastopile dodatne te- 
žave, ki v veliki meri vplivajo na uspešnost prehoda in na poznejše uvajanje 
skrajšanega delovnega časa. Skoraj v vseh gospodarskih organizacijah, ki so 
jih obiskali poslanci, navajajo veliko pomanjkanje reprodukcijskega materiala, 
surovin in električne energije, slabo in nepravočasno izpolnjevanje obveznosti 
s strani dobaviteljev in kooperantov itd. Vsebina že izdelanih elaboratov za 
prehod na skrajšani delovni čas se je pozneje zaradi takšne situacije in zaradi 
drugih pomanjkljivosti temeljito spremenila. Te zelo kritične ugotovitve name- 
noma pudarjam, ker smatram, da sedanje skrajševanje delovnega časa poteka 
ponekod dokaj neodgovorno glede na kasnejše negativne posledice, ki se 
običajno pojavijo. 2e mnogokrat se je poudarilo, da je skrajšani delovni čas 
potrebno prigospodariti. Tak skrajšani delovni čas pa je mogoče doseči samo 
postopoma. Skrajševanje delovnega časa je proces, ozko povezan s stopnjevanim 
porastom produktivnosti dela. Zato so precej neresne vse tiste zahteve in želje, 
ki temeljijo na enkratnem prehodu, to je od 48-urnega na 42-urni delovni 
tednik. Takih ogromnih skokov v produktivnosti dela ni mogoče doseči preko 
noči. To dokazuje tudi študija in praksa v drugih deželah. V dosedanjem 
skrajševanju delovnega časa imamo pri nas največ primerov, ko se je kar v eni 
fazi hotelo preiti ali pa se je prešlo od 48 na 42-urni tednik. Osebno menim, 
da se mora v bodoče podpirati le tiste študije in elaborate, ki temeljijo na 
postopnem prehodu na skrajšani delovni čas. 

V veliki meri je odprto vprašanje glede oblik skrajševanja delovnega časa. 
Čeprav razpolagamo s primerjalnimi podatki za kratko obdobje, to je za prvo 
polovico letošnjega leta, vendar ugotavljamo, da so prav tiste gospodarske 
organizacije, ki so se odločile za prosto soboto, dosegle slabše rezultate v skraj- 
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šanem delovnem času, kot tiste, ki so prešle na kontinuirano proizvodnjo ali 
na 7-urni dnevnik. Pri tem seveda ne obstojajo neki enotni vzorci glede speci- 
fičnosti, ki obstajajo v panogah gospodarstva in v posameznih gospodarskih 
organizacijah, posebno pri današnjih precejšnjih strukturnih neskladnostih, kot 
so to vprašanje akumulacije, plafoniranje cen, pomanjkanje surovin, energije 
itd. Vendar že danes zanesljivo ugotavljamo, da se za proste sobote potegujejo 
predvsem tisti, ki imajo že relativno visoki standard in zaposlena ženska delovna 
sila, ki ji iz razumljivih razlogov najbolj ustreza prosta sobota. Zaradi tega 
prihaja vse več do pojavov, da se prosta sobota postavi kot cilj, medtem ko se 
elaborati o prehodu prilagajajo temu cilju ne glede na to, kako to kaže gospo- 
darski račun. Prosta sobota pomeni skrajševanje obratovalnega časa in slabšo 
izkoriščenost proizvodnih sredstev. Ustvarjajo se torej takšni pogoji, ki ne 
zagotavljajo, da si bomo skrajšani delovni čas prigospodarili. Zelje naših pro- 
izvajalcev za prosto soboto so razumljive in tudi upravičene, posebno v da- 
našnjih razmerah, ko je še vse premalo storjenega, da se razbremenijo žene 
pri gospodinjskih in hišnih opravilih. Vendar menim, da samo prosta sobota 
zaposlenim ženam ne bo rešila tega problema, če ga ne bomo reševali drugje in 
drugače. Poleg tega imamo v gostinstvu, v turizmu, v trgovini, v prometu in 
v zdravstvu zaposleno pretežno žensko delovno silo, vemo pa, da tu sploh ni 
mogoče misliti na proste sobote, vsaj v takšni obliki ne, kot to zahtevajo v neka- 
terih industrijskih podjetjih. Zato menim, da je uvajanje kakršnihkoli oblik 
skrajšanega delovnega časa odvisno predvsem od poprejšnjih gospodarskih 
izračunov. V nasprotnem primeru bo v delovnih organizacijah prišlo do manjših 
osebnih dohodkov in do padca življenjske ravni. S tem pa zavestno nismo upo- 
števali poslovne cilje našega družbeno-političnega in gospodarskega razvoja, 
oziroma zahteve delovnih množic glede zvišanja standarda. 

Komisije občinskih skupščin, ki pregledujejo in ocenjujejo elaborate gospo- 
darskih organizacij in predlagajo občinskim skupščinam, da izdajo soglasje za 
skrajšani delovni čas, po mojem mnenju niso zadovoljile svojim nalogam. V 
industrijsko razvitih komunah komisije sicer dobro delajo, medtem ko se v 
ostalih občinah komisije niti ne sestajajo. V nekaterih občinah so morale 
občinske skupščine zaradi nedejavnosti članov komisij že v drugo ali v tretje 
dodatno imenovati nove člane. Drugod zopet komisije samo površno ocenjujejo 
elaborate, ne da bi se spuščale v kritično in strokovno obravnavo. Komisije 
premalo ali pa sploh ne proučujejo celotne problematike družbenih služb in 
ostalih dejavnosti, ki so ozko povezane z novim delovnim časom v proizvodnih 
organizacijah in v komuni. 

Posebej moram omeniti, da občinske komisije niti komisije v gospodarskih 
organizacijah niso do sedaj dobile dovolj pomoči s strani gospodarskih zbornic, 
razen nekaterih v celjskem okraju. Tako so pač izjavljali predstavniki posa- 
meznih komisij, katere smo obiskali. Skrajševanje delovnega časa je element 
produktivnosti dela, smotrnega gospodarjenja in poslovanja. Gospodarske zbor- 
nice so prav tu dolžne nuditi neposredno strokovno pomoč in nastopati kot 
organizator strokovnih posvetovanj. Ze letos spomladi je bilo v Beogradu skli- 
cano posvetovanje o skrajševanju delovnega časa. Posvetovanje je sklicala Zveza 
sindikatov Jugoslavije skupaj s sekretariatom za delo, Zveznim izvršnim svetom 
in Zvezno gospodarsko zbornico. Na tem posvetovanju je govoril tudi pod- 
predsednik Zvezne gospodarske zbornice, ki je v svojem govoru med drugim 
opozoril tudi na naloge republiških gospodarskih zbornic glede pomoči gospo- 
darskim organizacijam. 
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Končno menim, da kljub temu, da dosedanji rezultati glede skrajševanja 
delovnega časa niso povsem zadovoljili, ne kaže te akcije zavirati. Nasprotno, 
sodim, da je potrebno poleg delovnih organizacij še v večji meri pritegniti še vse 
ostale činitelje. Prihodnje leto bo kot kaže sprejet že zvezni zakon, ki bo 
določil roke in načine skrajševanja delovnega časa v celotnem gospodarstvu. 
Zato bi vsako zaviranje v sedanjem času imelo neljube posledice v nadaljnjih 
letih. Vendar smatram, da 'je predložene elaborate o skrajševanju delovnega 
časa treba bolj strokovno in ostreje ocenjevati, spremljati potek prehoda in pra- 
vočasno ukrepati pri morebitnih spodrsljajih. Glede na to, da je bilo nekaj 
prehodov izvedenih nezakonito, pri čemer so izkoristiti trenutno ugodno tržno 
situacijo, je potrebno take prehode registrirati in ugotoviti, s kakšnimi kriteriji 
so bili izvedeni in kakšni rezultati so bili doseženi v teh delovnih organizacijah. 
Te naloge pa naj bi predvsem opravile občinske skupščine in njihove komisije. 

Predsednik Leopold Krese: Želi še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Potem menim, da je sedanje preizkusno obdobje glede uvajanja skrajšanega 
delovnega tednika še prekratko, da bi mogli predlagati konkretne ukrepe za 
nadaljnji razvoj. Pač pa bi bilo potrebno usposobiti in okrepiti komisije, ki 
proučujejo pogoje v posameznih delovnih organizacijah in ki predlagajo uva- 
janje 42-urnega tednika. S tem v zvezi bi predlagali Republiškemu sekretariatu 
za delo, da formira dovolj usposobljen organ, ki bo mogel nuditi strokovno 
pomoč komisijam v delovnih organizacijah, kot tudi pristojnim občinskim ko- 
misijam. 

Ker je preizkusno obdobje zaenkrat še vedno prekratko, predlagam, če se 
s tem strinjate, da prekinemo razpravo o tej problematiki in jo nadaljujemo 
takrat, ko bomo imeli na razpolago poročilo in analizo o vsaj enoletnih rezul- 
tatih. Se s tem predlogom strinjate? (Poslanci se strinjajo.) 

Potem bi zaključil to točko dnevnega reda in hkrati današnjo sejo. Ker je 
to zadnja seja v letošnjem letu, želim vam, kot vašim družinam, predvsem pa 
delovnim kolektivom, v katerih delate, srečno novo leto. 

(Seja je bila zaključena ob 14.10.) 



COSPOPABSKI ZBOR 

17. seja 

(19. januarja 1964) 

Predsedoval: Leopold Krese, 
predsednik Gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Leopold Krese: Tovarišice in tovariši poslanci! Priče- 
njam 17. sejo Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Ivan Umnik, Milan Špolar, Ivanka 
Ivančič, Danica Vilčnik in Ivan Heller. 

Za današnjo sejo je predlagal odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov našega zbora gradivo, ki ga je pripravil odbor za družbeno nadzor- 
stvo Skupščine Socialistične republike Slovenije o problematiki poslovne evi- 
dence in knjigovodstva. Nadalje smo prejeli predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o upravljanju in gospodarjenju s premoženjem bivših agrar- 
nih skupnosti. Razen tega pa smo sklenili', da bomo na predlog poslanca inž. 
Franca Tesovnika na današnji seji obravnavali problematiko energetike v Slo- 
veniji. 

Na 16. seji našega zbora smo slišali poslansko vprašanje tovariša Eda Ko- 
močarja; v času med obema zboroma pa je poslal poslansko vprašanje tudi po- 
slanec Jože Sivec. Na obe vprašanji je Izvršni svet že odgovoril pismeno, ugo- 
toviti pa je treba na današnji seji, če sta poslanca zadovoljna z odgovorom. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 16. seje Gospodarskega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. razprava o problematiki energetike v Socialistični republiki Sloveniji; 
4. razprava o problematiki poslovne evidence in knjigovodstva; 
5. razprava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o upravljanju in o gospodarjenju s premoženjem bivših agrarnih skup- 
nosti. 

Ali ima kdo kak drug predlog za dnevni red? (Nihče.) Če ne, menim, da je 
predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, na odobritev zapisnika 
16. seje Gospodarskega zbora. 

Zapisnik 16. seje zbora ste prejeli skupaj z vabilom za današnjo sejo. Ima 
kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Nihče.) Menim, da je zapisnik odobren. 
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Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja. 
Kot sem že omenil, je Izvršni svet poslancema Edu Komočarju in Jožetu 

Sivcu na njuno zahtevo pismeno odgovoril. Ali se tov. Edo Komočar s tem od- 
govorom strinja? 

Edo Komočar: Tovarišicce in tovariši poslanci! Pismen odgovor na 
moje vprašanje, katerega sem sprejel, je tak, da se ne morem z njim v celoti 
zadovoljiti, ker iz njega ni mogoče razbrati, kateri so tisti nujni konkretni po- 
segi, da se navedeni problem reši. Res je, da je zvezni sekretariat za splošne 
gospodarske zadeve medtem prenesel pristojnost glede določanja stroškov za 
maklenje bukovega celuloznega lesa na republiške organe in s tem odstranil 
nekatere administrativne vplive. Po informacijah, ki sem jih dobil včeraj v 
tovarni celuloze, pa kljub temu ni nobenih izgledov, da se bo stanje letos 
izboljšalo, ker še zmeraj preveč izvažamo bukovega lesa in slabo zalagamo s to 
surovino domačo papirno industrijo. Zaradi tega se v tovarni celuloze v Krškem 
resno ukvarjajo z mislijo, da bodo uvozili les in povečali izvoz celuloze in pa- 
pirja. 

Studija o lesni masi, za katero je dal pobudo Republiški sekretariat za 
industrijo, bi morala biti po mojem mnenju že zdavnaj narejena. To delo je 
treba takoj začeti in tudi ukrepati na podlagi študijskih izsledkov in pokazate- 
ljev. Rezultati te študije pa ne bi smeli biti znani šele konec poslovnega leta, 
ko bodo že utrpeli gospodarsko škodo. Ne moremo in ne smemo posnemati 
prakse iz leta 1962, ko se je ta problem začel reševati, narejenega pa ni bilo 
veliko. 

Ugotavljamo, da so težave v preskrbi s celuloznim lesom za proizvodnjo 
celuloze in lesovine nastopile predvsem v zadnjem času in da so se močno zao- 
strile. Kot poslanec v Gospodarskem zboru se mi vsiljuje vprašanje, ki ga ne 
morem sam razvozi jati in zato prosim odgovor nanj: kako bo mogoče že pri 
sedanjem pomanjkanju celuloznega lesa oskrbovati novo tovarno celuloze na 
Otiškem vrhu, ki bo uporabljala kot osnovno surovino predvsem smreko, bor in 
žamanje, kdo bo zagotovil, da bo tovarna na Otiškem vrhu imela zadostno ko- 
ličino lesne mase za normalno proizvodnjo, ker že sedaj ugotavljamo primanj- 
kljaj za obstoječe kapacitete? 

Ne spuščam se v to, ali je rentabilneje graditi novo tovarno, ali je bolj 
pametno rekonstruirati obstoječe. Dejstvo pa je, če smo rekli »a« — to je to- 
varna, moramo reči tudi »b« — to je surovina. Torej če smo pri določitvi za 
Otiški vrh rekli a in b, se vprašam, zakaj ni zadostne količine celuloznega lesa 
na razpolago za obstoječe tovarne. 

Kot poslancu mi ni jasno tudi naslednje: na eni strani Republiški sekre- 
tariat za industrijo ugotavlja težave v preskrbi s celuloznim lesom, na drugi 
strani pa naši novinarji lepo pišejo o sklepih, ki so jih sprejeli v Slovenj Gradcu 
na razširjeni seji sveta za proizvodnjo, predelavo in promet z lesom pri Gospo- 
darski zbornici Maribor, kjer so ugotavljali, da je zadosti lesne mase za tovarno 
na Otiškem vrhu. Članek je bil napisan v časopisu »Delo« dne 15. 1. 1965 pod 
naslovom »Pogoji za zgraditev sulfatke«. Vsebine članka ne bom navajal. Citi- 
ram samo odlomek: »Po dosedanjih programih bi ob polni zmogljivosti sulfatke 
sicer še vedno primanjkovalo okrog 40 000 m3 smrekovega celuloznega lesa, kar 
pa bo že do pričetka obratovanja čez 3 leta verjetno mogoče kriti z izkorišča- 
njem nekaterih rezerv.« Zanimivo bi bilo, če bi pisec članka nakazal, kje in 
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katere so tiste rezerve, ki jih bo mogoče koristiti čez 3 leta. Moje neposredno 
vprašanje je: Otiški vrh in obstoječe pomanjkanje celulozne surovine. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli morda kdo od predstavnikov Izvrš- 
nega sveta neposredno razpravljati o tem vprašanju oziroma dati odgovor? 
Tovariš Dolinšek, prosim. 

Drago Dolinšek: Dovolite mi, da na vprašanje ne odgovarjam kot 
predstavnik Izvršnega sveta, ampak kot predstavnik sekretariata za industrijo, 
ker moja izvajanja niso usklajena s stališči Izvršnega sveta. 

Odgovor našega sekretariata na vprašanja tovariša Komočarja je bil se- 
stavljen izhajajoč iz ekonomskega sistema, v okviru katerega naj se rešujeta 
vprašanji oskrbe in porazdelitve lesa med glavne potrošnike. Glavni regulator 
naj postanejo cene in sproščeno tržišče. V našem odgovoru smo se omejili na ta 
osnovna stališča. Nismo pa omenjali cele vrste drugih organizacijskih ukrepov, 
ki smo jih podvzemali. Omenim naj samo vrsto sestankov, ki smo jih imeli na 
Izvršnem svetu s predstavniki gozdnih gospodarstev in s predstavniki potroš- 
nikov, konkretno z vodilnimi tovariši iz tovarne v Krškem. Na teh sestankih 
smo razčistili precej vprašanj. Razpravljali smo tudi o zadnjem ukrepu zvez- 
nega sekretariata za splošne gospodarske zadeve in proučili, kako bo ta ukrep 
vplival na boljšo oskrbo tovarn s celuloznim lesom, zlasti z bukovim celuloznim 
lesom, ki ga najbolj primanjkuje. Še pred pol leta je papirna industrija ugo- 
tavljala, da je problem nadomestila za maklanje v gozdovih izredno pereč 
problem, ki se ga da rešiti le s pravilno politiko cen. Na teh zadnjih sestankih 
pa se je izkristaliziralo stališče, da je treba podvzeti še vrsto drugih ukrepov. 
Maklenje bi se moralo prenesti v tovarne celuloze. To zahtevajo gozdarji in 
ob tem dokazujejo, da se bo sprostila delovna sila in povečala proizvodnost. 
Taka sprememba predstavlja brez dvoma racionalno reševanje tega problema. 
Resno se je načelo vprašanje eksploatacije gozdov in ugotavljanja stališč, ki naj 
jih zavzemamo pri eksploataciji. To' bi morala biti po mojem mnenju tudi ena 
od osnovnih tem ob razpravah letošnjega družbenega plana. Eksploatacijo 
gozdov moramo intenzificirati, vendar ne na ta način, da ugotavljamo škodo,, 
temveč tako, da hkrati nadomestimo pospešeno izkoriščanje gozdov tako pri 
iglavcih kakor tudi pri bukovim s hitro rastočimi plantažami, z melioracijami 
v naših gozdovih in s podobnimi ukrepi. Pri tem pa morajo sodelovati tako 
proizvajalci kakor tudi potrošniki. 

Nadalje smo se dogovorili s predstavniki tovarne, da se bo v primeru, če 
gozdno gospodarska podjetja ne bodo zagotovila 120 000 m3 bukovine za potrebe 
celulozne industrije, vplivalo na izvoznike bukovine predvsem na Slovenija-les, 
da usmerijo manjkajoče količine lesne mase v domačo predelovalno industrijo, 
ne pa v izvoz. Podoben dogovor imajo nekatere druge republike z izvoznimi 
podjetji. 

Na sestanku z gozdarji in potrošniki, ki je bil prejšnji teden, so bila dana 
zagotovila, da bo ob novih cenah za bukovino mogoče zagotoviti 120 000 m3 

bukovine. Prav iz tega razloga še nismo podvzeli ukrepov za omejitev izvoza 
celuloznega lesa. Na drugi strani pa nekateri računi celo kažejo, ne vem, če 
so točni, povzel sem jih iz informacije gospodarske zbornice, da razlika med 
izvozom celuloznega lesa in celulozo ni tako velika, kot to navajajo predstavniki 
celulozne industrije. Prav študija, o kateri sem prej govoril, bi morala ta vpra- 
šanja rešiti. Vzrokov, zakaj ta študija, ki je bila naročena pri inštitutu Papirles 
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že v začetku lanskega leta, ni končana, je več. Predvsem gre za zelo različna 
stališča med strokovnjaki, ki zastopajo najrazličnejše interese posameznih indu- 
strijskih interesentov. Takih nasprotujočih si stališč pa nismo mogli osvojiti za 
znanstveno utemeljena in objektivna. Zaradi tega smo morali to delo prenesti 
iz območja zainteresiranih na območje bolj objektivnih, ne direktno zaintere- 
siranih strokovnjakov. 

Predsednik Leopold Krese: Tovariš Komočar, ali se zadovoljujete 
z odgovorom? 

Edo Komočar: Ko bo študija gotova, bo iz nje razvidno, kaj je treba 
prvenstveno upoštevati. Hvala za odgovor. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli tovariš Sivec dati izjavo v zvezi z 
odgovorom Izvršnega sveta, oziroma ali se tovariš Sivec zadovoljuje s pisme- 
nim odgovorom? 

Jože Sivec : Pismenega odgovora še nisem prejel. Zaprosil sem za od- 
govor v roku 10 dni, kar je moja pravica. Ce se v kolektivih, kjer delamo, mo- 
ramo držati rokov, bi se jih morali tudi tukaj. Zadeva je sicer že rešena, kljub 
temu pa želim pismeni odgovor. 

Predsednik Leopold Krese: Odgovor je bil poslan takrat kot tova- 
rišu Komočarju. Ne vem le, kje je obtičal. Ce pa je problem medtem že rešen, 
je torej to v redu. Odgovor pa boste vsekakor dobili. (K besedi se znova prijavi 
poslanec Edo Komočar.) 

Edo Komočar: Obrazložitev, ki jo je dal tovariš Dolinšek, se nanaša 
le na moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje sem pa postavil v zvezi z Otiškim 
vrhom in v zvezi z oskrbo te nove tovarne s surovinami. 

Drago Dolinšek: Na to vprašanje ni tako lahko odgovoriti. Izdelane 
so bile sicer študije, vendar glede oskrbe Otiškega vrha ne moremo zavzeti 
odločnega stališča. Mnenje Sekretariata za industrijo je, da je možno zadovoljiti 
z ustrezno eksploatacijo gozdov vse potrebe obstoječe industrije in nove potrebe 
Otiškega vrha. Seveda pa bodo morala gozdna gospodarstva začeti delati bolj 
prožno kot so do sedaj. Po našem mnenju so nekatera stališča tovarišev, ki 
delajo v gozdarstvu na izkoriščanju gozdov, toga in nesodobna, obremenjena z 
nesodobnimi idejami oziroma miselnostjo, ki spada v desetletja nazaj. Če pa 
povežemo ukrepe, o katerih sem že govoril, o vzgoji hitrih nasadov in racio- 
nalizacije v gozdarstvu, z ekonomsko eksploatacijo gozdov, lahko v celoti re- 
šimo te probleme. Pri Otiškem vrhu, kot veste, pa nastopa še druga težava, 
to je problem financiranja tega objekta. 

Predsednik Leopold Krese: Obveščam vas, da sem prejel tudi po- 
slansko vprašanje tovariša Rika Rižnarja, ki zahteva, naj Izvršni svet odgovori 
na vprašanje do prihodnje seje Gospodarskega zbora, torej ne do danes. Vpra- 
šanje je bilo poslano Izvršnemu svetu in se nanaša na gradnjo in kreditiranje 
hotela Union v Ljubljani. Odgovor na to vprašanje bo dal Izvršni svet na pri- 
hodnji seji našega zbora. Ali še kdo želi razpravjati v zvezi s to točko dnevnega 
reda? (Nihče.) 

5 
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Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na razpravo o pro- 
blematiki energetike v SR Sloveniji. 

Materiale za to točko dnevnega reda je oskrbel Izvršni svet in so vam 
bili poslani z vabilom za to sejo. Na sejo smo povabili tudi republiškega sekre- 
tarja za industrijo, predstavnike Gospodarske zbornice Slovenije, Zavoda za 
gospodarsko planiranje in predstavnike Energetskega kombinata Velenje. Pred- 
lagam, da zbor, kot je že navada na naših sejah, odobri, da se povabljeni gostje 
lahko udeleže razprave. Ima kdo kakšen pomislek? (Ne javi se nihče.) Če ne, 
smatram, da je ta predlog sprejet. 

Izvršni svet nas je obvestil, da je za svoje predstavnike v razpravi pri tej 
točki dnevnega reda določil člana Izvršnega sveta inž. Viktorja Kotnika in re- 
publiškega sekretarja za industrijo Draga Dolinska. 

Pričenjam razpravo in vas prosim, da se k razpravi prijavite pismeno. Pro- 
sim tovariša inž. Kotnika, da prevzame besedo. 

Inž. Viktor Kotnik: Tovarišice in tovariši .poslanci! Visoka in dina- 
mična gospodarska aktivnost v zadnjih letih je dala, kakor je znano, vrsto po- 
zitivnih rezultatov. Hkrati pa so se ob tem zaostrili tudi nekateri strukturni 
problemi v naši proizvodnji. Eden od teh strukturnih problemov našega gospo- 
darstva je zaostajanje energetske proizvodnje. Proizvodnja zaostaja tako v 
električni energiji kot premogu in nafti. Takšno stanje je negativno vplivalo 
v prejšnjem letu na našo proizvodnjo in bi se v prihodnosti lahko še bolj zao- 
strilo. Zato so Izvršni svet in njegovi organi v zadnjem obdobju, predvsem pa 
v letu 1964 temu vprašanju posvetili veliko pozornost. Še vedno pa je ostala 
vrsta odprtih vprašanj, na katere naj skuša odgovoriti in jih pomaga rešiti da- 
našnja razprava na Gospodarskem zboru. 

Povsod v svetu raste poraba energije sorazmerno z razvojem gospodarstva 
in življenjskega standarda. Večja poraba energije v prometu, gospodinjstvu, 
razsvetljavi pomeni seveda večji standard. Poraba energije pa je tudi eden 
izmed osnovnih činiteljev proizvodnje, kar prihaja še prav posebno do izraza 
v sedanji dobi pospešene mehanizacije in uvajanja avtomatizacije v proizvod- 
njo. Večja poraba energije na zaposlenega omogoča večjo produktivnost dela. 
Koleracija med porabo energije na eni strani in rastjo proizvodnje in rastjo 
narodnega dohodka na drugi strani je tako tesna, da se produktivnost dela več- 
krat meri tudi s porabo energije na zaposlenega. To velja tako za posamezne 
panoge, kakor tudi za celotno gospodarstvo. Poraba energije na prebivalca kaže 
na stopnjo razvitosti posameznih držav. Podatki, ki so prikazani v materialu 
Zavoda za planiranje, kažejo, da se nahaja naša država glede tega še precej 
na spodnjem delu lestvice. Naša republika porabi povprečno dvakrat več ener- 
gije na prebivalca kakor Jugoslavija, kar je v skalu z njeno stopnjo razvitosti. 
Na to pa seveda vpliva tudi posebna struktura potrošnje glede na veliko število 
velikih potrošnikov. 

Za naše energetsko gospodarstvo je nadalje značilna neustrezna struktura 
energije. V razvitem gospodarstvu se v industriji in tudi v široki potrošnji trda 
goriva, to je predvsem premog, v vedno večji meri zamenjujejo z nafto, ozi- 
roma z njenimi derivati, s plini in z električno energijo. Pri nas pa je poraba 
premoga še vedno zelo velika, sorazmerno majhna pa je potrošnja nafte in plina. 
To je nastalo deloma zaradi majhne oziroma omejene proizvodnje nafte in ze- 
meljskega plina, deloma pa je tudi posledica naše devizne situacije, ki one- 
mogoča večji uvoz tekočih goriv. V bodoče bo seveda naše gospodarstvo, ki se 
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hitro razvija, zahtevalo več plemenitih goriv. Zato se računa, da se bo v Jugo- 
slaviji poraba nafte in plina močno povečala. 

Okoli problema, strukture naše energetike je bilo precej razprav, ko še 
je pripravljal perspektivni plan. Zadnji dopolnilni podatki za perspektivni 
plan kažejo, da se bo poraba nafte in plina, ki znaša sedaj okoli 13,7 %>, povečala 
leta 1970 na okoli 26 °/o in leta 1975 na okoli 30%. Čeprav pomeni to veliko 
spremembo v strukturi potrošnje energije, pa v primerjavi z nekaterimi raz- 
vitimi državami to še vedno ne predstavlja posebno ugodne strukturne potroš- 
nje. Ker raste domača proizvodnja nafte bolj počasi, kot je predvidena perspek- 
tivna potrošnja — izvori nafte so omejeni — bomo v letu 1970 morali uvažati 
okoli 3,3 milijona ton nafte, ali petnajstkrat več kakor v letu 1963, v letu 1975 
pa računamo celo na uvoz 6 milijonov ton nafte. Povečana proizvodnja domače 
nafte bi v razdobju od 1970. do 1975. leta krila le polovico domačih potreb. To 
pomeni, da so možnosti za večjo porabo nafte in njenih derivatov (kurilno olje, 
mazut) v industriji in v široki potrošnji pogojene predvsem od naše devizne 
situacije, to je od našega izvoza in do intenzivnosti našega vključevanja v 
mednarodna tržišča. 

Pri ugotavljanju potreb in izvorov energije ne bi smele prevladati avtar- 
kične težnje domače proizvodnje. Upoštevati bi morali vse komparativne pred- 
nosti. Predvsem pa moramo seveda proučiti vse načine in pota, da čim bolje 
izkoristimo svoje proizvodne izvore, s katerimi razpolagamo. Za proizvodnjo 
električne energije imamo na primer na razpolago še zelo velike rezerve v vodni 
sili. Računamo, da bi lahko Jugoslavija izkoriščala še okoli 34 milijard kWh 
hidroenergije. Današnja moč naših hidrocentral, skupaj s tistimi, ki se grade, 
pa znaša le okoli 24 milijard kWh. Drug velik vir energije je premog. Naše za- 
loge premoga so sicer velike, vendar več kot 85'% teh zalog predstavljajo lig- 
niti, le malo imamo črnega premoga. V svetu pa se vedno bolj uveljavlja ople- 
menitenje premoga s tem, da se ga pretvarja v električno energijo in v plin. 
Poraba in oplemenitenje neposredno pri nahajališčih sta važni zlasti pri lignitu, 
ki vsebuje več kot 50 ®/o vode in pepela. 

Pri nas se danes oplemenituje približno 45fl/o vseh lignitov. V letu 1970 pa 
računamo, da bi se na ta način predelalo okoli 82 °/o vseh izkopanih količin 
lignita pri skoraj dvakrat povečani proizvodnji. 

Čeprav bo imel premog tudi pri nas v bodoči strukturi-proizvodnje in po- 
rabe energije manjšo vlogo, pa kljub temu računamo, da bo potrebno dvigniti 
proizvodnjo od dosedanjih 27 milijonov ton na 41 milijonov ton. Pri tem pa 
moramo seveda upoštevati, da zahteva povprečna proizvodnja premoga velika 
vlaganja, da so roki izgradnje daljši kot pet let in da moramo zaradi tega še 
vedno računati, da bomo zlasti črni premog, ki ga koksiramo, uvažali vse do 
leta 1969. 

Na podlagi zveznih prizadevanj se je izdelala tudi perspektiva razvoja pre- 
mogovne industrije v naši republiki. V bistvu gre za to, da se proizvodnja v naši 
republiki koncentrira na nekaj večjih premogovnikov, ki imajo za to ugodne 
pogoje. To velja predvsem za rjavi premog v Zasavju in za lignit v Velenju. 
Pri tem seveda računamo, da bi se večji del lignita uporabil na kraju samem, 
s tem da bi se pretvarjal v električno energijo oziroma v plin. 

Plin iz premoga predstavlja oplemeniteno gorivo, ki omogoča racionalnejšo 
potrošnjo v industriji in v široki potrošnji. Za predelavo lignita v plin obsto- 
jajo v naši republiki posebni pogoji. Imamo rudnik lignita, ki ima dobro orga- 
nizirano proizvodnjo, izkazuje največjo produktivnost dela med vsemi rudniki 
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v naši državi, kar seveda omogoča racionalno eksploatacijo premoga. Na drugi 
strani pa relativno majhne razdalje omogočajo, da s kratkimi plinovodi zaja- 
memo velik del potrošnikov, tako v industriji in široki potrošnji. Na tej osnovi 
je tudi izdelan projekt za uplinjevanje lignita v Velenju. 

Podobni proje"kti se pripravljajo tudi v Kosmetu, kjer so pogoji za eksploa- 
tacijo podobni kakor pri nas, pogoji za porabo pa so manj ugodni, ker je dis- 
perzija potrošnikov večja. Pri tem pa moramo upoštevati, da ima plinovod, ki 
bi v prvi fazi omogočal transport plina do potrošnikov, značaj infrastrukture. 
Ob pogojih razvijajoče se proizvodnje se bo plinska mreža lahko razširila in 
uporabljala za druge vrste plina s tem, da bi se sedanji plin mešal, ali pa da bi 
se v celoti prešlo na uporabo, oziroma na večjo potrošnjo zemeljskega plina. 
Poudariti pa moram, da ni računati na našem območju na večje zaloge tega 
plina, verjetno tudi ni računati, da bi se lahko priključili na druge jugoplinske 
izvore. Pač pa obstajajo možnosti, ki jih daje moderna tehnika, da se v perspek- 
tivi priključimo na večje izvore plina na drugih kontinentih, predvsem v Afriki, 
deloma v Aziji in celo v Južni Ameriki. Moderna tehnika, prevoz in izkorišča- 
nje plina omogočajo take zamisli. Ni torej izključeno, da v prihodnosti začnemo 
izkoriščati te daljne izvore energije. Ce te možnosti povežemo še z možnostmi 
tranzita iz obmorskih luk v centralno Evropo, postane pomen plinovoda še bolj 
očiten. Ne gre torej za neke fantastičnosti, ki segajo v daljno bodočnost, temveč 
za izkoriščanje tehničnih izsledkov, ki so že danes možni, če so sredstva na 
razpolago in če je ustvarjeno sodelovanje z inozemstvom. 

Hkrati s spremenjeno strukturo pa je treba računati tudi s hitro rastjo 
proizvodnje in potrošnje celotne energije. Potrošnja energije je v korelaciji z 
rastjo gospodarstva, predvsem pa v koleraciji z industrijsko proizvodnjo. Pro- 
izvodnja energije mora rasti skladno z ostalo proizvodnjo. Le taka rast omogoča 
rentabilno izkoriščanje obstoječih industrijskih kapacitet in celotnih investicij- 
skih vlaganj. Analize kažejo, da mora proizvodnja energije rasti vzporedno, 
vendar pa nekoliko počasneje kakor industrijska proizvodnja. Proizvodnja elek- 
trične energije pa mora po pravilu rasti celo nekoliko hitreje kakor proizvodnja 
celotne industrijske proizvodnje, če hočemo doseči in obdržati strukturno uskla- 
jenost celotne proizvodnje. 

Dovolite, da z nekaj podatki ilustriram v tem pogledu stanje oziroma razvoj 
energetike v zadnjih letih. 

Od leta 1962 do konca 1965 — upoštevamo podatke plana za leto 1965 — 
računamo s porastom industrijske proizvodnje za 40 %>, kar kaže na izredno 
dinamičen razvoj industrije. Vse panoge energetike, to je električna energija, 
premog in pa nafta bi se v tem času povečale samo za 8 °/o. Proizvodnja elek- 
trične energije naj bi se povečala v teh 3 letih za 7 °/o, proizvodnja premoga pa 
za 9 %>. Če nadalje analiziramo te podatke, vidimo, da je proizvodnja premoga 
v letu 1964 bila enaka kakor v letu 1963 — za prihodnje leto računamo samo 
s 3'°/o povečanjem. Proizvodnja električne energije je bila v letu 1964 celo za 
celih 6 ®/o manjša kakor leta 1963 in niti v prihodnjem letu ne bo presegla pro- 
izvodnje iz leta 1963. Ti podatki kažejo, da gre za očitno zaostajanje energetske 
proizvodnje za zelo dinamično rastjo ostale proizvodnje, kar mora seveda pri- 
peljati do težkih strukturnih premikov v ravnotežju. Povečani uvoz energije 
iz inozemstva in povečane energetske baze v ostalih republikah te situacije ne 
morejo v celoti rešiti, samo omilijo jih lahko. Takšno zaostajanje energetske 
osnove ima kvarne posledice na proizvodnjo in produktivnost dela, onemogoča 
povečanje izvoza, ter zavira smotrno gospodarjenje v delovnih kolektivih. Zato 
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je ena od temeljnih nalog bodočega razvoja v naši republiki, da zgradimo ustrez- 
ne energetske kapacitete. Ta naloga pa bo zahtevala veliko naporov. Računati 
moramo, da bo preskrba z energijo še nekaj let pereča. Perspektivni plan bo 
moral začrtati tak razvoj izkoriščanja električne energije in premoga ob upo- 
števanju oplemenitenja lignita, da bo dana smer izkoriščanja tistih domačih 
izvorov energije, ki imajo boljše ali pa vsaj enake pogoje, kot drugi izvori ener- 
gije v Jugoslaviji. 

Analiza kaže, da naši potencialni viri premoga in električne energije vsaj 
v glavnem lahko krijejo vse potrebe do leta 1975. Za realizacijo takšnega plana 
izgradnje pa je seveda potrebno spremeniti strukturo investicijskih vlaganj. To 
pa pomeni, da bomo morali v letošnjem letu in v vseh naslednjih letih vlagati 
znatno večja družbena sredstva za potrebe energetike. Realizacija takšnega pro- 
jekta izgradnje energetike pa bo hkrati zahtevala, da se investitorji, projektanti 
in izvajalci del, ki bodo morali nove kapacitete razširiti, prilagodijo novim na- 
logam, ki stojijo pred nami. Naša strojegradnja bi na primer na ta način lahko 
preusmerila svojo proizvodnjo, gradbena operativa bo morala povečati svoje 
kapacitete, hkrati pa bo treba povečati proizvodnjo nekaterih gradbenih ma- 
terialov in podobno. 

Čeprav pomeni izgradnja novih kapacitet energetike eno izmed osnovnih 
nalog razvoja našega gospodarstva, pa je vzporedno s tem vendar potrebno re- 
ševati še druge probleme, ki bodo omogočili tudi smotrno gospodarjenje ter 
racionalno proizvodnjo in potrošnjo energije. 

Ce danes, ko pripravljamo družbeni plan za leto 1965, ugotavljamo, da je 
najvažnejša naloga v letošnjem letu, da nadalje razvijamo in izpopolnjujemo 
naš gospodarski sistem, je to posebno važno za celotno energetsko gospodarstvo, 
ker je v okviru sprememb gospodarskega sistema potrebno izboljšati ekonomski 
položaj te panoge. 

Dosedanji devizni sistem in disparitete v cenah v primerjavi z drugimi go- 
spodarskimi panogami ne ustrezajo stopnji produktivnosti v energetskem go- 
spodarstvu. Posledica tega je, da še vedno organi državne uprave na admini- 
strativen način preko sistema blokiranja in kontrole cen odločajo o ekonom- 
skem položaju nekaterih gospodarskih panog. 

Disparitete cen in različni neusklajeni tečaji kvarno vplivajo na zunanji 
trg, na odločitve o investicijah in na celotno gospodarstvo. Cene surovinam in 
energiji se bodo morale povečati. Spremembe v tečajih in notranjih cenah bodo 
izboljšale položaj surovinskih panog, kamor prištevamo tudi energetiko. Zmanj- 
šati pa je treba akumulativnost predelovalne industrije posebno tam, kjer se 
je do sedaj velik del surovin in reprodukcijskega materiala uvažal po relativno 
nizkih tečajih. V tej smeri bo treba v bodoče v okviru sprememb gospodarskega 
sistema spreminjati tudi ekonomski položaj energetike, kar bo na eni strani 
omogočalo, da se ustvarijo potrebna sredstva za razširjeno reprodukcijo, na 
drugi strani pa bodo spremenjeni pogoji hkrati prisilili potrošnike energije, da 
bodo v svojih kalkulacijah v večji meri upoštevali stroške energije in temu 
prilagajali proizvodnjo in svojo investicijsko politiko. 

Dosedanje zamrznjene cene premoga so premogovnikom onemogočale 
ustvarjati takšen dohodek, ki bi omogočal redno proizvodnjo zaradi prenizkih 
osebnih dohodkov, nasprotno, fluktuacija rudarjev je povzročila, da se je pro- 
izvodnja v premogovnikih celo znižala; ob tem pa seveda premogovniki niso 
razpolagali s potrebnimi sredstvi za modernizacijo in niso kazali nikakršnega 
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zanimanja za razširitev svoje proizvodnje. Če bi tako še ostalo, bi seveda pre- 
mogovno krizo samo še bolj zaostrili. 

Republiški izvršni svet je v prejšnjem letu večkrat razpravljal o težavah 
naših premogovnikov in predlagal, da je treba predvsem rekonstruirati naše 
premogovnike in spremeniti cene premogu. Dvig cen premoga za 23 °/o, ki ga 
je odobril Zvezni izvršni svet, bo izboljšal položaj premogovnikov. To povišanje 
cen sicer še ne omogoča, da bi premogovniki lahko formirali polne ekonomske 
cene". Izgleda pa, da bodo nove cene omogočile dvig osebnih dohodkov rudar- 
jev na tisto raven, ki ustreza rudarstvu v odnosu na splošno raven osebnih 
dohodkov v naši republiki in formirati realne amortizacijske sklade; ostali 
skladi pa bodo ostali še vedno nižji. Problem proizvodnje premoga bo možno 
rešiti le, če bomo premogovnike modernizirali tako, da bo rast produktivnosti 
omogočalo tudi vzporedno rast osebnih dohodkov zaposlenih. Rešitev moramo 
torej iskati le v kompleksni rekonstrukciji in v mehanizaciji rudarjenja. 

Pri rekonstrukcijah večjih premogovnikov v naši republiki, ki pridejo v po- 
štev za povečanje proizvodnje, bo potrebna izdatna pomoč in intervencija 
republike, zlasti pri zveznih natečajih. Izvršni svet smatra, da bo moral pred- 
vsem republiški rezervni sklad v letošnjem letu večji del svojih sredstev name- 
niti za modernizacijo jamskih del v Zasavju in Velenju. S posebnimi sredstvi 
namerava Izvršni svet sodelovati tudi pri financiranju študij za uvajanje me- 
hanizacije in modernizacije premogovnikov. Pri hitrejši izgradnji stanovanj 
v rudarskih revirjih pa bo moral sodelovati tudi republiški sklad za zidanje 
stanovanjskih hiš. Šele kompleksna rekonstrukcija našega celotnega rudarstva 
bo pomenila sanacijo sedanjega stanja, kar bo omogočilo premogovnikom 
povečanje kapacitet in povečanje produktivnosti dela. 

V elektrogospodarstvu bo potrebno odstranjevati disparitete cen in omo- 
gočiti takšne ekonomske cene v proizvodnji in preskrbi z električno energijo, 
ki bodo stimulirane na racionalno potrošnjo in ki bodo ustvarile pogoje za 
samofinanciranje razširjene reprodukcije. Danes je za te namene dejansko na 
razpolago samo tisti del amortizacije elektrogospodarskih organizacij, ki ni 
vezan na anuitete. Razen tega pa zavirajo razvoj elektrogospodarstva tudi mnogi 
administrativni predpisi, ki delujejo, mislim, da ne pretiravam preveč, če rečem, 
proti našemu sedanjemu gospodarskemu sistemu in krnijo pravice delavskega 
samoupravljanja. V naši republiki smo vložili veliko naporov, da bi se sprejel 
nov zvezni zakon o elektrogospodarstvu. Razprave o tem zakonu se vodijo že 
več let. Zvezni izvršni svet je zagotovil, da bo v bližnji prihodnosti predlog 
novega zakona predložil Zvezni skupščini. 

Osnovni problemi v zvezi s pripravami novega zakona o elektrogospodar- 
stvu niso organizacijski, temveč gre za ekonomski položaj in za pogoje gospo- 
darjenja te panoge. Elektrogospodarstvo posluje danes na principih enotnih 
cen na visokonapetostni mreži s tem, da se razlike proizvodnih stroškov preko 
skupnega proračuna prelivajo iz aktivnih v pasivne skupnosti. Takšen sistem 
enotnih cen ne stimulira proizvajalcev, da bi zniževali stroške proizvodnje, 
niti ne zaostruje vprašanja racionalnega investiranja, marveč negativno vpliva 
tudi na odločitve potrošnikov in na izbiro optimalnih lokacij, ker so stroški 
energije za vse potrošnike povsod v državi enaki. Enotna cena se izračunava 
pri proizvajalcih električne energije na osnovi tako imenovanih ekonomsko 
upravičenih stroškov, na osnovi potrebnega dohodka in normativov, ki jih 
določa skupnost za posamezne proizvajalce. Dohodek je na primer večji, 
kolikor je tudi večje število zaposlenih. Takšna delitev in takšen od zunaj 
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narekovani način formiranja dohodka seveda ne ustreza pogojem, kakor jih 
imamo drugod v gospodarjenju in seveda ne stimulira boljše in racionalnejše 
poslovanje. 

Predlog, ki ga zastopamo v naši republiki v zvezi s spremembami zakona 
o elektrogospodarstvu, gre za tem, da bi novi zakon omogočil ustanavljanje 
samostojnih proizvodnih prenosnih podjetij, ki bi določala svoje cene na pod- 
lagi dejanskih stroškov proizvodnje. Energija naj bi se prodajala po indi- 
vidualnih cenah proizvajalcev: Te cene pa bi morale biti seveda pod kontrolo 
družbe. Takšni odnosi bi omogočili izbiro najracionalnejših kapacitet, boljšo 
dobavo energije tako po količini kakor po kvaliteti, različne cene pa bi vpli- 
vale na izbiro optimalnih lokacij predvsem velikih potrošnikov in na racional- 
no porabo energije. 

Obstoj sedanjega sistema elektrogospodarstva se opravičuje s specifič- 
nostjo proizvodnje in z enotnostjo celotnega jugoslovanskega elektro sistema. 
V bistvu pa gre pri sedanjem sistemu za odpiranje neracionalnega gospodar- 
jenja s pomočjo prelivanja sredstev. 

S predlaganimi spremembami v pogojih energetskega gospodarjenja pa 
bi morali hkrati doseči, da bi s pomočjo ekonomskih cen celotno gospodarstvo 
v večji meri sodelovalo pri zagotavljanju sredstev za izgradnjo energetskih 
osnov, kar bi tesneje povezovalo potrošnjo in njeno odvisnost od rasti energet- 
skih virov. 

V zvezi z izgradnjo energetskih objektov pa se v sedanji prehodni dobi, 
ko zapuščamo sistem centralnega financiranja investicij, postavlja problem 
zbiranja potrebnih sredstev za izgradnjo energetike. Po obstoječih predpisih 
financira izgradnjo energetskih objektov republiška gospodarska banka ob 
sodelovanju zvezne investicijske banke. Udeležba zvezne investicijske banke 
znaša 20—40'°/o predračunske vrednosti. V našem konkretnem primeru zahteva 
letošnji program izgradnje central, premogovnikov, predelovanja premoga in 
električne mreže okoli 37 milijard sredstev, od katerih bo prispevala zvezna 
investicijska banka okoli 13 milijard, dočim se mora iz decentraliziranih sred- 
stev zagotoviti 24 milijard dinarjev. Investitorji s področja energetike bodo 
razpolagali le z okoli 2 milijardama sredstev za udeležbo. Ostala sredstva bo 
moralo zagotoviti gospodarstvo z združevanjem prostih sredstev v poslovnih 
bankah. 

V lanskem letu so gospodarske banke potrebna sredstva, ki so lansko 
leto znašala preko 10 milijard, zbrale s prostovoljnim oročanjem, kar pa je 
bilo povezano z nekaterimi posebnimi težavami. Razen tega so se ta sredstva 
oročala na roke do največ pet let, investicije v energetiko pa so izrazito dolgo- 
ročne in zahtevajo 15 do 20-letno vračanje kreditov. Na ta način je seveda 
poslovanje bank zašlo v posebne težave. Letos računamo, da se bo del po- 
trebnih sredstev za izgradnjo energetskih objektov zbral na enak način, ven- 
dar pa so potrebna večja in tudi dolgoročnejša sredstva. Zato je potrebno v 
okviru bančnega sistema najti še druge oblike zbiranja sredstev. Morda bi bilo 
treba uvesti obvezno oročanje sredstev gospodarskih organizacij za potrebe 
energetske izgradnje. Gre torej za to, da se v okviru spremenjenega sistema 
razširjene reprodukcije najde sistem zbiranja prostih sredstev vseh proizva- 
jalcev, ki bi jih morali obvezno vlagati v banke v te namene. V okviru našega 
gospodarskega sistema ne prihaja v poštev odtujitev sredstev v obliki davkov, 
temveč gre le za obvezno nalaganje dela prostih sredstev delovnih kolektivov 
v banke s strogim namenoma. Tak sistem združevanja sredstev bi moral po- 
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meniti izgrajevanje našega sistema financiranja razširjene reprodukcije v po- 
gojih samoupravljanja, ki je usklajen z novim bančnim in kreditnim sistemom. 
Skrb naše republike za tak sistem sredstev je razumljiva, ker morajo poslovne 
banke v naši republiki s svojimi sredstvi pokriti podražitve in prekoračitve, 
ki nujno nastajajo pri izgradnji objektov električne energije. To pomeni, da 
moramo v letošnjem letu z decentraliziranimi sredstvi pokriti preko 50 %> vseh 
potrebnih sredstev. To pa seveda povečuje odgovornost republike in celotnega 
gospodarstva za pravočasno izgradnjo objektov, ki je v veliki meri odvisna 
od razpoložljivih sredstev. 

Predlog zveznega družbenega plana za letošnje leto vsebuje posebno do- 
ločbo, ki obvezuje zvezne organe, da izdelajo tak sistem oročanja, ki bo omo- 
gočal financiranje energetike preko poslovnih bank. Izdelanih je bilo več pred- 
logov. Predlogi, ki imajo dve varianti, predlagajo predvsem tole: 1. da bi pri 
svojih vlaganjih za investicije vsi investitorji morali obvezno vlagati določen 
odstotek sredstev v poslovne banke za financiranje energetskih investicij, 
2. da bi se povečala stopnja za rezervne sklade gospodarskih organizacij — ta 
stopnja znaša sedaj 2®/o — s tem, da bi se povečana sredstva rezervnih skladov 
obvezno porabila preko bančnega mehanizma. Ta alternativa se lahko upo- 
rablja tudi, če se uveljavi prvi predlog. Ne glede na to, kakšen sistem zbi- 
ranja sredstev za izgradnjo energetike bo sprejet, pa problem obstoja še na- 
prej. Delovni kolektivi bi morali že sedaj računati s preusmeritvijo dela svojih 
razpoložljivih sredstev, ki se bodo letos občutno povečala. Tu gre predvsem za 
sredstva skladov in amortizacije za vlaganje v banke za izgradnjo energetike. 
Na ta način bo celotna proizvodnja sodelovala pri reševanju enega izmed 
osnovnih strukturnih problemov naše proizvodnje, od katerega je odvisen v 
največji meri nadaljnji razvoj celotne proizvodnje, produktivnosti dela in druž- 
benega standarda vseh proizvajalcev. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanec inž. Danilo Dolgan. 

Inž. Danilo Dolgan: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, 
da kot svoj prispevek k razpravi o problematiki energetike v SR Sloveniji 
prikažem stanje proizvodnje energije na Gorenjskem in da vas pri tem se- 
znanim z načrti, katere pripravljajo občinska skupščina, gospodarske organi- 
zacije in strokovna društva v Kranju za rešitev problematike na tem področju. 

Gorenjska, na kateri se nahaja znaten del industrije SR Slovenije, je v 
proizvodnji energije izrazito pasivno področje. Izmed virov primarne ener- 
gije razpolaga Gorenjska edino s hidro-energijo, pa tudi na tem področju ni 
bilo že dalj časa nobenih novih vlaganj. Hidroelektrarne Medvode, Moste in 
Savica so bile zgrajene že več kot pred desetimi leti in je potrošnja električne 
energije po njihovi zgraditvi daleč presegala njihove proizvodne zmogljivosti. 
Manjkajočo električno energijo je Gorenjska dobivala iz termoelektrarne Šo- 
štanj, iz termoelektrarne Trbovlje in delno tudi iz Soških elektrarn po 110 kV 
daljnovodnem omrežju. Ta energija se je v hidroelektrarni Medvode, v hidro- 
elektrarni Moste in v razdelilni transformatorski postaji Naklo transformirala 
na 35 kV, odtod pa vodila do potrošnikov po 35 kV omrežju Gorenjske. 

Elektroenergetska situacija na Gorenjskem je bila v letu 1964 naslednja: 
potrošnja za splošni odjem je znašala 182 150 megavatnih ur, potrošnja žele- 
zarne Jesenice 64 894 MWh, skupna potrošnja torej 247 044 MWh. To skupno 
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potrošnjo je Gorenjska krila z lastno proizvodnjo v višini 141 454 MWh, ostanek 
električne energije v višini 105 900 MWh pa je dobivala izven svojih meja. 

Zaradi instaliranja novih proizvodnih zmogljivosti, zlasti pa zaradi hitro 
naraščajočih potreb železarne Jesenice, je v letu 1970 predviden odjem elek- 
trične energije že v višini 700 MWh. Takšna poraba bo sedanji deficit zelo 
povečala in je zato treba resno misliti in iskati možnosti za izgradnjo tako 
energetskih, kakor tudi distributivnih objektov. Elektroenergetska pasivnost 
gorenjskega področja nujno narekuje gradnjo takšnih virov energije, ki jih 
je mogoče hitro zgraditi in ki predstavljajo ekonomsko rešitev specifičnih po- 
treb Gorenjske in Kranja. Kot realna in hitra rešitev se je pokazala zlasti v 
zadnjem času izgradnja toplarne v Kranju in pa hidroelektrarne Mavčiče, ki bi 
s proizvodnimi kapacitetami, prva s 125 000 MWh in druga s 63 000 MWh, zmanj- 
šala primanjkljaj električne energije v letu 1970. od predvidenih 513 MWh na 
325 MWh. 

Dovolite, da najprej navedem nekaj podatkov o projektu toplarne v Kranju. 
Industrijska podjetja, zlasti pa tekstilna, gumarska in pa usnjarska industrija 
v Kranju potrebujejo za svoje tehnološke procese precejšnje količine energije 
v obliki industrijske pare. Poleg tega je v zimskem času potrebno ogrevanje 
proizvodnih prostorov tudi v tistih obratih, ki sicer niso potrošniki industrijske 
pare. Obstoječe kotlovne naprave, ki so bile dimenzionirane za manjše proiz- 
vodne zmogljivosti, komaj še krijejo sedanjo potrošnjo, poleg tega pa so še 
zastarele in so potrebne temeljite rekonstrukcije. Sorazmerno majhne odda- 
ljenosti glavnih industrijskih objektov v Kranju je že pred leti navedla na 
misel, naj bi proizvodnjo vse potrebne toplotne energije skoncentrirali na 
enem samem mestu in tam zgradili primerno veliko toplarno, ki naj bi poleg 
drugega krila tudi del potreb po električni energiji in služila tudi za ogrevanje 
bodočih stanovanjskih naselij. Razprave in posvetovanja o toplarni v Kranju 
so privedla do pogodbene povezave vseh večjih industrijskih podjetij, ki so 
s svojimi prispevki omogočila izdelavo študije in idejnega projekta za ta 
energetski objekt. Omenjena študija je pokazala, da bodo podjetja v Kranju 
v letu 1975. potrebovala za tehnološke procese že 130 ton pare na uro in da 
bodo znašale potrebe za ogrevanje v zimskem času še nadaljnjih 100 ton pare 
na uro. Toplarna bi torej morala v zimskem času proizvajati maksimalno 
230 ton pare na uro, kar je za 137 ton več, kot znašajo zmogljivosti današnjih 
kotlovskih naprav. Delež tehnološke pare bi predstavljal 57% celotne zmoglji- 
vosti, kar bi omogočilo gospodarsko poslovanje tudi v poletnem času. Od skupne 
letne proizvodnje toplotne energije bi se porabilo 80 % za kritje potreb tehno- 
loških postopkov, 11,5 °/o za ogrevanje industrijskih in javnih zgradb in 8,5 ®/o za 
ogrevanje stanovanj. Glede na navedene potrebe bi morala toplarna obratovati 
najmanj z dvema kotloma z zmogljivostjo 100 ton pare na uro in s turboagre- 
gatom s približno 32 MW moči. S takšnimi kapacitetami bi toplarna skupno z 
ostalimi slovenskimi elektrarnami krila vse potrebe Gorenjske brez jeseniške 
železarne, ki bo sama potrebovala 311 MWh električne energije. 

Osnovna študija je potrdila nujnost in gospodarnost predvidene toplarne, 
ki izvira zlasti iz izredno ugodnega razmerja med toplotno energijo za po- 
trebe tehnoloških procesov in ostalo toplotno oziroma električno energijo. 
Določena je'bila tudi ožja lokacija na Savskem logu na otoku na Savi, ki se 
nahaja v središču potrošnje, kar ustvarja izredno ugodne pogoje glede čim- 
manjših toplotnih izgub v parovodih do mesta porabe. Na osnovi študije je bil 
kot najustreznejše gorivo izbran mazut, ki ima na tej lokaciji velike prednosti 
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zlasti glede transporta in glede odvoza odpadkov. Industrijska podjetja v 
Kranju so uvidela, da je preskrba s toploto, zlasti pa z električno energijo 
osnovni pogoj za obstoj in za nadaljnjo rast gospodarstva, in so se že v veliki 
meri odločila, da s sofinanciranjem po svojih možnostih sodelujejo pri izgradnji 
tega energetskega objekta. Seveda pa je jasno, da v sedanji situaciji podjetja 
ne bodo sama zmogla dovolj sredstev za kritje te dolgoročne investicije, ki bo 
zahtevala okoli 7 milijard dinarjev sredstev in da bo treba iskati manjkajoča 
sredstva v obliki investicijskih posojil in inozemskih kreditov. 

Prva pripravljalna dela za hidroelektrarno Mavčiče so se začela že v letu 
1947 vzporedno z izgradnjo hidroelektrarne Medvode, vendar iz raznih raz- 
logov ni prišlo do realizacije. Odsek Save med Kranjem in Medvodami, ki ima 
skupno 38 m padca, je postal tako z izgradnjo hidroelektrarne Medvode izkori- 
ščen približno samo do polovice. V sedanji energetski situaciji je hidroelektrarna 
Mavčiče brez dvoma energetski objekt, ki ima precej prednosti. V njen prid 
govori med drugim okoliščina, da na predvideni lokaciji ne bo potrebno po- 
tapljati' obdelovalnih površin, ker se bo akumulacijsko jezero nahajalo v 
skalni soteski, razen tega pa z njo niso prizadete nikakršne komunikacije. 

Hidroelektrarna Mavčiče bo imela eno samo turbino z instalirano močjo 
24 000 kVA in transformator 25 000 kVA za napetost 10/110 kVA. Karakte- 
ristike turbine so podobne zgornjesavskim turbinam, ki so zgrajene za padce 
med 18 in 10 m. Posebna ugodnost, ki lahko znatno skrajša rok za začetek 
obratovanja, je v tem, da bi bilo za ta objekt mogoče uporabiti turbino 
in generator, ki že nekaj let ležita neizkoriščena pri hidroelektrarni Fala in za 
katera se še ne ve definitivno, kdaj ju bo mogoče uporabiti, oziroma vgraditi 
v hidroelektrarno Falo. To je namreč turbina, ki ima za seboi že preceišnio 
zgodovino. 

Nadaljnji razlogi, ki govore v prid čimprejšnji gradnji elektrarne Mavčiče, 
so naslednji: za projekt so že na razpolago topografski, hidrološki in geološki 
podatki, zaradi česar je tudi lokacija že popolnoma določena. Ta lokacija je v 
geološkem pogledu ugodna, injekcije v normalnem obsegu so predvidene samo 
na desnem bregu v neposrednem območju nad elektrarno. Izdelana je že štu- 
dija o prodonosnosti Save, ki kaže, da ni nikakršne nevarnosti za zaproditev 
industrijskega območja nad sotesko Zarica v Kranju. Predvideno je, da bo 
elektrarna obratovala dnevno v času, ko se v odjemu pojavljajo konice, kar je 
zelo važno za ves naš elektroenergetski sistem posebno v času nizke vode. 
Hidroelektrarna bo grajena tako, da bo njen proizvodni agregat v vsakem času 
lahko prešel iz generatorskega v kompenzacijski režim, kar pomeni možnost 
za kompenzacijo jalove energije. 

Proizvodna cena na pragu elektrarne bo izredno ugodna in bo znašala 
3,65 dinarja na kWh. Ker se bo elektrarna nahajala le približno 5 km od 
Kranja in s tem torej v neposredni bližini večjih potrošnikov, bodo nastopale 
le minimalne prenosne izgube, kar pomeni precejšnjo prednost za elektro- 
gospodarstvo. Bližina medvoške hidroelektrarne omogoča izkoriščanje akumu- 
lacijskega bazena hidroelektrarne Mavčiče in pa izravnalno sposobnost hidro- 
elektrarne Medvode. Investicijski stroški za hidroelektrarno Mavčiče so po do- 
sedanjih izračunih predvideni na nekaj več kot 3 milijarde din. Dodati je 
treba še to, da se navedeni koncept projekta hidroelektrarne Mavčiče izredno 
dobro dopolnjuje s projektom toplarne Kranj. 

Ob zaključku predlagam, da ustrezni republiški forumi vključijo med 
elektroenergetske objekte, ki jih je potrebno zgraditi v obdobju, ki ga zajema 
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bodoči 7-letni plan, tudi oba navedena objekta, ker bo njihova izgradnja 
omogočila ublažitev pasivne elektroenergetske bilance na enem izmed najbolj 
industrijsko razvitih področij Socialistične republike Slovenije. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanec Ivan Siter. 

Ivan Siter: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da se v svoji 
razpravi dotaknem problemov izkoriščanja energije z vidika uvajanja pleme- 
nitejših vrst goriva, kot so npr. nafta, olje in mazut. Iz materiala o problemih 
energetike v Socialistične republiki Sloveniji je razvidno, da Jugoslavija, kakor 
tudi Slovenija, krije še vedno preko 75 l°/o celotnih energetskih potreb s pre- 
mogom. To je v primerjavi z industrijsko bolj razvitimi državami zelo ne- 
ugodno. Res je, da se je poraba mazuta in nafte v Sloveniji dvignila za 5—9 %, 
vendar ta potrošnja še vedno ni zadovoljiva in ne ustreza doseženi stopnji 
našega gospodarskega razvoja. Prav tako postaja deficitarnost v proizvodnji 
električne energije iz dneva v dan večji in težji problem našega gospodarstva. 
V zadnjih letih so se v svetu pričela opuščati klasična goriva, kot so to lignit, 
premog, koks in podobno, uveljavljati pa so se začela plemenita goriva, kot 
so derivati nafte, olja, srednje in lahko kurilno olje in mazut, ki je cenen in 
ima mnogo tehnološke prednosti. 

Ta kvaliteten premik pa gre v našem gospodarstvu znatno počasneje kot 
pa v industrijsko razvitejših državah. Ce upoštevamo, da več kot polovico 
tekočih goriv porabijo prometna sredstva, vidimo, da od celotne potrošnje 
energije v industriji in široki potrošnji odpade na naftne derivate samo okoli 
6 ,0/o. Res je, da tekočih goriv ni bilo dovolj na razpolago in smo bili v veliki 
meri odvisni od uvoza, vendar če upoštevamo vse prednosti teh goriv, vidimo, 
da je treba to energijo-hitreje uvajati in izkoriščati v naši industriji. Zanimiv 
je primer steklarne Boris Kidrič v Rogaški Slatini, kjer so v polovici obrata 
opustili kurjenje peči za topljenje stekla z lignitom in uvedli kurjenje z ma- 
zutom. Zgradili so mazutno postajo, to so cisterne za uskladiščenje mazuta 
in instalirah gorilne mazutne naprave, ki so jih uvozili iz Zahodne Nemčije. 
Stroški mazutne postaje z gorilnimi napravami vred so znašali okoli 50 800 000 
dinarjev. Če bi podjetje ostalo pri stari toplotni energiji, to je pri generator- 
skem plinu, bi bili stroški obnove stare in zelo dotrajane generatorske postaje 
mnogo večji ter bi potrebovali zato znatno večja sredstva. S popolnim pre- 
hodom na mazut pa bi zmanjšali število zaposlenih na 4 delavce, kar zopet 
pomeni zmanjšanje bruto osebnih dohodkov za 4 milijone dinarjev letno. Če 
primerjamo proizvodne stroške z vloženimi količinami steklene zmesi, znašajo 
stroški plina, računajoč stare cene lignita, 485 dinarjev za kg zmesi, stroški 
mazuta za 1 kg steklene zmesi pa le 333,31 dinarja. S primerjavo teh dveh 
pokazateljev ugotovimo, da so stroški za generatorski plin za okoli 45,7 %> večji 
od stroškov mazuta. Ob upoštevanju novih cen premoga pa bi se ta razlika 
povečala še za nadaljnjih 12,5 %. Brez dvoma izgleda primerjava stroškov ma- 
zuta in plina na prvi pogled nerealna, vendar samo tako dolgo, dokler ne ana- 
liziramo vseh ostalih činiteljev, ki vplivajo na zmanjšanje kalorične vred- 
nosti premoga. Te analize bi nam potrdile vsaj z 80 °/o gotovostjo realnost prejš- 
njih podatkov. Premog je izpostavljen najrazličnejšim vremenskim vplivom: 
poleti razpada od dežja in vročine, pozimi pa moker ustvarja v plinskem gene- 
ratorju odvečno paro, ki zmanjšuje kalorično vrednost plina. Znatne razlike 
nastajajo tudi pri transportu. Z enim vagonom premoga, to je okoli 15 ton pre- 
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peljemo približno 37 500 000 kilokalorij, z enim vagonom mazuta pa 142 520 000 
kilokalorij. Pri uporabi mazuta je v celoti rešen problem fenola in onesnaženja 
voda z njim. Naša industrija danes ne spoštuje odredb, ki določajo, da se mo- 
rajo namestiti čistilci za fenolne vode. Toda zahteve inšpekcijskih organov bodo 
spravile mnoge organizacije v finančne težave, ko se bo zahtevalo, da prično 
predpise spoštovati in da namestijo čistilne naprave. Prednost kurjave z ma- 
zutom je tudi v popolnem izgorevanju, ker se v ogrevanih prostorih ne po- 
javlja žvepleni plin SO2. Koncentracija teh plinov pri izgorevanju generator- 
skega plina je bila tako močna zlasti v zimskem času, da so sodelavci na teh 
delovnih mestih resno obolevali na dihalnih organih. 

Če seštejemo vse prednosti mazuta kot enega izmed virov toplotne ener- 
gije, lahko zaključimo, da bi bilo nujno do leta 1970 nenehno pospeševati na- 
daljnjo rast porabe mazuta, predvsem še zaradi tega, ker planirana rast po- 
trošnje mazuta za 17% letno ali 1 700 000 ton do leta 1970 še ne pomeni take 
preusmeritve na plemenita goriva, kot ga zahteva dosežena raven našega go- 
spodarstva in življenjskega standarda. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Ciril Mislej. 

Ciril Mislej: Tovarišice in tovariši poslanci! V prvi vrsti se vam za- 
hvaljujem, da ste mi omogočili udeležbo v razpravi o problematiki energetike 
na vaši današnji seji z majhnim prispevkom, ki izvira iz prakse in iz dela na 
dosedanjih energetskih napravah. 

V prvi vrsti bi želel opozoriti na to, da je bilo programiranje, ki smo ga 
izvrševali dosedaj pri nas za izgradnjo energetskih objektov, preveč kampanjsko 
in mislim, da je res zadnji čas, da pristopimo k smotrnemu programiranju, 
k smotrni izgradnji naših objektov. Sami veste, da nam je že v preteklih letih 
primanjkovalo električne energije, kar je povzročilo našemu gospodarstvu 
izredno veliko škodo, da pa je to stanje letos doseglo skoraj že katastrofalne 
meje. Energetske objekte smo do sedaj gradili kampanjsko. V enem letu smo 
dogradili manjše energetske objekte, v naslednjih letih tudi po dva ali tri večje, 
v naslednjem obdobju nobenega itd. Če vse to seštejemo, vidimo, kakšna go- 
spodarska škoda je nastala, ker ni bilo kontinuitete v izgradnji novih objektov, 
ki bi postopno krili rastočo potrošnjo. Prav iz tega razloga menim, da bi morali 
izdelati energetske bilance vseh vrst energije, ne samo električne in ugotoviti 
količinske potrebe po asortimentu in po obsegu. Le na osnovi tega bi lahko čvrsto 
usmerjali izgradnjo potrebnih energetskih objektov, določali pravilen izbor 
encgije, objekte pa racionalno in ekonomsko gradili; racionalno in ekonomsko 
v tem pogledu, da dobro proučimo in pripravimo investicijska preddela za 
gradnjo novih objektov, kar v dosedanjem kampanjskem delu ni bilo mogoče. 

Se enkrat bi želel poudariti važnost izdelave, energetske bilance in na njeni 
osnovi izdelanega programa izgradnje energetskih objektov. 

Dovolite mi še nekaj besed o velenjskem energetskem sistemu. Razen 
hidroenergije je za Slovenijo zelo pomemben tudi velenjski lignit. Ta energet- 
ska surovina, ki je skoncentrirana v Šaleški dolini, nam zadošča za 70—80 let 
ob planirani povečani proizvodnji. Ker pa to gorivo nima zadovoljujočih ka- 
lorij in so transportni stroški zaradi velikega odstotka vlage neekonomični 
in cena za potrošnike glede na kalorije dokaj visoka, sta kolektiva rudnika lig- 
nita Velenje in termoelektrarne Šoštanj že pred desetimi leti pričela s štu- 
dijami o oplemenitenju te surovine. Te študije so dragocene, ker moramo asor- 
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timente energije prilagoditi predvsem domačim izvorom, dopolnjevati pa ga 
moramo z izvori iz sosednjih republik in iz inozemstva. Studije so pokazale, 
da je v ekonomskem in tehnološkem pogledu najbolj racionalno, da se lignit 
oplemeniti pri samem rudniku s tem, da se ga predela v električno in v plinsko 
energijo. 

Predelave premoga v električno energijo po mojem mnenju ni treba po- 
jasnjevati, saj so znani tehnološki procesi in ekonomske prednosti pretvorbe 
premoga v električno energijo tam, kjer so ležišča surovine, predvsem z vidika 
nizkih transportnih stroškov. Pri programiranju izgradnje novih kaloričnih 
central so se upoštevali zadnji izsledki tehnike s tem, da se zgradijo in postavijo 
največji agregati, ki imajo velike ekonomske prednosti, pri pretvorbi premoga 
v električno energijo. 

Druga pot je predelava lignita v plin. V industriji, posebno pa še v meta- 
lurgiji ima plin, pa naj bo to zemeljski ali koksni ali plin iz premoga pomemb- 
no vlogo. Naša industrija nujno rabi razne asortimente goriva, med te spada 
tudi plin. Problemi pa so naslednji: v Sloveniji zemeljskega plina nimamo; 
nimamo surovin, ki bi lahko v veliki meri nadomestile primanjkljaj zemelj- 
skega plina; za mazut, o katerem toliko govorimo, je vprašanje, kje ga bomo 
dobili; mazut, ki ga pridobivamo v Jugoslaviji, ima izredno visok odstotek 
žvepla, kar kvarno vpliva na nekatere proizvode, posebno v metalurgiji; naše 
rafinerije so z rekonstrukcijo predvidele v večji meri predelavo mazuta v 
petrolejski koks; mazut je torej za nas še vedno deficitarna surovina. Dejstva, 
da naša industrija že uporablja plin, ki ga proizvaja na različnih mestih, da 
je centralno vplinjevanje cenejše kot razdrobljeno, da je transport lignita do 
decentraliziranih plinarn drag in da je nasprotno transport daljinskega plina 
zelo poceni, so nas napotila na izdelavo programa velepliname v Velenju, ki je 
zasnovan na najmodernejši tehnologiji. Veleplinarna v Velenju predstavlja samo 
osnovo plinskega gospodarstva v Sloveniji, tehnologija pa omogoča dopolnje- 
vanje plinskega gospodarstva z vsemi možnimi izvori plinske energije, pa naj bo 
to zemeljski plin, pretvorba nafte v plin, butan itd. S tem projektom je torej 
dana osnova za razvoj našega gospodarstva, ki v velik meri rabi plinsko gorivo. 

Z realizacijo tega projekta se je začelo lansko leto. Z ukinitvijo kreditne 
pogodbe s strani Splošne gospodarske banke so dela seveda zaostala, kljub 
temu, da smo že začeli na terenu s pripravljalnimi deli. Konec lanskega leta pa 
je bila pogodba obnovljena, tako da so pogodbe za opremo že zaključene in da 
izdelujemo projekte, na osnovi katerih bi na začetku letošnje gradbene sezone 
začeli z gradnjo. Predvidoma bo veleplinarna gotova v dveh letih. 

Z oplemenitenjem premoga smo hoteli rešiti dva problema. 1. oskrbeti 
našo industrijo s kvalitetnim gorivom; 2. dvigniti standard proizvajalca osnov- 
ne surovine. 

Znano je, da se v energetiki ne išče akumulacije. Energija mora biti po 
najnižji možni ceni dostavljena potrošniku. Če oplemenitimo premog, lahko 
iščemo akumulacijo za dvig standarda rudarjev v finalizaciji teh proizvodov. 
Stranski produkti gazifikacije in pa del plina, ki bi ga proizvajali v genera- 
torjih, bi lahko preko cepljenja in sinteze amoniaka predelovali v koncentri- 
rano dušično gnojilo. Ker je kemična industrija visoko akumulativna, bi s pro- 
izvodnjo tega produkta krili potrebe, ki jih zahteva življenjski standard rudar- 
jev in dvignili njihove dohodke na primerno višino. Zadovoljivi osebni dohodki 
pa so predpogoj, da se zagotovi potrebna delovna sila, ki bo omogočila uresni- 
čitev perspektivnega energetskega programa Slovenije. 
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Z zgraditvijo tega objekta hočemo rešiti tudi drug problem, to je vprašanje 
kakovosti in izbora energije. Proizvodi centralne plinarne bodo mnogo boljši 
kot dosedanji, kar je pomembno zlasti za železarne. Plin bo popolnoma čist 
in brez primesi, zlasti brez žvepla in bo imel stalno kalorično vrednost, kar 
je važno za avtomatiziranje naprav v industriji. 

Plin bodo čistile posebne naprave v Velenju, ki bodo preprečevale tudi 
onesnaženje odpadnih voda s fenolom, z uporabo daljinskega plina pa se bo v 
veliki meri zmanjšalo onečiščenje zraka, kar predstavlja poseben problem v 
naših industrijskih centrih. Večja kalorična vrednost tega plina ima za posledico 
tudi večji izkoristek. Kapaciteta rudnika se s tem avtomatično poveča za 15 
do 20'%> glede na količino premoga, ki jo bomo uporabljali pri gazifikaciji. 

S tem sem hotel na kratko prikazati programski razvoj ene najvažnejših 
energetskih baz v Sloveniji, to je Šaleške doline. Vem, da je problematika 
prav v pogledu energetike zelo obširna in če je potrebno še kakšno pojasnilo, 
bom odgovarjal na posamezna vprašanja. 

Predsednik Leopold Krese: Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.50 in se je nadaljevala ob 11.30.) 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš poslanec Stane 
Zupančič. 

Stane Zupančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz predloženih ma- 
terialov in podanih poročil o stanju in perspektivah razvoja energetskih virov 
je moč ugotoviti, v kako nezavidnem položaju je naše gospodarstvo zaradi 
zaostajanja v razvoju energetskih kapacitet. Nimam bistvenih pripomb k pro- 
blematiki energetike v Socialistični republiki Sloveniji, ki jo je predložil Zavod 
SRS za gospodarsko planiranje, menim le, da je stanje veliko bolj kritično, 
kot pa je to razbrati iz predloženega materiala. Nekatera vprašanja s področja 
energetike so se prav v zadnjem času zelo zaostrila, zato so nekateri podatki 
v predloženem materialu pravzaprav zastareli. 

V svojem prispevku k razpravi bi se omejil na problem proizvodnje in 
preskrbe gospodarstva in široke potrošnje s premogom v naslednjih nekaj 
letih. Mislim, da bo preskrba s premogom v naslednjih treh letih zelo kritična, 
da pa je še vedno čas, da bi proizvodnjo in potrošnjo premoga po letu 1968 
uskladili tako, da pomanjkanje premoga ne bi več zaviralo nadaljnjega gospo- 
darskega razvoja. Da bi utemeljil poudarek, ki ga dajem premogu, kot enemu 
primarnih nosilcev energije, bom navedel podatek, ki kaže strukturno udeležbo 
primarnih nosilcev energije v svetovnem merilu v letu 1963. Vsi podatki so 
preračunani na enoto oziroma tono črnega premoga s kalorično vrednostjo 
7000 kalorij. Udeležba je naslednja: 

Premog 2200 milijonov ton ali 47'°/o skupne energetske potrošnje. Zemelj- 
sko olje 1700 milijonov ton ali 36 % skupne potrošnje. Zemeljski plin 700 mili- 
jonov ton ali 15l0/o in vodna sila le 100 milijonov ton ali 2'% skupne potrošnje 
energije. 

•Atomske energije ne navajam, ker je bila v 1963. letu pravzaprav še ne- 
pomembna. Iz pregleda je razvidno, da zavzema premog tudi v svetovni ener- 
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getski potrošnji prvo mesto s 47 %> udeležbo, čeprav se je udeležba zemeljskega 
plina in olja v nekaterih državah v zadnjih desetih letih naglo večala. 

Po mnenju strokovnjakov udeležba premoga v strukturi potrošnje pri- 
marnih nosilcev energije še pada, vendar v absolutnih količinah še vedno 
narašča. Res je sicer, da se način porabe premoga nekoliko spreminja, kar pa 
ne vpliva na skupno količino. Več premoga bomo v bodoče potrošili v termo- 
elektrarnah, toplarnah in plinarnah, manj pa v železarnah pri železnici in v go- 
spodinjstvih. To pomeni, da ta orientacija toliko bolj velja za našo deželo, 
kjer so zaloge plina in olja praktično nepomembne. Praksa pa kaže, da tega 
doslej nismo upoštevali oziroma da tega tudi v bodoče ne nameravamo resno 
obravnavati. 

Koncept za hitrejše nadomeščanje premoga s plinom in nafto, ki naj bi 
ju uvažali preko jadranskih luk iz severne Afrike, je vsekakor zanimiv, vendar 
je praktična izvedba tega glede na sedanje neurejene gospodarske in politične 
razmere preveč odmaknjena, da bi na račun takih idej smeli zanemarjati naše 
programe za povečanje proizvodnje tistih nosilcev energije, ki jih imamo doma 
še v razmeroma velikih količinah. 2e v problematiki, ki jo je pripravil Zavod 
SRS za gospodarsko planiranje, je omenjeno, da se 45. natečaj za razvoj pre- 
mogovnikov, ki je bil razpisan leta 1960, sploh ni začel izvajati. Takrat od- 
govorni organi v Beogradu so bili mnenja, da ni potrebe za večje investiranje 
v premogovništvo v naši republiki. Posledice te napačne ocene so že sedaj 
jasne in bodo še bolj očitne v naslednjih nekaj letih. Letno smo namreč uvozili 
iz Bosne 350 do 400 tisoč ton rjavega premoga. Ce ne upoštevamo podatka, 
da je premog blago, ki ne prenese dolgih prevozov oziroma visokih prevoznih 
stroškov, moramo ugotoviti, da je samo zaradi razlike v višini prevoznih stro- 
škov, ki znaša 2400 dinarjev na tono, gospodarstvo naše republike utrpelo škodo, 
ki presega letno 900 milijonov dinarjev. K temu je seveda treba dodati še do- 
datno bremenitev naših že tako preobremenjenih transportnih sredstev. Če 
računamo, da bodo prevozni stroški za premog in nekatere druge privilegirane 
materiale v doglednem času zvišani za približno 100 Vo in da bo od 1965. leta 
dalje znašal letni primanjkljaj premoga v naši republiki približno 500 000 ton, 
bomo ugotovili, da bo škoda, ki jo bo naše gospodarstvo utrpelo, dosegla 2 mi- 
lijardi dinarjev. Mimogrede omenjam, da bi skupne investicije za proizvodnjo 
dodatnih 500 tisoč ton rjavega premoga v programih, ki jih predlagata oba 
zasavska premogovnika, znašale okrog 7 milijard dinarjev in predstavljajo 
vsoto, ki je enaka škodi, ki je nastala zaradi razlike v prevoznih stroških pri 
prevozu premoga iz Bosne v tri in pol letih. Pri tem prav tako ni upoštevana 
škoda, ki je že nastala in bo v bodoče še večja, ker smo morali za potrebe 
železnice na področju naše republike določene količine črnega premoga uvažati 
iz Poljske po zelo visokih cenah. 

Zasavska premogovnika Trbovlje in Zagorje sta v septembru preteklega 
leta ponovno predložila programe za povečanje proizvodnje premoga, vendar 
do danes še ni nobene odločitve glede izvajanja predloženih programov. 

Po zadnjih informacijah Jugoslovanska investicijska banka sploh ne bo 
sodelovala pri financiranju investicij v zasavske premogovnike, zato podatek, 
ki je naveden v predloženem gradivu, ne ustreza dejanskemu stanju. Po ce- 
nitvah organov zvezne gospodarske zbornice bo primanjkljaj premoga v letu 
1965 v SFRJ znašal okrog tri milijone ton, od tega v Sloveniji približno 500 
tisoč ton. 
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Poljska je na našo željo, da bi dobavila 750 tisoč ton črnega premoga, 
sicer izrazila pripravljenost dobaviti določene količine premoga, vendar po 
izredno visokih cenah in v neugodnem aranžmaju, ki v trgovini s premogom 
ne obstoja. V tem primeru sploh ne omenjam škode zaradi razlike v cenah 
premoga in prevoznih stroških ter škode, ki nastaja v zunanjetrgovinskem 
pogledu, ker menim, da je to v sedanjem trenutku pač neizogibno zlo. 

Znano je, da v Ljubljani gradimo toplarno, ki bo letno porabila okoli 
400 tisoč ton premoga in da v Trbovljah gradimo dodatno 115 megavatno 
enoto, ki bo prav tako potrebovala določene količine premoga. 

Investicije v omenjena objekta in investicije za povečanje proizvodnje 
premoga v rudnikih Trbovlje in Zagorje bi morale teči vzporedno. Zal se to 
ni zgodilo. Oba objekta se že gradita in ljubljanska toplarna bi v začetku 1966. 
leta začela z rednim obratovanjem. Rudnikoma pa še ni znano, kdo, kdaj in 
s kakšnimi sredstvi bo financiral izvajanje njunih investicijskih programov. 
Pri tem moramo vedeti, da je čas za aktiviranje investicije v rudarstvu enak, 
če ne še daljši kot pri omenjenih objektih. 

Ekonomičnost ljubljanske toplarne bo zelo problematična, če bo zaradi 
pomanjkanja premoga obratovala s polovično kapaciteto ali pa sploh ne bo 
obratovala. Večji potrošniki premoga v naši republiki se zavedajo, kako kritične 
bodo energetske razmere v naslednjih nekaj letih, zato se že sedaj obračajo 
s svojimi potrebami na bosanske rudnike. Zal je tokrat pripravljenost bosan- 
skih rudnikov za dobave premoga potrošnikom v naši republiki povezana 
z njihovo zahtevo, da potrošniki sodelujejo v financiranju razširjene reproduk- 
cije bosanskih rudnikov. Kratko rečeno dobavili vam bomo letno toliko in 
toliko ton premoga, če se pogodbeno obvežete, da boste s tolikimi in tolikimi 
milijoni sodelovali pri financiranju našega programa za povečanje proizvodnje 
premoga. Tako so na primer vse tri slovenske železarne in še vrsta drugih 
potrošnikov, z njimi pa vsi mi, prejeli solidno lekcijo iz nacionalne ekonomike. 
Upajmo, da bo lekcija tokrat dosegla svoj namen. V sedanjem trenutku je 
edina realna rešitev takojšen razpis republiškega posojila iz sredstev gospo- 
darskih organizacij za pospešeno izgradnjo dodatnih kapacitet v premogovnikih 
in gradnjo ostalih energetskih objektov, ki temelje na domačih virih. Ta predlog 
je omenjen tudi v predloženi problematiki Zavoda SRS za gospodarsko 
planiranje. 

Menim, da je stanje naše energetske bilance tako resno, da bi se moral 
ta zbor kar najodločneje zavzeti za hitro realizacijo tega predloga. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima Niko Kavčič, generalni 
direktor Splošne gospodarske banke. 

Niko Kavčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Stopnje rasti proizvodnje 
in potrošnje električne energije in premoga v letih 1952—1964 ter stopnje rasti 
industrijske proizvodnje v istem obdobju v Sloveniji me navajajo na naslednje 
ugotovitve: 

1. V obdobju do 1962. leta so bile v Sloveniji investicije v energetsko 
osnovo in to predvsem v električno energijo usklajene s tempom rasti indu- 
strijske proizvodnje, ne pa tudi s tempom rasti vseh vrst potrošnje. Presežek 
proizvodnje električne energije v tem obdobju, ki je znašal v povprečju 400 
milijonov kilovatnih ur, dejansko niti ne moremo šteti za stvarni presežek, 
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če upoštevamo strukturo elektro-energetskih virov in tempo rasti potrošnje, 
temveč ga moramo smatrati kot nujno gospodarsko rezervo. 

2. Skoraj 4-letni popolni zastoj v gradnji elektro-energetskih virov v ob- 
dobju 1959—1963 in hkrati nezmanjšana rast industrijske proizvodnje ter 
vseh vrst potrošnje je tako rekoč v trenutku spremenila presežek oziroma 
rezervo elektro-energije v primanjkljaj. Dognano je, da izpad ene kilovatne 
ure v proizvodnji pomeni najmanj 100—250 din vrednosti proizvodnje. Gospo- 
darska škoda, ki je nastala zaradi izpada električne energije v letu 1961 in 
ki bo nastala v 1965. in 1966. letu, gre v več desetin milijard dinarjev. Zato 
naš 4-letni zastoj v gradnji elektroenergetske baze terja nujno in stalno sprem- 
ljanje vseh elementov, ki vplivajo na rast proizvodnje in potrošnje in nujnost 
ustreznih naložb v energetiko. 

Zato zahteva 4-letni zastoj v gradnji elektro-energetskih objektov in 
hkrati nezmanjšana rast industrijske proizvodnje ter vseh vrst potrošnje kon- 
centrično reševanje do skrajnosti zaostrenega problema. Nadomestiti je treba 
v najkrajšem možnem roku nastale izpade. To pa praktično pomeni, da mo- 
ramo čimprej dokončati 3 elektrarne s pripadajočim omrežjem in da neodlož- 
ljivo še letos pričnemo z gradnjo nove elektrarne, v letih 1966 do 1970 pa mo- 
ramo pričeti z gradnjo najmanj še treh večjih elektrarn ter napraviti temeljit 
napredek v proizvodnji razdelilnih naprav. 

Hkrati ko je celotno slovensko gospodarstvo pred izredno zahtevno in težko 
nalogo pospešenega ustvarjanja in zagotovitve elektro-energetske osnove, ugo- 
tavljam, da tudi viri energije ne zadostujejo več. Od presežka okrog 400 tisoč 
ton proizvodnje premoga v prejšnjih letih smo danes v pogledu celotne ener- 
gije na robu deficitarnosti, kar zahteva nove založbe v povečanje proizvodnje, 
kar pa zahteva tudi realizacija programa naložb v elektro-gospodarstvo, ki z 
enim delom bazira na premogu kot surovinski osnovi. Dejstvo, da Slovenija 
razpolaga predvsem z lignitom, narekuje in opravičuje naložbe v oplemenitenje 
manjvrednega premoga. 

Nujnost in upravičenost tako obširnega programa naložb v energetiko pa 
ne narekuje samo ugotovljena deficitarnost; v prav tolikšnem obsegu narekuje 
velike in hitre naložbe že obstoječa struktura investicij, ki so v teku: rekon- 
strukcija in povečanje železarn, razvijanje Cinkarne v Celju kot metalurško- 
kemičnega kombinata, novogradnja objekta za predelavo aluminija v Slovenski 
Bistrici, nadaljnje povečanje kapacitet za proizvodnjo aluminija v Kidričevem, 
tovarna fosforja v Rušah, pospešena elektrifikacija magistralnih železniških 
prog in končno velike naložbe v turizem in kmetijstvo. Vse te investicije za- 
htevajo ogromne količine nove električne in toplotne energije. Banka, ki vse 
te investicije kreditira, delno ali v celoti občuti polno težo in obsežnost teh 
nalog. Za vse tovrstne investicije so potrebna velika in dolgoročna sredstva, 
skratka dolgoročen kapital, ki bi tudi ob normalnih pogojih investiranja povzro- 
čal sleherni bančni instituciji velike skrbi. Posebno težki in zaskrbljujoči pa 
so problemi kreditiranja, saj vrsta najtežjih investicij sovpada z obdobjem 
močnih inflacijskih gibanj, ki povzročajo stalno večanje investicijskih sredstev. 
Ce k temu dodamo še neizdelan sistem kreditiranja razširjene reprodukcije 
in v njem povsem neizgrajene bančne odnose, velike obveznosti republiške 
banke brez adekvatnega kapitala, in če dodamo še sicer nujno in objektivno 
pogojeno strukturo investicij, smo zajeli osnovne probleme, s katerimi se v naši 
banki srečujemo in mimo katerih ne moremo, temveč jih moramo v vsako- 
dnevni praksi skušati po svojih močeh reševati. 

6 
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V materialnih oziroma stvarnih pokazateljih izraženo stanje banke, kot 
potencialnega kreditor j a vseh navedenih investicij, se zrcali v okvirni bilanci 
sredstev in obveznosti neposredno za 1965. leto ter v obveznostih za leta od 
1966 do 1970. V najbolj skopih obrisih podana bilanca sredstev in obveznosti 
za 1965. leto kaže, da znašajo obveznosti banke 66 milijard dinarjev nasproti 
39 milijardam sredstev. Banka torej stopa v 1965. leto s primanjkljajem 27 mili- 
jard dinarjev s predpostavko, da bodo vse obveznosti komitentov in komunalnih 
bank po sklenjenih kreditnih aranžmajih v celoti izpolnjene. Samo na področju 
energetike bo banka morala do 1970. leta sprejeti še za okoli 108 milijard di- 
narjev obveznosti. Inflacijska gibanja se odražajo v poslovanju banke v tem, 
da je samo v 1964. letu odobrila za okoli 12 milijard podražitev in da je v re- 
balansu za 1965. leto kalkulirala z okoli 6 milijard efektivnih izplačil na račun 
novih, dodatnih podražitev. 

Sedanje obdobje izgrajevanja sistema kreditiranja razširjene reprodukcije 
ocenjuje banka kot prehodno obdobje, v katerem je treba najti elemente za 
sedanje in bodoče stalnejše sistemske rešitve. Banka izhaja prvenstveno iz 
dejstva, da se izvrši znatna decentralizacija sredstev v korist gospodarskih 
organizacij. Domneva se, da bodo gospodarske organizacije v 1965. letu razpo- 
lagale po odplačilu anuitet zveznim bankam z okoli 174 milijardami dinarjev 
investicijskih sredstev in da bodo bruto investicijska sredstva Slovenije v 1965. 
letu znašala brez dotoka zveznih sredstev okoli 270 milijard dinarjev. Ta sred- 
stva smatra banka kot osnovo za realizacijo programa investicij v energetiko 
in ostalo bazično industrijo. Združitev teh sredstev oziroma ustreznega dela 
sredstev si v duhu zaključkov VIII. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije 
zamišljamo preko bančnega mehanizma. 

Banka smatra, da je z vodenjem jasne in adekvatne politike kratkoročnega 
kreditiranja, z angažiranjem obstoječega družbenega kapitala, zbranega v druž- 
benih investicjskih skladih, z združevanjem kapitala, ki se formira pri neka- 
terih centralnih institucijah Slovenije, dalje z dosledno politiko stabilizacije, 
ki pomeni zmanjšanje globalne investicijske potrošnje in s tem odlaganje reali- 
zacije morda privlačnih projektov, z najtesnejšim sodelovanjem in izdelavo 
skupnega investivijskega in akcijskega programa gospodarske banke in vseh 
komunalnih bank na področju Socialistične republike Slovenije, ki daje priori- 
teto pri izgradnji zastavljenih bazičnih investicij, predvsem pa z jasno in ne- 
dvoumno usmerjevalno investicijsko politiko, ki naj jo spremljajo tudi vsi 
odgovorni politični in upravni organi, mogoče prebroditi težave in realizirati 
zastavljene programe. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanec Teodor Okrožnik. 

Teodor Okrožnik: Tovarišic^ in tovariši! Rad bi spregovoril o dveh 
osnovnih energetskih problemih, ki nas žulita. Rekonstrukcija Železarne Jese- 
nice, kjer bi prišel v poštev daljinski plin iz Velenja, obsega modernizacijo 
simens-martinovih peči, postavitev novih ogrevalnih peči v novih valjarnah na 
Bevškem polju in obstoječih v novi valjarni na Javorniku. Nova valjarna 
na Bevškem polju bo predvidoma začela v tem letu s poskusnim obratovanjem. 
V osnovi je bilo zamišljeno, da bi agregati obratovali z daljinskim plinom. 
Daljinski plin se v metalurških obratih, posebno še v valjarniških, kovaških, 
normaliziranih, žarilnih in ostalih pečeh smatra za idealno gorivo. Je brez 
žvepla, brez mehanskih primesi in praktično brez vlage s spodnjo kalorično 
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vrednostjo okoli 3600 kalorij na m3. Enako je uporabljiv tudi pri kurjenju 
simens-martinovih peči, vendar v kombinaciji s tekočimi gorivi in to v raz- 
merju 70 : 30 v korist mazuta. Železarna Jesenice danes uporablja generatorski 
plin, ki ga proizvaja v lastnih generatorjih. V vseh obratih ga uporabljajo 
samostojno, razen jeklarne, kjer že sedaj delajo v kombinaciji z mazutom. 

Pri opisanem stanju znašajo povprečni stroški pri celotni proizvodnji lan- 
skega leta 62 din na 1000 kalorij. Pri pregledu ekonomičnosti uvajanja daljin- 
skega plina pridemo do zaključka, da cena daljinskemu plinu za obratovanje 
plavža ne bi smela biti višja kot 3,12 dinarja za 1000 kalorij, oziroma 11,23 din 
za normalni kubični meter. Do te cene pridemo še ob pogoju, da izključimo 
ceno občutno cenejšega mazuta. Trenutno je Železarna Jesenice v taki fazi 
rekonstrukcije, da bi daljinski plin že moral biti na Jesenicah. Ker pa tega ni, 
je bila železarna prisiljena, da zgradi mazutno postajo večje kapacitete, s katero 
si bo pomagala ob neljubem izpadu plina. Po programu je bilo prvotno pred- 
videno, da bo železarna prešla v 1967. letu pri simens-martinovih pečeh na 
50fl/o kurjenje z mazutom in 50!°/o kurjenje z daljinskim plinom. Postavljen 
je bil tudi plan porabe goriv, tako da bi v 1970. letu porabili 298 milijonov nor- 
malnih kubičnih metrov daljinskega plina, 50 000 ton mazuta in 64 000 ton pre- 
moga. Spremenjeni program pa ne upošteva več daljinskega plina, temveč 
predvideva v 1970. letu porabo 158 000 ton mazuta. Razumljivo je, da se je pri 
takem stanju železarna odločila, da si bo najprej zagotovila skladišče za to 
količino potrebnega goriva. Po drugi strani pa nastopa bojazen, če bo ta 
količina mazuta sploh dosegljiva. V tem primeru bi nastopile-pri obratovanju 
težave, posebno še, ker železarna odpravlja lastne generatorje. Poraba tekočih 
goriv v metalurgiji je v svetu danes zavzela že tolikšen razmah, da jih inten- 
zivno uvajajo na Zahodu in na Vzhodu. Da temu pri nas ni tako, moramo iskati 
vzrok v premajhnih količinah nafte, ki jo imamo doma oziroma, ki jo moramo 
pretežno uvažati. Domača poraba je v preteklem letu znašala 170 000 ton in to 
v glavnem za ogrevanje metalurških obratov. V 1970. letu je predvidena po- 
raba 568 000 ton mazuta, kapacitete rafinerij pa že danes ne zadoščajo, in je 
opravičena bojazen, da bodo v prihodnje dobave te surovine še bolj otežkočene. 
Železarne, kot ostale industrije planirajo povečanje porabe mazuta in gradijo 
mazutne postaje, ki so precej drage, ukinjajo pa lastne agregate za proizvodnjo 
plina, ker smatrajo, da so že zastareli in nerentabilni. Glavni vzrok pa je 
nekvalitetni plin oziroma težka situacija s premogom. Iz teh agregatov pridob- 
ljen plin ima odločno previsok odstotek žvepla, ki izhaja iz premoga. Naprav 
za čiščenje plina pa običajno nimajo. Vse to ima daljnosežne posledice v pro- 
izvodnji odplak, ki se zlivajo v reke in povzročajo tudi množično uničevanje 
rib v naših rekah. 

Prilično enaka situacija kot v Železarni Jesenice vlada tudi v vseh ostalih 
slovenskih železarnah. Veliko pričakujejo od daljinskega plina posebno v po- 
gledu zboljšanja kvalitete proizvodov in tudi glede zmernejših cen. 

Velenjsko plinarno moramo smatrati kot eno naših agregatskih central, 
ki bo v sklopu z ostalimi hidro in nuklearnimi centralami predstavljala celoto. 

Naslednji problem, ki se pojavlja v Železarni Jesenice, je električna ener- 
gija, katere poraba bo po končani rekonstrukciji in modernizaciji občutno na- 
rasla. Pri tem, ko je prva etapa rekonstrukcije osredotočena v proizvodnjo 
surovega jekla ter modernizacijo jeklarn, zajema druga etapa predvsem mo- 
dernizacijo finalizacije. Do sedaj krije potrebe po električni energiji s proiz- 
vodnjo lastnih hidro in termoelektrarn, in pa iz republiškega omrežja. Če 
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vzamemo za osnovo leto 1945, ko je železarna krila že vse potrebe iz lastnih 
central, leto 1964, ko je dobila že 55 °/o električnega toka iz republiškega omrež- 
ja, in leto 1970, ko bo potrebovala 81,5 '%> tuje električne energije, si lahko 
predstavljamo, kako ogromen skok je naredila železarna v teh letih. Železarna 
bo torej praktično popolnoma odvisna od republiškega omrežja. Nujno pa je, 
da bo dobava električne energije iz omrežja stalna, zanesljiva in neprekinjena. 
Trenutno se železarna napaja preko 110-kilovatnega voda. Ker se nahaja na 
skrajnem koncu tega omrežja, pride do pogostih izpadov zaradi atmosferskih 
motenj. Predvideno je sicer napajanje po dvosistemskem daljnovodu Kleče— 
Moste—Jesenic.e, vendar pa bi s tem samo ločili mirne in nemirne pogone. 
Nikakor pa ne bi zadostili prejšnji zahtevi po neprekinjeni dobavi električne 
energije. Temu pogoju bi zadostili samo z izgradnjo elektrarne na Soči, ki bi 
jo povezali z razmeroma kratko postajo Moste in na ta način dosegli, da že- 
lezarna ne bi bila odvisna samo od enega daljnovoda, in še to na njegovem 
koncu, temveč bi bila na ta način povezana z obeh strani. V podjetju je tak 
sistem urejen za vse transformatorske postaje, tako da v primeru izpada enega 
lahko napajajo agregate iz drugih transformatorjev. To pa prav iz razloga, da 
se zagotovi nemoteno obratovanje. 

Na pretočnih elektrarnah reke Save, Drave in Soče sloni danes v glavnem 
vsa proizvodnja električne energije, njihovo dopolnilo pa so kalorične elektrar- 
ne, ki pa imajo nalogo izpopolnjevanja pretočnih elektrarn. S priključitvijo 
akumulacijske elektrarne Trnovo bi se značaj obratovanja spremenil, ker bi 
ta prevzela vsa nihanja, kalorične centrale pa bi obratovale z več ali manj ena- 
komerno obremenitvijo. Nujno je, da se pri izbiri vrstnega reda izgradnje bo- 
dočih elektrarn gleda na potrebe večjih konsumentov in se jim zagotovi za- 
nesljivo dobavo električne energije, ki jo nujno potrebujejo za izpolnjevanje 
svojih planskih nalog. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima inž. Ciril Prohinar. 

Inž. Ciril Prohinar: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da 
spregovorim nekaj besed o viru energije, o katerem danes tu še ni bilo govora. 
Spregovoril bi o nuklearni energiji. 

Uvajanje novih virov energije zahteva določen čas, zato je že danes treba 
misliti na uporabo nuklearne energije. In če bi se odločili za gradnjo nuklearne 
elektrarne, bi jo v najboljšem primeru lahko zgradili šele do leta 1971 oziroma 
do 1972. Gradnja nove nuklearne elektrarne traja približno 6—7 let. Slovenija 
je v jugoslovanskem merilu energetsko deficitarno območje. Za to območje 
je umestno izbrati gradnjo velikih energetskih objektov, kakršna bi bila nu- 
klearna elektrarna s 300 do 500 megavatov. Visoka gostota konsuma in ustrezna 
tehnologija na tem območju dajeta možnost plasiranja energije v padcu, kar 
je važno glede na variabilne in fiksne stroške v strukturi cene energije iz 
nuklearne elektrarne. Oskrbovanje Slovenije z električno energijo iz notra- 
njosti države bi bilo mogoče le iz energetskih virov, ki so oddaljeni okoli 500 km. 
Prenos električne energije na takšne oddaljenosti pa ne bi bil priporočljiv, vsaj 
ne pri večjih količinah energije, ker znašajo stroški za prenos na takšno raz- 
daljo od 2,12 do 2,50 dinarja na kW uro. Stroški izgradnje nuklearne elektrarne 
močno upadajo. Na podlagi ocene iz 1963. bi bile v letošnjem letu specifične 
investicije za nuklearno energijo 500 kW z vrelo-vodnim reaktorjem, raču- 
nano en dolar s carino 1000 dinarjev, 200 000 dinarjev po grajenem kilovatu. 
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Od 1966. do 1980. leta bi te cene po sedanji praksi padle od 175 000 dinarjev 
na 125 000 dinarjev na kW, kar pomeni, da bi stroški za proizvodnjo električne 
energije v teh obdobjih znašali 6,5 do 6,25 in v letu 1980 okoli 4 dinarje po 
kWh. Po podatkih iz novembra 1964 je ameriška firma »Generalelectric« pred- 
videla že danes naslednje cene električne energije v nuklearnih elektrarnah: 
za enoto moči 500 MW 143 000 dinarjev in za enoto moči 300 MW 172 000 
dinarjev po kW. Cene energije bi na tej osnovi znašale 4,7 dinarja za kW uro 
in 5,3 dinarja za kW uro pri agregatih 500 oziroma 300 MW. 

Te razlike in veliko znižanje stroškov nastopajo predvsem zaradi smotrnejše 
izvedbe gradnje in zaradi uporabe novih materialov. Občutne razlike v stroških 
gredo v glavnem na račun zboljšanja izkoriščanja goriva tudi za dvakrat. Pri 
sedanji tehnologiji izkoriščajo reaktorji le okoli 1 %> goriva, kar torej kaže še 
na velike rezerve. Konkurenčnost nuklearne elektrarne nasproti klasičnim ter- 
moelektrarnam se kaže že sedaj, do leta 1970 pa smemo z gotovostjo računati, 
da se bo glede na stalne tehnične izpopolnitve konkurenčnost postopoma še 
povečala. 

Pri nuklearnih elektrarnah igra veliko vlogo gorivo. Res je, da bo to gorivo 
treba v začetku uvažati, dokler ne bi doma odkrili surovinske baze, ki pri nas 
že obstoja, nismo pa še tako daleč s predelavo, da bi lahko mislili na samo- 
stojno izdelovanje gorilnikov in gorilnih elementov iz obogatenega urana. Ker 
pa za enkrat še ne poznamo cene domačega urana in ni mogoče pojasniti, kakšni 
so stroški za gorivo na osnovi izkoriščanja domače surovinske baze. Neuradna 
višina stroškov za uran v koncentratu U-3 8 znaša približno 40 do 50 000 
dinarjev na kg urana, kar je najmanj dvakrat več od uradne cene ameriške 
komisije za atomsko energijo. Ta cena je upoštevana tudi v že omenjenih kal- 
kulacijah za ceno električne energije, čeprav je ta cena za sedaj trikrat večja, 
kot cena urana na prostem trgu. Kanada je sklenila pogodbo z Veliko Britanijo 
za nabavo urana po ceni manj kot 14,7 dolarja za kg urana. Prva možnost 
znižanja stroškov goriva je torej nabava urana na prostem trgu, predvsem v 
Kanadi. Tako nam samo dobava naravnega urana v Kanadi po 5 dolarjev za 
libro koncentrata za začetno polnjenje zmanjša devizne stroške za obogateni 
uran prve sarže za preko milijon 500 000 dolarjev za 300 MW elektrarno. 

Bolj pomemben je prihranek pri letnih stroških goriva, če dobimo uran 
po svetovnih cenah in ga damo v ZDA samo obogatiti. Prihranek 28 °/o pri ceni 
naravnega urana zmanjša letne stroške goriva za okoli 8 °/o in s tem seveda 
tudi devizne izdatke. Maksimalni devizni prihranek pa bo mogoč, če bi doma 
postavili tovarno za izdelavo gorilnih elementov. Ta pa je ekonomična šele 
takrat, kadar deluje gorivo za elektrarne s skupno instalirano močjo najmanj 
250 MW. Ta bi prišla pri nas v poštev morda šele 1985. leta, torej po 13—15 
letih obratovanja prve nuklearne elektrarne, kar predstavlja polovico njene 
življenjske dobe. Približni izračuni, ki kažejo, kako bi uporabljali pri obra- 
tovanju nuklearne elektrarne devizna sredstva, kažejo nekako takole sliko. Prvo 
leto obratovanja bi bil delež deviznih stroškov 92,5 %, od 2—5 let 78°/», od 
5—10 40 »/o, od 10—30 let pa 26 »/o. 

Če primerjamo nuklearno elektrarno s klasičnimi elektrarnami, moramo 
pripomniti naslednje: hidroelektrarne imajo svoje dobre lastnosti predvsem v 
tem, da so okvare na napravah sorazmerno redke, vendar pa proizvodnja v 
hidroelektrarnah ni zanesljiva in je odvisna od količine vode. V nekaterih me- 
secih, predvsem pozimi se lahko zgodi, da znaša srednja proizvodnja samo 30 %>. 
Termoelektrarne imajo zanesljivo proizvodnjo, ki ni odvisna od zunanjih vpli- 
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vov, medtem ko so njihove naprave močneje podvržene raznim kvarom, pred- 
vsem na kotlovnih napravah in kuriščih. Pri nuklearnih elektrarnah do teh 
napak ne more priti, ker so reaktorji konstruirani z veliko varnostjo za nemo- 
teno obratovanje v vsej življenjski dobi. Tiste nuklearne elektrarne, ki že 
obratujejo, dosegajo danes do 8000 in celo več ur na leto. Slaba stran nuklearnih 
elektrarn bi torej bila edino v tem, da imajo zelo visoko število obratovalnih 
ur. Ta slaba stran pa ne izhaja iz tehnično-tehnoloških razlogov — saj so 
nuklearne elektrarne pri svoji plepsibilnosti tako lahko celo boljše od klasičnih 
termoelektrarn — temveč zaradi sorazmerno visokega odstotka stalnih stroškov 
v strukturi cene za to energijo. 

Iz navedenega ne sledi, da bi morale nuklearne elektrarne izpodriniti 
ostale elektrarne, temveč omenjam to problematiko le z namenom, da bi o 
pravem času vključili nuklearne elektrarne v naš proizvodni potencial in to 
tako, da glede izrabe dosežemo pri njih energetski in ekonomski optimum 
skladno s karakteristikami, ki jih nuklearne elektrarne imajo. Smatram, da je 
treba nadaljevati s študijem in projektiranjem, vendar že na osnovi bolj kon- 
kretnih podatkov, od dobaviteljev pa zahtevati, da nam predložijo konkretne 
ponudbe s tehničnimi opisi. Pri oceni optimalne izvedbe dobavitelja bi morali 
sodelovati strokovni forumi kot npr. inštituti, predvsem pa zvezna nuklearna 
komisija in ustanove, ki so zadolžene z vprašanjem financiranja takih objektov. 
Hkrati bi morali odločilni činitelji razčistiti tudi vsa mednarodna vprašanja, 
ki so zvezana z nabavo opreme in goriva ter z obratovanjem in poiskati možnosti 
za mednarodne kredite, bodisi po običajni ali po posebni poti. 

Ce mi dovolite, bi navedel samo še nekaj številk glede stroškov izgradnje 
nuklearnih elektrarn v primerjavi s termo in hidroelektrarnami. Stroški za 300 
megavatno nuklearno elektrarno bi znašali 54 milijard 800 milijonov, za 500 
megavatno pa 71 milijard 365 milijonov. Termoelektrarna enake moči bi bila 
cenejša, in sicer bi 300 megavatna stala 39 milijard 300 milijonov, 500 megavatna 
pa 62 milijard 900 milijonov. 

Primerjava je možna tudi z elektrarnami na nafto, saj bi bilo dobro, da 
bi v naš energetski sistem vključili ta vir energije in napravili temeljito študijo 
o elektrarnah za nafto, ker je njihova izgradnja pravzaprav najcenejša. Investi- 
cijski stroški za 300 megavatno termoelektrarno na nafto znašajo 34 milijard 
600 milijonov, za 500 megavatno pa 55 milijard 300 milijonov. Najdražja pa 
je gradnja hidroelektrarne, saj velja 300 megavatna 68 milijard 800 milijonov. 
Kombinirana 300 megavatna hidro- in 150 megavatna termoelektrarna, ki bi 
dala učinek ene nuklearne elektrarne, pa bi veljala 88 milijard dinarjev. Zani- 
mivo pa je analizirati stalne stroške, ki spremljajo te elektrarne. Pri nuklearnih 
znašajo na kilovatno uro 5,32 dinarja pri 300 megavatih fn 4,68 pri 500 mega- 
vatih. Pri termo elektrarnah bi bila cena po kilovatni uri upoštevajoč zadnje 
zvišanje cen premoga 6,27 dinarja pri 300 MW in 6,18 dinarja pri 500 megavatih. 
Pri elektrarni na nafto 5,38 dinarja pri 300-megavatni in 5,29 dinarja pri 500- 
megavatni elektrarni. Pri hidroelektrarni znašajo ti stroški 5,06 dinarja in pri 
kombinirani hidro- in termoelektrarni 5,68 dinarja. Na kratko sem navedel 
nekaj podatkov o nuklearni elektrarni v primerjavi z ostalimi elektrarnami in bi 
še enkrat opozoril na to, da moramo že letos ali pa najkasneje drugo leto resno 
pristopiti k delu za izgradnjo nuklearne elektrarne, če hočemo to energijo 
čimprej vključiti v naš energetski sistem. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Franc Skerlak. 
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Franc Skerlak: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz poročila o proble- 
matiki energetike v Socialistični republiki Sloveniji je razvidno občutno po- 
manjkanje električne energije v zadnjih letih. Taka perspektiva se kaže tudi 
v bodoče vse dotlej, dokler ne bo zgrajenih dovolj elektro-proizvodnih objektov 
in potrebne mreže, ki bi nudila dovolj električne energije za kritje potreb v 
Sloveniji. Redukcije električne energije v 1964. letu so povzročile veliko gospo- 
darsko škodo, ki se ceni, če upoštevamo vse stroške, od proizvodnje do raznih 
nevšečnosti v proizvodnih napravah, na preko 60 milijard. S temi sredstvi bi 
lahko zgradili toliko energetskih objektov, da bi več kot pokrili primanjkljaje, 
če bi pravočasno pristopili k izgradnji objektov in prenosne mreže. Predvideno 
pomanjkanje električne energije v 1965. letu je v problematiki navedeno z okoli 
800 milijonov kWh, kar pa bo povzročilo še večjo gospodarsko škodo. 

Veliko je bilo napisanih razprav in kritik o vzrokih pomanjkanja električne 
energije. Cestokrat pa se premalo poglobimo, če so bili vzroki vsaj deloma 
objektivni. Ce bi naše planiranje energetske bilance bilo bolj eksaktno in bi 
zajemalo vse potrebe po električni energiji ter s tem zvezano izgradnjo novih 
proizvodnih objektov kot rekonstrukcije za večje izkoriščanje že zgrajenih 
kapacitet, bi že takrat ugotovili, da je potrebno zmernejše planiranje pri razvoju 
gospodarstva in intenzivnejše investiranje v energetsko bazo, ki mora, kot je v 
problematiki navedeno, rasti hitreje, kot pa ostalo gospodarstvo. 

Primeri pomanjkljivega planiranja v energetski bilanci so bili tudi v samem 
elektrogospodarstvu. Ko smo v preteklem letu ugotavljali, da je npr. JUGEL 
planiral potrebe le z 90®/o, to je brez rezerv, se je pri tem naslanjal samo na 
tiste objekte, ki jih je investirala zvezna investicijska in delno' tudi republiška 
banka, ni pa upošteval investicij s strani ostalih lokalnih forumov in delovnih 
organizacij v rekonstrukcije in večje izkoriščanje obstoječih kapacitet. Zato 
mora biti v bodoče eden izmed osnovnih faktorjev planiranja, da obseže celoten 
porast potreb po električni energiji za uskladitev razvoja gospodarstva z raz- 
vojem energetike. Ker se predvideva, da bo pomanjkanje električne energije 
občutno tudi 1967. leta dalje, je izredno važno, da pravočasno dogradimo ener- 
getske objekte, ki so v gradnji. Nasprotno pa bo deficit še mnogo večji in lahko 
pride do take stopnje, da bo onemogočena normalna proizvodnja. Po izgradnji 
objektov, ki so sedaj v gradnji, bo proizvodnja električne energije povečana 
za preko 1 milijardo 500 milijonov kWh, kar je bistvenega pomena za naše 
gospodarstvo. 

Toplarna v Ljubljani kasni z gradnjo in verjetno v letošnjem letu še ne bo 
v pogonu. Gradnja hidroelektrarne Srednja Drava je v polnem teku, čeprav 
je investitor podpisal pogodbo z banko šele junija 1964 in je tudi šele takrat 
prejel potrebno dokumentacijo, kot so gradbena dovoljenja in drugo. 2e v 
novembru 1963. leta, to se pravi pred zakonitim rokom je bil izveden razpis za 
usposobljenost graditeljev, marca 1964 pa je bila licitacija za oddajo del. Ob- 
stojajo pa še določene zakasnitve in to zaradi tega, ker izvajalci gradbenih del 
niso dovolj opremljeni s potrebno mehanizacijo in kadrom. Vprašanje dinarskih, 
predvsem pa potrebnih deviznih sredstev za manjkajočo mehanizacijo še sedaj 
ni rešeno, čeprav bi morali biti stroji že pred pol leta na gradbišču. Kljub na- 
porom izvajalca in investitorja omenjenega problema še ni uspelo docela 
rešiti. Postopek odobritve objektov s strani investicijske banke je vplival na 
marsikatere težave pri začetku gradnje, tako za Srednjo Dravo I, kot za termo- 
elektrarno Trbovlje II. Priprave so sicer v termoelektrarni, kolikor je znano, 
v polnem teku, vendar še niso na razpolago vsi potrebni projekti za intenziv- 
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nejšo gradnjo. Gradnja objektov Srednja Drava I in termoelektrarne Trbovlje II 
je bila odobrena 28. 12. 1963, rok izgradnje, ki je bil hitro postavljen in zelo 
na kratko dobo, to je na 3 leta, pa je začel teči že od 1. decembra 1963. Po naših 
predpisih bi smeli šele po tem roku pristopiti k izdelavi glavnega projekta, 
ki traja za primer Srednja Drava I najmanj 1 leto. Le intenzivna priprava 
investitorjev in dejstvo, da je bil investicijski program in glavni projekt izdelan 
v teku postopka za odobritev gradnje z lastnim financiranjem, je pripomoglo, 
da danes pri gradnji tega objekta ni problemov s projekti in obstojajo vse mož- 
nosti, da bo elektrarna zgrajena v določenem roku, kolikor bodo v najkrajšem 
času odobrena sredstva za mehanizacijo. Obstoja pa. tudi vprašanje, ali bo 
pravočasno na razpolago dovolj cementa, betonskega železa, artiklov črne in 
barvaste metalurgije in ostalih materialov, ki so potrebni za gradnjo in opremo. 
Iz dosedanjih izkušenj vemo, da so bile do sedaj čestokrat zakasnitve v rokih 
za dobave materiala. Da se zakasnitve ne bi ponovile, je potrebno, da investitor 
in izvajalci, zbornice in gospodarski forumi v republiki intenzivno spremljajo 
graditev teh objektov in nudijo vso pomoč, ker jih bo le tako mogoče pravo- 
časno zgraditi in s tem odpraviti veliko škodo v gospodarstvu. 

V problematiki so na 18. strani navedeni objekti, ki se gradijo, in objekti, 
ki naj bi se gradili do leta 1970. Ker bodo potrebe po električni energiji v Slo- 
veniji v 1970. letu znašale preko 7 milijard kWh, je nujno, da omenjene objekte 
v tem času tudi zgradimo, kar pa zahteva, da pravočasno pričnemo z vsemi 
pripravami. Čeprav so vsi projekti preko slovenske gospodarske banke že 
vloženi pri zvezni investicijski banki, se ta še ni odločila, kateri novi objekti 
naj bi se v Sloveniji gradili. Pri tem bi opozoril, da je iz ekonomskega vidika 
in tudi glede na potrebe po električni energiji nujno, da h gradnji hidroelek- 
trarne Srednja Dirava II pristopimo' čimprej, to je že v teku gradnje HC 
Srednja Drava I. Ko se bodo dela na hidroelektrarni Srednja Drava I končala, 
mora biti že pripravljeno gradbišče za Srednjo Dravo II. S tem bi prihranili 
veliko finančnih sredstev, podjetje pa, ki se je specializiralo za gradbena dela, 
bi s tem imelo tudi v perspektivi izkoriščeno mehanizacijo. Gospodarstvo bi 
pridobilo velike količine cenene električne energije, ki jo Slovenija potrebuje. 
V tem območju je tudi večji del veleodjema s strani Tovarne aluminija Kidri- 
čevo, Kemične tovarne Ruše, Železarne Ravne in Štore. Pa tudi ostala industrija 
je zelo razvita. Krajši prenosi pa vplivajo tudi na manjše izgube. 

Poleg pomanjkanja objektov za proizvodnjo električne energije je v Slove- 
niji v izredno slabem stanju tudi mreža tako za visoko- kot nizkonapetostni 
prenos. Prenosna mreža nam že danes dela velike težave, saj ne moremo uvoziti 
zadostne količine električne energije, četudi je na razpolago. Zato je treba 
intenzivneje graditi 220 kW daljnovode Kidričevo—Šoštanj, Avstrija—Trst, 
Šoštanj—Ljubljana ,itd. Del te mreže in trafo-postaj je že odobren in se gradi. 
Ko bodo zgrajene nove hidro- in termoelektrarne, bodo težave v mreži še večje, 
če ne bo pravočasno zgrajena. Končno pa ne smemo gledati proizvodnjo elek- 
trične energije v Sloveniji avtarkično, temveč povezano s celotnim tržiščem 
Jugoslavije, ki naj se po potrebi izmenjava, zato je seveda potrebna vsa osnovna 
mreža, ki pa danes še zdaleč ne zadošča. 

V problematiki se navaja, da naj se pristopi tudi k razpisu posojila iz 
sredstev delovnih organizacij za izpopolnitev energetske baze v Sloveniji in to 
z vračilnim rokom od 15 do 20 let. Mnenja sem, da izpod tega roka, ki je sicer 
zelo kratek, ni mogoče najemati posojil, ker so energetski objekti takega zna- 
čaja, da zahtevajo vlaganje velikih finančnih sredstev za daljše razdobje vra- 
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čanja. V drugih razvitih državah se dajejo npr. krediti s sicer sorazmerno 
visokimi obrestmi, toda rok vračanja v glavnem ni krajši od 20 let. Za objekte, 
ki so sedaj v gradnji v Sloveniji, je odobrila slovenska gospodarska banka 
odplačilni rok 5 let s 7% obrestno mero. Investitorji so bili prisiljeni pod- 
pisati take pogodbe, čeprav jim je pri sedanji ceni že vnaprej onemogočeno 
vračati kredite iz lastnih sredstev. Kolikor se taki pogoji ne bodo spremenili, 
bodo brez dvoma vplivali na občutno povečanje cene električne energije, kar 
vsekakor ne bo v korist gospodarstvu na tržišču. 

Na koncu bi omenil še odnose v elektrogospodarstvu, čeprav direktno ne 
vplivajo na problematiko energetike, so pa važni za nemoteno in enostavno 
reprodukcijo ter za delo na pripravah za razširjeno reprodukcijo. 

Kot je vsem znano, elektrogospodarstvo še vedno ni vključeno v gospo- 
darske odnose kot druge delovne organizacije, to, da bi planirali prodajo elek- 
trične energije, določali električni energiji na bazi proizvodnih stroškov in 
ustvarjali dohodek na bazi dobrega gospodarjenja itd. V elektrogospodarstvu 
še vedno obstoja normativni sistem, ki določa število potrebne zaposlene delovne 
sile, višino dohodka in normiranje materialnih stroškov ne glede na stanje 
tržišča. Obstoja poravnalni sklad, v katerega morajo odvajati sredstva gospo- 
darske organizacije, ki bolje gospodarijo in imajo presežek dohodkov. Zato 
nimajo možnosti direktnega odločanja in ne morejo biti nagrajene in stimu- 
lirane za dobro gospodarjenje. Na drugi strani pa tiste delovne organizacije, 
ki poslujejo z izgubo, vnaprej vedo, da bodo dobile kritje iz poravnalnega 
sklada in zato niso zainteresirane za varčevanje. Zaradi takih ekonomskih 
odnosov organi samoupravljanja nimajo zadostne materialne baze, kar povzroča, 
da ni težnje po iskanju načina nagrajevanja po vloženem delu in po zmanjše- 
vanju stroškov. Brez dvoma ima elektrogospodarstvo svoje specifičnosti zlasti 
v tehničnem pogledu, saj je električna energija produkt, ki se ne more pro- 
izvajati na zalogo. Te specifičnosti pa ni treba potencirati in na temelju tega 
težiti k centralizmu bodisi v organizacijskem ali ekonomskem smislu. 

V preteklem letu je bilo veliko razprav o predlogu za spremembo zakona 
o elektrogospodarstvu, vendar kljub dobri volji nekaterih najvišjih gospodarskih 
činiteljev v državi, republiki in podjetjih ni prišlo do osnutka zakona predvsem 
zaradi divergentnosti stališč posameznih republik do tega vprašanja. Da se 
odpravijo taki odnosi, bo treba ta problem rešiti čimprej na zadovoljiv način. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima Leopold Rebernik. 

Leopold Rebernik: Tovarišice in tovariši poslanci! Živim v prepri- 
čanju, da je bila energetika že dalj časa preveč ob robu naše pozornosti. Res 
smo že večkrat ugotovili, da tekoča proizvodnja električne energije in premoga 
ne more kriti vseh rednih potreb oziroma, da bi razpoložljive zmogljivosti 
dopuščale tudi večji obseg proizvodnje, npr. v elektrometalurgiji in elektro- 
kemiji. Toda ostali smo pri ugotovitvah in nepoučen opazovalec je lahko imel 
vtis, da problem ni tako resen in da so stvari na najboljši poti k ureditvi. Vendar 
analiza, ki po mojem mnenju dobro osvetljuje energetske probleme v Socia- 
listični republiki Sloveniji, daje povsem drugo sliko. Kdor je prelistal zanimivo 
in poučno gradivo, je lahko ugotovil, da bosta industrija in naše kmetijstvo 
imela tja do 1968. leta še eno skupno potezo. Oba bosta namreč z enakim zani- 
manjem sledila napovedim hidrometeorološke službe. Teži me občutek, da nas 
lahko splošne redukcije skozi nekaj let, ob več milijardnih škodah z izdatnim 
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praznjenjem deviznega mošnjička, še bolj prepričajo o tem, da je energija tista 
osnovna surovina, brez katere se kolesa industrije nočejo vrteti. Toda v elektro- 
energetski bilanci izkazani 25",0/o primanjkljaj za 1966 daleč presega okvire 
že običajnih redukcij. Očitno je, da bodo potrebni posebni ukrepi, pa bi zato 
prosil za pojasnilo, kakšni ukrepi so predvideni za ublažitev izkazanega pri- 
manjkljaja. 

Iz analize je razvidno, da je udeležba premoga pri kritju energetskih potreb 
v SRS izredno visoka. Tako dominantni položaj bo premog zavzemal še dolgo 
vrsto let. To bi narekovalo, da se proizvodnja premoga obravnava v skladu 
z mestom, ki ga zavzema v energetski bilanci. Vendar ni mogoče trditi, da je 
premogovništvo bilo deležno ekvivalentne pozornosti. Trend porasta proizvodnje 
prćmoga v zadnjih letih v primerjavi s trendom v ostali industriji oziroma s 
porastom potreb je povsem nezadovoljiv in še za temi indeksi se skriva ne- 
deljsko obratovanje premogovnikov oziroma povečan fizični napor. Ker so 
vzroki znani in posledice občutimo, je ležernost, s katero pristopamo k saniranju 
stanja v premogovni industriji, vsaj meni, nerazumljiva. Investicijsko politiko 
nasproti rudnikom lahko primerjamo z muhavostjo vremena. Tako je bilo npr. 
razpisanih in hkrati ukinjenih že več investicijskih natečajev. Vendar je vsako- 
krat s trenutnim izboljšanjem energetske situacije spremenilo tudi mnenje o 
potrebi in koristnosti vlaganja v modernizacijo in povečanje kapacitet premo- 
govnikov. Pri tem pa se ni upoštevalo, da je za odpiralna dela potrebnih več 
let, in da je modernizacija tehnologije pridobivanja premoga proces, ki je vezan 
na konkretne montanistično-geološke razmere. 

Na zadnje, mislim, da je bil 45. investicijski natečaj, ki je bil razpisan sredi 
1964. leta, rudniki do danes niso dobili še nikakršnega pojasnila ali odgovora, 
kar v delovnih kolektivih povzroča negotovost in nezadovoljstvo zlasti glede 
na način in hitrost, s kakršno se rešuje ta problem. Izračuni kažejo, da bodo 
sredstva, pridobljena od nedavnega dviga prodajnih cen, v rudnikih premoga 
samo do določene mere in verjetno za kratek čas popravila položaj na področju 
nagrajevanja. Samo do določene mere zato, ker moramo upoštevati, da so rud- 
niki že v 1964. letu izkoristili možnost, da lahko zvišajo ali znižajo stopnjo 
amortizacije. To možnost so premogovniki bili prisiljeni izkoristiti. Vendar 
tudi poleg tega prisilnega drvarjenja na veji, na kateri sedijo, bi npr. zasavski 
premogovniki v bilanci za leto 1964 izkazali milijardno izgubo, če bi ne dobili 
posojila iz, republiškega rezervnega sklada. Tudi po zadnjem dvigu plafona 
prodajnih cen premoga zasavski rudniki ne bodo mogli formirati praktično 
nobenih skladov, kar bo povzročilo, da se bo večletno zaostajanje stanovanjske 
izgradnje nadaljevalo, to pa pomeni, da je perspektiva za preselitev rudarskih 
družin iz barak in neprimernih stanovanj še vedno zelo odmaknjena. 

Ce naj premogovniki držijo korak s splošnim razvojem in da bi premog 
ostal kot konkurenčen vir^ energije po ceni, ki bo primerna za pretvorbo v 
plemenitejše vrste energije, je rešitev vprašanja investiranja v modernizacijo 
tehnoloških postopkov pridobivanja in separiranja nujna in neodložljiva. Samo 
taka usmeritev lahko prinese rezultate, ki bodo v skladu s pričakovanjem 
vseh zainteresiranih. 

Želim predlagati dva ukrepa, ki bi lahko v znatni meri pospešila proces 
modernizacije premogovnikov. Prvič: rudniki naj bi se za čas modernizacije 
oprostili obveznega oročanja sredstev. Drugič: znano mi je, da so nekatere 
države, ki imajo približno tako zastarel in ekstenziven način pridobivanja pre- 
moga, zelo zmanjšale carine za uvoz rudarskih strojev ali pa so jo sploh ukinile. 
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Carina v višini 61 ®/o za uvoz že tako zelo dragih rudarskih strojev predstavlja 
resno oviro za hitrejšo modernizacijo rudnikov. 

Prosim, tovariš predsednik, če bi lahko dobil odgovor na zastavljeno vpra- 
šanje in predloge. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima Drago Dolinšek, republiški 
sekretar za industrijo. 

Drago Dolinšek: Tovarišice in tovariši. V energetiki Slovenije so 
vprašanja premoga in električne energije, njune proizvodnje, prenosa, po- 
trošnje in rezerv že več ali manj razčiščena. Prav gotovo to ne velja za vpra- 
šanja s področja nafte in plina. Ze bežen pogled na strukturo energetske po- 
trošnje, kar je bilo večkrat in precej podrobno že poudarjeno, kaže, da naša 
struktura potrošnje bistveno odstopa od svetovne, pa tudi od zahodnoevropske 
in celo tudi od jugoslovanske, v korist, če se lahko tako izrazim, premoga in v 
škodo tekočih plinskih goriv. V 1963. letu je znašal delež premoga v naši ener- 
getski potrošnji 83'°/o; v materialih je navedeno okoli 75 ^/o, vendar se pri izra- 
čunu tega odstotka upoštevajo tudi drva za kurjenje, kar se pa normalno pri 
analizi energetike ne jemlje v poštev. Ce se potem primerja teh 83 % z zahodno- 
evropskim odstotkom, ugotovimo na zahodu samo 62"/» udeležbo premoga. 
Vendar moramo vedeti, da je ta klasična oblika energije v Zahodni Evropi 
prav gotovo še precej važna glede na to, da predstavlja zelo plemenit črni 
premog in zaradi tega, ker v tem smislu vse države na zahodu vodijo do 
premoga določeno zaščitno politiko. Poudariti moram tudi to, da je podatek 
o 62 % udeležbi premoga povzet iz podatkov Združenih narodov in sicer iz 
publikacije o svetovnih energetskih dobavah za 1961. leto, medtem ko za Slove- 
nijo govorimo o 83 °/o premogovni udeležbi za 1963. leto. Te relacije se na 
Zahodu iz leta v leto stalno spreminjajo v korist tekočih in plinastih goriv. 
Struktura v svetovni potrošnji, ki kaže tendence v vedno večjem uveljavljanju 
naftnih derivatov in zemeljskega plina, ni slučajna, temveč je rezultat eko- 
nomskih zakonitosti. 

V taka gibanja se prav gotovo mora vključiti tudi naša energetika. Pri tem 
nastopa le vprašanje, katera je prava mera, o kateri se lahko pogovarjamo in 
o kateri lahko presojamo. Lahko govorimo o revolucionarni ali maksimalni, ali 
pa bolj umirjeni stopnji tako, da ohranimo takšne odnose, kakršne smo imeli 
do sedaj oziroma kakršne smo predvideli pred dvemi leti, ko smo izdelali 
prvi osnutek energetske bilance za leta 1964—1970. 

Ko sem se že dotaknil energetske bilance, bi ob tej priložnosti govoril tudi 
o vprašanjih energetskega planiranja, ki so bila večkrat na tem forumu pod- 
črtana. Mislim, da se energetske bilance Slovenije zelo skrbno izdelujejo. V 
ilustracijo naj povem le to, da so bili primanjkljaji, ki so nastopili v lanskem 
letu v enegiji nasploh, zlasti pa v električni energiji, predvideni že v 1959. letu. 
2e takrat je bilo v energetski bilanci predvideno, da bo v 1964. letu nastopil v 
električni preskrbi Slovenije primanjkljaj v višini 400 do 500 milijonov kilo- 
vatnih ur. Primanjkljaj je bil nekoliko večji, ker je nastopila izredna suša in tudi 
zaradi tega, ker se je zakasnila dograditev nekaterih velikih objektov na območ- 
jih izven Slovenije, na katere smo računali pri reševanju situacije v Sloveniji. 
Menim, da je tudi energetska bilanca, ki je obdelana za nadaljnje obdobje v 
več variantah, plod skrbnega dela, ne rečem pa, da ni treba do teh številk 
zavzeti določena stališča in jih korigirati oziroma spremeniti orientacijo. Če 
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pogledamo nekatere številke iz te bilance za 1970. leto, lahko ugotovimo, da 
je za proizvodnjo 1970. predvidenih 35 000 terakalorij, in to v obliki premoga 
23 600, v obliki hidroenergije 2 300, v obliki koksa in antracita 2 600, v obliki 
naftnih derivatov 4 400, zemeljskega plina 300 kalorij in 2 000 kalorij ogrevnih 
drv. 

Katere oblike te primarne energije lahko zdaj zamenjamo v večji meri z 
nafto, kot je bilo predvideno v prvotni bilanci? Koksa, antracita, zemeljskega 
plina in hidroenergije ni mogoče; ostanejo le premog in v določeni meri tudi 
drva. Premog za industrijo in elektrarne, pa tudi za ogrevanje prostorov, je 
mogoče nadomestiti z gorilnim oljem, s propanom in butanom ter rafinacijskimi 
plini, ki ne kondenzirajo, ter z uplinjenimi lahkimi destilati. Drva in premog 
bi potem v večji meri lahko izvažali oziroma jih delno uporabljali v proizvodnji 
celuloze, kajti tudi ksilit prihaja v določeni meri celo v poštev za celulozno 
proizvodnjo. Če bi 1970. leta nadomestili okoli 20% premoga z gorilnim oljem 
in drugimi naftnimi derivati, bi to pomenilo dodatnih pol milijona ton 
uvožene nafte, ki bi nadomestila vsaj 1 milijon ton premoga, ker ne moremo 
vse nafte uporabiti za kurjenje, kajti zaradi cene se le del destilatov izplača 
uporabljati za kurjenje. Poleg tega daje seveda nafta pogonsko gorivo za moto- 
rizacijo in težka olja ter katran za druge potrebe. S tem bi se potrošnja naftnih 
derivatov dvignila na 1 milijon ton, kar pomeni, da bi bili v energetski bilanci 
Slovenije udeleženi z naftnimi derivati šele z 28 %. En milijon ton nafte pa že 
predstavlja izhodiščno kapaciteto za gradnjo rafinerije, ki bi se od 1975. do 
1980. leta lahko še nadalje povečala. 

Projekcija razvoja jugoslovanske energetike, ki sta jo izdelala zvezni zavod 
za plan in zvezni sekretariat za industrijo, predvideva 1970. leta 29% ude- 
ležbo nafte v energetski potrošnji, to je en procent več, kot v SRS. Zraven pa 
še 11,6% udeležbe zemeljskega plina, pri nas pa imamo samo en procent plina 
v strukturi energije. Ta plemenita oblika energetskih nosilcev je v jugoslo- 
vanskem merilu za 1970. leto udeležena za 10 % več, premog, ki je manj žlahten 
energetski vir, pa za 10 % manj, kot znaša udeležba v slovenski energetski 
bilanci. 

Vključevanje nafte ter njenih derivatov v naše energetsko gospodarstvo 
predstavlja prav gotovo objektivno nujnost, ki je ne moremo več zanikati. 
Vprašanje je le, s kakšnim tempom bomo lahko to zamisel realizirali spričo 
nenehnih uvoznih težav. Kljub takšnim prizadevanjem bo imel premog še vedno 
dominanten položaj v naši energetiki vsaj tja do 1975. in 1980. leta; pa tudi ob 
prehodu na novo tisočletje bo premog še važen energetski vir v naši energetiki. 

Zaradi tega je treba problemom ne samo proizvodnje, temveč tudi potroš- 
nje premoga posvetiti največjo pozornost in iskati vse možne oblike racionali- 
zacije tako v pogledu mehanizacije, kakor tudi prevozov in racionalne potrošnje. 
Gotovo je najbolj racionalna potrošnja na eni strani uporaba plina, na drugi 
strani pa električna energija, če se lignit ali rjavi premog predelujeta na licu 
mesta. Ne bom ponovno navajal stališča Izvršnega sveta in našteval vseh tistih 
prednosti plina, ki sem jih že pred kratkim na vašem zboru prikazal. Tudi tova- 
riša Mislej in Sivec sta danes že govorila o prednostih uporabe plina in mazuta. 
Iste prednosti, ki veljajo za mazut, veljajo več ali manj tudi za plin iz premoga 
tako glede tehnologije kot sanitarnih ozirov in drugih kriterijev. 

Pač pa se mi zdi, da je treba imeti pri tem pred očmi tudi naslednje. Vsak 
dober gospodar in vsak dober kmet ob uporabi drv pomisli, ali so drva vlažna 
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ali pa suha. Isto velja za lignit. Velenjski premog vsebuje približno 40% ke- 
mično vezane in proste vlage, poleg tega pa še pepel. Mislim, da je tista ener- 
gija, ki jo uporabimo za eliminiranje vlage ob vplinjanju količinsko veliko 
manjša v sodobni veleplinarni od energije, ki jo trosimo v najrazličnejših, celo 
zastarelih napravah za vplinjevanje, in s kurjenjem v gospodinjstvu. Zadnji 
simpozij v Ljubljani, ki je obravnaval ogrevanje stanovanj, je ugotovil, da znaša 
pri nas izkoristek goriva 30 fl/o, nekatere države pa so predpisale, da se ne smejo 
graditi nova stanovanja, v katerih niso ogrevalne naprave vnaprej zagotovile 
izkoristek 70 %>. Naj omenim, da tudi mi pripravljamo takšne predpise; seveda 
je sama priprava takšnih predpisov precej lažja, kot pa urediti vse tiste sile 
v ekonomskih in tehničnih okoliščinah, ki omogočajo takšno modernejšo orien- 
tacijo. 

Poleg tega naj opozorim še na nekatere aspekte tega vprašanja. Pri pri- 
merjavi med cenami plina in premoga in cenami utekočinjenega oziroma rafi- 
nacijskega plina, o čemer se veliko razpravlja pri nas in v vseh svetovnih 
časopisih, se bom omejil na relacijo med ceno vplinjenega premoga in ceno 
utekočinjenih plinov, ker se cene utekočinjenih plinov in rafinacijskih plinov 
bistveno ne razlikujejo. 

V Angliji, ki je v Evropi med večjimi potrošniki plina, računajo, da velja 
en britanski terms, kar predstavlja 25 200 kilokalorij, uvoženega utekočinje- 
nega metana iz Alžirije 8 in pol do 9 penijev franko Convey Island pri Londonu, 
kjer se nahaja cevovodni terminal. Plin iz premoga pa stane na Angleškem v 
povprečju 12 penijev za terms, torej 30 % več. Ob optimalni proizvodnji po lur- 
gijevem postopku v Westfieldu na Škotskem pa stane plin iz premoga samo 
10 penijev, kar je samo še 10 do 15 ®/o več, kot znaša cena utekočinjenega plina. 

Navedem pa naj še, kakšne so investicije v enem in drugem primeru in še 
v velenjskem primeru. Za eno milijardo normalnih kubičnih metrov utekoči- 
njenega metana so morali Angleži investirati: 22 milijonov funtov za utekoči- 
njenje, brez plinovoda iz Sahare, ki je dolg 500 km, in brez črpalnih naprav; dva 
tankerja za prevoz utekočinjenega plina iz Alžirije do Londona staneta 9 in pol 
milijona funtov, kar je enkrat več kot investicija za normalne tankerje; v na- 
prave za ponovno vplinjanje na Temzi so vložili 3 in pol milijona; v visoko 
tlačni plinovod od Londona do Manchestra in Leedsa 10 milijonov, skupno za 
325 milj oziroma približno 500 km visokotlačnih daljnovodov. Skupaj torej 
45 milijonov funtov, ah 126 milijonov dolarjev za eno milijardo m3 oziroma 12 
in pol centa za 1 m3 kapacitete. V Westfieldu so te naprave stale preračunano 
na današnje cene 6,3 centa na 1 m3, torej ravno polovico manj kot naprave za 
oskrbo utekočinjenega plina iz Severne Afrike. V energokombinatu Velenje 
bo investicija znašala okoli 38 in pol milijona dolarjev, pri kapaciteti 575 milijo- 
nov kubikov plina ali 6,8 centov na kubik. To je samo nekoliko več kot v West- 
fieldu, to pa iz razloga, ker naše naprave poleg nekaterih drugih naprav pred- 
videvajo tudi toplarno, ki bo imela 41 MW in bo poleg oskrbe za lastne potrebe 
dajala tudi okoli 100 milijonov kilovatnih ur drugim potrošnikom. Torej so 
specifične investicije v Velenjsko plinarno povsem komparativne z angleškimi. 

Kakšna je podoba, če primerjamo investicije in prihranek kalorij pri spre- 
minjanju premoga v električno energijo ali pa v plin? Tudi tukaj lahko pridemo 
hitro do zaključkov. Če 1 milijon in pol ton lignita pretvorimo v kalorije, dobi- 
mo blizu 2 milijardi kilokalorij, če pa spremenimo ta premog v termo energijo, 
dobimo samo 1 milijardo 600 milijonov kilokalorij, torej okoli 400 milijonov kilo- 
kalorij manj, kar sicer ni v celoti primerljivo, ker elektro-energijo trosimo 
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predvsem za moč. Vendar pa tudi pri nas veliko elektroenergije uporabljamo 
v termične namene, kar nas opravičuje na takšno primerjavo. 

Ce hočemo z elektrarno ustvariti energijo 2 milijard kilovatov, moramo 
zgraditi dve termoelektrarni po 200 megavatov ali pa eno s približno 400 MW. 
Investicije v dve termoelektrarni znašajo 45 milijard, v velenjsko plinarno pa 
38,5 milijarde. Seveda boste mogoče rekli: zveza participira pri termoelektrar- 
nah s 60 %>, v velenjskem primeru pa znaša udeležba tujega kapitala samo 
40 %>. Mislim pa, da drugi argumenti l^hko pretehtajo tudi ta argument, čeprav 
ga tudi v jugoslovanskem gospodarstvu ne bi smeli jemati kot primarnega. 

Pri rafineriji je stvar glede kapitala nekoliko ugodnejša. Vendar pa mo- 
ramo tu upoštevati, da pretvarjanje v plin in destilacija pomenita že kemijsko 
industrijo in je treba celoten objekt obravnavati kompleksno, hkrati pa upošte- 
vati tudi potrebne devize za kontinuiran uvoz nafte. En milijon ton uvoza nafte 
bi pomenilo okoli 15 milijonov dolarjev čvrstih deviz letno. Ker 1970. leta naša 
industrija predvideva okoli 270 milijonov industrijskega izvoza, bi to pred- 
stavljalo komaj 5 in pol Vo. Ker je to razmeroma malo, je nujno, da mislimo 
na rafinerijo. Revolucije pa, menim v tem ne bomo mogli narediti. Z nafto bomo 
lahko v intenzivnejši meri spreminjali relacije v jugoslovanskem merilu, rela- 
cije, o katerih sem prej govoril. 

Na nekatera vprašanja bi odgovoril še mimogrede. Ce kompariramo samo 
plin iz velenjskega lignita in mazut, se je treba zavedati, da to vršimo pri da- 
našnjih odnosih v cenah, ki pa so, kot je tovariš Kotnik povedal, zaradi deviz- 
nega kurza 750 din zelo popačeni in moramo računati za tujo valuto vsaj 30 do 
40 % večjo vrednost v dinarjih. To ni preprosta stvar! Nadalje je treba računati 
tudi z določenimi uvoznimi instrumenti, ki morajo biti bolj prilagojeni gospo- 
darski situaciji. Mislim, da na veliko obremenitev uvoza z mazutom ne moremo 
zaenkrat računati, temveč moramo računati vsaj s tem, kar delata Zahodna 
Nemčija in Amerika, kot gospodarsko razviti deželi, to je da ščitimo svoje pre- 
mogovnike in domačo nafto z uvoznimi carinami. 

Drugo vprašanje se nanaša na ukrepe, ki so predvideni za odpravo deficitov 
v naši energetski bilanci, predvsem glede električne energije. Glavni ukrep je 
intenzivna povezava našega elektroenergetskega sistema z bližnjimi elektro- 
energetskimi sistemi, tako v centralnem predelu države, kakor tudi v Italiji in 
v Avstriji. Potrebna je intenzivna in mnogo elastičnejša medsebojna menjava 
s tem, da bo ta menjava določen čas deficitarna, čez nekaj let pa jo bomo lahko 
celo spremenili v aktivno. Pomanjkanje internacionalne kooperacije in slabo 
vključevanje v svetovni trg povzročata našemu gospodarstvu veliko škodo. Novi 
daljnovodi bodo predstavljali tudi veliko bolj ekonomične prenose in manjše 
izgube, ki sedaj nastajajo zaradi preobremenjenosti teh naprav. 

Tretje vprašanje se tiče racionalne potrošnje v električni energiji. Električna 
energija je bila doslej v Jugoslaviji tako rekoč zastonj in smo jo temu pri- 
merno tudi uporabljali. V električni energiji je treba uvesti drugačen režim 
racionalnosti uporabe. Treba je računati s tem, da je treba dati za proizvodnjo 
ene kilovatne ure električne energije, v naših razmerah do 3800 kalorij, ki pa 
pretvorjene v tok dajejo toploto samo 860 kalorij. Kurjenje z električno ener- 
gijo v stanovanju je torej potrata prve vrste. Kurjenje s plinom za ogrevanje 
stanovanj je neprimerno bolj racionalno zlasti še v obliki centralnih kurjav. Z 
odpravo in s kompenzacijo jalove energije in s skrbnim varčevanjem električne 
energije je nadalje možno brez škode znižati potrošnjo toka sploh, zlasti pa 
obremenitve v konicah, ki jih povzročajo tudi v industrijskih podjetjih. V ilu- 
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stracijo navajam, da po redukciji električne energije za 10 % v lanski jeseni 
industrijska proizvodnja ni upadla razen pri specialnih uporabnikih. 

Kar se tiče ekonomske tarife, pripominjam, da smo pri naši ceni, ki »naša 
okoli 10 din, v elektriki izpod svetovne paritete. V Zahodni Nemčiji znaša ta 
cena pri kurzu 750 din za dolar 16 din, to je skoraj 60 °/o več, ravno tako tudi v 
Italiji. Tudi pri premogu verjetno še ne bomo dosegli svetovne paritete kljub 
zadnjemu povišanju cen. 

O predlogu, naj se rudniki oprostijo carine pri uvozu strojev, je Zvezni 
izvršni svet razpravljal in je po zadnjih informacijah predlog sprejel in dal 
nalogo vsem prizadetim pristojnim organom, da to realizirajo. Seveda pa izvr- 
šitev tega ukrepa terja tudi določen čas. 

Oprostitev rundikov od obveznega oročanja skladov, mislim, ni bistveno 
vprašanje. Če so sredstva oročena ali pa ne, se bodo v vsakem primeru pojavila 
pri rudnikih. V gospodarstvu pa izjeme ne bi ugodno odjeknile. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Edo Komočar. 

Edo Komočar: Tovarišice in tovariši! Nisem nameraval sodelovati v 
razpravi, vendar so me nekateri govorniki k temu izvabili. V uvodnih besedah 
inž. Kotnika je bilo zaslediti, da je v lanskem letu nasproti 1963. letu proizvod- 
nja električne energije padla na 6fl/o. Pri tem pa je seveda nastala gospodarska 
škoda, ki jo niso utrpele samo gospodarske organizacije, temveč celotna druž- 
bena skupnost. Vse napovedi, kot material, ki smo ga sprejeli, govorijo o tem-, 
da bo tudi v letošnjem letu velika redukcija električne energije od 700 000 kilo- 
vatnih ur do ene milijarde 600 milijonov kilovatnih ur in da bo na drugi strani 
potrebno povečanje uvoza električne energije iz Avstrije. Potrebe, predvsem v 
industriji, da se moramo, če so hočemo' izogniti še večji gospodarski škodi orien- 
tirati na uvoz električne energije iz sosednje države. To je sicer dejstvo, je pa 
vprašanje, ali smo doma res storili vse, da bi zmanjšali uvoz energije in na 
drugi strani izkoristili obstoječe energetske vire. Iz podatkov, ki jih imam na 
razpolago, je razvidno, da bi po mojem mišljenju kritično situacijo glede ener- 
gije lahko ublažili z bolj življenjskimi posegi in s tem zmanjšali gospodarsko 
škodo. 

Termoelektrarna Brestanica ima od 15. septembra lanskega leta v popra- 
vilu pri tovarni Rade Končar v Zagrebu 15-megavatni generator, kateremu je 
potrebno prepaketirati stator in ponovno izolirati pločevino ter izvesti delno 
preizoliranje navitja. Trenutno je največji problem izoliranje pločevine, ker ni 
na razpolago potrebnega laka, ki ga uvažamo iz inozemstva, konkretno iz Av- 
strije. Tovarna Rade Končar je izvršila naročilo omenjenega laka že 20. aprila 
lanskega leta v skupnem znesku 13 868 šilingov, ah v našem denarju 400 000 
dinarjev. Vendar do danes naročila še ni mogla realizirati zaradi pomanjkanja 
deviznih sredstev. Omenjeni znesek deviznih sredstev za nakup laka ni potreben 
samo za popravilo generatorja termoelektrarne Brestanica, temveč še za neka- 
tere agregate, ki so bili že prej v popravilu v tej tovarni. Vodstvo podjetja 
termoelektrarne Brestanica se je angažiralo, da bi samo nabavilo ustrezno ko- 
ličino laka, kar bi tudi omogočilo prioriteto pri popravilu generatorja. Vendar 
sta tovarna Rade Končar in tudi termoelektrarna Brestanica naleteli pri Jugo- 
banki na isti problem, češ da ni na razpolago dovolj deviz. Zaradi pomanjkanja 
laka se lahko popravilo generatorja, ki je sicer predviden do konca marca letoš- 
njega leta, zavleče v nedoločen čas oziroma v tisti čas, ko bo situacija glede 
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električne energije najbolj kritična, to je v poletnih mesecih. Maksimalna mož- 
na proizvodnja omenjenega generatorja znaša dnevno okoli 300 000 kilovatnih 
ur, po podatkih energetske službe ELES pa znaša trenutni uvoz električne 
energije iz Avstrije okoli 50 000 kWh. Če vzamemo ceno uvožene kilo- 
vatne ure samo 5 dinarjev, znaša škoda 250 000 dinarjev brez izgube v gospo- 
darstvu, ki znaša 250 din ali celo več za kilovatno uro, pri tem pa ne upoštevam 
izgube na deviznih sredstvih, ki jih moramo za to nameniti. Vprašam se, ali 
nimamo pravega posluha za reševanje takih ključnih točk, kot je primer elek- 
trične energije in ali se res ne da dobiti ustreznih sredstev za nakup omenje- 
nega laka, ki je osnova za popravilo omenjenega generatorja. Pripominjam, naj 
bi pristojni organi take in podobne probleme, ki so splošno-družbenega pomena, 
jasneje in učinkoviteje obravnavali. O omenjeni situaciji je informiran tudi 
elektroenergetski inšpektorat Slovenije. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Jože Naraks. 

Jože Naraks: Tovarišice in tovariši poslanci! Ožje področje celjskega 
okraja spada med industrijsko razvite predele Slovenije. Začetki razvoja indu- 
strije segajo že več kot stoletje nazaj. Razvoj industrije na tem področju je bil 
pogojen v prvi vrsti z bogatim energetskim virom, to je z ogromnimi ležišči lig- 
nita v Šaleški dolini. Vsa večja industrijska podjetja na tem področju so bila 
zgrajena na tej osnovi. V strukturi porabe surovin in reprodukcijskega mate- 
riala je predstavljalo gorivo po količini najvažnejšo postavko. Tako na primer 
Cinkarna porabi za proizvodnjo ene tone cinka še danes 4 tone lignita, pred 
leta pa celo 6 ton. Razumljivo je, da so se industrijski objekti gradili v bližini 
nahajališč onergije. V novejšem času se razmere niso bistveno spremenile, če- 
prav se je specifična poraba energije zmanjšala, se je količina te energije zelo 
povečala vzporedno z velikim povečanjem industrijske proizvodnje. Za primer 
navajam ponovno Cinkarno, ki dnevno porabi približno 400 ton lignita. V so- 
dobnem tehnološkem procesu, ki zahteva vedno kvalitetnejše gorivo, pa premog 
kot klasičen nosilec primarne energije postopoma izgublja svojo veljavo v korist 
mineralnih olj in zemeljskega plina. Ti viri energije pa so od nas precej od- 
daljeni, poleg tega pa ni mogoče modernizirati strukture v energetski potrošnji 
izključno na uvoženem plinu ali nafti, ker bi nas takšna težnja spravljala v 
preveliko odvisnost od dobaviteljev in okoliščin, na katere ne moremo vplivati. 
Znano pa je, da so domača ležišča nafte oziroma plinov minimalna oziroma že 
izčrpana. Električna energija se v vse namene ne more uporabljati, poleg tega 
bo izkoriščanje novih virov za elektroenergijo vedno dražje, ker so najbolj 
ugodne hidrocentrale že zgrajene ali so v izgradnji. Zato bo prej ali slej potreb- 
no preiti na dopolnitev z akumulacijskimi in termocentralami. Splošni gospo- 
darski interes kaže, da je treba zgraditi svojo energetsko osnovo in da je po- 
trebno uvajanje plina v gospodarstvo, ker pri prevozu 40% vode in 13 %> pe- 
pela v premogu izgubimo pri sedanji proizvodnji letno 1,2 milijarde dinarjev. 
Nadalje moramo upoštevati, da prihranimo eno milijardo din, če namesto elek- 
trike proizvajamo plin. Prihranki pri čiščenju vod pa tudi predstavljajo pri- 
bližno eno milijardo din, tako da znaša skupna vsota samo teh prihrankov okoli 
3 milijarde in je enaka letni anuiteti za angažiranih 37 milijard, kolikor zna- 
šajo predvidene investicije za veleplinarno. Vplinjanje velenjskega lignita še 
ne predstavlja bistvenega preobrata v razvoju naše energetske strukture, ven- 
dar pa s tem v veliki meri racionaliziramo energetsko potrošnjo, saj bi morala 
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proizvodnja daljinskega plina v primerjavi s sedanjo proizvodnjo v zastarelih 
plinskih generatorjih dati prihranek na energiji za najmanj 10 '°/o in temu ustrez- 
no ugodnejšo ceno. Poleg tega nam odpira domač plin iz velenjskega lignita 
solidno osnovo za vključevanje uvoženega plina, to pa pomeni že intenzivnejšo 
modernizacijo naše energetske osnove. Uresničitev tega projekta bi zagotovila 
racionalno izkoriščanje energije iz velenjskega lignita in oskrbela vse potroš- 
nike s kvalitetnim gorivom, uporabnim praktično za vse namene. 

Idejo o izgradnji velenjske veleplinarne je raslo vzporedno z načrti moder- 
nizacije in rekonstrukcije oziroma ponovne izgradnje zastarele slovenske indu- 
strije. Industrijska podjetja na ožjem območju Celja, ki so že dosedaj imela za 
energetsko osnovo velenjski lignit, so tudi pri vseh svojih planiranih rekon- 
strukcijah upoštevala ta energetski vir v obliki visokokvalitetnega velenjskega 
plina. Zakasnitev izgradnje veleplinarne v Velenju postavlja kolektive pri vseh 
novih gradnjah in rekonstrukcijah pred nov problem nadomestitve ekvivalent- 
nega goriva, ker sedanji način uporabe velenjskega lignita v plinskih generator- 
jih posameznih podjetjih ne daje kvalitetnega plina, ki ga zahteva sodoben teh- 
nološki proces. Nadomestitev se bo morala poiskati v mazutu, vprašanje pa je, 
če bodo take količine mazuta dosegljive, zlasti še, če računamo na možen po- 
rast potreb pri drugih potrošnikih pri nas in v drugih republikah. 

Nujno je, da se čimprej in dokončno določi rok za dovršitev veleplinarne 
v Velenju, ker so zaradi negotovosti kolektivi v težkem položaju pri planiranju 
perspektive porabe goriv. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Ce ne, mi 
dovolite, da povzamem nekatere ugotovitve iz razprave. 

Razprava je ugotovila, da sedanji neusklajeni položaj energetike z ostalo 
proizvodnjo na področju SR Slovenije terja hitre in odločne ukrepe v smeri 
povečanja energetskih virov in odpravljanja prevladujočega položaja premoga 
kot osnovnega in direktnega vira energije. Nove večje investicije v proizvodnjo 
so možne šele, ko bodo zagotovljeni potrebni energetski viri. 

Upoštevajoč posamezne vire je razprava ugotovila naslednje: 
Glede premoga, kot doslej najpomembnejšega energetskega vira, se vedno 

bolj kaže nujnost, da proizvodnjo programa racionaliziramo s sodobno mehani- 
zacijo, s sodobnimi metodami odkopa, z racionalnejšim jamskim in zunanjim 
transportom ter z bolj ekonomičnim1 separiranjem. Prevoz premoga pa se v 
največji meti racionalizira z uplinjevanjem, ki daje celo vrsto pozitivnih rezul- 
tatov v potrošnji energije. 

Glede električne energije je očitno, da je bila v preteklih letih zanemarjena 
izgradnja elektroenergetskih virov, in to tako v proizvodnji, kot tudi v prenosu. 
Sedanje stanje elektrarn tudi povzroča preveliko odvisnost proizvodnje elek- 
trične energije od vremenskih razmer. Odnos med hidroenergijo in termoener- 
gijo je treba spremeniti v korist zanesli ve jše, čeprav nekoliko dražje termo- 
energije na podlagi domačih premogov, po potrebah pa tudi uvoženega goril- 
nega olja. Misliti je treba na nuklearno elektrarno, hidroenergetske vire pa 
oplemenititi z akumulacijsko energijo, ki bi reševala dnevne in sezonske ko- 
nice potrošnje. 

Proučevanja energetskega gospodarstva v Sloveniji in pa razvoj energetike 
v svetu kažejo na nujno potrebo, da se vključijo v energetsko potrošnjo pred- 
vsem domači viri energije, hkrati s tem pa tudi viri energije, ki v svetovni 
energetiki zavzemajo vedno večjo udeležbo, to je predvsem nafta in plin. Nafta 
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postaja zanimiva za našo energetiko ne le kot vir za pogonsko gorivo, temveč 
tudi kot vir za termično energijo v obliki gorilnega olja, utekočinjenega plina 
iz lahkih destilatov. Intenzivno je treba proučevati tudi možnosti, da se plin iz 
premoga, ki se bo v neposredni prihodnosti vključil v našo energetiko, nadalje 
oplemeniti s tekočimi plini. 

Razprava je glede financiranja razširjene reprodukcije v energetiki nadalje 
osvojila stališče, da moramo zagotavljati sredstva dolgoročnega značaja v okviru 
sistema razširjene reprodukcije in v pogojih delavskega samoupravljanja, ko so 
delovni kolektivi osnovni nosilci razširjene reprodukcije. Takšni objekti so 
električne centrale, premogovniki in drugi viri energije. Brez ustrezne graditve 
energetskih virov delovni kolektivi ne morejo razvijati razširjene reprodukcije. 
Proizvajalci elektrike in premoga ne morejo v sedanjih cenah prenesti vlaganj 
v objekte, ki so značilni po dolgoročnem vračanju. Zato je nujno, da delovni 
kolektivi, pa tudi družbeno-politične skupnosti prispevajo v ta namen ustrezna 
sredstva pod ustreznimi ekonomskimi in poslovnimi pogoji. Omogočiti je tudi 
treba, da si veliki potrošniki energije s pogodbami o kreditiranju, pa tudi z ne- 
posredno izgradnjo lastnih energetskih objektov, zagotovijo potrebne energet- 
ske vire. Glede na to, da je energetika danes temeljni problem naše republike, 
lahko le koordinirana prizadevanja delovnih organizacij in družbenih skupnosti 
zagotovijo pogoje za nadaljnji gospodarski razvoj naše republike. 

S tem zaključujem 3. točko dnevnega reda. Ob 16. uri bomo razpravo nada- 
ljevali z obravnavo 4. točke dnevnega reda. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.20 in se je nadaljevala ob 16. uri.) 

Predsednik Leopold Krese : Prehajamo na 4. točko dnevnega 
reda, to je na razpravo o problematiki poslovne evidence in knjigovodstva. 

Gradivo je pripravil odbor za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije. 
O problematiki je razpravljal tudi naš odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov. 

K tej točki dnevnega reda smo povabili predstavnike Službe družbenega 
knjigovodstva, Splošne gospodarske banke in Združenja knjigovodij SR Slove- 
nije. Tudi glede teh predlagam, da zbor kot običajno sklene, da se lahko udele- 
žijo razprave in pri njej sodelujejo. Se strinjate s tem predlogom? (Da.) Ugo- 
tavljam, da je predlog sprejet in vabim predstavnike omenjenih organizacij in 
ustanov, da sodelujejo v rapravi. Izvršni svet nas je obvestil, da bo kot njegov 
predstavnik sodeloval pri tej točki dnevnega reda Republiški sekretar za sploš- 
ne zadeve Milan Kristan. Prosim vse, ki se želijo udeležiti razprave, da se pri- 
javijo s prijavnicami. 

Pričenjam z razpravo. Prosim člana odbora za družbeno nadzorstvo iz vrst 
poslancev našega zbora tovariša Andreja Laha za uvodno besedo k razpravi. 

Andrej Lah: Odbor za družbeno nadzorstvo je obravnaval problema- 
tiko poslovne evidence in knjigovodstva predvsem iz razloga, ker je cela vrsta 
problemov s tega področja tako perečih, da zahteva čim hitrejšo in obenem 
temeljito proučeno rešitev. Proučitev vzrokov, zaradi katerih je prikazovanje 
stanja in gibanja družbenega premoženja iz raznih vidikov problematično, na- 
dalje proučitev možnosti čim hitrejšega uvajanja racionalne in sodobne knjigo- 
vodske tehnike in končno proučitev tistih faktorjev, ki zavirajo učinkovito kon- 
trolo poslovanja družbenega premoženja, je na doseženi stopnji razvoja poslovne 
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evidence pomembno tudi s stališča smotrnejšega gospodarskega razvoja v pri- 
hodnjih letih. Pri uporabnikih družbenega premoženja je mogoče ugotoviti celo 
vrsto problemov in nerešenih vprašanj s tega področja. 

V prvi vrsti je značilna problematika knjigovodskih predpisov, ki se kaže 
predvsem v zastarelosti in neustreznosti cele vrste predpisov. Kot primer na- 
vajam zahtevo glede potrebne izobrazbe vodij knjigovodstva. Predpis seveda 
podrobneje ne precizira, katera izobrazba je potrebna za knjigovodje. Praksa 
pa si to lahko tolmači na različne načine, med drugim tudi tako, da je ustrezna 
izobrazba tista, ki omogoči uspešno odkrivanje vrzeli v obstoječih predpisih. 
Trdimo lahko, da so danes na položaju vodje knjigovodstva v veliki meri taki 
uslužbenci, katerih izobrazba ne ustreza zahtevam po potrebni strokovnosti. Po 
drugi strani pa vodja knjigovodstva odgovarja za urejenost, točnost in ažur- 
nost knjigovodstva ter za pravilno uporabo predpisov. Zato je celo za njegovo 
namestitev potrebno soglasje občinskega upravnega organa in uradna zaprisega. 
Vodja knjigovodstva ne more biti član upravnega odbora delovne organizacije, 
kot čuvar zakonitosti pa prihaja često v nasprotje z drugimi organi v podjetju. 
Povsem upravičeno se postavlja vprašanje smiselnosti takih določil v pred- 
pisih o knjigovodstvu. Potrebno bi bilo spremeniti to uredbo o knjigovodstvu, 
ki naj bi točneje opredelila zahtevo po potrebni strokovni izobrazbi knjigo- 
vodskih kadrov, odpravila zahtevo po soglasju občinskega upravnega organa in 
zaprisego vodje knjigovodstva ter mu priznala v podjetju status polnovrednega 
člana kolektiva z aktivno in pasivno volilno pravico. 

Odbor je pri proučevanju tega vprašanja ugotovil, da je v večini delovnih 
organizacij ne le knjigovodski, temveč tudi ekonomski kader v znatni meri 
zapostavljen. Vzrok za tako stanje pa ni le v nepravilnem odnosu delovnih 
organizacij do ekonomskega kadra, temveč tudi v tem, da ta kader danes ne 
daje podjetjem tega, kar bi moral. Delovne organizacije bodo morale postopno 
spreminjati svoj odnos do ekonomistov, saj bodo k temu silili ekonomski mo- 
menti sami. Vendar pa bodo morali knjigovodski in drugi ekonomski kadri 
največ sami prispevati k temu, da bodo v podjetjih drugače vrednotili njihovo 
delo. Tako bi moral vodja knjigovodstva od evidentiranja in spremljanja poslov- 
nih dohodkov vse bolj na analizo poslovanja v tisti meri, ki omogoča formira- 
nje finančne politike podjetja. Seveda pa tega ne bo zmogel knjigovodja s po- 
trdilom o opravljenem knjigovodskem tečaju, temveč le uslužbenec z ustrezno 
strokovno izobrazno usposobljenostjo. Zato tudi odbor v svojem poročilu pou- 
darja potrebo po boljši ureditvi šolanja knjigovodij oziroma po večjem pomenu 
knjigovodstva v vseh ekonomskih šolah. 

Knjigovodski predpisi pa niso zastareli le v tistem delu, ki ureja status 
vodje knjigovodstva. Uredba o knjigovodstvu je zastarela in je ena od redkih 
uredb, ki je od leta 1955, ko je bila sprejeta, pa do danes niso niti v najmanjši 
meri omajale sicer številne spremembe obračuna med podjetji in družbo. Uredba 
tudi ne velja za vse porabnike družbenega premoženja; povsem pa ne upošteva 
nekatere sodobne prijeme kot so analiziranje, planiranje, kalkuliranje in novej- 
šo knjigovodsko tehniko. Zato je odbor mnenja, da bo potrebno čimprej pristo- 
piti k izdelavi novega predpisa o knjigovodstvu. V poročilu so glede tega tudi 
nekatere sugestije. P0 mnenju odbora je nujno, da vso problematiko knjigo- 
vodstva proučijo republiški upravni organi, gospodarska zbornica in Združenje 
knjigovodji, saj so to organi kvalificirani zato, da konkretizirajo predloge za 
rešitev teh problemov. Analogno velja tudi za probleme s področja knjigo- 
vodske tehnike. Tu naj bi se razen omenjenih institucij uveljavil tudi poseben 
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znanstveni zavod, ki je za smotrno in dolgoročno reševanje problemov sodobne 
knjigovodske tehnike neobhodno potreben. 

Poseben del poročila je posvečen problematiki Službe družbenega knji- 
govodstva. Tudi na tem področju ugotavlja odbor vrsto neurejenih vprašanj, 
predvsem pa nezadostno opredeljen status te službe. Sistem šifriranja je para- 
liziral evidenčno funkcijo statistične službe, kar povzroča vrsto kombinacij, 
razen tega pa ne zagotavlja zanesljivih podatkov. V okviru kontrolne funkcije 
pa je premalo udeležena najučinkovitejša oblika, to je finančna inšpekcija. 
Izločena je tudi v celoti devizna inšpekcija. 

Organizacija službe nadalje ne zagotavlja uspešnega opravljanja nalog, ki 
so postavljene pred to službo. Pri tem mislimo predvsem na centralistični tip 
organizacije službe, ki daje izredno močan pečat ne le urejanju kadrovskih 
vprašanj in programu dela, temveč tudi financiranju, ki se kaže v centralizi- 
ranih skladih in centraliziranem odrejanju osebnih dohodkov. Posledica tega je 
izredno močna fluktuacija kadra, kar negativno vpliva na obseg in na kvaliteto 
dela te službe. 

Odbor je mnenja, da bi bilo mogoče slabosti, ki zavirajo uspešnejše delo 
Službe družbenega knjigovodstva v znatni meri odpraviti. Pri tem je treba ure- 
diti predvsem vprašanje organizacije in financiranja službe. Financiranje bi bilo 
potrebno po mnenju odbora decentralizirati in prepustiti gospodarjenje s sred- 
stvi, torej z osebnimi dohodki in skladi samim kolektivom poslovnih enot. Pri 
tem pa naj odločanje o programu dela ostane seveda še vedno centralizirano 
oziroma v rokah Zvezne skupščine. Na odboru je bilo v zvezi s tem izraženo 
mnenje, da je treba z zaključki odbora, ki so navedeni v poročilu, seznaniti tudi 
ustrezne zvezne organe. 

Ob koncu poudarjam, da je lahko odbor za družbeno nadzorstvo na osnovi 
proučenih problemov le nakazal nekatere poglede in možnosti poslovne evi- 
dence in knjigovodstva. Nadaljnje delo okrog reševanja teh problemov je seveda 
na zato kvalificiranih institucijah, predvsem pa na republiških upravnih orga- 
nih, kot sem že prej navedel, gospodarski zbornici in pa Združenju knjigovodij. 
Mislim, da je iz predloženega poročila dovolj razvidna tudi potreba po tem, 
da se čimprej pristopi k urejanju teh problemov. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Franc Zaviršek. 

Franc Zaviršek: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi z informa- 
cijo odbora za družbeno nadzorstvo o problematiki poslovne evidence in knji- 
govodstva bi se dotaknil nekaterih problemov iz področja službe družbenega 
knjigovodstva. 

Menim, da je odbor ugotovil vrsto slabosti in pomanjkljivosti v evidenci in 
knjigovodstvu nasploh. Sedanje stanje na tem področju je zaradi zastarelih 
predpisov v ostrem nasprotju z razvojem delavskega samoupravljanja, zlasti pa 
s široko decentralizacijo sredstev, katerih upravljanje prepuščamo neposrednemu 
proizvajalcu. Zaradi tega si mora družba ravno v procesu prenašanja uprav- 
ljanja s sredstvi navzdol tembolj zagotoviti evidenco in gibanje vseh družbe- 
nih sredstev, njihovo delitev med družbo in kolektivi ter uporabo in potrošnjo 
v okviru obstoječih predpisov. Za opravljanje teh nalog je družba ustanovila 
že v letu 1959 v okviru Narodne banke Službo družbenega knjigovodstva. Na- 
rodna banka je te posle opravljala do novembra 1962. leta, ko se je z zakonom 
o družbenem knjigovodstvu Služba dejansko osamosvojila ter prevzela od Na- 
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rodne banke vse posle družbenega knjigovodstva. Poleg tega so poslovne enote 
prevzele in še sedaj opravljajo nekatere posle za Narodno banko. S to osamo- 
svojitvijo Službe niso bili urejeni vsi odnosi z Narodno banko, ker Služba še 
sedaj nima svojega imena in se imenuje: »Služba družbenega knjigovodstva pri 
Narodni banki Jugoslavije«. Tako stanje je tudi v nasprotju z ustavo SFRJ, ki 
določa, da opravlja evidenco in kontrolo o razpolaganju z družbenimi sredstvi 
ter kontrolo o izpolnjevanju obveznosti delovnih in drugih samoupravnih orga- 
nizacij in družbeno-političnih skupnosti enotna služba družbenega knjigovod- 
stva, ki je pri svojem delu samostojna. 

Kljub temu, da je od sprejema zakona o družbenem knjigovodstvu prete- 
klo že več kot štiri leta, niso še doslej izvršena določila zakona, po katerem 
mora služba imeti vsaj statut, ki naj bi urejal zlasti notranjo organizacijo, siste- 
mizacijo delovnih mest, sistem nagrajevanja, pravice in pristojnosti posamez- 
nih organov, uprave itd. Tako stanje povzroča seveda pomanjkljivosti, ki jih od- 
bor ugotavlja v svojem poročilu, da so namreč doslej ostala med drugim še 
nerešena vprašanja organizacije, organov upravljanja, financiranja in gospodar- 
jenja ter delitve sredstev na osebne dohodke in sklade. 

V zvezi z organizacijo je razumljivo stališče o enotnosti službe in družbene 
kontrole, ki naj bo v enotnem strokovnem izvajanju nalog, katere opravljajo 
poslovne enote pri vseh uporabnikih družbenega premoženja. Te naloge naj 
izvajajo na podlagi enotnega programa dela, katerega potrdi Zvezna skupščina, 
glavna centrala in republiške centrale pa naj bi skrbele za pravilno izvajanje 
tega programa ter bi pri tem vršile kontrolo ter instruktažo. 

V zvezi z organizacijo službe je vsekakor najvažnejše vprašanje, katera 
enota službe je osnovna, ali poslovna enota na sedežu službe, ali glavna cen- 
trala. V skladu z določili ustave in principi delavskega in družbenega samo- 
upravljanja bi vsekakor morali izhajati iz poslovne enote na sedežu občine, te 
enote pa bi se združevale v skupnost službe družbenega knjigovodtsva, ki bi 
skrbela in zagotavljala enotno službo pri izvrševanju nalog. Podobno so orga- 
nizirane že nekatere druge delovne organizacije, za katere je tudi veljalo, da 
jih ni mogoče decentralizirati, npr. Jugoslovanske železnice, PTT, socialno zava- 
rovanje in zavarovalnice. S tako organizacijo bi kolektivi Službe dobili tiste 
pravice, ki jih že v drugih zavodih dlje časa uživajo. 

Glede družbenega upravljanja te službe bi poudaril, da je to vprašanje delno 
rešeno. Kakor sem že navedel, bi moral urediti pristojnosti organov upravljanja 
statut, katerega bi morali sprejeti po zakonu o družbenem knjigovodstvu še iz 
leta 1962. Ker statuta še ni, je upravljanje rešeno tako, da imamo pri glavni 
centrali začasni centralni svet delovnih kolektivov, katerega sestavljajo pred- 
stavniki vseh republik. Poleg tega imamo pri vsaki filiali začasni svet delovnega 
kolektiva. Dočim pri centralnem svetu lahko govorimo o nekem družbenem 
upravljanju, tega ne moremo trditi za začasne svete filial. Njihova pristojnost 
je namreč zelo skromna, ker ne more biti dejanskega družbenega upravljanja 
brez materialne podlage. Kako pa se v praksi odraža centralistično upravljanje 
začasnega centralnega sveta delovnih kolektivov pri glavni centrali, bo razvidno 
iz nekaterh podatkov, ki jih bom pozneje navedel. 

V skladu z organizacijo službe bi bilo treba spremeniti tudi sedanje prora- 
čunsko financiranje na podlagi finančnega načrta. Sedanji sistem ne stimulira 
kolektivov za dvig produktivnosti in za boljšo organizacijo dela. Ravno na- 
sprotno, sili jih k večjemu številu sistemiziranih delovnih mest in k čim- 
večjemu številu zaposlenih, saj so se do nedavna delila sredstva, zlasti na osebne 
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prejemke, po številu zaposlenih. Šele v letu 1963 se je ta delitev spremenila 
v toliko, da so bila sredstva za osebne dohodke razdeljena po obsegu dela, ki je 
izraženo v številu sistemiziranih delovnih mest. V okviru finančnga načrta 
deli sredstva po kvotah glavna centrala na republiške sklade, te pa na filiale. 
Tak centralističen sistem pa seveda ne daje kolektivom nobenih pravic, poleg 
tega ne daje možnosti za dobro gospodarjenje ter povzroča nesigurnost. Deli- 
tev na nižje poslovne enote se običajno zelo zavleče, ker se izvršujejo izdatki in 
dohodki na podlagi začasnega financiranja. Tako so dobile filiale v letu 1963. 
odobrene letne kvote šele v novembru, dočim se je začasno financiranje v letu 
1964. vršilo vse do junija. 

Statut službe bi moral urejati tudi delitev sredstev na osebne dohodke. 
Ker tega statuta še ni, se vrši delitev na podlagi začasnega pravilnika. Ta pra- 
vilnik velja seveda enako za vse uslužbence na področju cele države ter tako 
ne more upoštevati različnih pogojev v različnih delih naše države, kot so npr. 
življenjski stroški, ne dovoli nobenega prilagajanja osebnim dohodkom na pod- 
ročju posameznih komun, niti ne upošteva bolj ali manj razvitega gospodar- 
stva. Kako izgleda v praksi tako nagrajevanje, je razvidno iz naslednjih podat- 
kov statističnega biltena glavne centrale o stanju 31. decembra 1963. 

V letu 1963 je bilo zaposlenih v vsej državi 23 897 uslužbencev, od tega 
v Sloveniji 3068. Povprečni mesečni osebni dohodek je znašal v vsej državi 
39 706 dinarjev, v Sloveniji pa 40 314. V teh zneskih pa je upoštevana tudi raz- 
lika po zaključnem računu za leto 1962., katero so dobili uslužbenci izplačano 
v letu 1963. Brez te razlike bi znašal povprečni 'mesečni osebni dohodek za 
vso državo 37 909 dinarjev, in za Slovenijo 38 929 dinarjev. Poudariti moram, 
da so ti podatki navedeni v povprečju in ne kažejo prejemkov v nižjih kate- 
gorijah, pri katerih še sedaj niso odpravljeni zneski pod 25 000 dinarjev. Na- 
vedel bom nekaj podatkov o življenjskih stroških iz statističnega biltena Zvez- 
nega zavoda za statistiko, in iz ankete o osebni potrošnji prebivalstva v letu 
1963, iz katerih je razvidno, da so zaradi teh prejemkov predvsem prizadeti 
uslužbenci v Sloveniji. 

Tako znašajo življenjski stroški na enega člana na. gospodinjstvo letno 
v Sloveniji 205 000, v vsej državi 154 000, v Bosni in Hercegovini 154 000, v 
Crni gori 122 000, Hrvatski 170 000, Makedoniji 102 000 in v Srbiji 152 000 di- 
narjev. Če to primerjamo z indeksi, so podatki naslednji: za Slovenijo indeks 
100, za vso državo 75, Bosno in Hercegovino 75, Črno goro 60, Hrvatsko 83, 
Makedonijo 50 in Srbijo 74. 

Iz teh podatkov izhaja, da so bili v letu 1963 celotni življenjski stroški 
v Sloveniji po izračunu na bazi povprečja vse države za 33,2 fl/o nad zveznim 
povprečjem, oziroma za 46,3'% nad zveznim povprečjem, če računamo pov- 
prečje brez vključitve Slovenije. Pri teh podatkih je treba upoštevati, da nista 
v anketi zajeti mesti Ljubljana in Maribor, kot največji potrošnji središči v 
Sloveniji; Spričo takega stanja življenjskih stroškov so razumljiva prizadevanja 
sindikatov v Sloveniji za dvig osebnih dohodkov nad 25 000 dinarjev. Vendar 
ta prizadevanja niso dobila polnega odraza v Službi družbenega knjigovodstva. 

Prav tako ni uspela Služba družbenega knjigovodstva SR Slovenije v 
letu 1964 s svojim predlogom, da se ne bi delila sredstva za osebne dohodke 
na organizacijske enote po enotni planski vrednosti točke za vso Jugoslavijo, 
pač pa po diferencirani vrednosti točke. Podobno ni centralni svet rešil pred- 
loga, da bi se uslužbencem v Sloveniji povečali osebni prejemki za 3000 dinarjev 
zaradi zvišanja cen nekaterih osnovnih življenjskih potrebščin, namesto za 
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din 1500, kot je s svojim odlokom odredila glavna centrala. Znano je namreč, 
da je znašalo to zvišanje v vsej Sloveniji pri večini zaposlenih vsaj 3000 dinar- 
jev. Razumljivo je, da povzroča taka tarifna politika velike razlike v osebnih 
dohodkih uslužbencev Službe v primerjavi z osebnimi dohodki v gospodarstvu 
in negospodarstvu. Ker traja tako stanje že nekaj let in se problem ne reši, 
kljub temu da so z njim seznanjeni vsi pristojni organi, si morajo uslužbenci 
sami iskati rešitve. 

Iz poročila odbora je razvidno, da je v Sloveniji odšlo v letu 1963 iz Službe 
437 uslužbencev. Ta fluktuacija pa se je nadaljevala v letu 1964, saj je odšlo 
v prvih 9 mesecih leta 1964 506 uslužbencev, v enem letu in devetih mesecih 
pa skupaj 943, kar je skoraj ena tretjina vseh uslužbencev te službe v Sloveniji. 
Zaradi teh odhodov se je seveda poslabšala struktura uslužbencev, saj je na 
primer v devetih mesecih 1964. leta odšlo več uslužbencev, kakor jih je prišlo 
in sicer z visoko izobrazbo 11, z višjo 4 in s srednjo 126. Povečalo pa se je šte- 
vilo uslužbencev z nižjo izobrazbo, ker jih je prišlo 131 se pravi več kot pa 
jih je odšlo. 

V teh podatkih so zajeti vsi uslužbenci, ki so odšli iz službe, tako na pri- 
mer tudi upokojenci, katerih je manjši odstotek. Vendar pa je ogromna večina 
odšla zaradi boljših prejemkov, ki jih je dobila na novem delovnem mestu. 

V nekaterih drugih republikah je situacija glede osebnih dohodkov ravno 
nasprotna. Saj imajo uslužbenci Službe višje dohodke kot pa znašajo ustrezni 
povprečni dohodki, na področju komune. Znano je namreč, da so nekatere 
filiale Službe zaradi visokih osebnih dohodkov komaj dobile pristanek občin- 
skih komisij za delitev čistega dohodka v letu 1962. Zato se dogajajo primeri, 
da skrivajo svoje osebne dohodke in da si ne upajo deliti sredstev za osebne 
dohodke po periodičnih obračunih. 

Navedeno problematiko osebnih dohodkov ne bo rešil niti nov pravilnik 
o razporedu in delitvi sredstev za osebne dohodke, katerega je že sprejel cen- 
tralni svet delovnega kolektiva in ki velja od prvega decembra 1964. leta dalje. 
Navodil o prevedbi uslužbencev po teh pravilih še ni. Vendar kažejo prvi iz- 
računi, da bodo imeli nekateri uslužbenci še nižje prejemke od dosedanjih. 
Pravilnik ima sicer nekatere izboljšave, vendar ne priznava diferencirane vred- 
nosti točke ter še vedno sloni na centralistični delitvi sredstev na podlagi pro- 
grama dela in obsega poslov, ki sta izražena s priznano sistemizacijo delovnih 
mest. 

Menim, da bi bila celotna problematika družbenega upravljanja, osebnih 
dohodkov, kakor tudi delitev sredstev za sklade in črpanje sredstev za vse 
ostale izdatke urejena s spremenjenim financiranjem službe. Glede tega se v 
celoti strinjam z ugotovitvami odbora, da naj sloni financiranje službe na 
ustvarjenih dohodkih poslovnih enot. Vsaka poslovna enota naj formira dohodke 
s svojo dejavnostjo s tem, da bi zaračunavala vse svoje posle. Tako bi odpadla 
administrativna delitev iz centra, kolektivi pa bi sami gospodarili v okviru 
svojih sredstev po pravilnikih, ki bi' jih sami sprejeli. Ce imajo te pravice že. 
več let gospodarske organizacije ter se ta pravica razširja tudi na kolektive izven 
gospodarstva, bi bilo prav, da to priznamo tudi kolektivom poslovnih enot 
službe. Ce jim zaupamo kontrolo nad vsemi koristniki družbenega premoženja, 
jim bomo zaupali tudi lastno upravljanje. Z rešitvijo tega problema bi odpra- 
vili vrsto drugih vprašanj, kot sistemizacijo delovnih mest, sprejemanje usluž- 
bencev itd. 
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V svoji diskusiji serri se dotaknil nekaterih notranjih problemov službe, 
za katere menim, da jih je treba urediti, če hočemo, da bo Služba v redu 
opravljala svoje strokovne naloge. Zaradi tega se v celoti strinjam z zaključki 
odbora za družbeno nadzorstvo ter predlagam: 

Prvič, naj bi vsebina teh zaključkov bila osnova za bodoči zakon o druž- 
benem knjigovodstvu, ki bo moral biti usklajen z ustavo najkasneje do 7. aprila 
letos. Znano je namreč, da je bil osnutek tega zakona v razpravi vse leto 1964 
ter ni čudno, če ni bil sprejet, saj ni dovolj upošteval principov družbenega 
upravljanja in decentralizacije. 

Drugič, naj Služba družbenega knjigovodstva uskladi osebne dohodke svo- 
jih uslužbencev z osebnimi dohodki zaposlenih v gospodarstvu in družbenih 
službah v skladu z nivojem osebnih dohodkov posameznih republik in komun. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Borut Gorazd, pred- 
stavnik Združenja knjigovodij Slovenije. 

Borut Gorazd: Tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi nakazano 
problematiko osvetlilti še z nekaterimi problemi. Predvsem je pereč kadrovski 
problem, ki smo mu v delovnih organizacijah v preteklosti posvečali premalo 
pozornosti in premalo sredstev, da bi se kadri lahko strokovno usposabljali. 
Potrebno pa je ugotoviti, da se je v zadnjem času stanje le nekoliko izbolj- 
šalo. Situacija glede kvalifikacijske strukture naših kadrov je bila po anketi 
iz leta 1961 naslednja: z visoko šolsko izobrazbo 5,9 ®/», z višjo šolo 11,3, s sred- 
njo šolo 49'%, nepopolno srednjo šolo 27,1 *Vo in z osnovno šolo 6,5fl/o. Iz te 
analize je razvidno, da je kvalifikacijska struktura knjigovodskih kadrov iz- 
redno nizka. Poleg tega pa polagoma odhajajo vodilni knjigovodski kadri na 
boljše plačana delovna mesta na komercialna in druga delovna področja v 
delovnih organizacijah. 

Naša organizacija se že dolgo ukvarja s problematiko, kako zagotoviti 
večjo odgovornost vodij knjigovodstev. Čeprav smo zvezne organe večkrat 
opozorili na omenjeno problematiko, še vedno to vprašanje ni ustrezno rešeno. 
Mnenja smo, naj bi se za vodje knjigovodstev sprejel podoben postopek kot 
pri registraciji na zunanjetrgovinske delavce. Mislimo, da bi bilo zelo koristno, 
da bi se uvedli izpiti vsaj za vodilne knjigovodske kadre predvsem pa v večjih 
delovnih organizacijah. Ocenjevanje strokovnosti naj bi opravljala Služba 
družbenega knjigovodstva, za katero menimo, da je za to najbolj primerna, 
saj ima vsakodnevne stike s posameznimi delavnimi organizacijami. 

Nadalje je bil v predloženi problematiki zelo pozitiven predlog, naj bi se 
s svetovanjem glede organizacije mehanografskih centrov ukvarjala neka po- 
sebna institucija, kajti v praksi opažamo, da predstavniki različnih zastopniških 
birojev ponujajo posameznim gospodarskim organizacijam nabavo mehano^ 
grafskih sredstev najrazličnejših vrst, ne glede na to, kaj ustreza posamezni 
gospodarski organizaciji in tudi ali razpolaga s kadrom, ki bi bil s to mehani- 
zacijo sposoben ravnati. Ker se je resnično težko odločiti, kateri izmed ob- 
stoječih sistemov bi najbolj ustrezal, smo mnenja, na bi se ustanovila posebna 
institucija, ki bi za vsak posamezen primer študijsko ocenila, kaj bi v resnici 
prišlo v poštev in dala svoje sugestije, kaj bi ustrezalo majhnemu, srednjemu 
ali velikemu podjetju, ker bi tako prišli tudi do zaželene tipizacije mehano- 
grafskih sredstev. To pa seveda ne pomeni, da bi uvajali s tem neko munifi- 
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kacijo, gre le za to, da priporočimo delovnim organizacijam dva ali tri sisteme, 
ki bi bili zanje najbolj racionalni. 

Dotaknil pa bi se še nekaterih problemov v zvezi s predpisi. Kot sem že 
uvodoma povedal, je problematika v tem, da odhajajo mnogi kadri posebno 
z vodilnih mest v računovodstvih, zato, ker ne vzdrže pri svojem delu zaradi 
neprestanega spreminjanja predpisov, predvsem pa zaradi uvajanja predpisov 
z retroaktivno veljavnostjo. Mnogi predpisi so kot je že ugotovljeno v mate- 
rialu hudo zastareli in kljub večkratnemu opozarjanju različnih forumov so še 
vedno ostali nespremenjeni. Med takimi problemi naj iz dnevne prakse na- 
vedem problem obračunavanja osebnih dohodkov. Sistem obračunavanja oseb- 
nih dohodkov je postal tako kompliciran, da morajo večje delovne organizacije 
malo manj kot z avtomobilom dostaviti vse svoje virmanske naloge, da lahko 
izplačajo osebne dohodke. Tako mora na primer neko gradbeno podjetje pri 
izplačilu osebnih dohodkov predložiti tudi do 500 virmanskih nalogov, da ne 
govorim o najrazličnejših stroških, ki pri tem nastanejo, kot bančno provizijo, 
ki je relativno še najnižji strošek, nadalje stroški v zvezi z delitvijo proračun- 
skega prispevka po m,estu bivanja, delitvi stanovanjskega prispevka po mestu 
bivanja in po sedežu delovne organizacije. Poseben problem pa predstavlja 
še notranja delitev po mestnih občinah, kot je to primer v Ljubljani. Tako npr. 
v večjih delovnih organizacijah, kjer imajo obračune nekako od 10. do 15. 
v mesecu komaj do zadnjega dne tega roka zmorejo sestaviti in predložiti banki 
celotno dokumentacijo za izplačilo. Postavlja se vprašanje, ali je služba druž- 
benega knjigovodstva v stanju prekontrolirati to delovno organizacijo. Osebno 
sem mnenja, da ni v stanju, kolikor bi hotela, bi to morala izvršiti z dodatno 
in s kasnejšo kontrolo. V zvezi z rešitvijo tega problema smo predlagali že 
dve varianti, vendar se doslej še ni ničesar premaknilo in je problem ostal 
še vedno nerešen. Prepričan pa sem, da bi delovne organizacije bile zelo 
hvaležne in bi bile pripravljene v zvezi s tem tudi same nositi materialna bre- 
mena, če bi se stvari poenostavile in če bi v delovnih organizacijah imeli 
dovolj časa za obračun, kajti več kot zadovoljni bi bili, če bi se obračun ža 
preteklo obdobje, ki je danes izdelan do 20. v mesecu, približal vsaj času 
okoli 10. v mesecu. Vendar nam tega sedanji predpisi praktično ne omogočajo. 

Dotaknil bi se še vprašanja službe družbenega knjigovodstva. Mnenja 
smo, da sedanji način evidentiranja po virmanskih nalogih ne opravičuje na- 
stalih stroškov. Služba družbenega knjigovodstva po preteku vsakega meseca 
zbere podatke za razne organe. Te podatke je treba nato uskladiti s podatki 
delovnih organizacij, ker obstajajo znatne razlike, ki nastanejo zaradi objektiv- 
nih in subjektivnih napak v službi družbenega knjigovodstva in zaradi naglice 
in velikega obsega teh podatkov v delovnih organizacijah. Zato naj bi Služba 
družbenega knjigovodstva dajala pristojnim organom nekatere orientacijske 
podatke, ki bi bili za te organe zanimivi, kot je to amortizacija ali pa osebni 
dohodki, vendar pa se moramo pri osebnih dohodkih odločiti za bruto ali za 
neto sistem prikazovanja. Glede uskladitve pa, ki jo danes delamo, menim, 
da je popolnoma odveč in da po nepotrebnem izgubljamo ogromno časa. V 
banki namreč nimajo te dokumentacije in morajo iz delovnih organizacij dobiti 
vse tiste dokumente, ki se ne skladajo kot dokazilo, da se potem izvrši to 
preknjiževanje. Tam, kjer so dobri odnosi in si zaupajo, se to uredi, v nekaterih 
primerih pa je treba virmanske naloge dokumentirati, za kar pa smo mnenja, 
da je brez smisla. Za končne podatke naj bi Služba družbenega knjigovodstva 
vzela podatke iz tistih periodičnih obračunov delovnih organizacij, za katere 
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bi smatrala, da so v redu. Boljšo kvaliteto periodičnih obračunov pa bomo do- 
segli po eni strani s kvalitetnejšimi kadri, po drugi strani pa s sodobnimi meha- 
nografskimi sredstvi in z ustavljenimi predpisi. 

Glede manipulacije z nalogi in z dokumentacijo pa bi omenil še en pro- 
blem, ki nastaja v delovnih organizacijah. Od delovnih organizacij se zahteva 
v poslovanju z bankami ekspeditivnost in izpolnjevanje rokov, zlasti glede 
dokumentacije za fonde za refundacijo. Za bančne zadeve pa ne veljajo v 
praksi nobeni roki in sankcije, tako da se ta dokumentacija včasih tudi po 14 
dni in po tri tedne valja v banki, preden pride v delovno organizacijo. To je 
zlasti problematično pri periodičnih obračunih in pri zaključnih računih. Mi- 
slim pa, da bi morali enako, kot veljajo določeni roki in sankcije za delovne 
organizacije, veljati te stvari tudi za službo družbenega knjigovodstva. Res 
pa je, da smo temu krivi tudi mi sami v delovnih organizacijah, ker popuščamo 
v tem, da si dopovedujemo, da pač ni vredno, da bi se z njimi prerekali, ker bi 
zaradi tega imeli morda samo še dodatne težave. Hvala lepa. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanec inž. Miloš Kobe. 

Inž. Miloš Kobe: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko smo v odboru 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov razpravljali o gradivu, ki ga je 
pripravil skupščinski odbor za družbeno nadzorstvo o problematiki poslovne 
evidence in knjigovodstva, smo soglašali z ugotovitvami tega odbora, in sicer: 

1. da poslovna evidenca in knjigovodstvo delovnih organizacij zaostajata 
za splošnim gospodarskim razvojem in postajata vse bolj neučinkoviti in ne- 
racionalni; 

2. da je učinkovitost evidence in zanesljivo prikazovanje stanja, gibanja 
in razpolaganja z družbenimi sredstvi in poslovnih učinkov mogoče doseči 
le s sodobnimi metodami in s sodobno razvitimi mehanografskimi sredstvi, in 

3. da zaradi kadrovskih, organizacijskih in drugih slabosti vse bolj slabi 
učinkovitost in kvaliteta poslovanja Službe družbenega knjigovodstva, ki bi 
sicer morala delati po akcijskem programu, enotnem za vso državo. Organi- 
zacijsko in kadrovsko politiko ter financiranje te službe pa bi bilo treba de- 
centralizirati. 

S posebno pozornostjo so člani odbora obravnavali problematiko knjigo- 
vodstva in poslovne evidence v podjetjih, z istega aspekta pa tudi delovanje 
Službe družbenega knjigovodstva. Nndvomno bi morala biti poslovna evidenca 
in knjigovodstvo ena izmed najpomembnejših služb v podjetju in bi dajala 
trdno podlago za operativna poseganja v proizvodnjo, tržne procese in druga 
gospodarska dogajanja. Prav ti podatki so nujno potrebni, zlasti za uspešno 
in učinkovito delo samoupravnih organov v podjetju, da lahko opravljajo svoje 
naloge in res upravljajo podjetje ter gospodarijo z zaupanim družbenim premo- 
ženjem. Teh podatkov pa danes samoupravni organi ne dobivajo v celoti. Le 
redka so podjetja, ki imajo dobro organizirano analitsko službo. 

Knjigovodstvo v podjetjih večinom le evidentira finančno stanje podjetja 
s periodičnimi in zaključnimi računi in skrbi za izvajanje številnih predpisov, 
navodil, odredb, prvilnikov, pojasnil in dodatnih pojasnil, ki so pogosto tudi v 
nasprotju med seboj, ker prejšnja navodila niso razveljavljena. Zastareli pred- 
pisi s tega področja so ostanki stare administrativne miselnosti in prakse, ter 
zato obravnavajo knjigovodstvo le z vidika potreb države in njenega aparata, 
ne pa tudi potreb podjetja. Ti predpisi temeljijo na določenem nezaupanju do 
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samostojnega gospodarjenja delovnih kolektivov. Značilna je vloga vodje knji- 
govodstva po teh predpisih. Ta je nekak zaupnik družbene skupnosti v podjetju 
in ima obeležje javnega uslužbenca. Položaj vodje knjigovodstva do ostalih 
sodelavcev v podjetju je izjemen; on ne more biti izvoljen v samoupravne or- 
gane in mora zapriseči pred organom občine, kot so to povedali že prejšnji 
govorniki. Prav vodja knjigovodstva bi moral biti kar najtesneje povezan z 
delovnim kolektivom, predpisi pa bi morali to njegovo povezanost še okrepiti. 

Izvajanje številnih predpisov močno obremenjuje uslužbence v knjigovod- 
stvu z delom, v katerem delovni kolektiv ne vidi posebne potrebe in koristi. 
To po eni strani zahteva za poslovanje velikega števila uslužbencev v knjigo- 
vodstvu, po drugi strani pa povzroča negativen odnos delovnega kolektiva do 
knjigovodstva, saj v tem ne vidi prave koristi. Potrebno je zato čimprej dati 
knjigovodstvu tisto vlogo, ki jo mora imeti v pogojih samoupravljanja delov- 
nih kolektivov. Predvsem pa bi bilo treba predpise poenostaviti in v celoti 
uskladiti z načeli samoupravljanja. 

Glede službe družbenega knjigovodstva so bili člani odbora mnenja, da 
imajo delovne organizacije s področja gospodarstva izredno velik interes na 
njenem učinkovitem delovanju. Dosedanje izkušnje kažejo, da se da to doseči 
le s kadrovsko okrepitvijo te službe in organizacijsko ter kadrovsko decentrali- 
zacijo, pa tudi decentralizacijo financiranja. Hkrati s tem, ko bo knjigovodstvo 
v delovnih organizacijah v polni meri vključeno v delo teh organizacij, je 
treba močneje okrepiti družbeno kontrolo nad uporabniki družbenega premo- 
ženja. To je naloga službe družbenega knjigovodstva, ki jo je treba za izvrše- 
vanje te naloge usposobiti, ji dati kadre in sredstva ter jo osvoboditi vseh 
drugih nalog, kot npr. predhodne kontrole v plačilnem prometu itd. 

Brez visoko strokovnih kadrov služba družbenega knjigovodstva nikakor 
svojih nalog ne bo mogla uspešno opravljati. Ker pa so, kot smo že danes 
slišali, za uslužbence te službe dohodki določeni enotno za vso državo, zaosta- 
jajo v Sloveniji za povprečjem dohodkov uslužbencev s takimi kvalifikacijami, 
zaradi česar ravno najsposobnejši kadri to službo zapuščajo. Le z decentrali- 
zacijo financiranja se lahko ta pojav odpravi. 

S tem v zvezi so tudi spremembe v smeri decentralizacije na področju 
kadrovske politike in organizacije nasploh. Program dela pa mora biti seveda 
enoten za vso državo. Urejena in dobro organizirana služba družbenega knjigo- 
vodstva ne bi bila le kontrolni organ delovnih organizacij, ampak bi delovnim 
organizacijam lahko v mnogočem pomagala tudi kot instruktor za reševanje 
težjih problemov, pri tem pa bi jih tudi razbremenila dajanja podatkov za 
najrazličnejše organe, ki še danes iščejo podatke pri podjetjih, namesto pri 
službi družbenega knjigovodstva, ki sicer vse te podatke zbira in jih potem 
preverjene lahko zainteresiranim posreduje. 

Današnji polžaj v gospodarstvu terja, da ukrenemo vse za njegov nadaljnji 
uspešni razvoj. Poslovna evidenca in knjigovodstvo pa sta tako pomembna, da 
ju pri teh prizadevanjih ne smemo zanemariti. Hvala lepa. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Franc Capuder. 

Franc Capuder: Ko je Služba družbenega knjigovodstva za SR Slo- 
venijo obravnavala informacijo o problemih poslovne evidence in o problemih 
službe družbenega knjigovodstva, je pravzaprav ugotovila, da gre za razvojno 
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problematiko dveh različni področij. To je za problematiko poslovne evidence 
pri uporabnikih družbenega premoženja in za specifično problematiko službe 
družbenega knjigovodstva na našem območju. Vendarle pa je res, da je po- 
slovanje Službe družbenega knjigovodstva tako neposredno povezano z gospo- 
darskimi in drugimi organizacijami, to je z uporabniki družbenega premoženja, 
da je prav, če se problemi Službe družbenega knjigovodstva obravnavajo skupaj 
s problemi, ki se pojavljajo pri zaželenih spremembah v zvezi s poslovno 
evidenco. Od dobre poslovne evidence, od preciznih in dobrih gospodarskih 
predpisov, ki urejajo knjigovodstvo pri uporabnikih družbenega premoženja in 
to ne samo pri gospodarskih organizacijah, temveč tudi pri proračunskih usta- 
novah, skladih, šolah in drugih nosilcih družbenih sredstev je odvisna uspešna 
družbena kontrola. Nesporno je, da so se nasprotja med Službo družbenega 
knjigovodstva v izvrševanju njene funkcije nasproti uporabnikom družbenega 
premoženja pojavljala prav zaradi zastarelih predpisov, marsikdaj pa tudi za- 
radi nejasnih oziroma pomanjkljivih predpisov. Zahteva, da se predpisi o po- 
slovnih evidencah izpopolnijo in modernizirajo in da se vsi predlogi, ki so 
izoblikovani v informaciji, čimprej realizirajo', je torej nujna, da se tako okrepi 
družbena evidenca in družbena kontrola nad poslovanjem uporabnikov druž- 
bene imovine. 

Ugotovitve odbora za družbeno nadzorstvo so nesporno pravilne in pred- 
logi dobri. Dopolnil bi nekatere stvari s podatki in še nekaj dodal k tistemu, 
kar je povedal tovariš Zaviršek o problemih Službe družbenega knjigovodstva. 
Služba družbenega knjigovodstva je proti koncu leta 1964 že. izvršila svojo 
notranjo reorganizacijo z namenom, da bi okrepila kontrolo, zlasti pa, da bi 
dosegla enotnost te kontrole. Prejšnja finančna inšpekcija ne deluje več kot 
nekak samostojen organ znotraj službe družbenega knjigovodstva, temveč je 
zajeta v enotno organizacijo kontrole. V gradivu so obrazloženi pojmi interne 
kontrole, v kateri se pojavlja poprejšnja kontrola, za razliko od eksterne kon- 
trole. Bistvena kvalitetna sprememba v naših pogojih poslovanja je v tem, da 
se bo močno okrepila preventivna, predhodna kontrola v fazi interne kontrole 
in ta bo potem osnova in pobuda za opravljanje eksterne kontrole. Glede na to, 
da primanjkuje inšpektorjev, pa se v novih organizacijskih pogojih računa z 
močnejšo mobilizacijo ostalih kontrolorjev pri izvajanju eksterne kontrole, to 
je v opravljanju tiste kontrole, ki je po mnenju odbora za družbeno nadzorstvo 
in tudi po našem mnenju lahko najbolj učinkovita. V gradivu je nekaj podat- 
kov o učinku ene in druge kontrole, ki se nanašajo predvsem na preglede za- 
ključnih računov. Ti podatki dokazujejo, da poprejšnja, interna kontrola ne 
odkriva dovolj učinkovito prekrškov in nepravilnosti, kot to dela sicer eksterna 
kontrola. To je seveda v osnovi točno, vendar pa ne moremo mimo dejstva, 
da so bili z eksterno kontrolo zajeti najmočnejši uporabniki družbenega pre- 
moženja, to je taki, ki ustvarjajo okoli 80% družbenega bruto proizvoda. Se- 
veda so lahko tudi številke izražene v dinarjih, znatno večje od tistih, ki jih 
je dala interna kontrola, ker je tudi masa kontroliranih sredstev znatno nižja. 

Predlogi, ki streme za tem, da bi se izboljšala kvaliteta pregledov in to 
ne samo kvaliteta zaključnih računov, temveč tudi rednih pregledov, so ute- 
meljeni in služba že podvzema ukrepe, da bi v teh naporih uspela in da bi 
izboljšala družbeno kontrolo. Vendar pa so današnji pogoji, v katerih služba 
na našem področju dela, zlasti kadrovski pogoji takšni, da v letošnjem letu 
skoraj še ni mogoče računati z bistvenimi spremembami pri funkcioniranju 
kontrole. V tej zvezi bi navedel neko novejšo številko od te, ki je navedena 
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v elaboratu, da je v letu 1964 odšlo iz Službe družbenega knjigovodstva preko 
600 sposobnih ljudi. Položaj se je torej znatno poslabšal in eden osnovnih pro- 
blemov — tovariš Zaviršek ga je omenil — je, neurejen problem samoupravlja- 
nja. Zelo omejene pravice organov upravljanja v Službi družbenega knjigo- 
vodstva, enotnost službe, za katero se seveda skriva tudi močan vpliv po 
centralističnem urejanju problemov, ki jih skupno težko urejamo in tudi enotni 
sistem osebnih dohodkov so elementi, ki zavirajo, da bi mogli rekrutirati spo- 
sobne kadre za opravljanje tako pomembne kontrolne funkcije, kot je ta za- 
upana Služba družbenega knjigovodstva. Zato bi apeliral na pristojne republiške 
forume, da bi sedaj ob razpravah o novem zakonu o Službi družbenega knjigo- 
vodstva oziroma o spremembah dosedanjega zakona o Službi družbenega knji- 
govodstva energično ponovili zahteve, ki so dane v informaciji odbora za druž- 
beno nadzorstvo, to je, da bi se sistem financiranja brezpogojno zasnoval na 
principu dohodka, ker so za to dani vsi pogoji: Ker ta služba ustvarja lastne 
dohodke, zato naj se organom družbenega samoupravljanja v osnovnih enotah 
Službe družbenega knjigovodstva, to je v naših podružnicah, dajo tiste pravice, 
ki jih imajo tudi drugi samoupravljalci, skladno z našo novo ustavo. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima Milan Kristan, republiški 
sekretar za splošne gospodarske zadeve. 

Milan Kristan: Tovariši in tovarišice! Zal moram ugotoviti, da je 
iz gradiva, ki je bilo predloženo, mogoče razbrati neko določeno tendenco po 
reševanju notranjih odnosov, ki vladajo v organizacijah Službe družbenega 
knjigovodstva. Kreiranje določene politike, določenih odnosov in določenega 
gibanja ne more temeljiti samo na naših željah, temveč tudi na realnih 
materialnih odnosih. Prav zaradi tega se postavlja vprašanje ali je kreiranje 
možno brez poznavanja prejšnjih gibanj, brez poznavanja tendenc in brez 
poznavanja obstoječega stanja. Osebno menim, da zaključki za kakršnokoli 
bodoče kreiranje izvirajo lahko samo iz poznavanja prejšnjega stanja, iz pozna- 
vanja tendenc, ki se pojavljajo v vsakokratnem življenju, in pa iz pozna- 
vanja činiteljev, ki vplivajo na te tendence. Prav zaradi tega je zelo po- 
membno dejstvo, da se danes razpravlja o problematiki poslovne evidence in 
knjigovodstva. Ta problematika je živa že dalj časa, tako zaradi neprimernosti 
poslovne evidence in knjigovodstva za potrebe delovnih organizacij, kakor tudi 
zaradi tega, ker se metode niso spreminjale vzporedno s spremembami v go- 
spodarskem sistemu. Prigovori obstoječemu sistemu in metode so imele tako 
delovne organizacije kakor tudi drugi družbeni činitelji, katerim naj bi evi- 
denca služila pri poslovnih ali drugih družbenoekonomskih odločitvah. Me- 
nim, da ne gre samo za to, temveč gre pri teh vprašanjih celo za več; gre za to, 
da poskušamo postaviti današnje stanje te službe v okvir obstoječih družbeno- 
ekonomskih odnosov. 

Zvezna gospodarska zbornica in centralni odbor sindikatov sta že na 
posebnem posvetu, ki sta ga organizirala v decembru leta 1962, ugotovila, da 
npr. veljavni kontni plan kot osnova knjigovodsko finančne evidence ne ustre- 
za niti potrebam delovnih organizacij niti družbenim organom. Nadalje sta 
ugotovila, da ne razporeja ta kontni plan razrede, skupine in konte sistema- 
tično tako, da bi bil kontni načrt smiselni odraz poteka poslovnih stroškov; 
to pomeni, da v bistvu ni usklajen "s spremembami, ki so že takrat nastale v 
družbenoekonomskih odnosih, niti ne z gospodarskim sistemom. 
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Nadaljnje razprave o teh vprašanjih so ponovno ugotovile, npr. v Zdru- 
ženju knjigovodij SR Slovenije, dejstvo, da je kontni plan kot osnova evidence 
pomanjkljiv in ne ustreza današnjim zahtevam gospodarskega sistema, ker je 
zastarel, ker ne upošteva načel dohodkovnega sistema, ker ne daje možnosti za 
upoštevanje stroškov oziroma elementov strukture cene po razporedu, ki bi 
ustrezal posameznim kategorijam. Variabilni in fiksni stroški v tem kontnem 

i planu namreč niso dovolj obdelani, pregledni, pravilno razporejeni in podobno. 
Zaradi navedenega je razumljivo, da se vedno pogosteje postavlja zahteva 

po poenostavitvi sistema in tehnike obračuna celotnega dohodka. Spremembe 
v sistemu in metodi obračuna dohodka zahtevajo spremembe v gospodarskem 
sistemu, predvsem pa spremembe v sistemu gospodarjenja in vlogi delovnih 
organizacij. Vsi sprejeti dokumenti, tako npr. resolucija o nadaljnjem razvoju 
gospodarskega sistema, kakor tudi gradivo in sama resolucija VIII. kongresa 
Zveze komunistov Jugoslavije podčrtavajo nujnost nadaljnjih premikov v 
smeri izgrajevanja tržno-planskega gospodarstva, v katerem so delovne organi- 
zacije osnovni nosilec celotne gospodarske aktivnosti vključno tudi razšir- 
jene reprodukcije. Menim, da moramo na teh osnovah postavljenim družbeno- 
ekonomskim odnosom prilagoditi sistem in metode poslovne evidence in tudi 
knjigovodstva. Pri tem seveda ne gre samo za enostransko zahtevo sprostitve 
in liberalizacije. Poslovna evidenca in knjigovodstvo morata služiti tako po- 
trebam delovnih organizacij, kakor potrebam družbenih organov. Brez dvoma 
sedanji sistem še vedno odraža nekatere osnove prejšnjega sistema, katerega 
karakteristika je predvsem v močni centralizaciji sredstev in zato tudi v močni 
koncentraciji investicijskih in proizvodnih orientacijskih odločitev. Če bi te- 
meljni kontni plan lahko postavljala vsaka gospodarska organizacija samostojno, 
bi bili vsakokratni problemi tega kontnega plana le problemi, ki bi jih morala 
reševati posamezna organizacija sama. Takih rešitev pa zaradi potrebe po 
nadzorstvu ne dopuščajo danes niti kapitalistične dežele. 

Poslovanje gospodarskih organizacij se razvija in se bo razvijalo v okviru 
določenih gospodarsko-finančnih predpisov. Ti pa se zaradi spreminjanja in 
dopolnjevanja sistema nujno spreminjajo, kar mora dobiti svoj odraz tudi v 
samem knjigovodstvu. Znano je, da so naši gospodarsko-finančni predpisi ob- 
širni. Zanimive so npr. prav ugotovitve, ki jih je zbrala Gospodarska zbornica 
Slovenije in jih objavila v posebni informaciji o nekaterih finančnih rezultatih 
poslovanja gospodarskih organizacij v zaključnih računih za leto 1963. V na- 
vedenem gradivu se ugotavlja zapletenost veljavnega sistema ugotavljanja in 
delitve celotnega dohodka, kakor tudi delitve dohodka gospodarskih organi- 
zacij. Položaj na tem področju je naravnost absurden, saj imamo npr. kot oni 
ugotavljajo poleg opazovanih stroškov še stroške fakturirane realizacije, 
stroške v vnovčeni realizaciji, poseben obračun za razne dejavnosti v podjetjih, 
šestnajst vrst splošnih družbenih obveznosti, sedem vrst prispevkov od osebnih 
dohodkov, ki se delno vplačujejo v občini, kjer delavec prebiva, poseben način 
obračunavanja prispevka za socialno zavarovanje, več vrst posebnih dohodkov 
in tako dalje. 

Zanimiva je tudi njihova ugotovitev, da je uradni priročnik za uporabo 
predpisov o delitvi dohodka za leto 1963 obsegal 737 strani velikega formata 
in 264 raznih navodil in predpisov. Zaradi vsega tega je razumljivo, da se 
vedno bolj pogosto pojavlja zahteva za bistveno poenostavitev sistema in teh- 
nike obračuna celotnega dohodka. Spremembe v sistemu in metodi obračuna 
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pa zahtevajo spremembe v gospodarskem sistemu, predvsem pa v sistemu go- 
spodarjenja in vlogi delovnih organizacij. 

Zahteva, da se poenostavijo in uskladijo nekateri finančni predpisi s spre- 
membami na področju družbenoekonomskih odnosov, kakor tudi, da se poeno- 
stavi sama evidenca, se postavlja kot nujna, predvsem zato, ker se morajo 
delovne organizacije pri iskanju možnosti za izboljšanje svojega ekonomskega 
položaja poleg olajšave v instrumentih, se pravi poleg družbenih faktorjev, 
ki delujejo izven delovne organizacije, čimprej orientirati na to, da bodo z 
mobilizacijo in aktivnostjo notranjih faktorjev ustvarjale čimboljše poslovne 
rezultate. 

Z ukinitvijo prispevka na dohodek, s prenosom prometnega davka iz 
sfere proizvodnje v sfero potrošnje ter s spremembami na področju obresti 
na poslovni sklad, pri tem pa tudi s spremembami na področju zunanjetrgo- 
vinskega režima ter politike in sistema kontrole cen, bodo obstojale ne ravno 
majhne možnosti, da se preko takšnih in podobnih instrumentov lahko vpliva 
na ekonomski položaj posameznih dejavnosti ali pa celo na položaj posameznih 
delovnih organizacij. Ze v zvezi s tem se toliko bolj postavlja zahteva za čim 
širšo uvedbo stroškovnega knjigovodstva po modernih in sodobnih metodah. 
Pri tem menim, da bo tu, kakor se tudi v elaboratu navaja, osnovni problem 
strokovni kader. Malo je izgledov, da bomo uspeli pridobiti zelo hitro dovolj 
kadra le iz obstoječih strokovnih šol, pač pa bo potrebno strokovno dvigniti 
tudi kadre iz proizvodnje in jih usposobiti za nov način obračuna. 

Ce povzamem te ugotovitve, potem lahko postavim samo trditev, da je 
treba najbrž hitreje spreminjati finančne predpise in jih prilagajati obsto- 
ječim ekonomskodružbenim odnosom. Vendarle smatram, da bo v tej zvezi 
nujno potrebno spremeniti kontni plan; ki mora izhajati iz potrebe delovnih 
organizacij, da bodo te lahko zasnovale stroške proizvodnje in stroške poslo- 
vanja ter vsega ostalega, kar predstavlja osnovo za poslovnost za njihovo pro- 
izvodnjo in za komercialne in druge odločitve. Dalje smatram, da bi bilo po- 
trebno podpreti vsako iniciativo za čim širše uvajanje stroškovnega knjigovod- 
stva, ne samo zaradi tega, da bi izločili fiskus, temveč zaradi zasledovanja 
celotne poslovne politike in prav zaradi tega, da bi lahko delovne organi- 
zacije same, kot tudi družba zasledovala produktivnost dela, tako v delovnih 
organizacijah, grupah in v družbi kot celoti. 

Poleg teh problemov pa sodim, da spada v to tematiko, o kateri danes1 

razpravljate, tudi vprašanje statistike. V zvezi z navedenim se postavlja še po- 
sebej vprašanje, ali današnji sistem statistike ustreza spremenjenim potrebam. 
Problem sam je bil že večkrat obravnavan in za nekatere službe je bilo že 
ugotovljeno, da ne ustrezajo in da ne dajejo ustreznih elementov družbeno- 
političnim faktorjem za ugotavljanje dejanskega stanja in osnove za podvze- 
manje določenih ukrepov. 

Osebno menim, da bo v bodoče zaradi spremenjenih pogojev gospodar- 
jenja in zaradi uvajanja novih ekonomskih instrumentov kot korektivov go- 
spodarskih gibanj treba opirati svoje odločitve bolj na ugotovljene tendence, 
torej na prognoze, kot pa na že izvršene in preko statistike ugotovljene pre- 
mike. To pa seveda pomeni novo metodologijo spremljanja gospodarstva. 
Skratka, problem je morda celo širši kot je obravnavan v obstoječem gradivu in 
menim, da je potrebno ta vprašanja tesno povezati z razvijanjem našega gospo- 
darskega sistema, predvsem pa ga povezali z vlogo, ki jo imajo danes delovne 
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organizacije in politično-družbene skupnosti v nadaljnjem razvoju celotnega 
gospodarskega in družbenega razvoja. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo sodelovati v razpravi? (Ne 
javi se nihče.) Potem predlagam, da na osnovi razprave sprejmemo in posredu- 
jemo naslednje ugotovitve: 

Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da poslovna evidenca 
in knjigovodstvo zaostajata za splošnim gospodarskim razvojem zaradi siste- 
matskih, organizacijskih, kadrovskih in drugih pomanjkljivosti, zaradi česar 
tudi vse bolj slabi učinkovitost in kvaliteta dela službe družbenega knjigo- 
vodstva. Način dela in ukrepanja te službe je v nasprotju s sistemom družbe- 
nega samoupravljanja in končno z ustavo. 

Knjigovodstvo v gospodarskih organizacijah danes večinoma le evidentira 
finančno stanje podjetij s periodičnimi in zaključnimi računi in skrbi za izva- 
janje številnih finančnih predpisov, le izjemoma pa je organizator ali analitik 
finančnega poslovanja, ki bi s svojim delom usmerjalo poslovanje gospodarske 
organizacije in dajalo organom podjetij osnove za pravilno gospodarjenje, 

Poglavitna razloga za tako stanje sta zastarelost predpisov o izvajanju 
gospodarsko-planskih ukrepov in njihova številčnost ter prepogoste in premalo 
pretehtane sistematske spremembe in primitivna sredstva, s katerimi raz- 
polagajo knjigovodstva gospodarskih organizacij in služba družbenega knjigo- 
vodstva. 

Predpisi o knjigovodstvu temeljijo na nezaupanju do samostojnega gospo- 
darjenja delovnih kolektivov in s svojo togostjo ter zastarelostjo v mnogočem 
zavirajo iniciativo kolektivov, da bi bolje izkoriščali kapacitete, zlasti pa de- 
lovni čas in postavljajo knjigovodjo kot osebo izven delovnega kolektiva. 

S sredstvi za evidenco, ki so pri nas v uporabi, ni mogoče hitro dobiti 
zanesljivih in tekočih podatkov, ki so potrebni za učinkovito ukrepanje v di- 
namičnem gospodarskem poslovanju. Pri današnjem neorganiziranem in ne- 
smotrnem uvozu mehanografskih sredstev pa se zanemarja skrb za enotni 
sistem mehanografskih sredstev, katerega bi bilo treba razvijati glede na po- 
trebe in razmere v delovnih organizacijah. 

Služba družbenega knjigovodstva mora še v večji meri opravljati službo 
družbene kontrole nad poslovanjem delovnih organizacij. Za to njeno delo jo je 
treba pravilno organizirati in usposobiti. Dati ji je treba predvsem kadre in 
sodobno mehanografsko in drugo opremo ter jo razbremeniti nalog, ki jih 
lahko bolje in učinkoviteje opravljajo drugi. Odpraviti je treba pomanjklji- 
vosti, ki so se pokazale v dosedanjem poslovanju in postaviti trdne temelje 
za učinkovito delo te službe. Služba družbenega knjigovodstva ne sme biti le 
organ Narodne banke ali državni organ, temveč mora dajati tudi pomoč po- 
sameznim delovnim organizacijam. 

Zaradi pomembnosti sodobno organizirane in učinkovite poslovne evidence 
in zahteve po njeni čimprejšnji vključitvi v splošne napore za intenzifikacijo 
gospodarjenja ter zaradi nujnosti po bolj kvalitetnem in bolj učinkovitem delu 
Službe družbenega knjigovodstva daje Gospodarski zbor pristojnim zakono- 
dajnim organom, gospodarskim zbornicam in gospodarskim organizacijam na- 
slednje predloge za rešitev problemov v zvezi z omenjenimi dejavnostmi: 
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— zakon o družbenem knjigovodstvu je treba uskladiti z ustavo in z 
načeli delavskega oziroma kolektivnega samoupravljanja; 

— treba je spremeniti uredbo o knjigovodstvu iz leta 1955, jo poenostaviti 
in dati knjigovodstvu tisto vlogo, ki jo mora imeti v pogojih samoupravljanja 
delovnih kolektivov; 

— za enostavno rentabilno in racionalno poslovanje je potrebno v gospo- 
darskih organizacijah uvajati v večji meri sodobna mehanografska sredstva. 
Gospodarske zbornice naj bodo nosilec konkretnih predlogov glede reševanja 
problematike mehanografij e, ter naj bi zlasti pri uvozu mehanografskih sred- 
stev poskrbele za enoten mehanografski sistem. S tem v zvezi bi bilo potrebno 
v vseh ustreznih šolah za ekonomske vede uvesti enoten učni program pred- 
meta knjigovodstvo in finance, v katerega bi bilo treba vključiti tudi pouk 
o uporabi sodobnih sredstev za vodenje poslovne evidence; 

— v zvezi z revizijo zveznega zakona o poslovanju Službe družbenega 
knjigovodstva bi bilo treba organizacijska in kadrovska vprašanja in finan- 
ciranje službe družbenega knjigovodstva decentralizirati in prenesti te naloge 
v pristojnost organizacijskih enot, pri tem pa naj akcijski program službe druž- 
benega knjigovodstva ostane v pristojnosti centralnih organov oziroma Zvezne 
skupščine kot najvišjega organa družbenega nadzorstva. Samostojnost posa- 
meznih organizacijskih enot službe družbenega knjigovodstva se mora odraziti 
predvsem v samoupravljanju teh enot, v dosledni izvedbi načela delitve do- 
hodka, to je v samostojni delitvi osebnih dohodkov, ter v neodvisni kadrovski 
politiki. 

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na 5. točko 
dnevnega reda, to je na razpravo in sklepanje o predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju in gospodarjenju s premo- 
ženjem bivših agrarnih skupnosti. 

Predlog zakona in poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov našega zbora ter skupno poročilo komisije za usklajevanje republi- 
ških predpisov z ustavo in zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slove- 
nije ste prejeli skupaj z vabilom. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta inž. Janeza Perovška, da obrazloži 
predlog zakona. 

Inž. Janez Perovšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Predloženi 
zakon pravzaprav samo usklajamo z ustavo. Novost v predlogu je ta, da je 
mogoče dodeliti tiste pašnike, zemljišča agrarnih skupnosti, za katere kmetij- 
ske organizacije ne bi bile zainteresirane, krajevnim skupnostim, ali pa mo- 
goče celo vasem. 

V preteklosti so bili srenjski pašniki in sploh vsa ta zemljišča, ki so za- 
jeta sedaj z izrazom »zemljišča agrarnih skupnosti«, vedno predmet obravnave, 
kako naj bi jih aktivirali in racionalneje izkoriščali. Gospodarjenje na teh 
zemljiščih je bilo že stoletja izredno slabo. Prej se je težilo k temu, da se ta 
zemljišča čimprej razdelijo, toda del zemljišč je ostal še vedno nerazdeljen. 
Sedaj imamo drug primer: ne da se preveč izkoriščajo, temveč, da se sploh ne 
izkoriščajo in gre za to, da bi preko organizacij vendarle postopoma uvedli bolj 
smotrno proizvodnjo tudi na teh površinah. Zato je v zakonu poudarjena v 
tej zvezi ravno vloga kmetijskih organizacij. 

8 
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Predsednik Leopold Krese: Pričenjam razpravo. Zeli kdo razprav- 
ljati? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, potem dajem predlog zakona, ki ga je prav- 
kar obrazložil sekretar inž. Perovšek, na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, 
naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
upravljanju in gospodarjenju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti v Go- 
spodarskem zboru soglasno sprejet. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan in zaključujem sejo. 

(Seja je bila zaključena ob 17.30.) 



PROSVETNO . KULTURNI ZBOR 

15. seja 

(18. decembra 1964) 

Predsedoval: Ivo Tavčar, 
! predsednik Prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.10. 

Predsednik Ivo Tavčar: Začenjam 15. sejo Prosvetno-kulturnega 
zbora. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Stojan Požar, inž. Ferdo Gorjanc, 
Bernarda Pere, Ivan Mole in Vinko Kobilica. 

V zvezi s tem bi vas rad opozoril, da se redno opravičujete, ker je več 
primerov, da nekateri poslanci izostanejo, ne da bi se opravičili. Tako je bilo 
na zadnji seji zbora v popoldanskem delu seje precej poslancev odsotnih, ne 
da bi se bili opravičili. 

Dovolite mi, da izrazim posebno zadovoljstvo, da je ponovno med nami 
poslanec Jože Tiran, ki je bil dolgo časa bolan; želimo mu, da bi res hitro in 
dobro okreval. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen in predlagam za današnjo sejo naslednji 
dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 14. seje Prosvetno-kulturnega zbora; 
2. vprašanja poslancev; 
3. obravnava spomeniškega varstva v SR Sloveniji; 
4. obravnava arhivske službe v SR Sloveniji; 
5. obravnava posebnega šolstva v SR Sloveniji; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu sklepov o založništvu in knjižni- 

čarstvu. 
Ima kdo kakšno pripombo ali kak dodaten predlog k dnevnemu redu? 

Prosim, poslanec Stanko Vrhovec. 

Stanko Vrhovec: Predlagam dopolnitev dnevnega reda s 7. točko, 
v kateri naj začasni odbor za izobraževanje odraslih da kratko poročilo o 
vprašanju, ki ga je sprožil poslanec Branko Babič glede plačevanja prispevkov 
od honorarjev predavateljev — zunanjih sodelavcev. 

Predsednik Ivo Tavčar: Dovolite, da glede tega predloga obvestim 
zbor o naslednjem: začasni odbor za izobraževanje odraslih se je včeraj sestal 

8» 
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in bo poročevalec odbora pri 2. točki dnevnega reda o tem poročal. Zato me- 
nim, da posebna točka dnevnega reda ni potrebna, razen če bo to terjal po- 
slanec Branko Babic, ki je na prejšnji seji zbora zastavil omenjeno vprašanje. 

Glede na to menim, da lahko predloženi dnevni red ostane nespremenjen. 
Kdor je zanj, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet in prehajamo na 1. točko 
dnevnega reda, to je na odobritev zapisnika prejšnje seje. Ima kdo 
kakšno pripombo k zapisniku 14. seje? (Nihče.) Ugotavljam, da je zapisnik 
14. seje Prosvetno-kulturnega zbora odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na vprašanja po- 
slancev. 

Najprej prosim za odgovor na vprašanje poslanca Daneta Debiča. Dal ga 
bo Boris Lipužič, republiški sekretar za šolstvo. 

Boris Lipužič: Projektantska podjetja, ki so se vključila v organi- 
zirano pripravo projektov za gradnjo šol v letu 1965, so se obvezala, da bo vsa 
tehnična dokumentacija za posamezne objekte izdelana najkasneje do maja 
1965. Rok je sicer kratek, vendar v medsebojnem sodelovanju dosegljiv. Po- 
sebna strokovna skupina pri Republiškem sekretariatu za šolstvo je namreč 
obdelala program in formulirala minimalne pedagoške ter gradbeno-tehnične 
normative. Pripravila je tudi podrobno obdelavo osnovnih prostorskih elemen- 
tov za matične in specialne učilnice, tako da so v njih dimenzije vnaprej točno 
definirane; s tem so definirani tudi konstruktivni razponi, potek instalacijskih 
vodov in podobno. Izdelan je enoten tip oken industrijske proizvodnje, ki 
ustrezajo vsem higienskim, tehničnim in ekonomskim pogojem. Sprejeto je 
bilo načelo, da morajo projektanti upoštevati enotne normative in da so neka- 
teri gradbeni elementi standardizirani ter obvezni za vse objekte. 

Ob taki pripravi se čas za izdelavo posameznih projektov skrajša. Skrajša 
pa se tudi čas izgradnje, ker bodo vsi projekti izdelani ob upoštevanju predlogov 
in sugestij gradbene operative, ki lahko vnaprej planira potrebne kapacitete 
in vnaprej pripravi nekatere montažne elemente. Dobra izpolnitev plana iz- 
gradnje novih šolskih objektov je pri taki organizaciji odvisna le od pravo- 
časno zagotovljenih sredstev v občinah in od namenskih dopolnilnih sredstev 
za gospodarsko šibkejše občine. 

Program za organizirano izgradnjo šol v letu 1965 upošteva tudi plan 
izgradnje šolskega prostora v posameznih občinah. Zato bo v nekaterih pri- 
merih prihodnje leto dejansko realizirano za določene objekte le 70 ali celo 
samo 50 °/o gradbenega programa. Na ta način bodo tudi objekti izkazovali 
etapnost izgradnje, ki se bo od primera do primera prilagodila najnujnejšim 
potrebam in zmogljivostim. 

Zaradi pomanjkanja šolskega prostora in ekonomičnosti izgradnje ni 
ustrezno razvleči gradnjo v celoti na več let, temveč je treba predvideti etape 
tako, da te tvorijo že v prvi fazi dela organsko celoto, ki lahko, čeprav redu- 
cirana, takoj samostojno funkcionira. Izgradnja nadaljnjih etap in njihovo 
vključevanje v programsko celoto ne sme motiti življenja in dela v že zgra- 
jeni enoti. 
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Republiški sekretariat za šolstvo predvideva, da bo za izvedbo programa 
organizirane gradnje osnovnih šol potrebnih 6 milijard din. Hkrati meni, da 
bodo občine, ki so vključene v programe izgradnje z namenskimi dopolnilnimi 
sredstvi, lahko prispevale le manjši del sredstev svojih proračunov; preostala 
sredstva bi bilo treba zagotoviti iz naslednjih virov: bančna posojila, namenska 
dopolnilna sredstva občinam in prispevki gospodarskih organizacij na območju 
občin. 

O zagotovitvi posojil in namenskih dopolnilnih sredstev bo razpravljala 
in sklepala Skupščina SRS ob obravnavanju republiškega družbenega plana 
in proračuna. Po navodilih službe družbenega knjigovodstva, ki temeljijo na 
zveznih predpisih, in sicer na temeljnem zakonu o graditvi investicijskih ob- 
jektov (Uradni list FLRJ, št. 15/61), na uredbi o zavarovanju plačila pogodbenih 
obveznosti med uporabniki družbenega premoženja (Uradni list FLRJ, št. 53/61 
in 6/62) in na navodilu za izvajanje uredbe o zavarovanju plačila pogodbenih 
obveznosti med uporabniki družbenega premoženja (Uradni list FLRJ, št. 16/62 
in 8/63), mora investitor do izdaje gradbenega dovoljenja predložiti potrdilo 
o zagotovljenih finančnih sredstvih za določen objekt, ki ga izda služba druž- 
benega knjigovodstva; pri tem šolski objekti niso izvzeti. Kot zagotovljena 
sredstva za izdajo gradbenega dovoljenja se upoštevajo: lastna sredstva, kredit 
ter garancija bank in odplačnika. Za izvajalce del veljajo kot zagotovljena 
sredstva: avans, akreditiv in garancija banke. Ti dokumenti morajo zagotoviti 
plačilo celotne proračunske vrednosti določenega objekta. Od teh načel ni mo- 
goče odstopati, spremembe so mogoče samo, če se spremenijo zvezni predpisi. 

Zaradi tega služba družbenega knjigovodstva ne more izdajati potrdil 
o zagotovljenih sredstvih le na osnovi sklepa občinske skupščine, da bo sredstva 
zagotovila v svojih bodočih proračunih. Rešitev je mogoča na podlagi garancije 
banke in garancije občin oziroma republike. Banke so pripravljene izstaviti 
garancijo samo pod pogojem, če občina po presoji banke nudi s svojim pro- 
računskim potencialom zadostno jamstvo, da bo pravočasno poravnala ob- 
veznosti, ki izvirajo iz izvršenih del. Ce po presoji banke v garanciji izraženo 
jamstvo ni zadostno, zahtevajo banke supergarancijo republike. Samo sklepi 
o zagotovitvi sredstev občin brez garancije so v nasprotju z zveznimi navodili 
in tudi niso zadosten dokument. Menimo, da je z medsebojnim sodelovanjem 
bank in družbeno-političnih skupnosti možno probleme glede zagotovitve sred- 
stev z garancijami zadovoljivo reševati. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa! Je poslanec Dane Debič zado- 
voljen z odgovorom? (Da.) 

Ker poslanec Branko Babic na zadnji seji zbora ni bil v celoti zadovoljen 
z odgovorom na svoje vprašanje, prosim pomočnika republiškega sekretarja za 
finance tovariša Janka Deklevo, da da še dopolnilno pojasnilo. 

Janko Dekleva: Na zadnjem zasedanju Prosvetno-kulturnega zbora 
Skupščine SR Slovenije je bilo obravnavano vprašanje poslanca Branka Ba- 
biča glede plačevanja prispevkov od honorarjev predavateljev na tečajih in 
seminarjih, organiziranih za izobraževanje. Na koncu je bila postavljena na- 
loga, da se takoj pokrene pri zveznih organih rešitev nasprotujočih si stališč 
med zveznim sekretariatom za finance in zvezno službo družbenega knjigovod- 
stva o tem vprašanju. Ti koraki so bili pri zveznih organih storjeni. 
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Končno smo pred dvema dnevoma prejeli prepis predloga odloka o denar- 
nih prejemkih, ki se štejejo za osebne dohodke, od katerih se plača prispevek 
iz delovnega razmerja, in o denarnih prejemkih, ki pomenijo nadomestilo de- 
janskih stroškov. V tem odloku je naslednje določilo: 

»Značaja osebnih dohodkov nimajo denarni prejemki za predavanja izven 
delovnega razmerja na tečajih in seminarjih, ki so organizirani zaradi strokov- 
nega, kulturno-prosvetnega in zdravstveno-socialnega izobraževanja, če pre- 
davanja nimajo značaja šole oziroma, na katerih se ne pridobi šolske kvalifi- 
kacije. Od takih prejemkov se plačuje prispevek od avtorskih pravic.« 

Omenjeni odlok je predložen Zveznemu izvršnemu svetu, ki je po 3. od- 
stavku 40. člena temeljnega zakona o prispevkih in davkih pooblaščen, da ga 
sprejme. Seja Zveznega izvršnega sveta naj bi bila včeraj. 

Sodim, da je s tem določilom rešeno neskladje v tolmačenju med uvodoma 
navedenima organoma in je tudi za nas problem praktično rešen. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa! Je poslanec Branko Babič zdaj 
zadovoljen s pojasnilom? 

Branko Babič: Cejes tem problem praktično rešen, sem seveda 
z odgovorom na moje vprašanje zadovoljen. 

Želim pa predlagati popravek k zapisniku prejšnje seje. Tedaj je bil sprejet 
sklep, da se sestane začasni odbor za izobraževanje odraslih, ki naj ponovno 
razpravlja o plačevanju prispevkov in na prihodnji seji Prosvetno-kulturnega 
zbora o tem poroča. Tega ni v zapisniku in prosim, da se ta sklep vanj vnese. 

Predsednik Ivo Tavčar: Rad bi opozoril, da je težko, ne glede na to, 
ali je poslanec Branko Babič prišel pravočasno ah ne, pri drugi točki dnevnega 
reda razpravljati o prvi točki. Toda glede na to, kar sem pa že uvodoma 
povedal, prosim poročevalca začasnega odbora za izobraževanje odraslih, da 
poroča o včerajšnji seji. 

Alojz Smerdel: Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za iz- 
obraževanje odraslih je na seji dne 17. decembra 1964 obravnaval položaj 
delavskih univerz v zvezi z navodilom službe družbenega knjigovodstva o pla- 
čevanju prispevkov za honorarje predavateljev-zunanjih sodelavcev. V razpravi 
so poleg članov odbora sodelovali tudi predstavniki Zveze delavskih univerz 
Slovenije in predstavniki Republiškega sekretariata za finance, ter skupno 
ugotovili: 

Tolmačenje predpisov o plačevanju prispevkov iz osebnih dohodkov, 
vključno honorarjev predavateljev-zunanjih sodelavcev, sodi v zvezno pri- 
stojnost in so Zveza delavskih univerz in posamezne delavske univerze pa 
tudi Republiški sekretariat za finance sprožili to vprašanje v pristojnih zveznih 
ustanovah. 

V republiki Sloveniji služba družbenega knjigovodstva v pričakovanju 
dokončnih predpisov trenutno ne zahteva plačevanja prispevkov za honorarje 
predavateljev-zunanjih sodelavcev na delavskih univerzah ter jih te obraču- 
navajo po dosedanji praksi, kot da so to prispevki od honorarjev za avtorska 
dela. Po informacijah Republiškega sekretariata za finance bodo novi predpisi, 
ki pozitivno urejajo način plačevanja prispevkov za honorarje predavateljev- 
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zunanjih sodelavcev na tečajih, ki nimajo obeležja stalnih šol, sprejeti najkas- 
neje do 28. februarja 1965. Če bi v razdobju dveh mesecv do sprejetja teh 
predpisov nastali glede plačevanja prispevkov za omenjene honorarje s služ- 
bami družbenega knjigovodstva pri podružnicah Narodne banke nesporazumi, 
je Republiški sekretariat za finance pripravljen te nesporazume skupno s službo 
družbenega knjigovodstva pri Centrali Narodne banke za Slovenijo premostiti. 

Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za izobraževanje odraslih je na 
osnovi navedenega ugotovil, da omenjeno vprašanje ni dokončno rešeno, da 
ga v okviru republiških kompetenc ni mogoče rešiti, da pa so v pripravi zvezni 
predpisi, ki ga bodo pozitivno uredili. V zvezi s tem in ker je vprašanje globlje 
in širše, je odbor sklenil, da bo na prvi prihodnji seji proučil probleme finan- 
ciranja izobraževanja odraslih v celoti. 

Predsednik Ivo Tavčar: Mislim, da je s tem poročilom začasnega 
odbora ustreženo tudi poslancu Branku Babiču in da je z njim zadovoljen. (Da.) 

Ker pa se pogosto pojavljajo pri poslanskih vprašanjih določene težave, 
sem zaprosil komisijo za pripravo predloga stalnega poslovnika, naj o poslanskih 
vprašanjih posebej razpravlja in o tem poroča zboru. Prosim predsednika 
komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika, poslanca Ivana Bertonclja, 
da o razpravi na seji komisije prebere poročilo. 

Ivan Bertoncelj: Komisija Prosvetno-kulturnega zbora za priprave 
predloga stalnega poslovnika je na seji dne 4. decembra 1964, sklicani na po- 
budo predsednika Prosvetno-kulturnega zbora, podrobneje razpravljala o po- 
slanskih vprašanjih, zastavljenih Prosvetno-kulturnemu zboru. 

Začasni poslovnik Prosvetno-kulturnega zbora ureja poslanska vprašanja 
v členih od 102. do 106. člena. V njih določa, da se poslanska vprašanja lahko 
postavljajo Izvršnemu svetu, republiškim sekretarjem in drugim funkcionarjem 
na čelu samostojnih republiških upravnih organov samo v tistih zadevah, ki 
se nanašajo na njihovo delo ali na vprašanja iz njihove pristojnosti. 

Iz določil poslovnika tudi izhaja, da se morajo poslanska vprašanja nanašati 
na konkretno zadevo. Pregled nad doslej zastavljenimi vprašanji v Prosvetno- 
kulturnem zboru pa kaže, da so se nekatera vprašanja nanašala na zadeve, 
ki niso v pristojnosti niti republiškega izvršnega sveta niti republiških upravnih 
organov. 

Nekatera vprašanja so bila zastavljena tako široko, da se niso nanašala 
na posamezno konkretno zadevo, ampak na mnogo širšo problemtiko. Zato 
odgovor nanje ni mogel biti kratek, kot bi lahko bil, če bi bilo vprašanje kratko 
in konkretno zastavljeno. 

Institucija poslanskih vprašanj praviloma nima namena načeti obravnav 
v splošno političnih problemih, ampak je sprejeta v poslovnik zato, da nudi 
poslancem možnost, da na konkretna vprašanja dobe kratke in konkretne odgo- 
vore. Le če poslanec ni zadovoljen z odgovorom, lahko pod pogoji, določenimi 
v začasnem poslovniku, sproži širšo razpravo o problematiki, na katero se 
vprašanje nanaša. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim vas, da resnično preberete te člene 
poslovnika in se po njih ravnate, da ne bi ob vprašanjih poslancev začenjali 
razprave, ki po poslovniku v okviru poslanskih vprašanj ni dopustna. 
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Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo o 
spomeniškem varstvu v SR Sloveniji. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli poročilo Republiškega 
sekretariata za kulturo in prosveto o problemih spomeniškega varstva v letu 
1964, izvleček iz osnutka perspektivnega razvoja kulture in prosvete za obdobje 
1964—70 o varstvu kulturnih spomenikov in narave ter poročilo začasnega 
odbora našega zbora za varstvo kulturnih spomenikov in naravnih zname- 
nitosti. 

Izvršni svet nas je obvestil, da bo pri tej točki dnevnega reda sodeloval 
v razpravi Miloš Poljanšek, republiški sekretar za kulturo in prosveto. 

Pri tej točki dnevnega reda sem povabil k razpravi še predstavnike Zavoda 
za spomeniško varstvo SRS, Društva konservatorjev, Društva muzealcev, Repu- 
bliškega sekretariata za turizem, Republiškega sekretariata za urbanizem, stano- 
vanjsko izgradnjo in komunalne zadeve ter Turistične zveze Slovenije. Vsi 
vabljeni gostje imajo možnost, da sodelujejo v razpravi. Mislim, da s tem 
soglašate? (Da.) 

Ker je bilo poročilo začasnega odbora pravočasno poslano, menim, da ga 
ni treba brati; zato začenjam razpravo. Pismeno se je prijavil k besedi poslanec 
Dane Debič. 

Dane Debič: Z doraščenostjo naše socialistične družbene ureditve, z 
rastjo njene ekonomske moči, z obsegom naše moralno-etične razgledanosti, 
s pretapljanjem naše duševnosti z dihom človečnosti pristopamo k nerešenim 
kulturnim problemom s povsem poglobljenim hotenjem, z gledanjem v bo- 
dočnost in z zanosom za bodočnost. 

Za nas, ki sedaj obravnavamo varstvo kulturnih spomenikov, je važno, 
da se ta problematika izkaže v kompleksni proučitvi, zlasti še zaradi posebnega 
izraza te dejavnosti v slehernem visoko razvitem družbenoekonomskem orga- 
nizmu, poduhovljenem s človeškim bivanjem in hotenjem po neki enkratnosti. 
Poudariti moramo pomembnost varovanaj naših kulturnih spomenikov ter 
vplivati na takšno usmeritev delitve družbenih sredstev, ki bo zagotavljala 
dovolj priliva za saniranje dosedanjega stanja pri vzdrževanju zgodovinskih 
spomenikov, umotvorov preteklosti,, etnografskih dragotin, bleščečih mate- 
rialnih oblikovanih snovi ter tudi sočnih podob sodobnih stvaritev, vrednih, 
da se očuvajo potomcem. Ako številnost spomeniških zvrsti označimo z izrazoma 
»spomenik« in »spomeniško varstvo«, pač laže objektiviziramo organizacijsko 
in materialno stanje ter kadre na tem področju. To stanje pa ni zadovoljivo, 
če ga primerjamo s sredstvi, ki jih premore naše gospodarstvo in ni usklajeno 
z investicijami na drugih področjih. 

Za primer bi nam lahko služila občina Žalec, kjer si lahko nazorno pre- 
dočimo, kako malo je storjenega na tem področju. Najprej navajam zgodo- 
vinske spomenike, ki bi lahko služili s svojo zgodovinsko vrednostjo in estetsko 
privlačnostjo množičnim obiskom. Antični park Šempeter tiči ob pomembni 
cesti, po kateri hrumi vse leto val tujih in domačih vozil in z njimi tudi ljudje, 
ki žele videti čim več. Antični park Šempeter je po svoji umetniški, vsebinski 
celovitosti, po svoji pristopnosti tujemu in domačemu turistu skoraj enkratno 
doživetje, je čudovito doživetje. A žal je premalo storjenega, da bi ta spomenik 
posredoval čudež ustvarjalnosti s svojimi iskrečimi belimi edikolami iz pohor- 
skega kamna in bil kaj več, kot kamen. Družba je žrtvovala precejšnja sredstva 
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za to, da bi se kamni izkopali, da bi se edikole obnovile in rekonstruirale; v 
preteklih desetih letih je bilo vloženih kakih 25 milijonov dinarjev. 

Toda, kamen, če je še tako lepo obnovljen, ostane le kamen, če mu ni s 
človeškim pogledom dana tudi čustveno-razumska ocena. Nekaj let se ni nič 
delalo in letošnje leto smo nadaljevali z izkopavanjem. Do sem je vse lepo 
in prav, toda izkopanim in rekonstruiranim predmetom botruje premalo krea- 
torjev z domišljijo, ki bi uspela priskrbeti sredstva za zgledno ureditev antič- 
nega parka, za koncentracijo takih umetnin v lapidarijih, ki bi nudili obisko- 
valcu zaokroženo podobo antičnega človeka v naših krajih. Zal takim krajem 
in takim najdbam ne nudimo sredstev za solidno izvedbo vseh tistih objektov, 
ki bi bili nujno potrebni za polni izkoristek moči takih zgodovinskih sporne^ 
nikov za človeka. Ne nudimo sredstev, ki bi se spremenila v smotre. 

Morda bi s pravilno in načrtno izpeljavo pri ureditvi antičnega parka dosegli 
samofinanciranje za vzdrževanje teh spomenikov, za njihovo afirmacijo v svetu, 
s tem pa tudi za afirmacijo naše celotne kulturne dejavnosti. Hočemo torej 
doseči, da bi zgodovinski spomenik predstavljal tako etično vrednoto, ki bi 
bila čimbolj približana domačemu prebivalcu in tujemu ljubitelju starodavne 
kulture, hkrati pa nazorno obnovitev zgodovinskega okolja, ki bi služila našim 
šolam. Toda kaj več kot spomenike rekonstruirati ne zmoremo, in kot kaže, 
tudi v kratkem ne bomo zmogli; zato bi bilo pravilno, da se za take pomembne 
spomenike le najde ustrezen, bolj ali manj obvezen način financiranja za nji- 
hovo dokončno izgradnjo z vsemi potrebnimi rekreacijskimi in gostinskimi 
objekti, lapidariji in parki. Treba bi bilo uvesti tudi proizvodnjo in prodajo 
spominčkov, razglednic, publikacij. 

Koristi takih investicij so očitne: lažji dostop, daljši obisk, ugodnejši vtis, 
uspešnejše približanje spomenika posamezniku, tako z zgodovinske kot z umet- 
niške plati. Koristi pa se, seveda, dele na občino ter na širšo skupnost, ker za 
en dan podaljšano bivanje inozemcev računamo z 8 dolarji deviznega priliva. 
Daje pa tudi današnjemu, vedno bolj motoriziranemu prebivalcu naših dežel 
slikovito umetniško vrednost. Ko gre za take in slične investicije, naletimo na 
prav nerazumljivo nezaskrbljenost. Spomenik kot gola stvaritev spomeniškega 
varstva še doseže svojo uresničitev, zanj si bolj in bolj prizadevamo; premalo pa 
usmerjamo našo prizadevnost na tako oblikovanje spomenika, kot sem sedaj" 
opisal. 

Moram reči, da doslej vložena sredstva v spomeniško varstvo niso zadostna, 
ko pa ugotavljamo, da samo v žalski občini niso bile po vojni niti dotaknjene 
tako pomembne zgradbe kot žovneški grad, zibelka celjskih grofov, legvant v 
Braslovčah, bivališče Veronike Deseniške pred smrtjo, kjer je bila baje celo 
utopljena, romanska cerkvica na Homu, Jeronim nad Vranskim — gotska kapela. 
Ugotavljamo, da niso izvedene najosnovnejše enotne registracije, da smo šele 
začeli misliti na urbanistična jedra starih naselij, na ohranitve portalov, oken, 
okrajkov in streh zaradi njihovih slogovnih vrednot ali ljudskih umetniških 
stvaritev. Mnogi etnografsko edinstveno oblikovani objekti, razni portali iz 
kamna itd. usihajo v utripu industrijskega časa. Cela naselja in pokrajine 
izgubljajo svojskost; to pa je ogromna škoda za naš turizem, za njegovo bližnjo 
perspektivo, pa tudi za bodoče poduhovljenega prebivalca naše regije. 

Vsekakor moramo pomen in vrednost posameznih spomenikov ugotoviti 
s perspektivnimi plani, z registracijo; zagotoviti je treba tudi pristop širšemu 
krogu ljudi do našega spomeniškega bogastva, in to s primerno ureditvijo 
samih spomenikov na terenu, z dograditvijo sekundarnih objektov ter z gradnjo 
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in ureditvijo novih razstavnih prostorov, lapidarijev itd. Baje je okrog 500 tisoč 
zgodovinsko ovrednotenih predmetov, ki niso dostopni naši javnosti. Nič bi ne 
škodovalo, če bi vsak pomembnejši kraj imel svoj muzej, pa tudi svojo galerijo. 
To bogastvo je treba približati šolski mladini in našemu prebivalcu. Možne so 
tudi potujoče razstave ipd. Nujno je za vsa področja Slovenije čimbolj okrepiti 
službo operativnega varstva spomenikov, registracijo ipd., toda dejstvo, da 
nimamo rešene kompleksne družbene odgovornosti za spomeniško bogastvo, 
nam ne sme podirati upov za pripravo ustreznih zakonskih predpisov, ki bodo 
del pridobljenih sredstev od spomenikov, turizma, gostinstva, avtorskih pravic 
itd. dajali v žep materialno odgovorni pravni osebi. Ob mnogih spomeniških 
objektih je treba zagotoviti primerno gostinsko službo in usmeriti v to področje 
ustrezne kredite. Zdi se mi, da se naš čut za ureditev širše stanovanjske pro- 
stornine, občine, regije, prepočasi razvija. Vsak spomenik na prostem, vsaka 
galerija, vsak ohranjen kamnit vaški vodnjak, morda portal in podobno daje 
prostoru svoj pečat in mu je v okras. 

Tako nekako moramo na pričetku množičnega osveščanja o pomembnosti 
spomeniških vrednot zaželeti, da se razčistijo naloge in področja služb za spo- 
meniško varstvo in tudi drugih, ki so dolžni skrbeti za to družbeno bogastvo. 
Potrebna je kontinuirana družbena skrb. Gre za čas, za njegovo determinacijo 
pri uresničitvi ciljev, pri iskanju, ohranjanju in reprezentiranju. 

Medobčinski zavod za spomeniško varstvo v Celju je v kratkem obdobju 
svojega delovanja že precej prispeval k pripravi prilog, potrebnih za registracijo. 
Zbral je slikovni material, ki služi za ohranitev pokrajinskih podob, etnografskih 
celot in detajlov, urbanističnih jeder za Žalec, Rogaško Slatino itd. Vendar pa 
zavod še zdaleč ni mogel urediti registracije vseh spomenikov, kar je ena naj- 
osnovnejših nalog, da vsaj vemo, kaj imamo in kaj moramo čuvati, ter kaj naj 
za to damo. Tudi rekonstrukcije, ki jih je investiral in nadzoroval zavod, niso 
dovolj učinkovito izvajane ter so dela na opatijski cerkvi v Celju — gotika in 
na Svetini le majhen del tistega, kar bi bilo potrebno obnoviti, da nam povsem 
ne propade. 

Zavodi pri svojem delu niso imeli zadostnega jamstva glede financiranja 
oziroma kreditiranja osnovne in razširjene dejavnosti. V dogovoru bi morali z 
občinskimi skupščinami pristopiti k celoviti perspektivni obravnavi spomenikov, 
jih dobro obdelati v elaboratih, ustvariti razloček med pasivnimi in aktivnimi, 
analizirati vire sredstev, sodelovati z republiškim zavodom in njegovim stro- 
kovnim kadrom, z muzeji, ki ne morejo biti povsem izločeni iz dejavnosti 
zavodov, učvrstiti moč in sposobnosti svojih kadrov, pa tudi skrbeti za popula- 
rizacijo posameznih spomenikov, za predavanja v šolah, na ljudskih univerzah, 
za pisanje člankov itd. Tudi naši časopisi, radio in televizija bi morali več pisati 
o naših kulturnih spomenikih, saj bi to bilo zanimivo branje, četudi bi ga bilo 
več kot doslej. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Danilo Zavadlav.. 

Danilo Zavadlav: Služba za spomeniško varstvo je prvič učinkovito 
posegla na ozemlje občine Idrija šele v letu 1964, ko je občinska skupščina 
sprejela sklep o financiranju stroškov za delo medobčinskega zavoda v Novi 
Gorici. Stanje spomeniško-varstvene službe pred začetkom leta 1964 je bilo na 
tem območju kritično, saj niso bili registrirani in proučeni niti najpomembnejši 
spomeniški objekti, čeprav je ozemlje, ki ga danes upravlja Skupščina občine 
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Idrija, živelo v preteklosti delno samosvoje in manj življenjsko navezano na 
ostala področja Slovenije. 

Poseben geografsko-historični položaj tega ozemlja se še danes izraža v vseh 
starejših umetnostnih in kulturnih spomenikih, kjer srečujemo neposredno 
drug ob drugem spomenike z mediteransko stilno oznako in v pretežni meri 
spomenike s severnjaško oziroma centralno slovensko oznako. Med enimi in 
drugimi je vrsta takšnih, ki v večji ali manjši meri kažejo posebnosti enega ali 
drugega vplivnega področja, pri čemer ugotavljamo posebne tyorbe, ki jih je 
mogoče srečati le na tem področju. 

Posebnost za to področje predstavljajo v prvi vrsti spomeniki iz NOB, ki 
pričajo o zibelki primorskih in gorenjskih partizanov. Prav ti so iz leta v leto 
deležni največjega zanimanja domačih in tujih obiskovalcev tega področja. 

V letu 1964 je zavod za spomeniško varstvo v Novi Gorici v mejah občinske 
dotacije začel z načrtnimi raziskovanji spomeniške posesti ter izdelal spomeniško 
topografijo za cerkljansko področje. Ta obsega natančen popis spomeniških 
objektov in ostalih kultumo-zgodovinskih vrednot s področja umetnostne zgo- 
dovine, kulturne zgodovine, arheologije, etnografije, prirodnih znamenitosti ter 
tehničnih spomenikov. Popis zajema stanje teh spomeniških vrednot, znan- 
stveno raziskavo in ugotovitev razvojnih faz posameznih nepremičnih sakralnih 
in profanih spomenikov na spomeniško še neraziskanem idrijskem področju, 
pa tudi sondiranje arhitekturnih notranjščin zaradi ugotovitev obstoja srednje- 
veških fresk, ki so bile na novo odkrite v letošnjih spomeniških topografskih 
raziskovanjih. Na novo odkriti sledovi stenskih fresk na Policah nad Reko iz 
začetka 16. stoletja so po vsej verjetnosti delo znanega slovenskega freskanta 
Jerneja iz Loke, ki je poslikal več gotskih notranjščin in čigar slikarija je zlasti 
pomembna tudi zaradi tega, ker je segla preko današnje državne meje v Italijo. 
Ker kažejo sledovi fresk, ki so še pod ometom, dobro ohranjeno stanje, bi bilo 
treba, ne samo zaradi kompletiranja izgleda in prezentacije notranjščine objekta, 
marveč tudi iz umetnostno-zgodovinskib vidikov freske nujno v celoti odkriti. 

S spomeniško topografijo področja je bil v letu 1964 storjen prvi korak 
na področju konservatorske službe. V letu 1965 čaka zavod še spomeniško- 
topografska obdelava ožjega idrijskega okolja, s čimer bo ustvarjena prepo- 
trebna baza za vsa nadaljnja konservatorska in druga umetniška dela. Med 
konservatorska dela za leto 1965 planira zavod še odkrivanje pri letošnjem 
topografiranju na novo odkritih fresk na Policah in najnujnejše vzdrževalne 
posege. 

Zavod bo v letu 1965 nadaljeval tudi s topografijo NOB, predvsem s pre- 
verjanjem že zbranih zapisov. S tem delom je zavod začel že v letu 1964 na 
Cerkljanskem, v letu 1965 pa naj bi se to delo razširilo tudi na idrijsko ozemlje. 
Misliti bo treba tudi na stalno vzdrževanje bolnic Franja in Pavla ter na restav- 
racijo tiskarne Slovenija. 

Kot vidimo, na tem področju kulturno-zgodovinskih spomenikov, zlasti pa 
spomenikov iz NOB, ne manjka; zanimanje zanje iz leta v leto raste. Poleg 
domačih si jih ogledajo številni tuji obiskovalci. Prav gotovo bi bil obisk še 
večji, če ne bi obiskovalcev odvračale nekatere prav malenkostne ovire, za 
katere moram reči, da je žalostno, da še niso odstranjene; prav zato, ker so 
tako malenkostne. Sem sodi v prvi vrsti borih 7 km ceste med Godovičem in 
Hotedršico, ki še niso asfaltirani in odvračajo ne samo obiskovalce idrijskega, 
temveč tudi tolminskega področja. Ob prizadevanjih za spomeniško varstvo je 
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treba skrbeti tudi za to, kako spomenike približati človeku; sicer bodo ostali 
sami, neobiskovani in sami sebi namen. 

Kadrovski problem trenutno ne predstavlja večjih težav na našem pod- 
ročju, ker se delo šele razvija. Zavod se poslužuje pomoči tudi tujih zunanjih 
sodelavcev, pri pomožnih delih pa ponekod pomaga tudi prebivalstvo. Občina 
Nova Gorica je pokazala veliko razumevanje pri štipendiranju novih kadrov. 
Zavod dobiva pomoč tudi od republiških organov in ljubljanske univerze. 
Mnenje zavoda je, da bi bilo treba še okrepiti skupino specializiranih strokovnih 
delavcev, ki naj bi strokovno in hitro pomagali pri posameznih strokovnih delih 
na terenu. 

Da bodo zavodi kos vsem nalogam, bodo potrebna večja materialna sred- 
stva, pa tudi pravilno stimuliranje delavcev na tem področju. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Alojz Smerdel, 

Alojz Smerdel: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da 
razpravljam o problemih strokovnih kadrov, ki delajo oziroma naj bi delali na 
področju spomeniško-varstvene službe v Sloveniji. V poročilu o problemih spo- 
meniškega varstva v letu 1964, ki ga je izdelal Republiški sekretariat za kulturo 
in prosveto, so na 4. strani nakazani tudi kadrovski problemi. Po teh podatkih 
ima ljubljanski zavod za spomeniško varstvo 4 konservatorje za 21 občin, Kranj 
enega, drugi zavodi pa sploh nobenega. Navedeno je tudi, da bi moral imeti 
vsak zavod vsaj umetnostnega zgodovinarja, etnografa, biologa in seveda še 
druge strokovnjake. Iz tega je razvidno, da je sedanje stanje strokovnih kadrov 
zaskrbljujoče, kar še zlasti potrjuje primerjava stanja kadrov s sosednjimi 
republikami, kjer je položaj ugodnejši. 

V poročilu in tudi v izvlečku iz osnutka perspektivnega razvoja kulture in 
prosvete za obdobje 1964—70 nisem zasledil podatkov, koliko in katere stro- 
kovne kadre bomo perspektivno potrebovali. Ce nam je bolj ali manj znano 
število spomenikov, ki spadajo pod spomeniško varstvo, in če okvirno vemo, 
koliko finančnih sredstev bomo potrebovali, da bomo spomenike zaščitili, restav- 
rirali in predali svojemu namenu, potem bi morali še jasneje vedeti, kje bomo 
dobili ustrezne strokovne kadre, ki bodo sposobni opravljati to zahtevno delo. 
Vsi dobro vemo, da se bomo brez zadostnega števila strokovnjakov še dolgo 
vrteli v začaranem krogu. 

Predlagam, da bi medobčinski zavodi v sodelovanju z republiškim zavodom 
za spomeniško varstvo-, kolikor še niso, čimprej proučili in tudi izdelali perspek- 
tivni plan potreb po strokovnih kadrih ter se dogovorili, kako bodo do teh kadrov 
dejansko tudi prišli. Treba bo izdelati program štipendiranja ustreznih kadrov 
za posamezne medobčinske zavode, in to po občinah, ter se dogovoriti tudi za 
skupno štipendiranje tistih kadrov, ki bodo delali na republiškem zavodu za 
spomeniško varstvo oziroma na celotnem območju Slovenije, to je tam, kjer je 
treba izvesti zahtevnejša dela. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Miloš Poljanšek, repu- 
bliški sekretar za kulturo in prosveto. 

Miloš Poljanšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Problematika o 
spomeniškem varstvu, ki jo danes obravnava Prosvetno-kulturni zbor, prav 
gotovo sodi med pomembne zvrsti kulturnega dela. Po stanju mreže zavodov 
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in aktivnosti, po doslej doseženih rezultatih je mogoče oceniti, koliko razumemo 
in spoštujemo kulturno-umetniško tvornost naših prednikov in do kolike mere 
to bogastvo načrtno in zavestno vključujemo v kulturno podobo današnjega 
časa. 

Iz poročila Republiškega sekretariata za kulturo in prosveto o spomeniškem 
varstvu v letošnjem letu, ki ga je pripravil republiški zavod, je mogoče raz- 
brati, da so sredstva v primerjavi z ostalo potrošnjo na področju kulture sicer 
v zadovoljivem razmerju, da pa je celotna vsota iz občinskih, okrajnih, repu- 
bliškega in zveznega vira preskromna za ustrezne ali bolj zahtevne spomeniško- 
varstvene akcije, da dohitimo vse tisto, kar je bilo v minulih letih zamujenega. 
Smo torej v neke vrste zaostanku, ki je tudi sicer prisoten v širokem kompleksu 
družbenih služb, oziroma družbenega standarda. Zaostanek pa vendarle ne gre 
samo na račun finančnih pogojev naših družbeno-političnih skupnosti, čeprav 
so ti pogoji minimalni in v mnogih primerih nezadostni. Dosedanje ocene po- 
trošnje so pokazale na velike razlike pri materialno enako močnih družbeno- 
političnih skupnosti. To pomeni, da je skrb za ohranitev kulturnega bogastva 
različna in da je prav tako različna materialna in kadrovska podpora spome- 
niško-varstvenih služb. Naša republika ni toliko razsežno ozemlje, da bi mogli 
opravičiti neenak odnos do kulturnih spomenikov, tako po moralni kot tudi po 
materialni plati. Nasprotno, vsaj v grobem je nujno in potrebno uveljaviti 
skupna načela in vsaj kolikor toliko enake materialne pogoje. Menim, da bo 
zakon, katerega osnutek je že pripravljen, te stvari tudi kot dokument jasneje 
upošteval. 

Resno se zavzemam za dosledno uveljavljanje prve točke osnovnih stališč in 
nalog v poročilu začasnega odbora, ki pravi: »Spomeniško varstvo ter zaščita 
narave in naravnih znamenitosti sta tisti del osnovne kulturne dejavnosti, ki 
ga morajo občine v skladu z novim zakonom o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti zagotoviti iz rednih sredstev proračunov in s pomočjo dopolnilnih 
sredstev republike v primerih, ko jim lastna sredstva ne zadoščajo.« 

Ce so v tekstu poudarjena redna sredstva, je to zato, ker so doslej spome- 
niško-varstveni zavodi — pri tem smo dolžni vključiti tudi republiškega — 
dobili iz rednega proračuna samo del sredstev, ostala sredstva pa so prišla iz 
skladov in ostalih proračunskih prispevkov, oziroma virov. Spomeniško-var- 
stvena služba ni razpolagala s stalnejšimi viri, zaradi česar se tudi ni mogla 
razviti v načrtnega in trajnejšega izvrševalca nalog in akcij. Akcije so potem- 
takem doživljale neekonomske in neracionalne letne cikluse, kar je dostikrat 
po nepotrebnem podaljševalo in dražilo spomeniško-varstvene posege. 

Večja načrtnost v ohranjevanju in obnavljanju kulturnih spomenikov in 
naravnega bogastva bo mogoča šele potem, ko bomo imeli o vsem bogastvu 
potrebno dokumentacijo. Mnenja sem, da ne kaže v prihodnje širiti spomeniško- 
varstvene akcije, čeprav se v posameznih primerih godi nepopravljiva škoda, 
marveč pospešeno preiti na izdelavo dokumentacije in vsega ostalega, kar nam 
bo ustvarilo kompleksen pregled nad vsem kulturnim bogastvom, in dalo 
možnost za večjo načrtnost in bolj smiselne naložbe. 

Prepričan sem, da ne premoremo toliko finančnih sredstev pa tudi ka- 
drovskih in tehničnih kapacitet, da bi se lahko naenkrat lotili cele vrste odprtih 
zadev na področju spomeniškega varstva. Zahtevno nalogo bo mogoče opraviti 
samo postopoma. Zato se moramo opredeliti in tudi v prihodnje ukrepati po 
določeni prioriteti, ki bo nastala po upoštevanju vseh potrebnih faktorjev, pred- 
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vsem pa še seveda ob mnenju strokovnjakov spomeniško-varstvene službe. Na 
ta način bo mogoče vključiti spomeniško varstvo v celotno kulturno politiko 
posamezne občine, regije, republike in mu dati ustrezno mesto. 

Prav tako je treba spomeniško varstvo pravočasno vključiti v urbanistično 
planiranje; spomeniška služba mora biti sestavni del regionalne in občinske 
urbanistične zasnove. Turistični interes je, kar zadeva zanimanje za kulturne 
spomenike, vsaj nekatere, zadnje čase močno krepi. Manj je še pri tem stvarnih 
uspehov. Gospodarske organizacije na področju turizma in gostinstva zaenkrat 
še nimajo tolikšnih sredstev, da bi lahko učinkovito nadaljevale spomeniško- 
varstvene posege in jih pripeljale do zadovoljive funkcionalnosti. So primeri, 
ko smo še vedno na pol poti in so prizadevanja za funkcionalno ureditev 
kulturnega objekta večja pri kulturnih delavcih, kot pri turističnih in gostinskih 
organizacijah. V takih primerih se bodo morale tudi občinske skupščine in 
gospodarski faktorji močneje zavzeti, upoštevati najugodnejše možnosti in 
uvrstiti te objekte v svoje družbene plane. 

Za zaključek še nekaj pripomb zaradi mreže spomeniško-varstvene službe 
in pomanjkanja ustreznih strokovnih kadrov, čeprav je o tem že tekla razprava. 
Nisem namreč najbolj prepričan, da je zelo razvejana mreža v korist ohranitvi 
kulturnih spomenikov. 2e v začasnem odboru je bilo rečeno, da prešibek zavod 
— ponovim primer: strokovnjak in fotograf, torej samo dve osebi — ne more 
zadovoljivo opravljati svoje funkcije. Zavod mora imeti ustrezno število stro- 
kovnjakov in tehnična sredstva, sicer ne more v potrebni meri samostojno 
izvrševati strokovnih nalog. Takšna strokovna organizacija lahko najbolj zado- 
voljivo opravi svoje delo v medobčinskih okvirih; zato se mi zdi koristno vztra- 
jati pri takšni mreži, čeprav imajo občine polno pravico tudi do samostojnega 
zavoda, in organizaciji medobčinskih zavodov doseči potrebno strokovno in 
tehnično samostojnost. 

Nič manjša težava, kot so sredstva v spomeniško-varstveni službi, je po- 
manjkanje kadrov. Ker to delo ni stimulirano, je danes na univerzi tudi pre- 
malo slušateljev. Čeprav je stimulacija ter materialni in družbeni položaj kultur- 
nega delavca še vedno zaskrbljujoč, smo dolžni storiti kolikor je le mogoče, 
da dokončno uveljavimo načelo nagrajevanja po delu tudi na tem področju 
družbenega razvoja. Tu gre za pogodbeni odnos in za ustrezna zadostna sred- 
stva, ki jih bodo morale zagotoviti občinske skupščine, da bodo lahko preko 
strokovnih organizacij in zavodov ustrezno posegale v spomeniško-varstveno 
delo. Občinske skupščine bodo morale razpisati za konservatorje, umetnostne 
zgodovinarje in ostale strokovnjake več štipendij, in to na podlagi ocene o ka- 
drovskih potrebah tako republiškega zavoda kot tudi preko ostalih med- 
občinskih in občinskih zavodov za spomeniško varstvo, in kasneje nuditi nor- 
malne življenjske pogoje; sicer bodo vsa prizadevanja, da uredimo spomeniško- 
varstveno službo in zaščito narave ter naravnih spomenikov, zaradi pomanj- 
kanja strokovnih kadrov nudila samo skromne rezultate. 

In še nekaj besed o našem Republiškem zavodu za spomeniško varstvo. Res 
je, da republiški sekretariat za nekaj let vztraja na tem, da bi republiški zavod 
prišel do ustreznih prostorov in do ustrezne tehnike, vendar žal, prav zaradi 
pomanjkanja investicijskih sredstev do realizacije še ni prišlo. Mislim, da je 
koristno, če bo današnji zbor tudi to situacijo pobliže spoznal, morda preko 
ravnateljice, ki je danes tu, in podprl njihovo in skupno željo, da pridemo 
čimprej do primernih prostorov. Kajti položaj in stanje v republiškem zavodu 
nujno vpliva tudi na vse delo medobčinskih in občinskih zadovov ter na 
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celotno reševanje, kot ugotavljamo, tega dovolj resnega področja kulturnega 
dela. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Stojan Batič. 

Stojan Batič: Tovariši poslanci, smatram, da bi s centralizacijo admi- 
nistracije in kadrov prišli do večjih in bolj organiziranih spomeniško-varstvenih 
akcij; s tem bi lahko kontrolirali tudi sredstva, vložena v to dejavnost. Ce 
Republiški zavod za spomeniško varstvo smatra, da lahko zagotovi dovolj 
sredstev in kadrov za vseh pet zavodov, smatram, da njihovo nadaljnje živo- 
tarjenje v statusu obveščevalne ekipe nima pomena. Zato menim, da je treba 
temeljito razmisliti o organizaciji spomeniške službe pri nas. 

Mislim, da smo edini na svetu, ki imamo predvidene spomeniške zavode za 
tako majhne upravne enote kot so občine. Francija, ki ima odlično organizirano 
spomeniško službo, ima samo en zavod s sedežem v Parizu; Poljska ima en 
zavod, Cehoslovaška dva, enega za Češko in enega za Slovaško, sosednja 
Avstrija pa izredno močan spomeniški zavod na Dunaju in deželne zavode z 
enim ali dvema uslužbencema. 

Zaradi tega je treba res razmisliti o reorganizaciji naše spomeniške službe, 
predvsem glede na to, da imamo veliko pomanjkanje kadra. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Branko Gombač. 

Branko Gombač: Tovariši poslanci! Ob razgovorih z odgovornimi 
tovariši v Celju in zavoda za spomeniško varstvo sem si nekaj malega zabeležil, 
da bi lahko ta forum informiral o stanju tega zavoda. Mnogokaj bi bilo treba 
urediti, saj smo veliko zamudili, toda jasno nam mora biti, da takoj ne bomo 
dobili denarja, npr. za restavracijo razvalin v Zičah, ampak moramo biti zado- 
voljni, če bomo rešili tiste objekte, ki jih je še vredno reševati in ohranjati. 

Na te probleme je treba realno in z razumom gledati in v tem smislu 
zahtevati potrebna denarna sredstva. Pred očmi moramo imeti, da je v Celju 
v načrtu zidava glasbene šole, muzejskih prostorov, ki so postali pretesni, pro- 
storov za okrajni arhiv, da ne govorim o perečih šolskih vprašanjih itd. Zato 
smo v Celju ostali skromni in želimo, da bi se pri spomeniškem varstvu uredila 
vsaj tista osnovna vprašanja, od finančnih do kadrovskih, ki vplivajo na to, 
da bo zavod zaživel, kot je treba. 

Najprej bi bilo treba urediti način financiranja zavoda, da bi ta lahko 
izpolnjeval vsaj svoje osnovne dejavnosti. V dveh letih obstoja od 1963—1964, 
je zavodu dajal finančna sredstva okraj. Ker je zavod ustanovila občinska 
skupščina Celje v soglasju z občinskimi skupščinami Laško, Mozirje, Slovenske 
Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje in Žalec, to je z občinami, ki so bile sestavni 
del okraja pred priključitvijo treh zasavskih občin, je razumljivo, da so te 
z ustanovitvijo prevzele tudi obveznost sofinanciranja osnovne dejavnosti in da 
v celoti nosijo stroške konkretnih spomeniško-varstvenih akcij na svojem 
območju. 

Glede financiranja za leto 1965 je zavod v težkem položaju, ker v občinskih 
proračunih še niso zagotovljena potrebna sredstva; na zadnji konferenci pred- 
sednikov dne 15. 12. 1964 se niso sporazumeli za ključ, po katerem naj bi 
občinske skupščine prispevale svoj ustrezen delež. Zavod je pripravil raz- 
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delitev financiranja po narodnem dohodku na enega prebivalca v občini, ker 
zaradi pomanjkanja strokovnega kadra še ni mogel evidentirati in doku- 
mentirati stanja vseh spomeniških objektov v posameznih občinah, da bi lahko 
na tej podlagi izračunal proporc financiranja za vsako občino. 

Predlog proračuna se vsako leto močno povečuje in to ne zaradi splošnega 
dviganja stroškov, marveč zaradi večanja delovnega področja, ki zahteva tudi 
večje število strokovnih moči. Zavod je imel v letu 1963 samo 4 delavce, v 
začetku 1964 je nastavil še arhitekta, sedaj pa je osnoval še restavratorsko 
delavnico in za ta dela najel dva strokovnjaka. Nikakor pa zavod ne bo kos 
svojim nalogam, ki so iz dneva v dan večje, če bo ostal le pri enem konser- 
vatorju, ki ne more vsega časa posvečati tej službi, ker zaseda hkrati tudi 
mesto direktorja. Nujno je torej, da zavod pridobi še enega konservatorja. 

Za leto 1965 je treba torej računati že pri osebnih prejemkih kar na tri 
nove moči, od tega dva z visoko izobrazbo, in s tem seveda povečati tudi ostale 
operativne in funkcionalne izdatke zavoda. Če upoštevamo nove nastavitve, je 
torej čisto nepravilno gledanje, da bi bila realizacija preteklega leta osnova 
za prihodnje leto z določenim odstotkom zvišanja. Računati je treba s tem, da je 
zavod šele v razvoju in v porastu svoje dejavnosti, saj je pričel z delom šele 
v januarju 1963, ko je dobil strokovnega predstojnika zavoda. V letu 1963 je 
bila realizacija 8 in pol milijona dinarjev, letos bo predvidoma 12 in pol mili- 
jona, za leto 1965 pa bo izdatkov znatno več. V teh zneskih seveda niso upošte- 
vani izdatki za konkretne spomeniške akcije. 

Drug problem so kadri, ki jih je za to stroko zelo malo. Prav zaradi tega 
zavod še ni mogel pričeti z vpisovanjem spomeniških objektov v register kul- 
turnih spomenikov, čeprav je to njegova osnovna naloga. Vpisovanje v register 
kulturnih spomenikov je zahtevno delo, saj je potrebna za to obsežna doku- 
mentacija, ki je ne more izdelati le strokovnjak ene vrste; gre za opis zgodovine 
spomenika, njegove tehnične posnetke, načrte, tlorise, fotografske posnetke itd. 

Celjski zavod se lahko pohvali le z obsežno fotodokumentacijo, saj ima 
preko 3000 fotoposnetkov spomeniških objektov in njihovih detajlov. Manjkajo 
pa zgodovinski opisi, ker samo en konservator, ki je bil hkrati tudi direktor 
zavoda, tega ne zmore. Na tehničnih posnetkih, tlorisih in načrtih dela arhitekt, 
ki je začel z delom v začetku letošnjega leta, sicer pa tudi tega dela ne bo zmogel 
en sam človek, ker je treba vso dokumentacijo ustvariti čisto na novo. 

Celjski zavod opravlja spomeniško službo na območju bivšega okraja za 
8 občin; tri zasavske občine: Brežice, Krško in Sevnica, ki so se naknadno 
priključile celjskemu okraju, pa te službe še nimajo urejene. Čeprav jih je 
zavod pozval že v lanskem letu, še niso pristopile kot soustanoviteljice zavoda, 
zato je perspektivni plan investicij za obdobje 1964—70 izdelan samo za 8 občin 
in znaša skupno okrog 600 milijonov dinarjev. Koliko bo realiziran, je v prvi 
vrsti odvisno od občinskih skupščin, ki bodo zagotovile finančna sredstva, in 
od strokovnih moči, ki jih bo zavod lahko pritegnil k delu. 

Kot problem zase naj navedem negodovanje imetnikov sakralnih spome- 
nikov glede plačevanja davščin od zbranih sredstev in materiala za popravilo 
spomeniških objektov. Prav bi bilo, da bi tu dosegli olajšave, da bi čimveč 
sredstev ostalo za neposredno izvedbo vzdrževalnih del. Trdimo lahko, da se 
služba spomeniškega varstva v Celju vedno bolj uveljavlja, kar se odraža pri 
soodločanju glede raznih lokacij, pa tudi v sodelovanju pri sestavljanju urba- 
nističnih načrtov mest in naselij v okraju. 
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Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Milan Železnik, pred- 
stavnik Društva konservatorjev. 

Milan Železnik: Dovolite, da kot predstavnik Društva konserva- 
torjev povem nekaj besed o stvareh, ki nas v društvu žulijo. Govoril bi rad 
o mreži in o shemi zavodov, o akcijah, ki jih je društvo podvzelo pri iskanju 
sredstev za spomeniško varstvo, hkrati pa o tistem, kar so tovariši poslanci 
in republiški sekretar za kulturo in prosveto tovariš Poljanšek že navedli, 
namreč, veliko pomanjkanje strokovnih kadrov. 

Tretja točka poročila začasnega odbora pravi: »Glede mreže zavodov, ki 
pokriva ozemlje Slovenije, naj se prouči, če jo je treba še nadalje širiti, ali 
pa je spomeniško varstveno službo mogoče uspešno organizirati s kombiniranim 
delom pooblaščenih strokovnjakov kot uslužbencev pristojnih organov občinske 
skupščine in strokovnjakov republiškega ali ustreznega regionalnega zavoda.« 

Ob tem bi bilo treba povedati, kaj dejansko določa obstoječi zakon. Ta je 
zavezal vse občine, da poskrbijo za spomeniško službo tako, da ustanovijo, 
bodisi same svoj lastni zavod za spomeniško varstvo, ali pa da več občin skupaj 
z združenimi močmi ustanovi medobčinski zavod. Hkrati pa je v zakonskem 
določilu tudi predvideno, da v primeru, ko občine ne bi mogle takega zavoda 
ustanoviti, lahko spomeniško službo poverijo ustreznemu drugemu organu. 

Formulacija v 3. točki se mi zdi zato nejasna, ker ne vem, za kakšno kom- 
binacijo gre in kdo je pooblaščeni strokovnjak kot uslužbenec pristojnega 
organa občinske skupščine. Ce smatram, da je pristojni organ občinske skup- 
ščine svet za prosveto', potem bi moral biti ta strokovni pooblaščenec uslužbenec 
tega sveta za prosveto. S tem pa se pravzaprav drobijo sile, kajti spomeniška 
služba je strokovna služba, ki zahteva strokovno usposobljene kadre in si zato 
težko predstavljam, da bi pooblaščeni strokovnjak-uslužbenec pristojnega 
organa občinske skupščine lahko opravljal tako zahtevno delo. 

Za ilustracijo, s kakšnimi težavami se delavci v spomeniški službi borimo in 
kako se v resnici vsa problematika ob končnem pregledu skoncentrira na zago- 
tovitev sredstev za spomeniško službo in na zagotovitev kadrov, ki naj ta 
sredstva pravilno in strokovno uporabljajo v smislu javne službe, naj vam 
povem samo nekaj podatkov, ki jih je Društvo konservatorjev zbralo. Po teh 
podatkih, ki niso popolnoma točni, je v Sloveniji v 57 občinah 7 zavodov, v 
katerih je zaposlenih okrog 50 ljudi. Od tega je v Zavodu za ureditev stare 
Ljubljane, ki opravlja spomeniško službo na območju občine Ljubljana^Center, 
zaposlenih 22 ljudi; torej za 56 občin je le okrog 28 ljudi. Od tega je okrog 
14 strokovnih uslužbencev, ostalo polovico pa moramo smatrati za upravo, za 
računovodstvo, administracijo ipd. Direktorje, ki hkrati opravljajo strokovne 
dolžnosti, vendarle ne moremo šteti med strokovnjake. Tako pride na eno izmed 
56 občin okroglo 0,50 uslužbenca, se pravi, pol človeka, če rečem nekoliko bolj 
nazorno, in še od tega je četrtina uprava, druga četrtina pa strokovnjak. 

Te številke nazorno kažejo, da je problem kadra v resnici zelo, zelo pereč 
in da se pri njegovem reševanju vrtimo v istem krogu. S prenosom kompetenc, 
z veliko zainteresiranostjo občin za spomeniško službo in s tem, da je postala del 
javne službe, se je strokovni kader nenadoma znašel pred tem, da ne more, 
pa naj se pretrga, kriti vseh potreb, ki se že sedaj javljajo. Te potrebe pa v 
bistvu niti niso tiste, ki bi jih naj spomeniška služba sama uveljavljala, ampak 
so le potrebe posameznih občin. To se pravi, da spomeniška služba praktično 
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ne uspe uveljavljati samostojne spomeniške politike, samostojnega spomeni- 
škega režima. 

V ilustracijo naj navedem nekaj podatkov, ki so mi znani iz medobčinskega 
zavoda za spomeniško varstvo, ki je opravljal v preteklem letu na območju 
17 občin spomeniško službo. Praktično še je izkazalo, da so nekatere občine 
zahtevale mnogo uslug od zavoda, seveda na račun drugih občin, ki niso bile, 
da tako rečem, spomeniško dovolj osveščene. Strokovnjaki smo bili praktično 
vedno le »gasilci«, oziroma smo se/ odzivali na akcije občin v smislu javne 
službe, ni pa nam uspelo opraviti, na primer, temeljne naloge, to je registracije 
spomenikov, topografije itd. Tako ostaja spomeniška služba zaradi pomanjkanja 
kadra neaktivna v tem smislu, da bi samo postavljala zahteve, ker jih pač 
zaradi kadra ne zmore, in so še vedno občinske želje in osveščenost občin v 
spomeniškem smislu tiste, ki dirigirajo sedanjo spomeniško politiko. To je eden 
izmed temeljnih problemov. 

Nastane tudi vprašanje, kakšna naj bo idealna shema zavoda. Na to vpra- 
šanje danes lahko odgovorijo strokovnjaki z republiškega zavoda. Shema zavoda 
mora biti taka, da je za vsako področje: za umetnostne spomenike, za tehniške 
spomenike, za etnografske spomenike, za spomenike ljudske revolucije, za 
varstvo narave, za domove pomembnih Slovencev na razpolago strokovnjak, in 
ne, da je eden hkrati za več referatov in hkrati za veliko število občin; kajti 
s tem se stvar še enkrat bolj razdrobi. Shema zavodov bi morala biti pred- 
pisana. Podbno kot je danes že doseženo, da ne moremo ustanoviti muzeja ali 
muzejske zbirke, če ni zanj zagotovljen kader, bi bilo treba predvideti, da tudi 
spomeniškega zavoda ne moremo ustanoviti samo zato, da svoj vest nekje 
razbremenimo, da po črki zakona ustrežemo zakonskim predpisom in ustanav- 
ljamo zavode, ki so sestavljeni le iz enega, dveh, treh ljudi. Zaradi tega občine 
lahko izgubijo zaupanje v strokovni kader, ki ni zmožen vsega opraviti, na 
drugi strani pa je strokovni kader sam pred veliko dilemo, ko se lahko raztrga 
na drobne kosce, ne more pa opraviti tistega, kar bi po strokovni vesti bil 
dolžan opraviti. Shemo zavoda bi torej bilo nujno predpisati in določiti, koliko 
ljudi in kateri strokovnjaki so potrebni, da zavod sploh lahko živi. 

Pri tem pride do vprašanja integracije. V poročilu začasnega odbora je 
takole povedano: »K večji strokovni integraciji spomeniško-varstvene službe v 
republiškem zboru ob občutnem pomanjkanju strokovnjakov je vsekakor treba 
stremeti.« To je strokovna integracija v republiškem zavodu; morda je to ne- 
koliko nerodno povedano, kajti republiški zavod je zavod z najdaljšim stažem, 
z največjim številom strokovnjakov, z ljudmi, ki imajo po 12 do 15 let prakse 
za seboj. Ta integracija je v strokovnem smislu zagotovljena s sodelovanjem, 
republiški zavod pa bo po novem osnutku zakona, ki ga pripravljamo, moral 
imeti polna zagotovila, da bo integracijo pospeševal. Mislim pa, da to ni te- 
meljni problem. 

Temeljni problem so sredstva in kadri. Ce bi občine ta trenutek z vso osve- 
ščenostjo in z vsem razumevanjem podprle spomeniško službo z veliko vsoto 
denarja, si upam trditi, da obstoječi kader vseh nalog ne bi mogel opraviti. 
Zato je nujno, da strokovne sile združujemo v okviru medobčinskih zavodov in 
s polno zasedbo strokovnjakov omogočimo, da bodo zavodi strokovno popol- 
noma neoporečno opravljali službo spomeniškega varstva na terenu. Hkrati pa 
ne smemo prezreti, da je s tem, ko so bile angažirane občine kot soustanovi- 
teljice medobčinskih zavodov, dobila spomeniška služba v zadnjih letih tisti 
stik, ki ga je prej ves čas pogrešala;- ta stik je treba še poglobiti. 
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Tako pooblaščeni strokovnjaki pri občinskih skupščinah ne bi mogli biti 
uslužbenci, plačani za spomeniško-varstveno službo, ampak naj bi bili tisti 
vmesni člen, ki ga ponekod že imamo v obliki spomeniških komisij. Imeli naj bi 
status obveščevalne ekipe, ki bi obveščala zavode o problemih, ki naj jih stro- 
kovnjaki zavodov po strokovni strani pristojno in strokovno rešijo. Zato se ne 
bi smelo zgoditi, da bi sedaj občinske skupščine te pooblaščene strokovnjake 
snubile. 

Mislim, da je to vprašanje v zvezi s strokovnjaki — muzealci, s katerimi 
bi bilo treba bolj povezati delo strokovnjakov v spomeniški službi. Vedeti mo- 
ramo, da imamo veliko število muzejev, ki je večje od števila spomeniških 
zavodov. V muzejih je po besedah predsednika muzejskega društva okrog 
500 000 kulturnih spomenikov, za katere skrbi znatno večja mreža strokovnja- 
kov-kustosov kot pa za vse ostale kulturne spomenike, ki jih je na terenu 
veliko več, kot pa v muzejih. Kulturni spomeniki v muzejih so varno sprav- 
ljeni, imajo streho, in če še nimajo povsod klimatskih naprav in vseh drugih 
tehničnih čudes, to še ne pomeni, da zato' propadajo. V veliko večji nevarnosti 
so kulturni spomeniki na terenu, nepremični spomeniki, ki pogostokrat razpa- 
dejo v razvaline, kajti med tistimi, ki so dolžni skrbeti za kulturne spomenike 
v muzejih in tistimi, ki so dolžni skrbeti za veliko večje število spomenikov na 
terenu ni pravega sorazmerja. Strokovno integracijo z muzealci bi bilo zato 
treba proučiti. Pri tem mislim, da bi bilo treba za posamezne premične spome- 
nike zainteresirati strokovnjake v muzejih in muzejsko delo vključiti v neko-, 
s stališča spomeniške službe koordinirano akcijo, da bi kolegij-kustosi opravili 
registracijo, oziroma vsaj topografsko popisovanje tistega premičnega gradiva, 
za katerega so strokovnjaki. Taka integracija je vsekakor pravilna in bi jo 
bilo treba prav gotovo tudi izvesti. 

Naslednje kar je izredno pomembno, pa je mobilizacija sredstev. Slej ko 
prej na nek način doseči, da bo spomeniška služba prešla na neko obliko samo- 
financiranja. Društvo konservatorjev je uvidelo na julijskem občnem zboru, da 
je to izredno pomembno. Tudi poročilo začasnega odbora obravnava to vpra- 
šanje, podobno kot predlogi društva konservatorjev: »Financiranje spomeniško- 
varstvenih akcij, predvsem pa vzdrževanje spomenikov naj se razširi z rednih 
občinskih in republiških proračunskih sredstev tudi na druge oblike zbiranja 
sredstev, kot so stanovanjski in komunalni skladi, soudeležba investitorjev, 
sredstva skladov za turizem, sredstva skladov za negospodarske investicije in 
pddobno. Prouče naj se tudi možnosti samofinanciranja večjih urejenih spo- 
meniških objektov.« 

Tukaj, zlasti pa v večjih urbanističnih kompleksih so še velike neizkori- 
ščene možnosti. Stanovanjski skladi npr. večkrat v istarih delih naselja finan- 
cirajo stanovanjsko izgradnjo v novem delu, ali, da tako rečem, »bolni zdravega 
nosi.« Za sanacijo urbanističnega jedra ni denarja, s sredstvi, ki se iz najemnin 
stekajo v stanovanjski sklad prav iz tega starega, bolnega področja, pa se 
gradijo nove stanovanjske stavbe, novi predel mesta. Sredstva tako ne ostajajo 
v starem delu mesta, oziroma se namensko ne uporabljajo za sanacijo starega 
jedra. Tako pridemo do tega, da se smatra, da spomeniška služba ščiti podgane 
in vlažne objekte. Sele ko objekte saniramo, pa zagledamo vrednost kulturnega 
spomenika. 

Četrta točka poročila pravi: »Ker novi ureditveni načrti vse premalo upo- 
števajo zgodovinsko urbanistične karakteristike naselij, naj sestavljalci teh na- 
črtov in programov dosledneje in pravočasno upoštevajo tudi potrebe spome- 

9» 



132 Prosvetno-kulturni zbor 

niškega varstva. To velja še posebej za naselja, za katera je treba že v bližnji 
bodočnosti obvezno sestaviti omenjene načrte, in za tista manjša naselja, ki 
imajo posebno pomembna zgodovinska jedra in spomenike.« 

Tudi za to vprašanje je društvo konservatorjev na julijskem občnem zboru 
postavilo svoj plan; letos oziroma 1965. leta spomladi bo organiziralo v Porto- 
rožu simpozij o varstvu in oblikovanju kulturne pokrajine. To je še posebej 
pomembno, ker morajo do konca naslednjega leta za vsa naselja z več kot 2000 
prebivalci imeti urejene urbanistične načrte. To pomeni, da bodo morali stro- 
kovnjaki do konca naslednjega leta prvenstveno delati na zaščiti urbanističnih 

■jeder. Ce tega ne bodo delali, če ne bodo dali svojih pripomb in če te pripombe 
ne bodo strokovno dovolj utemeljene, urbanistična služba po obstoječi zakono- 
daji ni dolžna teh pripomb upoštevati. Tako se zna zgoditi, da bodo sprejeti 
načrti, v katerih bo prav spomeniška zaščita starih mestnih jeder pomanjkljivo 
obdelana, kar bi bil lahko precedens, da se o teh jedrih odloča brez sodelo- 
vanja spomeniške službe. Prav zato želi društvo prirediti simpozij ter pri tem 
integrirati strokovnejsile, da pripravijo vrsto predavanj in povabijo tudi druge 
strokovnjake. Razumljivo je, da ostaja praktično največja skrb predvsem re- 
publiškemu zavodu za spomeniško varstvo, ki ima največ strokovnjakov in 
ki je dolžan moralno in po zakonu skrbeti za vodenje strokovne politike glede 
spomeniške službe. 

Iz vsega, kar sem navedel, boste morda dobili le skromno sliko o tem, s 
kakšnimi težavami se strokovni delavci na terenu borimo. Še enkrat poudarjam, 
da so strokovni kadri temeljno vprašanje, ki ga ni mogoče rešiti čez noč, če- 
prav bomo štipendirali nove kadre. To je odličen predlog, ki ga je treba čim- 
prej uveljaviti. V vsakem primeru pride v poštev za takojšnjo sanacijo le to, 
da dobro razmislimo, kakšna naj bo pravilna shema zavoda, koliko in katere 
strokovnjake naj ima ter skrb, da bosta mreža medobčinskih zavodov in stro- 
kovni kader tako združena, da bosta lahko strokovno kos zastavljenim nalogam. 

Na drugi strani pa je treba na vsak način zagotoviti več sredstev in njihov 
reden dotok, da bodo lahko opravljene temeljne naloge, predvsem pa registra- 
cija kulturnih spomenikov. Pri tem se ne bi smeli usmerjati le v investicije za 
spomeniške objekte, hkrati pa nam bi manjši, a pomembnejši propadali. Na 
vsak način je treba doseči, da bodo občine razumele, da potrebujemo močne 
zavode, ne pa samo izpolnitev črke zakona in da morajo za močne zavode dati 
tudi ustrezna sredstva. Na ta način pa bo dosežen tudi stimulans za delavce v 
spomeniški službi, ki delajo v silno neugodnih pogojih. Na teh položajih vztra- 
jajo le zaradi tega, ker imajo veselje do dela in ker čutijo s temi problemi. Niso 
pa stimulirani v tem, da bi videli sprotne rezultate svojega dela; v množici 
nalog, pred katerimi stojijo, ne utapljajo. Prav to je morda mnogo huje kot 
neustrezen denarni stimulans, če človek ne vidi sprotnega rezultata svojega 
dela, če ne vidi sadov svoje prizadevnosti. 

Predsednik Ivo Tavčar: Kdo> še želi razpravljati? Poslanec Matej Bor. 

Matej Bor: Povedal bom samo nekaj besed o problemu, ki ga doslej, 
od kar sem tu, še nihče ni omenil. Govorimo o varstvu kulturnih spomenikov, 
pa ničesar ne rečemo o varstvu narave in njenih znamenitosti; kot posnemam' 
iz poročila republiškega sekretariata, pa še do danes ni bil izdelan, kaj šele 
sprejet zakon za zaščito naravnih znamenitosti. Mislim, da to lahko napravi ve- 
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liko škodo lepoti naše pokrajine; in ne samo, da jo lahko napravi, ampak jo 
že dela. 

Kdor hodi po naši deželi, vidi, da lepi ambienti, ki bi morali biti zaščiteni, 
iz leta v leto bolj propadajo, ker jih nihče sistematično ne ščiti. Ko sem se 
obrnil na občino in vprašal, če lahko posekam boršt na polju, so rekli, da lahko 
in da ni treba nobenega dovoljenja. In ta boršt je bistven sestavni del gorenj- 
ske pokrajine. Med drevesi je edino ta razlika, da je drevo, ki raste v gozdu, 
zaščiteno, če je na polju, pa ni. Ob tej stvari smo mnogokrat razpravljali; zato 
sem bil zelo začuden, ko sem videl, da po vseh teh razpravah stvar še ni 
urejena. 

Zato kot ljubitelj naše pokrajine — in če smo Slovenci lahko na kaj ponosni, 
smo lahko na svojo pokrajino — predlagam, da Prosvetno-kulturni zbor stori 
vse potrebno, da pride ta stvar z mrtve točke in da se zakon za zaščito naše 
narave končno sprejme. Pri tem poudarjam, da je zaščita nekaterih predelov 
v obliki nacionalnih parkov docela nezadostna, ker gre za zaščito pokrajine v 
celoti in je treba za to najti primerne predpise. Prosim tudi za pojasnilo, ali 
se tak zakon pripravlja in kako daleč je. 

Glede varstva kulturnih spomenikov pa se popolnoma strinjam s tovari- 
šem Batičem, ker se mi zdijo njegove navedbe zelo prepričevalne. Ce ima Fran- 
cija lahko samo en zavod, ki zaščiti neprimerno večjo število kulturnih zname- 
nitosti, bi lahko tudi nam zadoščala eden ali dva zavoda, ki bi morala uspešno 
delovati. S tem, mislim, bi principa decentralizacije nikakor ne prizadeli; sem 
proti decentralizaciji nekaterih služb, ki morajo že po svoji naravi biti centra- 
lizirane. Zdi se mi, da spada tudi varstvo spomenikov in naravnih lepot med 
take službe. 

V vprašanje, kdo je strokovnjak, kdo pa samo administrativni izvajalec 
ukrepov, se ne spuščam; ugotavljam samo, da sedanja oblika varstvene službe, 
kot slišimo v razpravi, doslej ni rodila tistih uspehov, ki smo jih od nje pri- 
čakovali. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš dr. Anton Polenec. 

Dr. Anton Polenec: Rad bi omenil vprašanje, ki ga je govornik 
pred menoj načel, to je varstvo narave. Morda je razumljivo, da je to vprašanje 
težko načeti, ker si je človek dosedaj predstavljal, da je narava njegova in da ni 
potrebna nobene zaščite. Danes pa ob napredku tehnike, ob elektrifikaciji ipd., 
le vsak dan bolj vidimo, da je narava ogrožena in da kmalu ne bomo imeli več 
vsi dostopa do vseh naravnih lepot. 

Na republiškem zavodu za spomeniško varstvo se samo en človek ukvarja 
z varstvom narave; ta bi nam lahko povedal, kako nemogoče je, da mora en sam 
človek reševati najrazličnejše probleme, ki se javljajo vsak dan v zvezi z elektri- 
fikacijo, urbanizacijo, z raznimi weekend hišicami in podobno. 

V Triglavskem parku, kljub zaščiti, vemo, da stanje ni takšno, kot si želimo. 
Zato ,mislim, da je treba zakon za zaščito narave čimprej izdelati in sprejeti. 
Potreben je tako na področju ohranjevanja kulturnih spomenikov kot za ohra- 
nitev narave, zaradi kadrov in zavoda, ki bo ohranjeval in reševal vprašanja, 
za katera je zainteresiran ves narod. 

V zvezi z zaščito narave je včasih delovala gorska straža, ki sedaj razpada. 
Ta organizacija, ki je zrasla na amaterski podlagi, se je razšla prav v zvezi z 
materializacijo. S tem smo izgubili nekaj požrtvovalnih, idealnih delavcev. 
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Kot muzealec moram ugotoviti, da so muzealci glede kadrov nedvomno na 
boljšem kot konservatorji. S tem v zvezi vem, da je nemalo muzejskih delav- 
cev, ki si prav tako štejejo za svojo dolžnost, da ohranijo tudi spomenike, ki so 
izven muzejev. Ker bo tudi društvo stremelo za tem, da so muzealci v tesni 
povezavi s konservatorji, sem prepričan, da bodo s skupnimi napori ohranili 
spomenike, ki so zunaj in znotraj naših hramov kulture. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovarišica Mica Cernigo j. 

Mica Cernigoj: Čeprav je že govoril predstavnik Društva konser- 
vatorjev Slovenije, se oglašam v imenu republiškega zavoda, ker so razprav- 
ljajoči omenili nekatere stvari, ki usmerjajo razpravo tako, kot tega niti načela 
sedanjega, čeprav strašno pomanjkljivega zakona, ne vsebujejo, še manj pa 
seveda določila, ki jih bo vseboval bodoči zakon, če ga boste sprejeli. 

Mislim, da sem dolžna pojasniti stališče republiškega zavoda, ki je v tem, 
da se je pripravljen odločno boriti za upravno in operativno decentralizacijo 
spomeniške službe in vztrajati na centralizaciji strokovne službe. Republiški 
zavod je po mnenju vseh strokovnjakov odgovoren za enoten sistem in za 
enotno metodologijo spomeniške službe, njegova prvenstvena naloga je vodenje 
osrednjega registra, valorizacija in kategorizacija ter skrbno bdenje nad tem, 
da prioriteto daje in diktira samo ogroženost spomenikov. 

Naslednja njegova naloga, ki v zakonu, ki je doslej veljal, še nikakor ni 
bila in tudi ni mogla biti upoštevana, je skrb, da bo spomeniška služba sodelo- 
vala pri prostorskem in regionalnem planiranju. Ta je v primerjavi z ostalim 
svetom, pri nas še v povojih. Vendar bo treba uzakoniti, da bo spomeniška 
služba sodelovala pri varstvu kulturnih spomenikov, kot pri varstvu narave, 
v vseh fazah nastajanja planov, se pravi, pri nastajanju programa in pri njegovi 
realizaciji. Še bolj kot doslej bo treba skrbeti, da bodo strokovnjaki republiške- 
ga zavoda vodili strokovno nadzorstvo nad tem, kar se po terenu s spomeniki 
dogaja in počne. 

Za vse to je republiški zavod strokovno le še prešibek, kljub temu, da ima 
relativno največjo koncentracijo strokovnih potencialov. Pa tudi, če bi strokov- 
njake dobil, in verjetno bi jih, jih nima kam dati. Ne bom pripovedovala, kje 
živimo in kako delamo. Kdor zavoda ne pozna, bi ga moral obiskati, ali pa bi 
si,moral ogledati vsaj fotografije prostorov, v katerih delajo strokovnjaki. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Stojan Batič. 

i Stojan Batič: K mislim tovarišice Mice Čemigojeve bom posredoval 
nekaj odlomkov iz prispevka, ki ga je poslal strokovnjak s področja spomeni- 
ške službe Jernej Sušteršič: 

»Prvo dejstvo, ki kaže na integracijo, je to, da ni izgledov, da bi zavodi 
izpopolnili svoj kader, tako zaradi pomanjkanja kadrov kot zaradi finančnih 
možnosti. Zato je njihovo 'delo že vnaprej obsojeno na polihistrstvo, admini- 
stracijo in životarjenje. Združitev kadrov spomeniške stroke v enem zavodu bo 
zagotovilo sodobno teamsko in visoko strokovno delo. Prav tako pa bo omogo- 
čilo konzultacijo strokovnjakov raznovrstnih spomeniških strok, saj vemo, da 
so: meje med vrstami spomenikov le okvirne. Spomeniški službi bo z integra- 
cijo pri njenem delu zagotovljena pravna pomoč, ki je nujna pri operativnih 
posegih, saj je nemogoče misliti, da bi vsak zavod imel svojega pravnika. Z in- 
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tegracijo bo odpadla vsa interna spomeniška administracija, ki je ni malo. To 
bo zagotovilo hitrejšo spomeniško administracijo, s tem sproščena sredstva pa 
bodo v prid predvsem strokovnemu kadru. 

Visoko strokovni kader, teamsko reševanje problemov in avtoriteta zavoda 
kot republiške javne službe bodo brez dvoma zagotovili uspešnost spomeniških 
ukrepov. Pravno urejanje odnosov med republiškimi zavodi in občinami bo 
zagotovilo točno izvajanje finančnih pogodbenih obveznosti in bo odpadlo po- 
nižno prosjačenje za sredstva pri občinah. Z integracijo se bodo znižali mnogi 
režijski stroški, kot za kurjavo, elektriko, telefon itd. Vodil se bo enoten in 
en sam register ter se v fotokopijah pošiljal občinam; torej le enkratno pisanje, 
medtem ko je pri trenutnem stanju zavodov absurdno misliti na register. Šele 
z integracijo' bo mogoče misliti na akcijo za register, ker bo le združeni strokovni 
kader lahko izvedel registracijo kulturnih spomenikov, ki so pomembni za Slo- 
venijo. Brez dvoma je naloga spomeniške službe, da izvede dokumentarno regi- 
stracijo tudi kulturnih spomenikov v zamejstvu, to so spomeniki NOB, Jožef 
Štefan, Trinko, dejavnost izseljenske organizacije, Adamič itd. 

Z integracijo bo odpadla dvojna dokumentacija diapozitivov, negativov in 
drugih kartotek ter zemljevidov. Enotna in velika združena knjižnica bo lahko 
nudila kvalitetno strokovno pomoč. Odpadla bo nabava literature v več izvodih 
in za prihranjen denar se bo lahko povečalo število drugih knjig. Teamsko delo 
in pregled spomenikov z enega; mesta bosta omogočila enotno delovno metodo , 
in pravilno revalorizacijo, na katero v bližnji perspektivi še ni mogoče misliti. 
Enotna metoda dela in enotna valorizacija bosta zagotovili, da se bodo družbena 
sredstva občin, okrajev, republike in zveze smotrno uporabila, pa najsi bo to 
za redno vzdrževanje zavoda ali za koriščenje raznih skladov. Le zavod z visoko 
avtoriteto bo lahko še v večji meri angažiral razna, predvsem pa občinska sred- 
stva, in tako povečal participacijo občin. Z integracijo bo zagotovljena povezava 
spomeniške službe in vseh družbeno upravnjh organov, ki s svojim delom pride- 
jo posredno ali neposredno v dotik s spomeniško dejavnostjo. 2e z združitvijo 
strokovnih kadrov bo mogoče v večji meri organizirati spomeniško službo, kot 
jo je danes, če pa upoštevamo, da bi odpadlo 6 administrativnih moči, vse 
administrativno delo direktorja, ki bi se lahko posvetili samo strokovnemu 
delu, je možnost širšega zajetja Slovenije s spomeniškim varstvom kot na dlani. 

Ob integraciji bi se sprostil tudi del pisarniške opreme, namesto nje pa bi 
se nabavili moderni računski in pisalni stroji. Tudi fotodelavnica bi z intega- 
cijo spomeniške službe pridobila. Integracija bo zagotovila enotno in stalno pu- 
blicistično dejavnost prek radia, televizije, filma, tiska, predavanj in raznih se- 
minarjev za vse tiste, ki pri svojem poklicnem delu naletijo na spomeniško 
varstveno problematiko. 

Ugovor in bojazen, da bi z integracijo izgubili povezavo s terenom, sta 
precej neutemeljena, ker bi se pri občinah osnovale enotno sestavljene spome- 
niške komisije gospodarskih in kulturnih delavcev, ki bi ustvarili nekakšno 
spomeniško mrežo, ki jo že dolgo pogrešamo. Predsedniki teh komisij naj bi 
bili direktni obveščevalci zavoda in naj bi tesno sodelovali s krajevnimi uprav- 
nimi organi. Razumljivo pa je, da bi za te komisije bilo treba organizirati stalne 
seminarje in jim nuditi brezplačno publicistično gradivo. 

Dobro organizirana spomeniška mreža bo zagotovila najožji stik s terenom 
v večji meri kot en sam konservator, ki se izgublja v kopici strokovnih in admi- 
nistrativnih problemov. Z integracijo kadra se bo spremenil tudi profil strokov- 
nega in pomožnega kadra. Ob obravnavanju integracije ne smemo namreč mimo 
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perspektivnega profila republiškega zavoda, ki bi delovna mesta z integracijo 
v precejšnji meri dopolnil. Organizacija integracije ne bi niti najmanj okrnila 
že tako slabo organizirane spomeniške službe; dosedanja pot spomeniške službe 
v organizacijskem pogledu ni pravilna in je njen razvoj v tej smeri, kot je šel 
doslej, brez perspektiv. Le široko zasnovana organizacija spomeniške službe, ki 
ne bo imela finančnih in kadrovskih težav, bo lahko smotrno reševala probleme 
spomeniškega varstva v Sloveniji.« 

To je nekaj misli etnologa Jerneja Sušteršiča k razpravi o spomeniškem 
vartsvu. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Tovariš 
Cene Avguštin. 

Cene Avguštin: Kot predstavnik Društva konservatorjev bi rad na- 
nizal nekaj misli o vprašanjih, ki jih je povedal tovariš Batič v zvezi s pred- 
logi tovariša Šuštaršiča. 

2e poročilo, ki ga je podal Republiški sekretariat za kulturo in presveto 
temu zboru, pravi, da ima status medobčinskih zavodov svoje dobre in slabe 
strani. Poglavitna dobra stran je to, da se občine kot soustanoviteljice neogibno 
morajo zanimati, kakšne so naloge spomeniško-varstvenih zavodov in kakšno 
skrb terjajo kulturni in naravni spomeniki na njihovem teritoriju. To je ne- 
dvomno napredek v primerjavi s prejšnjim stanjem, ko so za vse skrbeli samo 
okraji, ali celo republika, in občine niso znale ceniti niti restavriranih spo- 
menikov. 

Pri tem bi poudaril še psihološko plat tega vprašanja in navedel konkre- 
ten primer z Jesenic. Ko je bil ustanovljen medobčinski zavod za spomeniško 
varstvo v Kranju, so Jeseničani želeli imeti svojega referenta celo v občinski 
skupščini, se pravi, nekoga, ki bi neposredno odgovarjal za spomenike na nji- 
hovem področju, ne pa strokovnjaka, ki prihaja vsak mesec ali dva na njihov 
teritorij, sicer pa nima nikakršnega neposrednega stika niti s problematiko nji- 
hove občine niti s problematiko njihovih kulturnih spomenikov in njihovega 
stanja. 

Brez dvoma smo za integracijo spomeniško-varstvene službe, toda ne tako, 
ki bi šla .nazaj na stanje, kakršno je bilo pred desetimi leti. Hočemo doseči sta- 
nje, ki bo v skladu z družbenim razvojem današnjega človeka. 

Mislim, da tudi primerjava s stanjem v Franciji, ali v drugih evropskih 
deželah ni primerna, ker se tam skoncentrirajo pri svoji skrbi za kulturne spo- 
menike predvsem na visoko kvalitetne stvaritve, medtem ko moramo mi Slo- 
venci kot majhen narod, na svojem teritoriju skrbeti za našo celotno spomeni- 
ško varstveno dediščino. Ne skrbimo samo za neko Notre Dame ali za to in ono 
katedralo kot Francozi, temveč resnično za vsako kmečko hišo in za tisoče spo- 
menikov, ki nam bodo za bodoč razvoj turizma pomagali ustvarjati solidno 
podlago. 

Integracija pa je tudi v tem, da se posamezni manjši zavodi povežejo v 
večje regionalne enote, kar se marsikje v Sloveniji že dogaja, kot na primer na 
Gorenjskem, kjer se urbanistična služba povezuje v neko celoto, kjer pristopajo 
k občinskemu zavodu v Kranju nove enote, in kjer se že kaže regionalna zaokro- 
ženost tudi na spomeniško-varstvenem območju. V okrepitvi regionalnih zavo- 
dov, ki bi resnično imeli problematiko svoje regije v svojih rokah in ki bi res- 
nično ob najtesnejšem sodelovanju s posameznimi občinskimi enotami skrbeli 
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zanjo, vidim tisto pozitivno integracijo, ki jo je morda v drugem smislu in na 
drug način nakazal tudi tovariš Batič. 

Predsednik Ivo Tavčar: Če nihče več ne želi razpravljati, razpravo 
končujem in menim, da je razprava potrdila poglavitna stališča, ki jih je pred- 
lagal začasni odbor. Kot najbolj sporno je razprava postavila vprašanje mreže 
zavodov in njihove centralizacije oziroma decentralizacije. Vsekakor bo to treba 
urediti v novem zakonu, ki se pripravlja, ob sodelovanju vseh prizadetih. 

Ob tem izražam svoje mnenje, da je najbrž naša dolžnost, da porazdelimo 
odgovornosti in dolžnosti med družbeno-politične skupnosti, ker v zakonih prav 
to urejamo in dajemo naloge, ki jih ima republika ali občina na določenem pod- 
ročju. To se pravi, da o določenih rečeh lahko govorimo z vidika centralizi- 
rane ali pa decentralizirane pristojnosti. Najbrž smo si vsi edini, da je občino 
nemogoče izvzeti od odgovornosti za spomeniško varstvo in da lahko govorimo 
o republiki kot o širši družbeni skupnosti, ki mora biti pristojna zlasti za naj- 
bolj pomembne kulturne spomenike s celotnega narodnega vidika. V tem smi- 
slu gre za nekakšno porazdelitev odgovornosti in neko nadzorstvo nad to od- 
govornostjo. 

Drugo je vprašanje zavodov kot posebne strokovne službe. Strokovna 
služba mora biti v vsakem primeru postavljena predvsem po strokovnih, se 
pravi, funkcionalnih vidikih. Bistveno pri tem je, kako so urejeni odnosi med 
družbenimi skupnostmi in strokovno službo in koliko družbene skupnosti po- 
oblaščajo zavode za določene upravne naloge ter jim dajejo tudi določene izvršne 
pravice, ki so sicer pravice republike in občin. Te pravice imajo lahko zavodi 
samo s pooblastilom, sicer pa so le strokovne službe. 

Kako bodo zavodi urejeni kot strokovne službe, je odvisno od naše strokov- 
ne zmogljivosti, od obsega dejavnosti in od učinkovitosti. Najbrž so določene 
stvari, ki jih ni treba urejati s predpisi, ampak se jih da urediti predvsem 
s pravilnimi odnosi med družbeno-političnimi skupnostmi in zavodi, z odnosi, 
ki morajo temeljiti na podlagi plačila za delo. Ce bomo te odnose postavili na 
tako stvarno osnovo, na osnovo dohodka, kot pravimo, se bodo ta vprašanja 
drugače zastavljala in drugače urejala. Zato se včasih po nepotrebnem sučemo 
okrog centralističnih in decentralističnih vprašanj; treba je le jasno porazdeliti 
odgovornosti občin in republike na tem področju. 

Kot sem rekel, bomo o teh stvareh še razpravljali, ko bomo pripravljali nov 
zakon o spomeniškem varstvu. Tega bi moral Republiški sekretariat za kulturo 
in prosveto v sporazumu z ustreznimi strokovnimi društvi čimprej predložiti 
našemu zboru 

Posebej je bilo poudarjeno, da naša razprava ne zajema varstva narave. 
Res je, da se na tem področju že dolgo obotavljamo s sprejetjem ustreznega 
zakonskega predpisa. Vem, da je bil zavod za spomeniško varstvo že pooblaščen, 
da pripravi osnovno gradivo; vem pa tudi, da se o tem, kot je bilo že tudi 
rečeno, pripravlja strokovni simpozij. Mislim, da bi bil tak strokovni simpozij 
dobra priprava za izdelavo ustreznega zakonskega predpisa, ki naj bi ga vsaj 
do počitnic obravnaval naš zbor. Mislim, da je ta rok realen. 

Sicer pa kaj drugega ni treba, da povzamem v sklepni besedi, razen, da 
soglašam z drugimi osnovnimi stališči, ki so bila povedana, in da podpiram tež- 
njo po čim večji povezanosti z drugimi podobnimi organizacijami, zlasti z mu- 
zeji. O tem pa bomo lahko razpravljali tedaj, ko bomo imeli na dnevnem redu 
razpravo o muzejih. 
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Zelo koristno bo, če bo naš tisk o današnji razpravi čim več poročal in da 
bi, kot je bilo poudarjeno, že dosežene uspehe bolj populariziral. 

Pred prehodom na naslednjo točko dnevnega reda odmerjam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.10 in se je nadaljevala ob 11.50.) 

Predsednik Ivo Tavčar: Prehajamo na naslednjo, to je na 4. točko 
dnevnega reda, na obravnavo arhivske službe v SR Sloveniji. 

Precej obširno in tudi zelo dobro sestavljeno gradivo ste prejeli, prav tako 
tudi poročilo začasnega odbora. K tej točki sta bila povabljena predstavnika 
društva arhivarjev in Državnega arhiva SRS, da sodelujeta v razpravi. 

Začenjam razpravo. Kdo želi razpravljati o arhivski službi? Vem, da je 
težko še kaj dodati temu zelo izčrpnemu in bogatemu gradivu, ki je bilo pred- 
loženo, in ki je, kot piše v uvodu, plod skupnih prizadevanj vseh delavcev s 
tega področja. 

Besedo ima tovariš Jože Maček, direktor Državnega arhiva SRS in pred- 
sednik društva arhivarjev. 

Jože Maček: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da vas na 
kratko seznanim s pogledom zbiranja arhivalij na slovenskih tleh in nato posre- * 
dujem problem, na katere zadejavo arhivi pri svojem delu. 

S sistematičnim zbiranjem arhivskega gradiva se je pričelo pri nas z usta- 
novitvijo deželnega muzeja v Ljubljani leta 1826 in muzejskega društva za 
Kranjsko 1839. Plemiške rodbine so darovale muzeju oziroma društvu listine 
in posamezne rokopisne knjige. Ko je bilo leta 1844 ustanovljeno Historično dru- 
štvo za Kranjsko, je tudi to začelo z zbiranjem arhivalij. Po ustanovitvi dežel- 
nega arhiva v Gradcu leta 1868 je tudi Kranjski deželni odbor kazal več zani- 
manja za arhiv in sklenil ustanoviti poseben deželni arhiv. Čeprav se je tudi 
deželna vlada strinjala s tem, vendar do ustanovitve ni prišlo. Po dograditvi 
sedanjega muzejskega poslopja leta 1887 so preselili vanj tudi vse zbrano arhiv- 
sko gradivo in ga namestili v eni sobi. Tako stanje je ostalo vse do leta 19l8, 
ko je bila Kranjska edina avstro-ogrska dežela, ki ni imela svojega arhiva. 

Tudi v času stare Jugoslavije se razmere niso bistveno spremenile. Leta 
1926 se sicer omenja državni arhiv v Ljubljani, ki pa je ostal v sklopu Narod- 
nega muzeja in je šele leta 1939 dobil svojega prvega strokovnega uslužbenca. 
Slovenski kulturni in znanstveni delavci so često v publikacijah in dnevnem 
tisku zahtevali samostojen osrednji arhiv za vso Slovenijo, vendar brez uspeha. 
Kljub temu, da so se v času med obema vojnama prostori povečali samo za dve 
sobi, so vendar bili v tem času sprejeti nekateri večji arhivski fondi. 

■ Okupacija je slovenskemu arhivskemu gradivu prizadejala veliko škode, 
tako na ozemlju, zasedenem od Nemcev, kot tudi povsod tam, kjer so bile 
vojaške operacije. Gradivo, ki je bilo v Narodnem muzeju, so zaradi bombnih 
napadov leta 1944 uskladiščili v kleti, kar tudi ni ostalo brez posledic. 

Slovensko arhivsko vprašanje je torej dočakalo svobodo nerešeno. Sele 
uredba Narodne vlade Slovenije z dne 31. oktobra 1945 je rešila to vprašanje 
z ustanovitvijo Osrednjega državnega arhiva1 Slovenije, ki je od leta 1953 dalje 
Državni arhiv LR Slovenije. Ob ustanovitvi so vse zbirke arhiva pri Narodnem 
muzeju prešle v novi arhiv, ki je dobil pravico in dolžnost, da prevzema v svojo 
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oskrbo arhivsko gradivo uradov, ustanov, podjetij itd., torej gradivo, ki zadeva 
slovenski narod in slovensko narodnostno ozemlje. 

Ob ustanovitvi je arhiv dobil vse tiste prostore, ki jih je imel pred vojno 
državni arhiv pri Narodnem muzeju: 240 m2. Takoj v začetku smo začeli z akcijo 
za večje prostore in leta 1946 uspeli, da smo z novogradnjo prišli v prvi pet- 
letni plan. Tudi kasneje smo nadaljevali z akcijo in končno spomladi leta 1953 
dobili prostore v izpraznjenem poslopju na Trgu revolucije št. 1. Tedaj je 
kazalo, da bo problem arhivskih prostorov za dalj časa rešen. V omenjenem po- 
slopju smo takoj namestili veliko arhivskega gradiva, ki je zaradi hranjenja 
v neprimernih prostorih že začel propadati. V njem so našli prostore tudi vsi 
arhivski fondi iz muzejskih skladišč. Zal pa so lepi načrti zgodaj propadli. Dr- 
žavni arhiv je moral še istega leta komaj dobljeno poslopje sprazniti in se 
ponovno seliti, tokrat v tako imenovano »Virantovo hišo« na Levstikovem trgu 3. 
Ker smo tu dobili v uporabo samo okoli 700 m2 površine, nismo mogli preseliti 
vsega v bivši Kazini že zbranega gradiva, ampak komaj četrtino. Vse ostalo 
gradivo smo morali ponovno uskladiščiti v kleti, iz katerih je komaj prišlo; 
tu je že več kot 10 let pod vplivom vlage, prahu in mrčesa. 

Edini izhod iz tako kritične situacije smo videli v gradnji novega arhiv- 
skega poslopja. Dobili smo že lokacijo ob Aškerčevi cesti med Gorupovo in 
Emonsko cesto. Napravljeni so bili idejni načrti in izdelan investicijski pro- 
gram, oboje v letu 1957. O načrtih in investicijskem programu je leta 1958 
razpravljala že Republiška komisija za revizijo investicijskih programov, vendar 
ga je zavrnila, češ da je predrag. Zato smo začeli iskati drugo rešitev. 

Pred nekaj leti je bil ob sodelovanju z Zavodom za ureditev stare Ljub- 
ljane izdelan nov načrt za rešitev vprašanja prostorov Državnega arhiva. Raz- 
pisan je bil interni natečaj in sprejeta dva načrta, ki bi prišla v poštev pri 
dokončni izdelavi načrtov. Po teh načrtih se bo restavriralo staro poštno 
poslopje na Levstikovem trgu 3, na prostoru ob Zvezdarski ulici pa se bo 
zgradilo novo arhivsko skladišče. Omenjeno poslopje je bilo od podjetja PTT 
Ljubljana kupljeno za 100 milijonov dinarjev. 

Ce nam bo uspelo uresničiti ta načrt, bomo rešili pereče vprašanje pro- 
storov za arhivalije, ki se danes hranijo v neprimernih kletnih prostorih, kjer 
so izpostavljene nenehnemu propadanju. 

Naj na tem mestu omenim še naslednje: Državni arhiv Slovenije spada 
med najpomembnejše jugoslovanske arhive. Njegov najvažnejši sestavni del 
so arhivi organov stare deželno-knežje, banovinske uprave in podrejenih orga- 
nov od začetka XVI. stol. pa vse do leta 1945. Dragocena je zlasti njegova 
zbirka originalnih listin na pergamentu in papirju od leta 1217 dalje do srede 
preteklega stoletja, stari rokopisi z lepimi ilustracijami, ki so edinstvena kul- 
turna zapuščina našega naroda. Poleg teh arhivalij hrani naš arhiv še vrsto 
starih graščinskih arhivov, arhivov mest in trgov, cerkva, samostanov, arhive 
cehov, katastre, razne sodne arhive itd. Podroben inventar našega gradiva smo 
objavili v posebni publikaciji »Splošni pregled fondov Državnega arhiva LRS, 
Ljubljana 1960«. 

Ko danes prvič obravnavamo pred tem forumom probleme arhivske službe 
v naši republiki, je treba poudariti, da je arhivska služba vezana na daljše 
periode. Na njeno dejavnost ne smemo gledati samo z gledišča danega trenutka, 
marveč v široki povezavi tisočletnega razvoja in raziskav v bodočnosti. Ce ta 
dejavnost v določenem trenutku na nekem območju preneha, tega ni mogoče 
več nadomestiti, kajti svojo vrednost dobiva gradivo, ki nastaja v operativi, 
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šele z zbiranjem, odbiranjem, obdelav in izdelavo znanstveno-raziskovalnih 
pripomočkov. 

Arhivska služba je opravljala, kot je mogoče razvideti iz predloženega 
elaborata, pomembne dejavnosti v pogojih, ki daleč zaostajajo za dejanskimi 
potrebami. Zato so nakazani v elaboratu predlogi za rešitve, ki naj bi odpra- 
vile obstoječe zadržke, tako pri določanju temeljev kot pri ustvarjanju pred- 
logov za delo. Posamezni predlogi so bili po strokovni plati dobro pretehtani, 
pri njihovi izdelavi so sodelovali ter z njimi soglašajo vsi arhivi v Sloveniji. 
Prav tako so bili pritegnjeni k izdelavi zainteresirani organi in organizacije, 
zlasti s področja zgodovinopisja. Elaborat je nastal v prvi polovici letošnjega 
leta. Med tem časom je izšel splošni zakon o arhivskem gradivu, vendar so 
bili pri izdelavi elaborata upoštevani osnutki omenjenega zakona, tako da 
med elaboratom in zakonodajo ni neskladnosti. 

Dosedanja neusklajenost arhivskega omrežja in delovanja arhivskih zavo- 
dov terja postavitev take organizacijske službe, ki bo na učinkovit in ekono- 
mičen način zajela vse ozemlje in na njem vse historično gradivo; tisto, ki je 
že dozorelo, in tisto, ki šele nastaja. Preden odgovorimo na to vprašanje, si 
moramo biti na jasnem, kakšen naj bi bil arhivski zavod. Treba je opustiti 
dosedanje razdrobljeno zbiranje neznatnih količin arhivskega gradiva po oma- 
rah, ropotarnicah, kleteh in podstrešjih, torej gradiva, ki potem leži neobdelano 
in brez strokovne oskrbe, odvisno bolj ali manj od naključnih okoliščin. Treba 
je ustvariti zavode, ki bodo zmožni sistematičnega dela, ki bodo sproti vzdrže- 
vali stik z operativo, sistematično in sproti prevzemali dozorelo gradivo, in ga 
v ustaljenem delovnem procesu sproti obdelovali. Taki zavodi morajo imeti 
primerno velika, strokovno opremljena in pred požari varna skladišča, po- 
trebne pomožne prostore in delavnice ter dovolj kadra različnih kvalifikacij. 

Po bodoči organizaciji arhivske službe v Sloveniji bo obstajal, kot doslej, 
za gradivo republiške provenience republiški arhiv, za ostalo gradivo pa regio- 
nalni arhivi. Pri presoji med večjim in manjšim številom regionalnih arhivov 

■ se je pokazala kot najboljša rešitev: štirje regionalni arhivi v Ljubljani, Mari- 
boru, Celju in Kopru ali Novi Gorici. Ti bi imeli po potrebi tudi skladišča 
izven svojega sedeža za gradivo zadevnega območja. Tako bi imel regionalni 
arhiv v Ljubljani dve skladišči: v Kranju in v Novem mestu. Če izvzamemo 
dejstvo, da je skupno financiranje cenejše, je jasno, da posamezne občine ne 
bi mogle ustanoviti arhiva, kakršen danes mora biti. Za arhivsko gradivo NOB, 
ki ga hrani arhiv Inštituta za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani in 
posamezni muzeji NOB, pa bi obdržali zaradi specifičnega položaja še na- 
dalje sedanje stanje. 

V pogledu financiranja arhivov je treba doseči, da bo to učinkovito in 
stalno; arhivska služba ima namreč specifične zahteve do kadrov, ki jih je 
težko dobiti. Neredko se dogaja, da je mogoče dobiti primernega uslužbenca, 
pa tedaj ni na voljo finančnih sredstev, in tudi obratno. Arhivska služba ni 
dejavnost, ki jo je mogoče samo nekaj časa vzdrževati, potem pa ne več. 
Omrežje arhivov bo lahko delovalo le, če zagotovimo primerne in potrebne 
prostorske kapacitete za arhive. V sedanjem stanju so arhivska skladišča 
v Sloveniji v celoti izrabljena in v velikem delu sploh ne ustrezajo temeljnim 
zahtevam arhivskih prostorov. Potreben je temeljit poseg, ki naj zagotovi 
in zbere sredstva, tako za poslopje republiškega arhiva kot tudi za poslopje 
regionalnih arhivov. Mnenja smo, da je v večini primerov cenejša nova grad- 
nja kot pa razne adaptacije. 
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Neposredne naloge, ki zadevajo arhivsko služba, so torej: potrebna re- 
publiška zakonodaja ter ustvaritev temeljnih pogojev za delo. Zavedajmo se, 
da se kultura vsakega naroda meri tudi po tem. kako skrbi za dokumente svoie 
preteklosti in sedanjosti. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, kdo želi še razpravljati? Poslanec 
France Stiglic. 

France Štiglic: Tovarišice in tovariši poslanci. O filmskem arhivu 
je v poročilu zapisan en sam stavek, kratek in jedrnat. Kaj več tudi ni mogoče 
napisati, razen morda nekaj o naporih in poskusih, da bi prišli do tega film- 
skega arhiva, ki pa so vsi in vsa leta ostali brez uspeha. 

Če poudarjamo kulturno bogastvo arhivskega .gradiva, njegovo pomemb- 
nost in nenadomestljivost, potem moramo vsekakor filmskemu dokumentu ali 
zapisu priznati izredno avtentičnost, neposrednost in prepričljivost, kakršnim 
težko najdemo primerjavo. Zato je beseda o nenadomestljivosti lahko toliko 
bolj boleča. 

Poglejmo samo nekaj primerov, kaj vse imamo. Imamo dokumente, ohra- 
njene iz prvih let XX. stoletja v Ljubljani; za temi pa še nekaj drobcev raz- 
ličnih zanimivih dogodkov v Sloveniji do druge svetovne vojne; imamo parti- 
zanske posnetke iz časa narodnoosvobodilnega boja, ki so zajeti v partizanske 
dokumente, prihod partizanske vojske v osvobojeno Ljubljano, prvi miting v 
Ljubljani ob prihodu maršala Tita itd. Potem pa imamo v glavnem vse, kar je 
bilo količkaj pomembnega v rasti po osvoboditvi: politične manifestacije, kon- 
ference, demonstracije, udarniška dela, faze gradenj prvih tovarn in elektrarn, 
agrarno reformo, zadruge, arondacije, kulturne dogodke, pomembne ljudi iz 
političnega in kulturnega življenja, vse do današnjih dni, ko, čeprav skromneje, 
a vendar v kroniki zajemamo vse, kar smatramo za pomembno v našem živ- 
ljenju. 

Prav gotovo imamo vsako leto najmanj 4000 do 5000 metrov filmskega 
materiala ter zraven še dosti takega, ki ni bil vključen v dokumentarne filme, 
a je prav tako dragocen in zdaj često segamo po njem ter ga bomo uporabljali 
tudi v prihodnosti. To imamo samo kot arhivski material, ne glede na njegovo 
filmsko vrednost, na razvoj filma pri nas, kar ima še poseben značaj in pomen, 
hkrati z drugimi dokumenti, ki govore o poti slovenske filmske kulture, da 
ne govorimo o materialu, bodisi posnetem, fotografiranem, risanem, pisanem 
itd., ki pomeni muzejsko vrednost. Ves ta material je zbran v glavnem pri 
Triglav filmu in Viba filmu; mnogo je raztresenega pri posameznikih, mnogo 
pa ga je že propadlo, kar je, lahko rečemo, res nenadomestljivo. 

Filmske hiše trakove vzdržujejo kolikor morejo in kolikor imajo zanje 
interesa, kajti po tolikih letih ves ta material že davno ni več stvar posamezne 
filmske hiše, ampak stvar arhiva, stvar skupnega družbenega interesa, po- 
sebno ker so podjetja zainteresirana predvsem za vzdrževanje tistih komer- 
cialnih kopij, ki so nujne za njihovo poslovanje. Lahko rečemo, da je naš film- 
ski arhiv, tak kot je, oziroma, bolje, tak kot ni, odraz razmer v naši kinema- 
tografiji, čeprav je v bistvu — kot sem že rekel — stvar vse naše družbe. V 
zadnjem času se arhivskemu materialu filmskih podjetij pridružuje prav go- 
tovo tudi material televizije, ki ima najbrž podobno usodo kot filmski. 

Društvo slovenskih filmskih delavcev je že večkrat poskusilo samo usta- 
noviti filmski arhiv, pa je vselej omagalo, bodisi zaradi pomanjkanja sred- 
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stev, prostorov ali pa tudi nerazumevanja tistih, ki bi pri ustanovitvi arhiva 
lahko bistveno pomagali. Običajno se je vse ustavilo pri sredstvih, ki so po- 
trebna za skladišča in prostore za vzdrževanje, regeneracijo itd. Ustanovitev 
filmskega arhiva je nujna, zajame naj vse, kar imamo, tako pri filmu kot pri 
televiziji, ali kje drugje. Arhiv naj bo ustanova, ki funkcionira po predpisih 
in pravilih, veljavnih za druge arhivske službe. 

Zato predlagam Prosvetno-kulturnemu zboru, da kot nujno podpre usta- 
novitev slovenskega filmskega arhiva; Republiški sekretariat za kulturo in 
prosveto pa naj skupaj z Društvom filmskih delavcev, s filmskimi podjetji, 
televizijo in ostalimi, ki razpolagajo s filmskim materialom in ki so zaintere- 
sirani za ustanovitev filmskega arhiva, čimprej pripravi ustanovitev takega 
zavoda. 

Predsednik Ivo Tavčar: Še kdo? (Ne javi se nihče.) Potem dovolite, 
da rečem, da skromna udeležba v razpravi gotovo ne kaže na pomanjkanje 
interesa za to vprašanje; najbrž lahko izrazim naše soglasje z vsemi predlogi, 
ki so bili dani v gradivu, ki ga je pripravilo društvo arhivarjev. Smatramo, da 
je zasnova, kakršna je dana v gradivu, lahko podlaga za urejanje arhivske službe 
in za njen nadaljnji razvoj na Slovenskem. Soglašamo tudi, da je treba zelo 
hitro sprejeti republiške predpise, zlasti ker so zvezni že sprejeti in ni nobenih 
zadržkov, da ne bi sprejeli še slovenskih. Na Slovenskem nismo doslej imeli 
nikakršnega zakonitega predpisa o arhivih, zato bi ponovno prosil predstavnike 
arhivov ter Društva arhivarjev, naj bodo osnovni predlagatelji teh zakonskih 
predpisov v sporazumu z Republiškim sekretariatom za kulturo in prosveto. 
Seveda naj se tudi republika zavzame za hitro rešitev materialnega položaja 
republiškega arhiva, za novo gradnjo, ki je, vsaj načeloma, že odobrena in ki 
jo je treba le čimprej uresničiti. Mislim, da tu ni treba nikakršnega odlašanja 
več. Tudi predlog poslanca Štiglica je treba podpreti, kajti 01 filmskem arhivu 
smo že spomladi razpravljali; najbrž to res ni tako nerešljivo vprašanje, da bi 
se moralo vleči iz leta v leto in da bi bilo treba kar naprej ponavljati, da s 
filmskim arhivom nekaj ni v redu. Zato prosim in želim, da nas ob sprejemanju 
zakona o arhivih Republiški sekretariat za kulturo in prosveto obvesti, kaj je 
storjenega v zvezi s filmskim arhivom. 

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prehajamo na 5. točko 
dnevnega reda, to je na obravnavo posebnega šolstva v SR Sloveniji. 

Ta snov ni več tako nova, ker smo o njej posredno razpravljali že, ko smo 
skupaj s Socialno-zdravstvenim zborom razpravljali o varstvu otrok in mladine. 
Takrat smo se dogovorili, da bomo posamezna poglavja te obširne problematike 
dajali še posebej na seje, tako našega zbora kakor tudi Socialno-zdravstvenega 
zbora. V tem smislu je to gradivo dano danes v razpravo, zlasti še, ker. se v 
javnosti postopoma čuti več ali manj uglašeno mnenje, da je treba izboljšati 
položaj šolstva, pa bi bilo zato zelo koristno, da naša javnost ne bi pozabila 
na posebno šolstvo in da to ne bi bilo v tem smislu nekaj posebnega. Zato 
menim, da je prav, da v tem času damo tudi to vprašanje na' dnevni red. 

Prvi je prosil za besedo tovariš Boris Lipužič, republiški sekretar za šolstvo. 

Boris Lipužič: Tovarišice in tovariši poslanci! V vzgojno izobraže- 
valnem sistemu ima posebno šolstvo specifično vlogo, ker je problematika 
vzgoje in izobraževanja mladine, motene v psihičnem in fizičnem razvoju, pod- 
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ročje, ki ne zadeva samo dejavnosti šolstva, marveč tudi druge družbene službe, 
zlasti zdravstvo in socialno varstvo. V tesni povezanosti zainteresiranih stro- 
kovnih služb in družbenih dejavnosti je mogoče uspešno uresničevanje družbe- 
nih vzgojno-izobraževalnih smotrov v posebnem šolstvu. Republiški sekretariat 
za šolstvo je izdal poročilo o stanju in problematiki posebnega šolstva, ki daje 
prikaz sedanjega razvoja ter potreb na tem področju. Namen anaiize je, da 
razgrne problematiko in omogoči zboru čim objektivnejšo presojo stanja in na- 
daljnjih nalog, ki izhajajo tudi iz stališč Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije glede politike na področju šolstva v prihodnjem obdobju. 

Dosedanji rezultati izgradnje posebnega šolstva v primerjavi z razvojem 
drugih vrst vzgojno izobraževalnih ustanov morda na videz niso tako veliki, 
menim pa, da kljub temu lahko ugotovimo, da smo v primerjavi s podedovanim 
predvojnim stanjem na tem področju vendarle ustvarili že relativno razvito 
omrežje posameznih vrst posebnih vzgojnih in izobraževalnih zavodov glede 
na kategorije otrok z motnjami in hibami v telesnem in duševnem razvoju. 

Ena izmed slabosti v izgrajevanju omrežja posebnega šolstva je bila pred- 
vsem v tem, da smo hkrati s spoznanjem o potrebi po teh zavodih, katerih 
število se je po vojni več kot potrojilo, zgradili zelo malo novega prostora 
za posebno šolstvo. Stanje se je začelo popravljati šele v zadnjih letih, ko 
smo dobili dve novi zgradbi, popravili ali adaptirali več starih poslopij, nekaj 
stavb pa je v gradnji. V večini primerov pa smo se pri iskanju prostora 
za posebno šolstvo doslej zatekali k starim gradovom in drugim neprimernim 
zgradbam, ki ne ustrezajo zahtevam posebne vzgoje in izobraževanja ter ter- 
jajo nenehno investicijsko vzdrževanje in adaptacije. 

Kljub neurejenim materialnim pogojem ter pogostim menjavam ustano- 
viteljstva in načina financiranja posameznih vrst zavodov, kot tudi pomanj- 
kanju strokovnih kadrov za to delo, smo dosegli s prizadevanjem učiteljev in 
defektologov v posebnem šolstvu relativno dobre uspehe. Temu mora v pri- 
hodnje slediti tudi povečana skrb družbe za izboljšanje materialnih in kadrov- 
skih pogojev v posebnem šolstvu, kar pa je skorajda v enaki meri bolj ali 
manj aktualno tudi na ostalih področjih šolstva. Ob splošnih problemih mate- 
rialnega položaja šolstva ni mogoče reči, da bi bil odnos do posebnega šolstva 
slabši samo zaradi slabšega vrednotenja posebnega šolstva. Dokaj težak ma- 
terialni položaj tega sektorja šolstva je nedvomno tudi izraz splošnega mate- 
rialnega položaja šolstva in problemov, s katerimi se srečujemo, tako v osnov- 
nem šolstvu, v šolstvu druge stopnje, predšolski vzgoji, pri domovih učen- 
cev itd. 

Zavedati se moramo, da vseh težav in problemov ne bomo mogli odpra- 
viti v nekaj letih ter da bomo v splošnih družbenih prizadevanjih za razvoj 
šolstva morali v skladu z materialnimi možnostmi in potrebami družbe po- 
svetiti dosti večjo skrb tudi posebnemu šolstvu. V večji meri bo treba po- 
skrbeti zlasti za tista področja posebnega šolstva, ki so najbolj nerazvita in 
zanemarjena, to je vzgoja in izobraževanje osebnostno motene mladine v vzga- 
jališčih in vzgojnih svetovalnicah ter skrb za učljivo, duševno prizadeto mla- 
dino v posebnih osnovnih šolah. Ti dve kategoriji prizadete mladine sta naj- 
številnejši. Omrežje in kapacitete teh zavodov pa dokazujejo, da so na teh 
sektorjih posebnega šolstva najslabši materialni pogoji. Pri tem ne mislim, 
da ne bo treba hkrati poskrbeti za dograditev in nove gradnje objektov za 
zavode, ki usposabljajo slušno in govorno prizadete, slepe, slabovidne, inva- 
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lidne in dolgotrajno bolne otroke. Ob ustrezni porazdelitvi odgovornosti in 
materialnih obveznosti, od občin preko medobčinskega sodelovanja do repu- 
blike bo mogoče postopoma ustvariti potrebne pogoje za normalno vzgojno- 
izobraževalno delo v posebnem šolstvu. 

V skladu z dolžnostmi, ki jih ima republika kot širša družbeno-politična 
skupnost za vzgojo in izobraževanje mladine, ki je motena v telesnem in du- 
ševnem razvoju, bo z letom 1965 prevzela skrb za financiranje vzgojno-izobra- 
ževalne dejavnosti šestnajstih posebnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, v ka- 
terih je vključena mladina iz vse republike. Med te se uvršča večina zavodov 
za vedenjsko in osebnostno moteno mladino ter slušno in govorno prizadeto, 
slepo in slabovidno, invalidno in dolgotrajno bolno mladino. 

Prav tako bo republika kot doslej skrbela tudi za povečano investicijsko 
gradnjo na tem področju, seveda ob sodelovanju drugih investitorjev, kakršen 
je, na primer, Zavod Socialistične republike Slovenije za socialno zavarovanje. 
Letos je republika iz svojih sredstev prispevala za investicije v posebnem šolstvu 
360 milijonov dinarjev, ostali participanti pa 207 milijonov, to je skupaj 567 
milijonov, medtem ko je bilo lani investiranih vsega skupaj 237 milijonov 
dinarjev. Razen že sprejetih obveznosti in financiranja objektov, ki so že v 
izgradnji, bo med prioritetnimi investicijskimi nalogami, pri katerih bo sode- 
lovala republika, vsekakor izgradnja potrebnega prostora za vedenjsko in 
osebnostno moteno mladino ter za cerebralno-motorne invalidne otroke. 

O predlogu perspektivnega programa investicij na področju posebnega šol- 
stva v prihodnjem obdobju, ki ga je pravkar izdal Republiški sekretariat za šol- 
stvo, bo v bližnji prihodnosti razpravljala stalna konferenca za rehabilitacijo 
invalidnih oseb, ki koordinira prizadevanja strokovnih služb in organov tudi 
na področju posebnega šolstva, nato pa bo ta program predložen pristojnim 
organom družbeno-političnih skupnosti v obravnavo in odločitev. Ta investi- 
cijski program je bil izdelan na podlagi podrobne analize stanja in potreb v 
razvoju posebnega šolstva ter je v skladu s težnjami in obveznostmi, ki smo jih 
sprejeli z republiškim zakonom o posebnem šolstvu, da bi postopoma zago- 
tovili kontinuiran vzgojno-izobraževalni rehabilitacijski proces od predšolske 
dobe do usposobitve prizadete mladine za življenje in delo. 

Zaradi težkih materialnih problemov posebnega šolstva je bilo temu pod- 
ročju doslej posvečene premalo skrbi za vsebino vzgojno-izobraževalnega dela. 
To velja v precejšnji meri zlasti za nekatera vzgajališča, pa tudi v ostalih zavo- 
dih je bilo premalo sistematičnega pedagoškega in strokovnega dela pri ures- 
ničevanju vzgojnih izobraževalnih smotrov, pri profesionalnem usposabljanju 
mladine itd. Zaradi šibkosti prosvetno-pedagoške službe na tem področju šol- 
stva ter zaradi neustreznega pedagoškega vodstva nekaterih zavodov, kakor tudi 
zaradi premajhne skrbi za šolstvo pristojriih organov posameznih družbeno- 
političnih skupnosti za delo posebnih šol ter za izvajanje zakona o posebnem 
šolstvu ugotavljamo precejšnje pomanjkljivosti v vzgojno-izobraževalnem delu, 
ki jih bo treba hitreje in dosledneje odpravljati. 

Tudi pedagoško raziskovalnemu delu na področju defektologije bo treba 
posvetiti več pozornosti. Za raziskovalno in proučevalno delo se bo moral 
usposobiti kader defektologov, ki si bo pridobil tudi ustrezno visoko izobrazbo, 
kakršno že daje pred letom ustanovljena Visoka defektološka šola v Zagrebu. 
Nad 40 defektologov iz Socialistične republike Slovenije, ki imajo višjo izobraz- 
bo z diplomo Višje pedagoške šole, se je vključilo v izredni študij na drugi 
stopnji študija v Zagrebu. Republiški sekretariat za šolstvo je materialno pod- 
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pri slušatelje in si bo v sodelovanju z Društvom defektologov prizadeval, da 
slušateljem omogoči čim ustreznejše pogoje za študij v centru za izredni 
študij v Ljubljani. 

Na Pedagoški akademiji v Ljubljani pa se je razširila dejavnost oddelka 
za defektologijo, ki bo odslej usposabljal tudi strokovne kadre za vzgajališča. 
Kljub velikemu pomanjkanju strokovnih kadrov v vzgajališčih je bil letos vpis 
na to skupino študija zelo šibak. Razlaga za ta pojav je v dokajšnji meri 
v tem, da gre v tem primeru za mladino, ki nima tako določenega položaja 
v očeh vseh, ki bi morali skrbeti za vzgojo in izobraževanje osebnostno in ve- 
denjsko motenih. Vse druge kategorije prizadete mladine so dobile včasih tudi 
iz čustveno obarvanega odnosa do tako imenovanih revežev, kot so invalidi, 
slepi in gluhi, le svoje mesto ter določena sredstva in kadre, pri družbeno 
neprilagojeni mladini pa je neredko črna ovca ne samo osebnostno in vedenj- 
sko moteni otrok, temveč tudi njegov vzgojitelj, ki pogosto opravlja težaško 
delo v slabih delovnih pogojih, za delo pa pogosto nima niti potrebne stro- 
kovne izobrazbe niti pomoči. 

V to smer bo treba prav zares usmeriti vse sile, ne le šolstva, marveč tudi 
socialnega varstva in tudi drugih služb, predvsem pa družbeno-političnih skup- 
nosti. Občine si bodo morale s štipendiranjem in urejanjem življenjskih pogo- 
jev učiteljev prizadevati, da se bo hitreje izboljševala izobrazbena struktura 
in strokovna usposobljenost učiteljev-defektologov za posamezna področja po- 
sebnega šolstva. Republiški sekretariat za šolstvo bo prav tako kot tudi pri 
drugih vrstah šol vztrajal v skladu z zakonom pri zahtevi glede ustrezne višje 
strokovne izobrazbe učnega in vodstvenega osebja teh zavodov. Zagotoviti bo 
treba tudi redno strokovno izpopolnjevanje učiteljev-defektologov, specializa- 
cijo in druge oblike strokovnega izobraževanja, čemur posveča zdaj potrebno 
skrb predvsem Društvo defektologov. 

V marsikateri občini so že v svojem perspektivnem programu razvoja 
šolstva ustrezno upoštevali tudi razvoj posebnih osnovnih šol za duševno pri- 
zadeto mladino ter v sodelovanju z drugimi občinami razvoj drugih posebnih 
vzgojno-izobraževalnih ustanov, ker se zavedajo, da ta del mladine ne more 
ostati izven vzgojnega izobraževalnega procesa, prav tako pa se ne more šo- 
lati z ostalo šoloobvezno mladino. 

Spoznanje o potrebi šolanja te mladine se vse bolj. utrjuje. Zavedati se 
moramo, da pri tem ne gre le za usposabljanje prizadete mladine za življenje, 
marveč terja ustrezno vzgajanje in izobraževanje te mladine ter družbeno skrb 
zanjo predvsem socialistični humanizem in pravica slehernega občana, da mu 
družba zagotovi potrebno vzgojo in izobrazbo. Poročilo o stanju in problema- 
tiki posebnega šolstva s predlogi in ukrepi za hitrejše reševanje problemov 
ter današnja razprava in stališča zbora bodo lahko nedvomno dovolj jasna 
orientacija vsem odgovornim in prizadetim činiteljem pri razvoju posebnega 
šolstva. 

Predsednik Ivo Tavčar: Ob začetku razprave obveščam zbor, da sem 
povabil na sejo k tej točki dnevnega reda še predstavnika Zveze prijateljev 
mladine in tovariša dr. Ljuba Bavcona ter Marjana Pavšiča, dva ugledna stro- 
kovnjaka, ki se posebej ukvarjata s temi vprašanji, s tem, seveda, da lahko 
sodelujejo v razpravi. 

Prosim za nadaljnjo razpravo. K besedi se je prijavil poslanec Gojmir 
Vidmar. 

10 
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Gojmir Vidmar: Tovarišice in tovariši poslanci. Dovolite mi, da v 
svoji razpravi spregovorim o nekaterih problemih o posebni osnovni šoli v Ma- 
riboru in ostalih posebnih šolah na področju severovzhodne Slovenije. 

Na omenjenem področju je ena popolna osnovna šola, in to v Mariboru, 
pet nepopolnih posebnih osnovnih šol pa v Slovenski Bistrici, v Ravnah, Rad- 
goni, Ptuju, Ljutomeru, v Rušah z dvema oddelkoma, v Markovcih in dva 
vzgojna domova v Mariboru in Slovenski Bistrici. 

Za razvoj posebnega šolstva je nujno, da so posebne šole samostojne usta- 
nove že v svojem začetku, v prvem oddelku, ter da jih vodi predmetni učitelj- 
defektolog. Če teh dveh pogojev ni, je vsak tak oddelek zapisan životarjenju. 
To zahtevo postavlja, tudi zakon o posebnem šolstvu. 

Omenjene posebne šole ne zadoščajo potrebam svojega območja, zlasti 
ne na podeželju. Nepopolne šole bi se kmalu razvile v popolne, če bi v njih 
ustanavljali vzgojne ustanove, ki bi zajele duševno nerazvite otroke iz krajev, 
kjer ni posebnih šol. Na področju treh mariborskih občin je ena sama posebna 
šola v Mariboru, ki je že nadštevilna z 280 otroki; to po pravilniku o norma- 
tivih za gradnjo posebnih šol ni dopustno; šola jih sme imeti samo 250, kot 
je to razvidno' iz Uradnega lista SRS št. 36/63. Za duševno nerazvite otroke 
občin Maribor-Tabor in Tezno bi morali postaviti novo posebno šolo z inter- 
natom, kar je v 7-letnem planu že predvideno. Nujno bi bilo ta plan uresničiti, 
če hočemo zadostiti zakonu o posebnih šolah, ki obvezuje starše, da vključujejo 
duševno nerazvitega otroka v posebno šolo. Za duševno težje prizadete, ne- 
učljive otroke, ki pa so še toliko razviti, da ne bi sodili v azil, bi bil nujno 
potreben varstveno-zaščitni zavod z delavnicami. Ti otroci životarijo v pri- 
pravljalnih oddelkih oziroma v prvih razredih posebnih šol in ne morejo napre- 
dovati. V omenjene posebne osnovne šole vključujejo duševno nerazvite in za- 
ostale otroke. Za slušno in govorno prizadete otroke pa skrbi center za ko- 
rekcijo govora in sluha, ki je v Mariboru. To je edini zavod na omenjenem 
področju. Gluhe in slepe otroke s tega območja sprejemata centralna zavoda 
za gluho in slepo mladino v Ljubljani. 

Pa še nekaj besed o kadrih. Na 22-oddelčni mariborski posebni šoli in 
podobno tudi na drugih posebnih šolah je polovica učnega kadra nekvalifici- 
ranega. To so učitelji z večletno prakso, ki so vpisani na defektološkem oddelku 
Pedagoške akademije v Ljubljani. Ti tovariši se udeležujejo seminarjev v 
Ljubljani, ki jih organizira center za izredni visokošolski študij. Za izredne 
slušatelje bi potrebovale ustanove finančna sredstva, da bi krila stroške za 
seminarje, ki so izredno visoki, za dnevnice in potne stroške. O odsotnosti 
slušateljev pedagoške akademije mora šola honorirati suplente, ki jih je zaradi 
tega, ker ima šola precej izrednih slušateljev, kar precej. Za vse to občine ni- 
majo dovolj posluha in morajo šole od dodeljene kvote za osebne dohodke in 
materialne stroške izločiti precejšnji delež za kritje omenjenih stroškov v 
zvezi z rednim študijem. Posebni dodatek za težje delovne pogoje, ki je bil 
priznan učiteljem, ki poučujejo na posebnih ustanovah, že z zvezno uredbo, 
bi moral rasti v razmerju z vsemi ostalimi osebnimi dohodki, dejansko pa 
znatno zaostaja, kar ni stimulativno za težko delo na posebnih ustanovah in 
ker je kadre za to delo težko pridobiti. Posebne osnovne šole za duševno ne- 
razvite otroke nujno potrebujejo za učence 6., 7. in 8. razredov delavnice, kjer 
učenci urijo svoje ročne spretnosti, saj bodo v življenju vsi le ročni delavci 
in jim bo vključitev na delovna mesta po triletnem treningu vsaj lažja in 
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uspešnejša. Delavnice ima od omenjenih šol le posebna šola v Mariboru, toda 
še te niso v ustreznih prostorih, niti dovolj opremljene. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Ivan Mavsar. 

Ivan Mavsar: Tovarišice in tovariši, želim razpravljati samo o četr- 
tem delu poročila, to je o ustanoviteljstvu in financiranju. 

Na trinajsti strani poročila je navedeno, kakšne težave povzroča neurejeno 
ustanoviteljstvo, če se ustanovitelji stalno menjavajo; enkrat je republika, 
potem okraj in nazadnje občina. Tak primer smo imeli tudi z vzgajališčem 
v Planini pri Rakeku, kjer žele zaradi takih razmer popolnoma spremeniti 
profil zavoda, kar pa nikakor ni v skladu s koncepcijo posebnega šolstva. 
Na štirinajsti strani tega poročila je navedeno, da so nastajale večje težave, 
predvsem pri tistih posebnih vzgojnih in izobraževalnih zavodih, ki so spre- 
jemali otroke iz več občin ali celo iz več okrajev, ker druge občine niso pri- 
spevale finančnih sredstev in je celotno vzdrževanje teh zavodov bremenilo le 
občine ustanoviteljice. Menim, da je republiški sekretariat za šolstvo glede tega 
pravilno formuliral zaključke, ki jih naj naš zbor tudi sprejme. O tej proble- 
matiki želim povedati nekaj besed, da bi bilo razumljivo, zakaj prihaja do 
raznih trenj med občinami, kadar obravnavajo zavode, ki sprejemajo učence 
z območja vse republike; zakaj občine niso bolj zainteresirane za take ustanove, 
bodisi za ustanavljanje novih, bodisi za vzdrževanje obstoječih. Ustanovitelj 
zavoda v Planini pri Rakeku je od leta 1961 dalje občina Postojna. V času 
njegovega delovanja, to je od leta 1951 do leta 1964 se je v njem izšolalo 1047 
otrok. Od teh je bilo 249 otrok iz okolice Maribora, 238 iz okolice Celja, 64 
iz občine Jesenice in 29 iz občine Postojna. Napačno bi bilo, če bi samo med 
takimi številkami iskali opravičilo za večjo ali manjšo nezainteresiranost občin 
za skrb nad temi zavodi. Dejstvo je, da so nekatere občine v večjih težavah 
glede šolstva sploh kot nekatere druge občine in je potem jasno, da postane 
tak zavod vsako leto kamen spotike, ko sprejemajo občine proračune. Tako 
je občina dala v letu 1963 samo za plače učiteljev približno 15 milijonov din. 
Ni pa pravilno, da se s sredstvi oskrbnine, ki znaša v tem zavodu le 1385 din, 
plačuje tudi osebne dohodke ostalega osebja. 2e sam način nagrajevanja ne- 
gativno vpliva na razpoloženje delovnega kolektiva. Če pa pogledamo še kon- 
kretne osebne dohodke strokovnega osebja, ki so jih imeli lani in letos ti 
kadri s strokovnim izpitom in povprečno s tremi leti službe, tako na primer 
vzgojitelji 53 000 din, učitelji 49 000 din, predmetni učitelji 54 000 din, lahko 
ugotovimo, da so ti dohodki, glede na težavnost dela v tem zavodu, občutno 
prenizki. 

Drugo vprašanje je širjenje kapacitet. Poročilo jasno prikazuje premajhne 
kapacitete posebnih šol in se popolnoma strinjam z ugotovitvijo, da je treba 
tudi širitev kapacitet vključiti v perspektivne programe razvoja šolstva. Za 
nazoren prikaz zopet navajam zavod v Planini. V obdobju meseca in pol je 
prišlo na upravo zavoda 20 prošenj, ki jih pa ni mogla ugodno rešiti iz pre- 
prostega razloga, ker ima zavod prostora za 70 otrok, sedaj pa jih je v zavodu 
že 83. Zavod že ima izdelan idejni načrt za telovadnico, ki jo nujno potrebuje 
in predvideva, da bo gradnja stala 79 milijonov din. Prav tako nameravajo 
z nadzidavo stavbe pridobiti 20 novih mest za gojence. Za to gradnjo pa bodo 
znašali stroški 84 milijonov din. Mislim, da to niso previsoki zneski, da jih 
ne bi mogli v dveh letih zbrati, s čimer bi omogočili dokončno ureditev tako 
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potrebnega zavoda. Če bi nam uspelo urediti še sistem financiranja tega šol- 
stva in delno tudi materialne pogoje, in sicer ne samo mesečne prejemke 
učiteljev, ampak tudi njihove stanovanjske probleme, bi ta zavod brez dvoma 
dosegal lepe uspehe. Zavod že sedaj potrebuje za učitelje 6 družinskih sta- 
novanj in 4 samska stanovanja in je treba ta problem rešiti vsaj v dveh letih. 
Moram pa pri tem reči tudi to, da občina ni nezainteresirana za zavod, vendar 
glede na materialni položaj, v katerem se nahaja, trenutno ne more mnogo več 
pomagati. Zato ponavljam, da se popolnoma strinjam z ugotovitvijo poročila, 
da bi bilo treba dajati dotacije za osnovno dejavnost vsem posebnim vzgojnim 
in izobraževalnim zavodom, ki delujejo za območje vse Slovenije. Tudi izgrad- 
njo takih zavodov naj se uredi z investiranjem, kot je predlagano na 16. strani 
poročila. Trenutno smo v takem položaju, da smo sposobni samo na tak način 
rešiti vrsto problemov, ki so značilni za zavode, ki sprejemajo gojence iz vse 
Slovenije. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Leo Fusilli. 

Leo Fusilli: Stanje v posebnem šolstvu na Primorskem še prav 
posebno kaže na splošno zanemarjenost celotnega šolstva na tem območju. Med 
večino vzrokov je glavni ta, da je fašizem močno zanemarjal šolstvo. Pri nas 
je za posebno šolstvo značilno, da zavodi nimajo ustreznih prostorov. Vzgojni 
zavod »G vi do Vatovec« v Strunjanu deluje v prostorih bivšega samostana. 
Zavod za gluho mladino je v bivšem češkem hotelu, ki je bil zgrajen že v času 
avstro-ogrske monarhije, vzgajališče v Planini pa je v prostorih obeh carinarnic 
na bivši jugoslovansko-italijanski meji. 

2e ti podatki kažejo na način reševanja problematike posebnega šolstva 
po osvoboditvi. Pripomniti pa moram, da tak način reševanja ni bil značilen 
samo za Primorsko, temveč skoraj za vso Slovenijo. Ostale posebne šole v 
okraju Koper in sicer v Ankaranu, Debelem rtiču in Stari gori pri Gorici 
so interne šole v okviru bolnišnic oziroma prebivališč in zajemajo otroke iz vse 
Slovenije, včasih tudi iz drugih republik. V teh zavodih otroke predvsem 
zdravijo in je zato fluktuacija otrok v teh šolah zelo velika. Delovanje šole 
pa mora biti prilagojeno življenju bolnišnice. 

Na . območju občinske skupščine Piran sta kar dve posebni šoli, na ob- 
močju občinske skupščine Izola pa ni nobene. Skratka posebne šole so teri- 
torialno neprimerno razporejene. Položaj pa se je poslabšal pred dvema letoma, 
ko so občinske skupščine morale prevzeti ustanoviteljstvo in financiranje teh 
šol. Mislim, da zasluži vso pohvalo Skupščina občine Piran, ki je dve leti 
vzdrževala dve posebni šoli. V eni so se šolali otroci s sedmih primorskih občin, 
v drugi otroci iz vše Slovenije, glede materialne oskrbovanosti teh zavodov 
dobimo drugačno sliko, če primerjamo sredstva, ki jih je dobil na primer 
Zavod za gluho mladino v Ljubljani, v katerem se je v šolskem letu 1963/64 
šolalo 144 otrok, in sredstva, ki jih je dobil zavod za gluho mladino v Porto- 
rožu, ki je imel v istem šolskem letu 76 učencev. Razmerje med številom otrok 
znaša približno ena proti dva. Ljubljanski zavod je dobil v letu 1964 dotacijo 
v znesku 66 milijonov dinarjev, zavod v Portorožu pa po podatkih, povzetih iz 
gradiva, samo 13 in pol milijona dinarjev. Razmerje med temi sredstvi znaša 
približno ena proti pet. Ta podatek me je presenetil in sem ga šel preverit. 
V Zavodu za gluho mladino v Portorožu sem ugotovil, da so sredstva, ki jih 
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je dobil ljubljanski zavod, verjetno ustrezna, odločno pa so premajhna sred- 
stva, ki jih je morala dodeliti zavodu za gluho mladino v Portorožu občinska 
skupščina Piran. Ta zavod je bil prisiljen skrčiti predmetnik, ki mora biti sicer 
obsežnejši kot v normalnih šolah. Učiteljstvo je bilo po svojih dohodkih iz- 
enačeno z učiteljstvom v osnovnih šolah. Podobne težave ima tudi posebna šola 
v Strunjanu. Za materialne izdatke je obema zavodoma zmanjkalo denarja 
in sta si pomagala, kakor sta vedela in znala. V zavodu v Portorožu se šolajo 
otroci iz 27 občin in jih je samo 34 % iz okraja Koper. Za ta zavod je republiško 
financiranje kot ga predvideva predlog v gradivu najboljša in trenutno tudi 
edina možna rešitev. Primer, ki sem ga navedel, jasno dokazuje, v kako težak 
položaj so zabredle posebne šole, ker smo jih v zanosu decentralizacije pre- 
prosto prenesli na finančno prešibke občine. Mislim, da se je Republiški sekre- 
tariat za šolstvo dejstev, ki sem jih ravnokar navedel, že zavedel, saj je obe 
posebni šoli v piranski občini, posebno pa še zavod za gluho mladino podprl 
z investicijskimi sredstvi. Ta zavod že dve leti obnavljajo z republiškimi sred- 
stvi in bo njegova obnova zaključena čez nekaj let. Na zavodu opažam tudi 
živahno pedagoško aktivnost, strmljenja po enotnem šolanju ter uvajanju 
novih metod. V mislih imam derbotonalno metodo profesorja Guberima iz 
Zagreba, ki sta jo letos po enotnem načrtu uvedla oba slovenska zavoda ter 
center za rehabilitacijo motenj sluha in govora v Mariboru. Ce bo uporaba te 
metode dala rezultate, ki jih pričakujemo, bo proces rehabilitacije prizadetih 
otrok skrajšan za nekaj let. Del teh otrok bo lahko končal šolanje v normalni 
osnovni šoli in bodo končani rezultati boljši kot doslej. Družba pa bo prihra- 
nila težke milijone. Popolnoma pravilno je, da republiški sklad za financiranje 
šolstva po enotnem merilu deli sredstva zavodom, ki usposabljajo prizadete 
otroke iz vse Slovenije. Zahtevati pa mora za enake zneske tudi enako kvali- 
tetne storitve. Pri vzgojnem zavodu »Gvido Vatovec« v Strunjanu bi bilo treba 
urediti sofinanciranje tistih občin, ki imajo v zavodu otroke s svojega območja. 
Šolanje razvojno prizadetih in motenih otrok na Primorskem bi moralo po- 
tekati načrtno. Ze sedaj občutimo, da bo treba v koprskem okraju nujno 
zgraditi vsaj dve ali tri šole za umsko prizadete otroke. Obe posebni šoli, o 
katerih sem pravkar govoril, imata tudi precejšnje kadrovske težave, ki jih 
pa ne moreta sami reševati, ker ne razpolagata s stanovanji. Na rešitev tega 
problema bo treba v prvi vrsti misliti, če hočemo šoli postaviti na noge. Samo 
v vzgojnem zavodu »Gvido Vatovec« bi potrebovali enajst defektologov, med 
njimi tudi enega italijanske narodnosti, ki bi skrbel za umsko zaostalo mladino 
italijanske etnične skupine. Začasno bi zadoščal tudi defektolog, ki zna itali- 
janski jezik. Prav zaradi 'pomanjkanja strokovnjakov in seveda tudi prostorov 
v posebni šoli otroci italijanske narodnosti niso kategorizirani. 

Na tem mestu povem, da me je obisk samo v dveh posebnih šolah pre- 
tresel in prepričan sem, da bi imela večina navzočih poslancev podobne ob- 
čutke. To so stvari, ki jih je treba videti in upam, da bo današnja razprava 
spodbudila poslance, da bodo obiskali posebne šole. Spoznali boste, da se 
v naših osnovnih šolah skriva še na stotine repetentov, ki postajajo družinski, 
šolski in družbeni problem, ki pa bi morali obiskovati posebne šole, kjer bi 
lahko razvili svoje sposobnosti, svojo samozavest in preko katerih bi jim 
družba končno vrnila tudi njihovo človeško dostojanstvo. Veliko umsko za- 
ostalih otrok ostaja še nešolanih doma, ker je posebnih šol premalo. Zato 
poberejo šole večinoma lažje zaostale učence, težje zaostale pa prepuščajo 
njihovi usodi. 
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V Sloveniji sploh še nimamo zavoda za težje debile in inbecile. Kakšna 
je usoda teh otrok, ko dorastejo, si lahko mislimo. Ti otroci so prepuščeni 
staršem in okolju. Ko starši pomro, predstavljajo ti za družbo veliko socialno 
breme. Desetletja jih je treba vzdrževati s socialnimi podporami, in vrednost 
teh podpor vsaj nekajkrat preseže vrednost stroškov šolanja, da o nehumanosti 
take rešitve niti ne govorim. Mislim, da nas je današnja razprava o posebnem 
šolstvu pripeljala na področje, ki je razmeroma še malo raziskano in h kateremu 
se bomo morali še večkrat vračati. Dolžnost naše skupnosti je, da iz humanih 
in socialnih razlogov stori vse, da se lahko vsak razvojno moteni, ali fizično 
in umsko prizadet državljan vključi v družbo kot njen enakopraven član, pa 
naj gre za odraslega invalida, ali pa za malega defektnega otroka, ki si šele 
išče pot v življenje. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanka Jovita Podgornik. 

Jovita Podgornik: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! Sodelo- 
vala sem v odboru našega zbora za proučevanje varstva otrok in mladine, pa 
bi vseeno še rada povedala nekaj misli, ki smo jih sicer obravnavali na seji 
odbora. Menim namreč, da je treba nekatere stvari povedati pred zborom. 

Morda koga moti, da se zavzemamo v prvi točki predloga stališč, ki ste 
jih dobili, naj se kategorizacija in evidenca otrok z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju dosledno izvaja kljub temu, da še nimamo dovolj razvite 
mreže posebnih šol in zavodov. Odločili smo se za tako stališče zaradi tega, ker 
pogosto slišimo nestrokovne govorice v škodo navidezno telesno in duševno 
motenih oziroma zaostalih otrok, ki jih semkaj prištevamo samo zaradi so- 
cialne zaostalosti družine, ker so v posledici teh razmer zaostali v psihičnem 
pogledu. Če bi bili vsi otroci kategorizirani, marsikateri med njimi ne bi sodili 
po ljudskem mnenju — če smem tako reči — v posebno šolo, ampak bi jim 
lahko v normalni osnovni šoli z dobro organizirano dodatno pomočjo omogočili 
napredovanje. Torej tudi zaradi tega je potrebna čimbolj strokovna kategori- 
zacija, da bi pravično kategorizirali otroke z dejanskimi, težkimi in težjimi 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ker bi s tem omogočili, da izločimo 
tiste, ki niso prizadeti v okviru take kategorizacije. 

Nadalje omenjam, da v teh skopo formuliranih stališčih morda pogrešate 
obširnejših utemeljitev, vendar je gradivo, ki nam ga je pred kratkim predložil 
Republiški sekretariat za šolstvo SRS, tako obširno, temeljito in pregledno ter 
obenem tudi bogato konkretnih predlogov, da odbor poleg teh sklepov ni mogel 
še kaj več napisati. Ti sklepi predstavljajo po mojem mnenju v zgoščeni obliki 
pravi apel na vso našo družbeno skupnost, da se poslej lotimo v okviru te široke 
razprave o šolstvu z večjo intenzivnostjo tudi reševanja problemov posebnega 
šolstva. 

Zadržala se bom pri četrtem poglavju, ki ga je načel pred menoj že tovariš 
Mavser, ker menim, da nista bila, ko je bilo govora o ustanoviteljstvu posebnih 
šol, zlasti posebnih vzgojnih in izobraževalnih zavodov, niti odbor niti sekre- 
tariat dovolj pozorna. Gradivo nakazuje določena nasprotja s samim seboj. 
Na petnajsti strani se strinjam s prvo in drugo točko, da naj prevzamejo ena 
ali več občin ustanoviteljstvo nad posebnimi šolami, če to zahteva položaj. 
Menim, da pa. ni povsem utemeljeno stališče, da bi morale občine prevzeti 
ustanoviteljstvo za vse posebne vzgojne in izobraževalne zavode, za vzgajališča 
in tako dalje. Pri tretji točki najdemo zagotovilo, da bo dodeljevala republika 
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dotacije za osnovno dejavnost vsem tistim zavodom, ki sprejemajo otroke z 
območja vse Slovenije. Ne znam si pa razložiti, ali gre pri pojmu ustanovi- 
teljstvo samo za nek formalni akt ali še za kaj več. Ravno včeraj sem po 
naključju govorila o tem problemu s predsednikom občine Grosuplje. Povpra- 
ševala sem ga, kakšno stališče ima občina do ustanoviteljskih pravic zavoda 
v Višnji gori. Na vsem območju občine imajo v vseh vzgajališčih in posebnih 
zavodih samo enega svojega otroka. Zato občina ne čuti nobenih pravic oziroma 
odgovornosti do ustanoviteljstva; nasprotno, boji se, da bi jo ustanoviteljske 
dolžnosti močneje obvezovale, kakor predvidevajo nam v razpravo dani predlogi. 
Vprašam torej, ali je potrebno, da v vsakem primeru dosledno izvajamo predlog, 
da naj ustanoviteljstvo vseh posebnih vzgojnih in izobraževalnih zavodov brez 
izjeme prevzamejo občine, na območju katerih so zavodi. Ali ni možno, da bi 
bil ustanovitelj teh posebnih zavodov Republiški sekretariat za šolstvo oziroma 
tisti, ki bo dajal republiško dotacijo. Vemo, da Republiški sekretariat za 
šolstvo ne bo edini forum, ki bo odločal o delitvi sredstev med zavodi. Ob tem 
se namreč spominjam razprave tovariša Fusillija, ko je govoril o neenako- 
mernem dodeljevanju sredstev zavodom. Morda smo pozabili v gradivu opozoriti 
ali pa je znano samo članom odbora, da že izdelujejo kriterije, s katerimi bo 
omogočena objektivnejša delitev dotacij. To je v zadnjem odstavku na petnajsti 
strani pravzaprav omenjeno. 

Mimogrede bi rada spregovorila še nekaj besed o vzgajališčih, ki se mi 
zde v tem gradivu skopo obravnavana. V gradivu nismo mogli posvetiti posebno 
pozornost vzgajališčem, sicer pa smo o teh problemih že nekajkrat govorili. 
Zadnje čase sta tudi televizijska oddaja in del javnega mnenja opozorila na 
probleme družbeno neprilagojene mladine in mislim, da bi morali k temu 
dodati tudi v našem zboru nekaj temeljitih stališč. Namreč, vse družbeno 
neprilagojene mladine še nimamo kategorizirane z merili, ki jih običajno upo- 
rabljamo pri sprejemanju mladine, ki je prišla v postopek prevzgoje. Zato se 
mi zdi, da je preventivna skrb za mladoletnike z labilno dispozicijo v rasti 
osebnostne strukture najvažnejša naloga, ki je pa ne smemo v prihodnje re- 
ševati samo z besedami, ampak tako, kot je tovariš Tito poudaril na zadnjem 
kongresu v zveži s to zadevo. Ze poprej smo čutili izredno pomembnost pre- 
ventivnih ukrepov, ker so mnogo cenejši in rentabilnejši. Mnogo bolj so po- 
trebni tudi zato, ker za izvajanje kurativnih ukrepov nimamo dovolj kapacitet 
in vzgojiteljskega kadra. Zdi se mi primerno, da s tega mesta pohvalimo 
prizadevanja okrajnega komiteja ZMS in centralnega komiteja ZMS, ki sta 
se že ukvarjala s to problematiko, kaj je treba storiti, da bi se družbeno nepri- 
lagojen mlad človek še pravočasno poboljšal. Seveda bo potrebno od načrtov 
preiti k dejanjem in sama mladinska organizacija problemom ne bo kos, če 
je ne bodo podprli vsi prizadeti. Iz prakse, ki jo imam v dopisni vzgojni {»sve- 
tovalnici kot svetovalka mladine, vem, da je veliko mladih ljudi, ki so na 
meji, da postanejo nevarno družbeno neprilagojeni. Ce smem omeniti en sam 
primer, da bo zadeva jasnejša. Dijak četrtega razreda gimnazije se znajde 
pred celo goro problemov in ugotavlja, da je proti predvojaški vzgoji, da je 
pacifist, da je pravzaprav na stališčih jehovstva, čeprav ni jehovec, da vidi 
nesmiselnost vseh akcij, ki navajajo po učnih načrtih predvojaške vzgoje mlade 
ljudi na ubijanje sovražnika; da se sprašuje o nesmiselnosti razvoja nuklearne 
fizike in ne najde pravzaprav odgovora na celo vrsto problemov, ki jih najde 
v literaturi Sartra in Camuja in drugih filozofov. Vendar se nihče z njim o teh 
notranjih dilemah ne posvetuje. Beg iz teh stisk je pri tem fantu, o katerem 
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govorim, alkoholizem. Tak mladenič se druži z enako mislečimi tovariši; kam 
pa to potem pelje, mislim, da ni treba, da komentiram. Imamo primere nave- 
ličanosti dobro situiranih mladih ljudi. Tem se postavlja vprašanje, kaj naj 
sploh še pričakujejo od življenja, če ne bodo v svoji »akciji« našli potešitve 
svojega pričakovanja, pa naj ta akcija predstavlja tatvino avtomobila ali kaj 
drugega, kar ne sodi v okvir splošnih moralnih norm. S temi primeri hočem 
povedati, da bi morali v prihodnje -z veliko večjo vnemo podpirati in uresni- 
čevati vsa tista stališča, ki se danes pojavljajo tudi že v tisku pa so še vedno 
precej osamljena. V zadnjem času smo čitali o obsojanju dela našega tiska, ki 
vzgaja mladi rod vse prej kot spodbudno o tem, kako ne znamo mladine v 
prostem času zanimivo zaposliti in izobraževati, skratka, da ji ne dajemo dovolj 
možnosti za delovno vzgojo v najširšem pomenu besede. Pohajkovanje, brez- 
ciljnost, brezdelnost, brezperspektivnost niso pojavi, ki jim danes botruje pred- 
vsem socialno ogrožena družina, ampak jim botruje tudi socialno zelo dobro 
stoječa družina in je to neko paradoksalno stanje, o katerem vemo samo to, 
da obstaja. Torej, zaradi pomanjkljive preventivne skrbi pride marsikateri 
mlad človek v kategorizacijo družbeno neprilagojenega. Menim, da bi morali 
tej skrbi v prihodnje posvetiti veliko več ljubezni, zavzetosti in odgovornosti. 
Brez tega ne bomo prišli daleč, pa čeprav smo v zadnjih letih napisali že celo 
vrsto deklarativnih stališč in tistih znanih stavkov: »Treba je, treba bi bilo 
itd.« In o tem problemu najdemo tudi v naših stališčih zelo važno misel, da 
bi morale delovati posvetovalnice za starše takih otrok, ki so na poti k hudi 
stopnji družbene neprilagojenosti. Starši so včasih tudi čisto brez moči, in niso 
sposobni uravnavati mišljenja in dejanja svojih otrok, zlasti če zaradi cele vrste 
vzrokov družinske topline sploh niso sposobni ustvarjati ali pa je ne morejo, 
če so trajno odsotni. Kako daleč pa je razvita skrb za varstvo in vzgojo otrok, 
od otroškega varstva, preko osnovne šole do šole druge stopnje, pri čemer 
bi moralo biti tudi otroško varstvo del sistema vzgoje in izobraževanja, če že 
v teh dejavnostih ugotavljamo tolikšne pomanjkljivosti? Po vsem tem seveda 
ni prav, da vržemo vsa krivdo za celo vrsto negativnih pojavov pri naši mla- 
dini samo na družine, kar je zadnje čase postala pogosta navada. 

Ce se na koncu povrnem še h gradivu oziroma k predlogom Republiškega 
sekretariata za šolstvo, se mi zdi izredno pomembna odločitev, da bomo gradili 
poseben vzgojni zavod koedukativne oblike. To nam je pojasnil tovariš Lipužič 
zadnjič na seji odbora. Ni pa še čisto jasno, ali bo ta zavod dvosmeren ali ne; 
važno pa je, da bo ta zavod v bližini Ljubljane. Mislim, da bi morali mi vsi 
odklanjati obstoječe lokacije posebnih vzgajališč, ker so oddaljena od kulturnih 
centrov. Ta vzgajališča prav malo ustrezajo sodobnim principom vzgoje nepri- 
lagojenih in vlada v njih srednjeveško vzdušje. Še prilagojeni bi po mojem 
mnenju tam postali neprilagojeni. Važno je, da bodo bodoča vzgajališča v bli- 
žini kulturnih centrov, da bomo lahko gojencem in vzgojiteljem omogočili 
kulturnejše življenje ter da bomo omogočili sodobnejšo poklicno izobraževanje, 
da ne bomo ostajali pri zastarelih, skoraj lahko rečemo srednjeveških poklicih. 
Ti poklici namreč otežujejo gojencem hitro habilitacijo v družbeni sredini. 
Družba se namreč usmerja k modernejšim poklicem. 

Kolega, svetovalec za posebno šolstvo na Zavodu za napredek šolstva, mi 
je povedal misel, ki jo bom tukaj ponovila: Investicije v najmodernejša sred- 
stva za poklicno usmerjanje in usposabljanje neprilagojene mladine so najdra- 
gocenejše in najbolj učinkovite investicije, za katere nam ne bi smelo biti 
žal nobenega dinarja. Ko bomo sprejemali proračun za prihodnje leto, se bomo 
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morali spomniti teh besed. Z vsem srcem se pridružujem besedam tovariša 
Fusillija, da kdor je samo enkrat delal s temi mladimi ljudmi, ali da bi jih 
samo videl kako živijo, pri čemer mislim predvsem na tiste, ki jih najlaže 
rešujemo — na družbeno neprilagojene — potem bi ta brez pomisleka glasoval 
za to, da posebnemu šolstvu in vsem njegovim odtenkom v prihodnje posve- 
timo veliko večjo skrb kot doslej. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima dr. Ljubo Bavcon. 

Dr. Ljubo Bavcon: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ze pred časom sem imel čast, da sem na sejah Prosvetno-kulturnega in Socialno- 
zdravstvenega zbora povedal nekaj besed o posebnem šolstvu. Zato ne bi želel 
danes ponavljati tega, česar namen je bil, da bi v bodoče naša Skupščina z 
večjim razumevanjem obravnavala posebno šolstvo. Strinjam se z ugotovitvijo 
tovariša sekretarja za šolstvo, da so razmere v tem šolstvu v največji meri 
odraz in izraz stanja v šolstvu nasploh, vendar s to pripombo, da je stanje na 
področju posebnega šolstva še za stopnjo slabše. 

V letu 1964 se je položaj seveda precej izboljšal. Kot ste slišali, je bilo inve- 
stiranih več kot 500 milijonov dinarjev, toda poudariti moram, da je bilo to 
prvič v zadnjih letih po osvoboditvi, ko je bilo posebno šolstvo deležno tolikšne 
vsote. Pa vendar ne moremo reči, da smo na področju posebnega šolstva za 
gluho in slepo mladino ter za ostalo invalidno mladino v slabi situaciji. Lahko 
rečemo, da je tu položaj relativno še kar dober. Rad bi se zavaroval; to ne 
pomeni, da ni tu potrebno še kaj več storiti, toda relativno še kar gre. 

Položaj na področju mladoletnikov in otrok z motnjami v vedenju, z oseb- 
nostnimi in duševnimi motnjami je skrajno kritičen. Do tega je prišlo med 
drugim tudi zaradi tega, ker smo vsa leta doslej dajali prednost vedno le dvem 
ali trem skupinam otrok. Kljub temu, da je strokovna komisija za posebno 
šolstvo že več let predlagala, da je treba enakopravno obravnavati vse vrste 
posebnega šolstva, in odpraviti razlike med njimi, je bilo potrebno zavode za 
duševno defektne in za osebnostno motene in delinkventne mladoletnike zapo- 
stavljati in dajati prednost drugim. 

Zaradi tega predlagam, čeprav je v poročilu posebnega odbora to sicer po- 
vedano, da bi v sklepih današnje seje bolj poudarili, da je treba v prihodnjih 
letih posvetiti vso pozornost predvsem posebnim vzgojnim zavodom za du- 
ševno, defektno in za osebnostno moteno ter delinkventno mladino. To je prvo, 
kar predlagam. 

Drugo, o čemer bom govoril, je tole: Komisija za posebno šolstvo je že 
večkrat, pa tudi na zadnji seji, ki je bila prav pred kratkim, razpravljala o 
razmerah in notranjih odnosih v naših vzgojnih zavodih in ugotovila, da de- 
jansko stanje ne ustreza našim zahtevam. Zakaj takšno stanje? Predvsem 
zaradi tega, ker vzgojitelji in drugo osebje že leta in leta živijo v neprestani 
negotovosti in brezizglednosti, z občutkom, da so le začasno tam, kjer so. Kaj 
vpliva na tako počutje, ki preusmerja vsa prizadevanja naših vzgojiteljev, k 
reševanju zunanjih odnosov in ne kot bi pričakovali k izboljševanju in uva- 
janju modernih vzgojnih postopkov. Vzrokov je več, izmed katerih jih bom 
naštel samo nekaj. Vzgojitelji žive v neprimernih stanovanjih. Mnogi občinski 
forumi pa se prizadevajo, da bi se teh zavodov iznebili. Položaj se je v zadnjih 
letih nekoliko izboljšal, pred leti pa je bilo v tem pogledu naravnost hudo. 
Neprestano se je izdelovalo neke idejne projekte in načrte za adaptacije, re- 
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adaptacije, dograditve, novogradnje itd., za katere pa nikdar ni bilo nobenega 
dinarja. In vse to je seveda ustvarilo vtis, da so zavodi prehodna taborišča, 
kjer zaradi začasnosti kovčkov niti nismo izpraznili. Tako vzdušje seveda mora 
nujno negativno vplivati na vzgojna prizadevanja, za vzpostavitev intenzivnega 
delovaja z mladoletniki; in učinki seveda niso takšni, kot bi morali biti. 

Naša komisija meni, da je treba tem razmeram napraviti kar najbolj odlo- 
čen konec. Kot že rečeno, gre vse to na škodo kvalitete vzgojnih prizadevanj. 
Treba pa je napraviti temu konec najprej zgoraj pri nas. Ustvariti moramo 
resnično stabilne pogoje za delo teh zavodov in jim dati določeno perspektivo. 

Za osvetlitev teh razmer, kar so sicer nekateri predgovorniki že omenili, 
bom povedal naslednje: Šestnajst zavodov smo izločili iz sistema financiranja 
posebnega šolstva, ker smo ugotovili, da je nujno potrebno, da republika finan- 
cira njihovo osnovno dejavnost in investicije. K tej odločitvi je vodilo vse 
prizadete spoznanje, da ne more biti občina zainteresirana za obstoj in delo- 
vanje teh zavodov, če se v njih vzgaja enega ali dva gojenca z njenega ob- 
močja, pač pa je zainteresiran ves slovenski narod, da obstajajo takšni zavodi 
in je zato jasno, da mora za njih skrbeti republika. 

S tem pa še vedno nismo rešili vprašanja ustanoviteljstva. Dobro, lahko 
pustimo pravni status tak kakršen je, da bo občina še naprej ustanovitelj za- 
voda, ki sprejema mladoletnike iz vse Slovenije, republika pa bo dala denar 
zavodom za njihovo osnovno dejavnost. Toda, verjemite mi, da bodo živeli vsi 
člani vzgojiteljskega zbora in ostalo osebje še kar naprej v prepričanju, da 
je to zopet samo začasna rešitev. Kajti lepega dne se zopet republika lahko 
nekaj spomni in prenese financiranje na občine. In tako se bodo ponovila 
trenja med občino in zavodom in med vzgojnim osebjem se bodo pojavile ne- 
gotovosti in nejasnosti. Sam ne vem, ali je mogoče rešiti to vprašanje kako 
drugače. Vsekakor pa ga je treba rešiti na nek jasen, logičen in stalen način, 
ki ne bo dopuščal nobenih dvomov, razprtij in ki bo omogočal zavodom kvali- 
tetno delovanje. 

Tretja zadeva, o kateri bi rad prav na kratko govoril, pa je tale: V poro- 
čilu začasnega odbora je dano naročilo, da je treba izdelati perspektivni plan 
razvoja posebnega šolstva. Ta perspektivni plan je glede prioritete nalog 
komisija za posebno šolstvo v glavnem že izdelala in je po naši sodbi izhajala 
iz zelo realnih izhodišč. Jasno je, da bi morali imeti za rešitev tega in še 
vseh drugih problemov na področjih prosvete, kulture, ostalega šolstva itd. 
ogromna sredstva. Vendar je treba začeti najprej reševati tista področja, ki 
so najbolj zaostala. Zato je komisija predlagala, da bi bilo treba do leta 1970 
zgraditi štiri nove zavode, in sicer: tistega,- o katerem je.govorila tovarišica 
Podgornikova. Ta naj bi nadomestil sedanjega višnjegorskega, logaškega in 
mekinjskega; dalje zavod za profesionalno usposabljanje debilnih mladolet- 
nikov po 14. oziroma 15. letu starosti, ki ga sploh nimamo; potem zavod in 
posebno šolo za cerebralno motorno motene invalidne otroke, ki se sedaj nikjer 
ne morejo usposabljati, in nazadnje še zavod za hudo nevrotične in osebnostno 
motene ter duševno prizadete otroke, ki se danes prav tako še nikjer ne mo- 
rejo usposabljati in habilitirati. 

Vzgojiteljem v vseh ostalih zavodih te vrste pa bi morala dati Skupščina 
trdnejšo perspektivo. Kot kaže, se tem zavodom v prihodnjih 6 letih materialni 
položaj ne bo bistveno izboljšal in bodo morali ostati tam kjer so, toda omo- 
gočiti bi jim bilo vendarle treba določene adaptacije, dozidave, izboljšanje 
opreme itd. Skratka razvijati bi bilo treba tiste možnosti, ki obstajajo v vsakem 
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zavodu, da bi se razmere normalizirale. Poleg teh zavodov pa obstaja seveda 
še vsa preostala mreža posebnega šolstva, za katero smo predvideli uresničitev 
prioritetnega načrta s pomočjo republiških sredstev. Sklad SRS za šolstvo bo 
moral pomagati z določenimi sredstvi pri investicijah zato, da bo dal spod- 
budo občinam, da bi začele graditi posebne šole tam, kjer jih danes še ni 
oziroma da bodo imele posebne šole tudi takšne občine, ki sploh še nobene 
nimajo. Teh pa je seveda na Slovenskem še zelo veliko. 

Vsi investicijski izdatki za obdobje šestih let znašajo po približni oceni 
z upoštevanjem današnjih cen 6 milijard dinarjev. Ce je toliko sredstev možno 
investirati ali ne, o tem boste morali odločiti vi. 

Končno bi v zvezi s kategorizacijo in evidenco rad predlagal samo še na- 
slednje: bojim se, da je priporočilo začasnega odbora pomanjkljivo v toliko, 
da ničesar ne pove o evidenci in kategorizaciji otrok z motnjami v osebnostnem 
razvoju in pa otrok z motnjami v vedenju; to se pravi, da ni posvečena pozor- 
nost evidenci in kategorizaciji otrok, ki izvršujejo kazniva dejanja. Za te otroke 
zvezni pravilnik o evidenci in kategorizaciji ne predvideva ničesar, čeprav 
že nekaj let ugotavljamo, da predstavlja ta pomanjkljivost pravilnika, diskri- 
minacijo do te vrste otrok. Zaradi tega predlagam, da bi pristojni organi pro- 
učili, v kakšni obliki bi se dalo to pomanjkljivost odpraviti, ali s spremembo 
zveznega pravilnika, ali z dopolnilnim republiškim predpisom, ki bi veljal 
za območje Slovenije. Ce bi se to zadevo res rešilo s kakšnim republiškim pred- 
pisom, bi bilo treba pred tem doseči soglasje socialnega zavarovanja, ker bi po 
tej ureditvi dobilo določene obveznosti, ki jih sedaj nima. Hvala lepa. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima Viktorija Janžekovič. 

Viktorija Janžekovič: Povedala bom nekaj misli o pomenu in 
potrebi razvoja posebnega šolstva. 

Zakaj uvajamo posebno šolstvo? V posebnih šolah za mentalno prizadeto 
mladino poskušamo razviti v gojencih tiste dispozicije, ki jih je mogoče raz- 
viti. S tem jih usposabljamo za samostojno življenje in delo v družbi. In denar, 
ki ga potroši družba za vzgojo razvojno prizadete mladine, ni nikakršna senti- 
mentalna socialna dajatev, temveč je ekonomsko upravičena investicija, saj 
je 94l0/o otrok po dokončanem učno-vzgojnem procesu usposobljenih za življenje 
in delo, s katerim povrnejo skupnosti njeno podporo za svoj razvoj. Seveda 
ostaja žal odprto vprašanje tistih 6*Vo otrok, ki so tako močno prizadeti, da 
jih s posebnim učno-vzgojnim delom ne moremo usposobiti. Ti otroci niso več 
pedagoški, temveč socialno-zdravstveni problem. Tudi zanje bi morali poskrbeti! 

Tudi v Celju bomo morali bolj sistematično zagotoviti posebnemu šolstvu 
materialne pogoje. Naša posebna šola gostuje sedaj v I. osnovni šoli, pouk pote- 
ka v treh izmenah in pred vrati je že četrta izmena, če bi bila mogoča. 

Glede gradnje posebne šole v Celju pa je stanje naslednje: Tovarišica pod- 
predsednica občinske skupščine mi je pred nekaj dnevi povedala, da bo občina 
Celje prispevala za njeno gradnjo 33 °/o sredstev, sosednje občine, ki so za to 
gradnjo prav tako zelo zainteresirane, bodo prispevale enak delež. Ostalih 33 #/o 
pričakujejo občine od republike. 

V zadnjih treh letih pospešeno izvajajo kategorizacijo duševno prizadetih, 
otrok. Njih število ni majhno, saj je bilo v obdobju od leta 1961 do leta 1Q64 
obravnavanih v Celju 457 otrok. Komisija je ugotovila, da je bilo od tega šte- 
vila 128 otrok debilnih, 185 mejnih primerov, imbecilov 19, idiotov 9, telesnih 
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invalidov 19, kombinirani defekti 28, slepih 6, gluhih 8, nekaj otrok pa je bilo 
naglušnih. 

Ze sedanje število evidentiranih in kategoriziranih otrok nam jasno pove, 
da je v Celju nujno potrebno zgraditi habilitacijski center z dovolj prostorno 
in dobro opremljeno posebno šolo, ki bi zadoščala potrebam domače občine, 
in ki bo matična šola za posebne oddelke v ostalih občinah. Potem bi vzgojno- 
izobraževalno delo lahko razdelili v dopoldanski pouk in v popoldansko prak- 
tično delo v učno-proizvodnih delavnicah. Posebno šolo v Celju je obiskovalo 
v šolskem letu 1963/64 235 otrok, od tega jih je bilo v domu Ivanke Uranjekove 
s celotno skrbo 67. V šolskem letu 1964/65 obiskuje šolo 240 otrok, od teh jih 
je 65 nastanjenih v domu. Posamezni oddelki so priključeni osnovnim šolam v 
Vojniku, Žalcu in Dobrni. Več kot sto prijavljenih otrok pa šole ne morejo 
sprejeti in zato obiskujejo normalne osnovne šole, kjer obsedi j o v prvem ali 
drugem razredu. Vendar pa se družbena skrb za razvojno prizadeto mladino 
ne bi smela omejiti le na posebne šole, v katere zajemamo otroke od 7. do 16. 
leta. Čeprav dosegajo zavodi lepe učno-vzgojne uspehe, naša skrb za mlade 
ljudi ne bi smela prenehati ob njihovem odhodu iz zavoda. Misliti bi morali 
na neposredno toda obzirno nadzorstvo njihovega nadaljnjega razvoja in jim 
omogočiti kar najugodnejše življenjske in delovne pogoje. Sredstva, ki jih 
daje in bo dajala skupnost za mentalno prizadete otroke, vsekakor niso majhna. 
Se več pa jih bo treba, da bomo lahko povsod strokovno in načrtno razvili 
posebno šolstvo. Prepričana sem, da se naša družba razvija tako, da ne raste 
le njen materialni standard, temveč tudi njena humana socialistična zavest; 
nekakšen moralni standard, če smem tako reči in da lahko postavimo temelje 
za delo v pričakovanju moralne in materialne podpore vse družbe. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanka Francka Vidovič. 

Francka Vidovič: V zakonodaji, ki ureja družbeno skrb za psiho- 
fizično prizadeto mladino, smo v zadnjih letih mnogo storili. V mislih imam 
zlasti enega izmed juridičnih temeljev; to je zakon o kategorizaciji otrok z 
motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Iz poročila o stanju posebnega 
šolstva v naši republiki pa je med drugim tudi razvidno, v kolikšnem obsegu 
smo doslej izvedli s tem zakonom zahtevano kategorizacijo. 

Nimam namena razpravljati o težavah, ki so doslej preprečevale popolno 
izvedbo kategorizacije. Predpostavljam, da te težave niso tako velike, da jih 
ne bi mogli prej ali slej brez večjih naporov premagati. 

Ustavila bi se rada pri načrtovanju posebnih vzgojno-izobraževalnih usta- 
nov v naši republiki. Oprostite mi prosim, če bom kakšno besedo ali misel po- 
novila, o čemer sta že govorila tovariša Fusilli in dr. Bavcon. 

Stanje v celjskem okraju je naslednje: Po sedemletnem načrtu predvi- 
devamo izgradnjo habilitacijskega središča, v .katerega bi vključevali tudi 
učence iz sedanjih samostojnih posebnih osnovnih šol v Dobrni, Laškem, Ro- 
gaški Slatini, Sevnici, Šoštanju, Velenju in Vojniku. Posebne osnovne šole bi 
torej iz celjske okolice obiskovali samo učenci do 4. razreda, potem pa bi ti 
nadaljevali šolanje v višjih razredih v Celju. Za naše možnosti bi bila taka 
ureditev z ekonomskega kot pedagoškega vidika najracionalnejša. Celjsko ha- 
bilitacijsko središče ne bi moglo vključevati vseh učencev iz nižje organiziranih 
šol z območja vsega okraja. Zato se pri ustanavljanju tega habilitacijskega 
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središča razvija medobčinsko sodelovanje. S tem pa še ni rešeno vprašanje 
celotne mreže posebnih osnovnih šol. Glede tega podpiram že izneseni predlog. 

Posamezni kategorizacij ski centri že imajo podatke o številu in vrstah 
psihofizično prizadete mladine. Bilo bi pa koristno, da bi na osnovi teh po- 
datkov Republiški sekretariat za šolstvo izdelal osnutek republiške mreže, cen- 
tralnih in podružničnih posebnih vzgojno izobraževalnih ustanov. Ko bi bil 
tak osnutek izdelan z upoštevanjem gospodarskih, geografskih, defektoloških 
in drugih okoliščin, bi ga posredovali vsem občinskim skupščinam. Republiški 
sekretariat za šolstvo bi moral na taki osnovi bolj sistematično in dosledno 
skrbeti in spodbujati razvoj posebnega šolstva v vsej republiki. Taka skrb 
pristojnega republiškega organa se mi zdi nujno potrebna, ker bi bilo ob te- 
žavah, ki jih imajo komune že z rednim šolstvom, iluzorno pričakovati za- 
devnih pobud od spodaj. Pri tem seveda ne gre samo za mrežo običajnih po- 
sebnih osnovnih šol, ampak za vse vrste vzgojno-izobraževalnih ustanov za 
psihofizično prizadeto mladino, vključno do ustanov za psihopatsko prizadeto 
mladino, ki jih sploh še nimamo. 

Izrecno pa poudarjam potrebo po predšolskih ustanovah za otroke z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju. Ob dejstvu, da smo po številu pred- 
šolskih ustanov za normalne otroke v jugoslovanskem merilu menda na pred- 
zadnjem mestu v Evropi, bi morda kdo oporekal moji zahtevi za ustanavljanje 
predšolskih ustanov za defektne otroke, češ da moramo najprej urediti vpra- 
šanje predšolskih ustanov za normalne otroke. Menim, da je razpravljanje 
o prioriteti nepotrebno, kajti prav vsi natančno vemo, da moramo na eni strani 
nujno povečati število predšolskih ustanov za normalne otroke, na drugi strani 
pa moramo nujno začeti ustanavljati tudi predšolske ustanove za otroke z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju, čeprav najprej samo v večjih mestih. 

Ko razpravljamo o razmerah v posebnem šolstvu in o njegovem bodočem 
razvoju, je prav, da se zavedamo, da se mora pričeti habilitacijski proces pri 
psihofizično prizadetem otroku čimprej, da bi tako lahko v čim večji meri 
dosegli končni smoter delovne adaptacije psihofizično prizadetega mladinca ali 
mladinke na ustreznem delovnem mestu. Tako urejanje zadeve ni samo eko- 
nomsko utemeljeno, ampak je tudi izraz socialističnega humanizma, saj gre 
za pomoč tistim, ki jih je narava tako ali drugače fizično ali psihično prizadela. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovadiš Vojko Jagodič, pred- 
stavnik društva defektologov. 

Vojko Jagodič: Tovarišice in tovariši! V zvezi z današnjo razpravo 
bom povedal samo nekaj misli o problemu kadrov. Iz poročila začasnega od- 
bora za proučevanje varstva otrok in mladine je razvidno, da se je posebno 
šolstvo razvijalo počasneje od ostalih področij družbenih služb. Na podlagi 
poročila o tej problematiki, ki ga je pripravil Republiški sekretariat za šolstvo 
in podatkov, ki so jih danes navedli nekateri govorniki, lahko ugotovimo, da 
se zadnje čase pospešeno skuša reševati te probleme in da bomo s predvide- 
nimi programi, če bodo realizirani, lahko kar zadovoljni. Seveda ne smemo pri 
tem pozabiti na dejstvo, da je glavni pogoj za uspešen razvoj posebnega šol- 
stva predvsem v kadrih in sicer v specializiranih pedagoških kadrih. Zelo škod- 
ljivo bi bilo, če bi v izboljšanih delovnih pogojih, ki se nam obetajo, morali 
nadaljevati z improvizacijo in diletantizmom, kot to danes v zelo veliki meri 
delamo. Menim, da se celoten razvoj posebnega šolstva ni premaknil naprej 
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predvsem zato, ker se je posvečalo strokovni kvalifikaciji pedagoškega osebja 
v ustanovah posebnega šolstva premalo pozornosti. Za to je brez dvoma tudi 
več objektivnih vzrokov, ne samo subjektivnih. Eden je prav gotovo ta, da je 
prodiralo predvsem le spoznanje, da je treba razvojno motene otroke s po- 
sebnim vzgajanjem in izobraževanjem usposobiti za koristno družbeno in go- 
spodarsko življenje in da so materialni izdatki, ki jih za to vlagamo, vsekakor 
tudi gospodarno naloženi. Skratka, zasledovalo se je le gospodarske smotre. 

Danes je že povsod prodrlo mnenje, da se da z ustreznim zdravljenjem in 
vzgajanjem odstraniti razvojne motnje do take mere oziroma tako uspešno, 
da ti otroci ne bodo ostali vse življenje v breme družbi. Iz tega spoznanja 
izvira tudi nova skrb za fizično in psihično moteno mladino. Ta skrb ima nam- 
reč to značilnost, da je vse bolj stalna in da se postopoma širi. Zato je tudi 
razumljivo, da so napori za dosego ustreznih pogojev vse večji in da se je 
obveznost osnovnega vzgajanja, izobraževanja in delovnega usposabljanja raz- 
vojno prizadete mladine tudi uzakonila, zaradi česar se bo tudi število ustanov 
posebnega šolstva večalo iz leta v leto. Kot vam je znano, delajo v posebnih 
vzgojnih ustanovah specializirani pedagogi-defektologi, bodisi kot učitelji, bo- 
disi kot vzgojitelji. Pri njihovem delu jim pomagajo, oziroma sodelujejo z njimi 
zdravniki, psihologi, socialni delavci in tudi drugi strokovnjaki. Prav zaradi 
tega sodelovanja sta pomen in odgovornost defektologov danes mnogo večja 
in je zato tudi potreba po strokovnosti teh kadrov mnogo večja, kot je bila 
kdaj koli do sedaj. 

Na osnovi teh ugotovitev bomo verjetno laže razumeli, da je kadrovski 
problem na področju posebnega šolstva pereč. Iz materiala, ki ga imate, je 
razvidno, da nam že glede na obstoječe kapacitete posebnega šolstva, to se 
pravi pri trenutnem stanju, manjka 296 defektologov. Tak primanjkljaj nam 
ni moglo pokriti niti štavilo vseh diplomantov višje pedagoške šole, ki so diplo- 
mirali v zadnjih desetih letih. Ta ugotovitev je brez dvoma zelo značilna in je 
prav škoda, da ni o njej v materialih podrobnejše analize. Če k tem defekto- 
logom, ki jih pri trenutnem stanju posebnega šolstva danes niti ni dovolj, 
dodamo še polovico od 417 pedagogov, ki delajo v ustanovah posebnega šol- 
stva brez ustrezne defektološke izobrazbe, potem nam trenutno manjka pri- 
bližno 500 kvalificiranih defektologov. Sedaj absolvira vsako leto na defekto- 
loškem oddelku Višje pedagoške šole v Ljubljani do 15 diplomantov. Mislim, 
da potem ni težko izračunati, v koliko letih bi ob takem tempu s kakršnim 
dokončujejo študije krili današnje potrebe. In če pri tem upoštevamo še to, 
da za naslednjih sedem let predvidevamo izdatno povečanje kapacitet posebnih 
šol in zavodov, moramo računati, da bo vzporedno s tem povečanjem rastla 
brez dvoma tudi potreba po specializiranih pedagoških kadrih. Kje so vzroki 
takega kadrovskega primanjkljaja? V razpravah o tem problemu se najpo- 
gosteje omenja potreba po spremembi politike štipendiranja in se v splošnem 
ugotavlja, da so sedanje štipendije prenizke in zato premalo stimulativne, ker 
terjajo od štipendista še dodatno delovno obveznost za kritje tekočih življenj- 
skih potreb. Dokaz nestimulativnosti sedanjih štipendij je podatek, da na raz- 
pisane štipendije ni dovolj odziva in da je vpis za izredni'študij večji od red- 
nega študija. Kolikor menimo, da je dovolj, da rešujemo primanjkljaj defekto- 
loških kadrov s štipendiranjem, bo pač treba sedanje štipendije, povečati. Zato 
lahko v celoti soglašamo s predlogom, da je treba sistem štipendiranja defekto- 
loških kadrov na vsak način izpopolniti tako, kot je to predlagano v poročilu 
začasnega odbora. Seveda pa bo treba pri tem, kakor je bilo prav lepo pove- 
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dano že v razpravah posameznih diskutantov, posvetiti posebno pozornost 
tistim kategorijam defektologov, ki jih največ primanjkuje, to je ortopedago- 
gom za mentalno prizadete, vedenjsko in osebnostno motene ter za fizično 
invalidne otroke. V razpravah je bil omenjen še en zelo tehten'vzrok za ne- 
zadosten odziv na razne razpise. Kot vzrok za nezasedena delovna mesta po- 
gosto omenjajo tudi slabe delovne pogoje. En dokaz je prav gotovo ta, da so 
največje težave s kadri v tistih zavodih, kjer so delovni pogoji najbolj ne- 
ustrezni. Kot primer navajam ustanove za osebnostno moteno mladino. O po- 
ložaju teh zavodov ste že dosti čuli. Vse te ustanove delajo v neustreznih ozi- 
roma v zasilnih zgradbah. Delo s psihofizično prizadetimi otroci pa ni lahko in 
je energijo, ki jo defektolog vloži v to delo, zelo težko obnavljati. In če se k 
temu dejstvu pridružijo še take osnovne pomanjkljivosti, kot so zasilna sta- 
novanja, nizki osebni dohodki, kar je bilo oboje danes že omenjeno, potem 
neustrezne lokacije teh ustanov in če vsemu temu botruje še neperspektivnost, 
o kateri ste danes tudi že čuli, potem si je res težko predstavljati delavca, ki 
ne bi pomislil tudi nase in na svojo družino. Zato v teh ustanovah tudi niso 
redki pojavi fluktuacije. Vse dosedanje analize tega pojava so pokazale, da 
moramo iskati vzroke v pretežni meri prav v naštetih potaanjkljivostih, to se 
pravi v povsem nemogočih delovnih pogojih in prenizkem osebnem standardu, 
ki pedagogu-Specialistu onemogoča, da bi se obdržal na taki strokovni in oseb- 
nostni ravni, ki mu je za uspešno delo oziroma ugodno osebno počutje ne- 
ogibno potrebna. 

Zato smatram, da bomo napravili nepopravljivo napako v realizaciji per- 
spektivnega plana razvoja posebnega šolstva, če bomo pozabili na defektologa 
kot človeka in če hkrati s širjenjem kapacitet ne bomo ustvarjali tudi za njego- 
vo delo in osebne potrebe ustreznih pogojev. Zato lahko povsem soglašamo, 
da za dosego humanih in praktičnih smotrov posebnega šolstva ni dovolj samo 
zagotoviti kadre, temveč je treba kadrom izboljšati materialni položaj, z zago- 
tavljanjem primernih stanovanj in osebnih dohodkov ter tudi z družbenim pri- 
znanjem tega specialnega pedagoškega dela. 

Tu sem si zabeležil še neko misel. Ko govorimo o teh stvareh, oziroma 
o problematiki defektoloških kadrov, ne bi radi vzbudili vtisa, da zagovarjamo 
izjeme ali da zahtevamo prednosti v zvezi z delovnimi pogoji, kot si tudi ne 
želimo naprtiti očitka, češ kaj sploh hočete, saj so tudi na drugih področjih 
pedagoškega dela podobne razmere. 

Tu bi omenil ugotovitve VIII. kongresa ZKJ, ki so vsem znane. Bilo- je ugo- 
tovljeno1, da razmere, v katerih delajo naši učitelji, niso dobre, da so učitelji 
na vseh šolah bolj ali manj slabo nagrajevani, kar seveda vpliva na njihovo 
nerazpoloženje, zaradi česar trpi tudi vzgoja mladine. Če je to res, bi potem 
rad pripomnil, da veljajo te ugotovitve trikrat podčrtano tudi za pretežno 
večino ustanov posebnega šolstva. 

Torej s tem, kar sem povedal, nisem izrazil samo svojega osebnega mne- 
nja, pač pa sem povedal nekaj misli, ki so bile že mnogokrat povedane na 
različnih sestankih in zborih defektologov z željo, da bi jim naša Skupščina 
v bodoče posvetila več pozornosti in bolj prisluhnila težavam, v katerih se 
nahaja naše posebno šolstvo. Hvala lepa. 

Predsednik Ivo Tavčar: Želi še kdo razpravljati? Besedo ima po- 
slanka Tilka Sašek. 
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Tilka Sašek: Ne bi rada govorila o pomenu in vlogi posebnega šol- 
stva, kajti o tem je bilo danes veliko govora. Vendar ne morem mimo vsega, 
in se bom zaustavila pri financiranju tistih šol, ki vzgajajo in izobražujejo 
otroke z območij več občin. 

V novomeški občini imamo posebno šolo, ki zajema otroke iz štirih do- 
lenjskih in dveh zasavskih občin. V praksi se je v pretežni meri že uveljavil 
dotok sredstev za osnovno dejavnost šole, medtem ko pa nastajajo zelo velike 
težave pri plačevanju oskrbnine za otroke, ki živijo v internatu pri posebni šoli. 

Preden se bom dotaknila problema financiranja, pa vam bom prav na 
kratko povedala, kakšen je ta internat in kakšno je v njem življenje otrok. 

V internatu sta dve spalnici za 35 otrok, ki merita 91 kvadratnih metrov. 
V teh dveh spalnicah je 25 postelj za vseh 35 otrok, tako da jih leži nekaj kar 
po dvoje na eni postelji. V spalnicah ni omar, niti nočnih omaric, ker pač ni 
prostora. Postelje so v sobah postavljene v dve vrsti, tako da otroci lezejo 
na svoja ležišča preko prve vrste. Na hodnikih je nekaj omar, menim, da so 
tri, kjer teh 35 otrok hrani svoja oblačila in pa 2 odprti polici, kjer izgubljajo 
svoje čevlje, tako da je vsako jutro jok in stok, ker otroci ne morejo najti 
svojih čevljev. Ko že govorimo o težavah učiteljev posebnega šolstva, ki jih 
imajo z otroci, potem lahko razumete, da za otroka sedmih let starosti, ko še 
nima nobenih delovnih navad, tudi samo iskanje čevljev povzroča vsako jutro 
velike težave, posebej pa še potem oblačenje in obuvanje. 

V internatu je za vseh 35 otrok ena sama kopalnica z eno banjo in pa eno 
stranišče. Za dnevni prostor imajo na razpolago eno sobo, v kateri pa je do- 
poldne tudi učilnica. To učilnico uporabljajo ob času malic, kosila, večerje in 
zajtrka tudi za jedilnico. 

Nazorno sem prikazala razmere v tem internatu. Ob tem se mi zdi, da je 
ravno glede na pomen posebnega šolstva pa za otroke in učitelje ter vzgojitelje, 
ki morajo živeti v teh šolah in internatih, tako stanje nevzdržno. Te razmere 
predstavljajo tudi nepravilen odnos do staršev, ki z nekakšnim zaupanjem pre- 
dajajo svoje otroke v posebne šole. 

Ob vsem tem pa ostaja še naprej odprto vprašanje gradnje nove posebne 
šole v Novem mestu. Tukaj, na šestnajsti strani je navedeno, da sodelujejo pri 
financiranju gradnje vseh posebnih vzgojnih in izobraževalnih zavodov tiste 
občine, iz katerih bodo prihajali v to šolo tudi učenci. To se pravi, da imamo 
sofinanciranje. Ob tej priložnosti sem se pogovarjala s tovariši iz naše občine 
in smo ugotovili, da bi bila novomeška občina sposobna zagotoviti za gradnjo 
te šole tretjino sredstev, vendar jih več kot toliko ne bi mogla zbrati, ker ostale 
občine, to so Trebnje, Metlika in Črnomelj nimajo sredstev. Obe zasavski občini, 
Brežice in Krško, ki sta ekonomsko bolj razviti kot na primer belokranjski 
občini ali trebanjska, pa nikakor ne nameravata sodelovati pri gradnji, ker 
bi bila ta šola za njihove otroke preveč oddaljena. 

Ob vsem tem bi rada povedala še nekaj besed o odnosih z zavodi za so- 
cialno zavarovanje. Namreč, tudi zavodi za socialno zavarovanje plačujejo na 
osnovi različnih kriterijev določene prispevke za otroke, ki živijo v internatih. 
Zavodi za socialno zavarovanje v ljubljanskem okraju plačujejo za otroke, ki 
živijo v internatih posebnih šol tudi dodatke za obleko, medtem ko celjski za- 
vodi ta dodatek v višini 500 dinarjev odbijajo od oskrbnega dneva, in se nema- 
lokrat zgodi, da mora šola že ob tako majhnih sredstvih za materialne izdatke, 
kupovati otrokom tudi oblačila. Pri nas v dolenjskih občinah nastajajo v zvezi 
s socialnim zavarovanjem še posebni problemi, ker nimamo urejenega zava- 
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rovanja kmetov in morajo tisti starši, ki niso splošno socialno zavarovani, plačati 
polovico vseh stroškov bivanja v internatu, drugo polovico stroškov pa plača 
občina. Verjetno vsi poznate, v kakšnih razmerah živi kmečko prebivalstvo na 
Dolenjskem, da je tu še vedno precejšnja zaostalost. Kmečki ljudje se še ne 
zaposlujejo, in pomeni konec koncev življenjski standard že to, da se človek 
lahko nekje zaposli. Tisti, ki niso zaposleni, izredno težko plačajo oskrbnino, 
pa čeprav znaša ta samo osem tisoč dinarjev na mesec. Teh 8000 dinarjev pred- 
stavlja za kmečkega človeka veliko breme, če ga mora vsak mesec redno plače- 
vati. Poleg psihološke prizadetosti, da je otrok v posebni šoli, se morajo taki 
starši še ubadati s skrbjo, kje dobiti sredstva, da plačajo oskrbnino za svojega 
otroka. Marsikdo je za več mesecev dolžan in ne ve, kako bi te svoje dolgove 
poravnal. 

Z uvedbo splošnega kmečkega zavarovanja bi ta problem deloma odpadel. 
Starši bi sicer plačevali zavarovalne premije, vendar se bi potem njihovi otroci 
lahko šolali in živeli v domovih posebnih šol. 

Ne vem, morda je odveč, vendar želim in prosim zbor, da bi med svojimi 
stališči poudaril tudi pomen kmečkega zavarovanja, ki naj ga čimprej uredijo 
tiste občine, ki splošnega zavarovanja za kmečko prebivalstvo še nimajo ure- 
jenega, ker bo to v veliko korist staršem pri reševanju njihovih problemov 
v zvezi z otroci, ki se šolajo v posebnih šolah. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Stane Vrhovec. 

Stane Vrhovec: S svojo razpravo bi pravzaprav rad podprl pripombe 
tovarišice Podgornikove. V zvezi z izvajanji tovariša Fusilla pa mislim, da bi 
bilo treba zadevo še proučiti. 

Prvo pripombo stavljam zaradi naslednje sporne besede: koliko se v po- 
vprečju razlikujejo posamezni kraji v odstotku duševno zaostalih otrok, ki jih 
je treba šolati v posebnih šolah — namreč podatki komisij za kategorizacijo 
otrok so zelo različni — in kakšni posebni vzroki vplivajo na velike razlike. Ce 
je navzoč predstavnik kakšne take komisije, bo morda to lahko pojasnil. Ob 
primerjavi podatkov s posameznih šol in v razgovoru s prosvetnimi delavci 
lahko ugotovimo, da so mnenja različna in sicer so tudi taka, ki niso v skladu 
z nameni posebnega šolstva in šolske reforme nasploh. Vzemimo primer: na 
podružnični šoli, ki ima približno 50 otrok, meni upravitelj, da bi bilo treba 
skoraj šestino teh otrok šolati v posebnih šolah. Matična šola, ki pa nadaljuje 
šolanje istih otrok, pa ugotavlja, da je takih otrok največ 5%. Neka druga 
popolna osnovna šola računa z 2 do 3 °/o takih otrok. Ravnatelj popolne osnovne 
šole ugotavlja, da so sicer redki posamezni prosvetni delavci, ki so priporočali 
otrokom posebno šolanje, kakor hitro šo se pokazale težave pri napredovanju. 
Vzroki zaostajanja so predsvem v neurejenih družinskih razmerah, v slabem 
okolju, v pomanjkljivem otroškem varstvu in podobno, nikakor pa ne vedno 
v prirojeni umski zaostalosti. Večina prosvetnih delavcev pa pravilno misli, 
da so posebne šole namenjene tisti mladini, ki jo je mogoče le s posebnimi, 
morda bolj enostransko usmerjenimi napori usposobiti za življenje, da ne osta- 
nejo za stalno v breme družbi. Torej vsako odstopanje od takih načel bi pome- 
nilo odvzemanje mladini tistega običajnega okolja, ki je sposobno ustvariti 
iz nje vsestransko oblikovane državljane. Večja skrb pri obravnavanju teh zadev 
bo torej odstranjevala vse nepravilne težnje, katere bi lahko vplivale na delo 
komisij za kategorizacije otrok. 
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Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Prosim! 
Besedo ima Zora Šemrl. 

Zora Šemrl: O razmerah na Gorenjskem še ni nihče nič povedal. Ne 
bom povedala nič posebnega. Tudi pri nas na Gorenjskem je veliko teh pro- 
blemov. Naši defektologi, s katerimi smo v stiku, so izdelali sedemletni program 
razvoja posebnega šolstva, ki pa so ga na občinskih skupščinah sprejeli bolj zara- 
di osebnih motivov, kot pa na osnovi materialnih in kadrovskih pokazateljev in 
potreb. Bili so mnenja, da bi morali vprašanje razvoja posebnega šolstva reše- 
vati v okviru bazenov, ker so prizadeti otroci čustveno bolj navezani na ljudi 
iz domačega kraja itd. Razmere pa so danes take, da imajo baje v Kamni 
gorici celo otroke iz Čakovca in Pazina. Pri nas navajamo otroka k opravljanju 
kmetijskih del, ko pa se bo vrnil v Čakovec, se najbrž ne bo mogel zaposliti 
v tekstilni tovarni in verjetno tudi ne v kakšni mehanični delavnici, temveč 
bo moral iti v kmetijski obrat. Stvar je v tem, da se delovni pogoji v obeh 
krajih močno razlikujejo. Ali pa obratno, naši otroci se šolajo v Planini in 
še v drugih krajih, katerih okolje se popolnoma razlikuje od našega na Gorenj- 
skem. Zaradi tega predvidevajo, da bi bila bodoča posebna šola v Kranju tako 
urejena, da bi lahko v njej izobraževali s podaljšano učno obveznostjo otroke 
tudi za določena delovna mesta, in sicer za tista, ki so na Gorenjskem najpogo- 
stejša. To so na primer delovna mesta v lesni in tekstilni industriji, gostinstvu 
in še nekaterih drugih panogah gospodarstva, za katera so se zmožni usposobiti. 
Ta šola bi morala imeti tudi ustrezen pedagoški kader, ki bi nudil pomoč šolam 
v ostalih krajih, kjer so le nižji razredi. Potem bi bila tudi pomoč gojencem 
lahko večja, ker ugotavljajo, da se gojenci radi vračajo nazaj v šolo, posebno še 
zaradi tega, ker najdejo navadno samo v njej razumevanje. Ti vzgojitelji bi 
lahko nudili nasvete tudi vsem ostalim, ki delajo pozneje s temi otroki. Vemo, 
da so ti otroci, ko pridejo iz šol na delovna mesta, največkrat predmet zasme- 
hovanja, norčevanja in celo zaničevanja. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala. Prosim. Besedo ima Marijan Pavčič. 

Marijan Pavčič: Tovarišice in tovariši poslanci, tovariš predsednik. 
Dovolite mi, da poskusim zelo na kratko odgovoriti zlasti na vprašanje, ki je 
vzniknilo tako rekoč v zadnjem trenutku. Vprašanje se je namreč glasilo, kako 
velik je odstotek otrok z motnjami v vedenju oziroma z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju. 

Imamo zvezni pravilnik o kategorizaciji in evidenci teh otrok. Za izvršitev 
teh nalog pa so zadolžene posebne strokovne komisije, v katerih so sami visoko 
kvalificirani strokovnjaki, ki so dolžni s polnim čutom odgovornosti proučiti 
vsakega posameznega otroka in iz medicinskega, psihološkega, pedagoškega in 
socialnega stališča ugotoviti njegovo telesno in duševno stanje, Na podlagi 
skupnih ugotovitev doženejo njegove značilnosti ter končno ocenijo ali je otrok 
dejansko telesno ali duševno tako prizadet, da neogibno potrebuje posebno 
družbeno pomoč v obliki posebnega šolanja ali v obliki nastanitve v ustreznem 
zavodu za izobraževanje, vzgajanje ali zdravljenje. Šele v takem primeru oce- 
nijo otroka za razvojno prizadetega. Osnovne šole pa običajno spremljajo otroke 
brez kakršne koli poprejšnje detekcije in zato ne morejo takoj ugotoviti, iz 
kakšnih vzrokov otroci ne uspevajo. Pogosto se dogaja, ne le na deželi, ampak 
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tudi celo v Ljubljani, da so posamezne šole oziroma posamezni učiteljski zbori 
v tem pogledu zelo rigorozni ali pa preširoki. Na neki ljubljanski šoli je bilo 
pred dvema letoma prijavljenih od približno tisoč otrok kar preko dvesto za 
kategorizacijo. Komisija za kategorizacijo je te otroke pričela pregledovati in 
je ugotovila, da vrsta otrok sploh ne sodi v predvidene kategorije, kar je zlasti 
veljalo za otroke, ki so izgledali vedenjsko in mentalno prizadeti. Otroke so 
morali začeti odklanjati, kar je seveda povzročilo občini velike izdatke. Zaradi 
tega so se potem odločili za izvajanje nekakšne poprejšnje detekcije, ki sta jo 
opravila socialni delavec in psiholog tako, da sta šla najprej v šolo in v spro- 
ščenem razgovoru z otroki ter po pregledu njihovih dokumentov ugotavljala, 
katere otroke bi bilo treba na vsak način obravnavati pred komisijo. Prav 
gotovo je, da so podatki v gradivu dokaj povprečni, da temeljijo v glavnem 
na povprečkih in da so ponekod odstotki določenih kategorij prizadetih otrok 
precej višji, drugod pa tudi nižji. Povprečni odstotki pa so prav gotovo večji 
v tistih krajih, kjer so ljudje gosteje naseljeni in kjer se pri otrocih pogosteje 
pojavljajo očitnejše motnje v vedenju in osebnosti. 

Drugo vprašanje, ki ga želim omeniti, je vprašanje kvalitete dela v posebnih 
šolah oziroma zavodih. Že tovariš Jagodič in ostali govorniki so poudarili raz- 
meroma visoko fluktuacijo kadrov, ki je zlasti močna v posebnih zavodih za 
vzgojo problematične mladine. Iz leta v leto prirejamo različne tečaje, didak- 
tične, psihološke in pedagoške, kjer obdelujemo problematiko;, ki zadeva učne 
in vzgojiteljske prijeme. Toda verjemite mi, vsako leto imamo pred seboj druge 
obraze. Take razmere, hočeš nočeš onemogočajo sistematično delo, s katerim 
hočemo napraviti korak naprej na tem področju, pogosto pa smo prisiljeni, 
da govorimo o stvareh, ki jim mnogi od teh poslušalcev niso kos ali pa moramo 
pričenjati vedno znova. 

Na posameznih zavodih imamo vsaj po enega strokovnjaka, veliko pa je 
tudi takih zavodov, ki nimajo niti enega specializiranega defektologa, ki bi bil 
s svojim znanjem in s svojo razgledanostjo sposoben pomagati kolegom. To so 
brez dvoma dokajšnji problemi, s katerimi se moramo ukvarjati. 

So pa tudi problemi materialnega značaja. Opozoril bi vas rad samo na tole: 
mentalno prizadeti otroci nujno potrebujejo posebne učbenike, zlasti berila. 
Teh sicer ne bi bilo težko po ustreznih metodičnih načelih sestaviti. Problem 
pa je v premajhni nakladi, kajti veste, kakšni so problemi še z nakladami 
učbenikov, ki znašajo po deset tisoč izvodov. Nam pa so potrebne naklade od 
tisoč do dva tisoč izvodov. Ce bi bile naklade večje, bi knjige seveda vrsto let 
ležale neprodane; takega tveganja pa naše založbe ne bi hotele prevzeti. Obstaja 
sicer nekaj lažjih načinov razmnoževanja, ki so primerni zlasti za učence, ki 
začenjajo brati, toda naši zavodi niso tehnično opremljeni niti za tak način 
razmnoževanja. Marsikje si pomagajo z razmnoževalnimi aparati in pisalnimi 
stroji. Priskrbeli so si celo poseben pisalni stroj z večjimi črkami in podobno. 
Toda ti primeri so že kar pogumne improvizacije, kajti najčešče si še vedno 
pomagajo tako, da pišejo na roko, pri čemer uporabljajo karbonski papir. Z 
nakupovanjem avdiovizualnih sredstev so se razmere posebno v zadnjih letih 
precej popravile in moramo priznati, da so v tem pogledu ustanovitelji in 
financerji posebnih šol in zavodov pokazali precej posluha za te potrebe. Vse- 
kakor pa moram poudariti, da smo glede prostorov, glede didaktičnih in izobra- 
ževalnih sredstev ter glede kadrov še vedno v zelo velikih težavah in je kritika, 
ki jo lahko pogosto slišimo o slabostih in pomanjkljivostih posebnega šolstva 
upravičena. Ta kritika je pogosto zelo boleča za vse tiste prizadevne delavce, 
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ki se z vsemi svojimi silami trudijo, da bi se stvari izboljšale, jih je pa seveda 
premalo, in ne morejo biti vsem problemom kos. 

Predsednik Ivo Tavčar : Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) 
Če ne, bi zaključil razpravo z ugotovitvijo, da je današnja razprava potrdila 
stališča, ki jih je pripravil odbor, in osvetila osnovne probleme posebnega šol- 
stva. Osebno pa imam zoper določene predloge pomisleke, ker menim, da še ne 
zagotavljajo stanovi tosti in urejenosti. Dvomim tudi, da bi bili taki predlogi 
lahko izhodišča za nadaljnje obravnavanje teh zadev. Zdi se mi, da predlogi ne 
temeljijo na nekaterih osnovnih izhodiščih, ki so dana tudi v predlogu zveznega 
zakona o zavodih, da namreč ne izhajajo iz načel samoupravljanja i'n dohodka. 
Sicer si moramo biti na jasnem, da bomo imeli še vedno težnje, da se bo kdo 
hotel znebiti teh zavodov, bodisi občina, okraj ali republika. Toda bistveno je 
to, da v zakonu povsem jasno povemo, kakšne in katere naloge je kdo dolžan 
financirati, ne glede na to, v kateri občini se zavod nahaja. Z današnjimi ugoto- 
vitvami in predlogom pa prihajamo do takega stanja, da je občina dolžna finan- 
cirati zavod, če se ta nahaja na njenem območju, sicer pa dejavnosti teh zavodov 
ni dolžna sofinancirati, kar naj stori potem republika. To pa ni prav! To načelo 
najbrž spodbuja občine k temu, da na svojem območju nimajo nobenega takega 
zavoda. Zato se zlasti postavlja vprašanje, kakšen bo prihodnji razvoj posebnega 
šolstva in kdo bo ustanovitelj teh zavodov. Mi pa moramo postaviti naše zavode 
na takšno osnovo, da ne bo zavod nobeni občini v breme, ampak prej v korist. 
Tak položaj pa si moramo ustvariti samo na ta način, če jasno določimo naloge. 
Vsi namreč vemo, da je treba določene naloge, družbene potrebe ali potrebe 
posameznika financirati iz osebne ali iz družbene potrošnje. Če smo se za 
nekatere zadeve odločili, da jih bomo financirali iz skupne potrošnje, je 
treba tudi jasno povedati, kateri nosilci te skupne potrošnje so jih dolžni finan- 
cirati. In če se dogovorimo, da so to občine, potem so se občine dolžne tega 
tudi držati. Tako pa govore, da tak način ni sprejemljiv, ker bomo potem 
pošiljali račune in zaračunavali šolnino, ne zavedajo pa se, da tudi tu velja- 
jo enaka načela kot na drugih področjih, kjer se temu nihče ne čudi; če gre 
nekdo v bolnišnico, mora nekdo zanj plačati oskrbnino in stroške zdravljenja. 
Natančno vsi vemo, kdo dobi račun. Mislim, da je treba tudi v teh primerih 
jasno povedati, kdo dobi račun in kdo ga je dolžan plačati. Ustanova mora 
poslovati po gospodarskem načelu, da zaračunava stroške svojih uslug. Če pa je 
treba, se za tako poslovanje lahko ustvari tudi ustrezen nadzor, da se prepreči 
samovoljno in pretirano visoko zaračunavanje uslug. V okviru takega nadzora 
mora dolžnik svoje obveznosti izpolnjevati, tako kot komunalni zavod za socialno 
zavarovanje, za katerega je vsakomur znano in se mu zdi povsem razumljivo, 
da plača stroške zdravstvenih uslug svojih zavarovancev. Pri teh stvareh pa se 
še sprašujemo, aH je občina z zakonom določene naloge dolžna plačati, ko je 
vsem znano, da gre po vsebini za istovrstne obveznosti. 

Na podlagi istih načel je dolžna občina skrbeti tudi za preventivo. Tudi v 
teh primerih je dolžna republiška družbena skupnost pomagati občini, kadar 
ta ne zmore z lastnimi sredstvi poravnati obveznosti. Ne sme nas pa pri tem 
zavesti dejstvo, da ima ena občina več kategoriziranih otrok, druga pa manj. 
Na nobenem področju nimamo izenačenih človeških potreb. Če z zakonom 
določene naloge občina ne more sama financirati, ji je tako kot v vseh drugih 
zadevah tudi tu dolžna pomagati republiška družbena skupnost. S tega stališča 
je popolnoma vseeno, kdo je ustanovitelj, ker je važno, kdo plača. Za usmer- 



15. seja 1G5 

janje razvoja je pa pomembno, da imamo pobudnika. Ta bo odločal, kje bomo 
gradili zavod in kakšen bo ta zavod. Glede tega pa ima najbrž republika na 
tem področju še zlasti pomembno nalogo, da poleg drugega skrbi še za izobra- 
ževanje kadrov, za njihov splošni strokovni napredek, za raziskovalno delo, 
opremo itd. Ze doslej je bilo tako, saj so občine v zadnjih štirih letih prispevale 
od milijarde 313 milijonov potrošenih dinarjev za naložbe komaj 63 milijonov 
dinarjev. To se pravi, da tudi za prihodnje ne moremo pričakovati, da bi občine 
same ustanavljale posebne šole, zlasti če ne bomo pravno uredili njihov samo- 
upravni in ekonomski status. Zato bi bilo za razvoj posebnega šolstva veliko 
bolje, da republika potroši njemu namenjena sredstva za gradnjo za naložbe, 
ker bomo imeli drugače vedno kaj klavrn položaj in bomo v bistvu vzdrževali 
samo to, kar imamo. To, kar imamo, pa je borno in slabo. Zato naj bo republika 
to, kar nihče drug biti ne more, glavni in odločilni spodbudnik. Zato sem zago- 
vornik drugačnih ukrepov in sprememb. Pri nas ne more biti več tako, da se 
ne ve, kdo je za kaj odgovoren in kakšno nalogo ima. Če ne gre drugače, 
je treba tudi v zakonu določiti, katere so dolžnosti staršev, katere so dolžnosti 
komunalne skupnosti zavarovancev, katere občinske skupnosti in katere dolž- 
nosti republike, in to za vsakega posebej, da bomo vedeli, kdo je česa dolžan. 
Če je treba v tem smislu spremeniti zakon, bi bilo prav, da Republiški sekreta- 
riat za šolstvo to prouči. 

Morda bi bilo koristno, da posebne predpise, ki urejajo kategorizacijo 
in evidenco otrok, vnesemo v zakon o posebnem šolstvu ali pa v kakšnega 
drugega. Proučiti bi bilo treba tudi možnosti za ureditev evidence duševno 
oziroma osebnostno motenih otrok. Namreč, za nas sta kategorizacija in evi- 
denca temeljna planska pokazatelja, bistvena za načrtno razvijanje omrežja 
zavodov. Zato se zdi, da je zaostajanje kategorizacije in evidentiranja otrok 
spodmikanje tal za naše kompleksno dolgoročno načrtovanje. To sem dejal zato, 
ker se mi zdi, da je treba začeti te zadeve urejati drugače. Veliko namreč 
govorimo o tem novem načinu, vendar ga nikdar do kraja ne izpeljemo, 
marveč se od bistva stvari celo odmikamo. To je sicer moje osebno mnenje, 
ker menim, da nam razmere dovoljujejo, da teh problemov ne rešujemo zopet 
samo začasno, kot nek izhod za silo, ki nam bo vedno znova porajal nove 
probleme. Sicer pa smatram), da bi bilo koristno, da naš odbor za varstvo 
otrok in mladine vse predloge iz današnje razprave prouči in kot je bilo 
predlagano, sestavi ustrezno poročilo za občine in druge prizadete organizacije. 

Prehajamo na naslednjo, to je na 6. točko dnevnega reda, na 
obravnavo in sklepanje o predlogu sklepov o založništvu in knjižničarstvu. 

Prosim poročevalca začasnega odbora za obrazložitev. 

Avgust Vižintin: Začasni odbor za založništvo in knjižničarstvo 
se je sestal dne 9. decembra na osnovi sklepa zadnje seje zbora in pripravil 
sklepe o založništvu in knjižničarstvu. 

Na temelju obširnega gradiva s področja založništva in knjižničarstva 
in razprave na zadnji seji zbora je odbor poskušal zajeti v ta dokument naj- 
bolj bistvena vprašanja z obeh področij. Čeprav je obravnaval založništvo 
in knjižničarstvo v dveh posebnih točkah, so člani odbora smatrali, da so 
problemi proizvodnje, širjenja knjig in knjižničarstva med seboj tako' pove- 
zani, da jih je težko ločiti. Smatrali smo tudi, da bodo sklepi, če bodo zajeli 
oboje področij, lahko bolj zaokrožen in vplivnejši dokument. 
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Sklepe smo pripravili tako, da smo uvodoma na okrajšan način v štirih 
odstavkih opisali stanje na obeh področjih. Sklep zadnje seje zbora je bil, da 
naj odbor pripravi čimbolj konkretne sklepe. Iz predloženega dokumenta pa 
je razvidno, da smo v tem le delno uspeli. V sklepih pozivamo republiške 
organe, občinske skupščine, razne delovne organizacije, založbe, šole, knjižnice, 
gospodarsko zbornico, banke ter druge kulturne organizacije, naj uredijo po- 
samezne probleme, oziroma naj prouče probleme in najdejo ustrezne rešitve. 
Smatramo tudi, da bo nadaljnja razprava o teh problemih v Skupščini še 
konkretneje proučila ta vprašanja. 

V kratkem bomo obravnavali zakon o knjižnicah in bo takrat priložnost 
še marsikaj dodati. Prav tako bomo v začetku prihodnjega leta razpravljali 
o proizvodnji knjig in knjigotrštvu, ko bomo obravnavali poročilo sklada So- 
cialistične republike Slovenije za pospeševanje založniške, časopisne, knjigo- 
trške in tiskarske dejavnosti za leto 1964. 

V prvem odstavku je v 6. vrsti majhna napaka, ki pa bistveno spreminja 
smisel sklepov. Namesto besede »izvoz« mora stati beseda »uvoz«. 

Odbor predlaga zboru, da obravnava predložene sklepe in jih sprejme, 
oziroma predlaga dodatne spremembe. 

Predsednik Ivo Tavčar: Pričenjam razpravo o sklepih. Prosim, be- 
sedo ima tovariš Beno Zupančič. 

Beno Zupančič: Zdi se mi, da je na prvi strani v drugem odstavku 
izgubljena logična misel, ker je rečeno, da se morajo nekatere knjigarne ukvar- 
jati tudi s prodajo drugega trgovskega blaga. V istem smislu bi namreč lahko 
rekli, da se morajo tudi druge trgovine ukvarjati s prodajo knjig. Menim, 
da stavek tudi ni v skladu s peto točko sklepov na naslednji strani, kjer pra- 
vimo, da naj bi občinske skupščine sodelovale pri razširitvi in modernizaciji 
knjigotrške mreže z ustanavljanjem knjigarn in z razširitvijo modernega na- 
čina propagande ter plasmaja knjig, z uvajanjem prodaje po kioskih, s kol- 
portažo in na samopostrežni način. Predlagam, da bi ta odstavek spremenili 
tako, da bi se glasil: »Knjigotrštvo je v Sloveniji premalo razvito. Modernejše 
oblike plasmaja knjige si počasi in težko utirajo pot.« Na ta način se izognemo 
nesoglasju. Hvala lepa. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim najprej za mnenje o tej pripombi, 
ali ima kdo kakšno drugačno mnenje. Ali soglašate s predlogom? Prosim tovariš 
Ive Subic. 

Ive Šubic: Tovarišice in tovariši poslanci! K drugemu odstavku skle- 
pov bom dal samo eno kratko pripombo in sicer k besedilu: »založbe naj s 
sprotnim prilagajanjem avtorskih honorarjev stimulirajo književno ustvar- 
jalnost«. Vemo, da je veliko knjig tudi ilustriranih in sicer vse vrste, od knjig 
za najmlajše, do učbenikov, mladinske literature in tudi knjig za odrasle. 
Honorarji za te ilustracije pa so v primerjavi s honorarji v drugih republikah, 
da jih ne primerjamo s honorarji v inozemstvu, prav tako kot za književno 
ustvarjalnost zelo nizki. Kljub stalni rasti kakovosti naše ilustracije ki je 
dosegla v posameznih delih celo svetovno raven, se ti honorarji ne dvigajo 
in zato predlagam, da se prvi stavek druge točke sklepov glasi takole: »Založ- 
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be naj s sprotnim prilagajanjem avtorskih honorarjev stimulirajo književno 
in ilustratorsko ustvarjalnost.« Ostalo pa naj ostane, kot je predlagano. 

Predsednik Ivo Tavčar: Ah ima kdo kakšno pripombo k temu pred- 
logu? (Nihče.) Smatram, da je predlog sprejet. Prosim, tovariš Miloš Poljanšek. 

Miloš Poljanšek: Prosim samo za naslednje pojasnilo. Danes smo 
namreč že govorili o financiranju spomeniškega varstva. Pri tem nam je bila 
všeč klavzula*, ki se glasi, da v primeru, če občine same ne zmorejo zadostnih 
sredstev, da krije razliko republika z dopolnilnimi sredstvi. Tu, na tretji strani 
v drugem poglavju prav tako obravnavamo pri prvi točki financiranje, vendar 
nekoliko širše in splošnejše ter bi zato rad dobil od predsednika ali člana na- 
slednje pojasnilo: Ali naj to točko prav tako razumemo, da so vsem občinam, 
ki nimajo same zadosti sredstev, tudi za financiranje teh nalog zagotovljena 
republiška dopolnilna sredstva. Ce je to tako, potem sem zadovoljen s takšno 
formulacijo, sicer pa mi je bolj povšeči določnejša, takšna kakršno smo upo- 
rabili pri spomeniškem varstvu, ker menim, da je pomembnost knjižnic prav 
tolikšna, kot pomembnost spomeniško-varstvene službe. 

Predsednik Ivo Tavčar: Ne spominjam se, kakšna je pravzaprav ona 
formulacija, ker gre tam pravzaprav samo za predloge in stališča odbora, ki 
niso tako formulirani kot današnji sklepi zbora, vendarle mislim, da je to, 
kar je napisano, dovolj razumljivo. Kako pa bo to urejeno z zakonskimi pred- 
pisi, bo razvidno iz zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižnicah, 
ki se pripravlja. Knjižničarstvo spada v temeljno kulturno dejavnost in ji je 
treba zagotoviti v sleherni občini ustrezne pogoje za razvoj. S tega stališča so 
v celoti razumljive besede, ki so tu napisane. Namreč iz zakona o financiranju 
družbeno-političnih skupnostih izvira, da so občine dolžne financirati vse na- 
loge, ki so z zakonom dane v njihovo pristojnost. V tem zakonu je z določilom 
42. člena urejeno predmetno vprašanje najbrž mnogo trdneje, kot z našim 
sklepom. 

Prosim, želi še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ce ne, menim, da se 
zbor skupaj z dopolnilnimi predlogi strinja s predlaganimi sklepi. Kdor je 
prosim za predlog teh sklepov, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da 
so predlagani sklepi soglasno sprejeti. S tem je dnevni red današnje seje iz- 
črpan in zaključujem sejo zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 14.35.) 



SOCIALNO -ZDRAVSTVENI ZBOR 

11. seja 

(25. decembra 1964) 

Predsedovala: dr. Ruža Šege din, 
predsednik Socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 11. sejo Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Dne 13. novembra tega leta je tragično preminil poslanec našega zbora 
dr. Zorko Ščuka. Njegova žal prekratka življenjska pot je od rane mladosti 
prepletena z revolucionarno borbo naših narodov, z napori povojne obnove 
in z graditvijo socialističnih družbenih odnosov pri nas. Kot 14-letni dijak 
gimnazije doživi leta 1941. v Celju nemško okupacijo. Se isto leto Nemci zapro 
njegovega očeta kot naprednega prosvetnega delavca, Zorka pa izključijo iz 
gimnazije in mu prepovedo šolanje na vseh šolah na Spodnjem Štajerskem. 
Prizadet od krivic in terorja nemškega okupatorja, po svojem temperamentu 
pa razgiban in nepomirljiv, se takoj vključi v mladinske akcije Osvobodilne 
fronte in že leta 1942 deluje v sabotažnih akcijah v povezavi z enoto VOS za 
Spodnjo Štajersko. 

Avgusta 1944. leta odide v partizane, v enote VOS, nato pa v I. Štajerski 
bataljon VDV, kjer je opravljal funkcijo sekretarja SKOJ. Po osvoboditvi 
konča gimnazijo in leta 1952 medicinsko fakulteto. Vsa leta študija je bil tova- 
riš Zorko Ščuka zelo aktiven politični delavec, opravljal je razne skojevske in 
partijske funkcije na univerzi, bil predsednik Zveze študentov ljubljanske uni- 
verze, podpredsednik Zveze študentov Jugoslavije in član biroja univerzitetnega 
komiteja. V času svojega študija je vsako leto sodeloval v mladinskih delovnih 
akcijah. Leta 1956 je končal specializacijo iz ginekologije in porodništva ter 
že naslednje leto prevzel dolžnost upravnika bolnice za porodništvo in ženske 
bolezni v Postojni. Tu je delal vse do svoje smrti. 

Dr. Ščuka je s svojim delom, pri katerem je uveljavil svoje organizacijske 
in strokovne sposobnosti, razvijal in strokovno dvignil službo zdravstvenega 
varstva žene in otroka na območju Postojne; po njegovi zaslugi je bil ustanov- 
ljen nujno potreben materinski dom v Postojni; nenehno je skrbel za stro- 
kovno izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev na področju zaščite žene in 
otroka in deloval kot predavatelj na raznih seminarjih in tečajih, ki so bili 
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na Koprskem organizirani zaradi strokovnega izpopolnjevanja zdravstvenih 
delavcev. 

Kljub tako obsežnemu in odgovornemu strokovnemu delu je dr. Ščuka 
aktivno deloval tudi v družbeno-političnih organizacijah in društvih v Po- 
stojni ter v organih družbenega samoupravljanja na področju zdravstva in 
socialnega varstva. V času svojega dela je bil poprej član republiškega sveta 
za zdravstvo in član fakultetnega sveta medicinske fakultete; pred svojo 
tragično smrtjo pa je bil član strokovnega sveta medobčinskega zdravstvenega 
centra, predsednik sveta centra za socialno delo v Postojni, predsednik lovskega 
društva v Postojni itd. Svoje zaupanje so mu izrazili kolektivi zdravstvenih 
zavodov v Postojni s tem, da so ga leta 1963 predlagali za poslanca. Na njihov 
predlog ga je občinska skupščina v Postojni izvolila za poslanca Socialno- 
zdravstvenega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Naš zbor ga je izvolil za predsednika začasnega odbora za proučevanje 
zdravstvenega varstva matere in otroka. Na njegovo pobudo so člani tega 
odbora še posebej proučili to problematiko v večjem številu občin, kar je 
omogočilo našemu zboru temeljitejšo razpravo in sprejem zelo konkretnih 
zaključkov in predlogov za uspešnejše delo na področju zdravstvenega varstva 
matere in otroka. 

Zdravstvena služba je s smrtjo dr. Ščuke izgubila ne le dobrega strokov- 
njaka, ampak tudi sposobnega organizatorja. Delavski svet bolnice v Novi 
Gorici ga je zaradi teh njegovih sposobnosti imenoval za predstojnika komaj 
nastajajočega porodniško ginekološkega oddelka bolnice. Vsak, kdor je poznal 
pokojnega dr. Ščuko, je v njem cenil lik zdravnika, strokovnjaka, človeka in 
družbenega delavca. Takega ga je vzgojila naša revolucija, naša komunistična 
partija, naša zveza komunistov. 

. Počastimo spomin pokojnega tovariša dr. Zorka Ščuke z enominutnim mol- 
kom. (Poslanci vstanejo in z enominutnim molkom počaste spomin pokojnega 
dr. Zorka Ščuke.) Slava mu! (Slava!) 

Za današnjo sejo zbora so svojo odsotnost opravičili poslanci Marjan 
Petrovčič, Minka Sterlekar, Vlado Planine, Oto Štraser in Milica Šali. Ugotav- 
ljam, da je zbor sklepčen. 

Seji prisostvujeta kot predstavnika Izvršnega sveta Stane Šelih, republiški 
sekretar za zdravstvo, in Boris Lipužič, republiški sekretar za šolstvo. Kot 
gostje so bili vabljeni Ivo Tavčar, predsednik Prosvetno-kulturnega zbora 
Skupščine Socialistične republike Slovenije, dr. Jože Benigar, predsednik od- 
bora za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora, Drago Seliger, pred- 
sednik odbora za prosveto in kulturo Republiškega zbora, Nada Majcen, re- 
publiški sekretar za socialno varstvo, predstavnik Medicinske fakultete v Ljub- 
ljani, profesor dr. Andrej Zupančič, predsednik komisije za raziskovalno delo 
na Medicinski fakulteti v Ljubljani, inž. Viktor Turnšek, predsednik Zveze 
raziskovalnih organizacij Slovenije, predstavnik Višje šole za socialne delavce 
v Ljubljani, predstavnik Slovenskega zdravniškega društva in predstavnik 
Društva zobozdravstvenih delavcev Slovenije. 

Vse goste pozdravljam in jih vabim, da sodelujejo v razpravi. Za današnjo 
sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 10. seje Socialno-zdravstvenega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. obravnava problematike kadrov v zdravstvu in socialnem varstvu v 

Socialistični republiki Sloveniji;. 
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4. razprava o raziskovalnem delu v zdravstvu in' socialnem varstvu v 
Socialistični republiki Sloveniji ter 

5. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o ustanovitvi začasnih odborov 
Socialno-zdravstvenega zbora. 

Ali se zbor strinja s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) 
Ali ima morda kdo kakšen dopolnilni ali spreminjevalni predlog? (Nihče.) 

Če ne, smatram, da je zbor predlagani dnevni red sprejel. 

Prehajamo nal. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 10. seje Socialno-zdravstvenega zbora. Osnutek zapisnika ste prejeli 
skupno z ostalim gradivom za to sejo. Ali ima kdo kakšne pripombe k zapis- 
niku? (Nihče.) Ce ne, menim, da je zapisnik sprejet in ga bom podpisala. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda. Prejeli smo vprašanja, ki 
jih je Izvršnemu svetu Socialistične republike Slovenije zastavil odbor za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora. Na vprašanja bo odgo- 
voril Boris Lupužič, republiški sekretar za šolstvo. Prosim! 

Boris Lipužič: Tovarišice in tovariši poslanci! Na vprašanja glede 
zdravstvenih šol, ki jih je zastavil odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Socialno-zdravstvenega zbora, daje Republiški sekretariat za šolstvo, 
v soglasju z Republiškim sekretariatom za zdravstvo, naslednje pojasnilo: 

Prvič, ustanovitev šole druge stopnje za medicinske sestre v Ljubljani sta 
zadrževala dva razloga in sicer: pomanjkanje ustreznega šolskega prostora, ki 
bi bil primeren za vzgojno izobraževalno delo te zdravstvene šole ter problemi 
financiranja v zvezi z ustanovitvijo nove šole. Skupščina okraja Ljubljana 
skupno s prizadetimi občinskimi skupščinami in zdravstvenimi zavodi na ob- 
močju ljubljanskega okraja proučuje ustanovitev šole druge stopnje za medi- 
cinske sestre v Ljubljani. Nova šola bo dobila učne prostore v izpraznjeni 
zgradbi Zavoda za gluho mladino v Ljubljani, ki se bo začela postopoma iz- 
praznjevati in seliti v nove prostore v letu 1965. Glede na potrebe, ki se bodo 
povečale z izgradnjo nove ljubljanske bolnišnice, bo treba v letih 1965 in 1966 
vpisati večje .število učenk kot v naslednjih letih. 

Predstavniki skupščine okraja Ljubljana so nam zagotovili, da bodo v spo- 
razumu z občinskimi skupščinami pripravili ustanovitev šole s šolskim letom 
1965—1966. 

Drugič, zdravstvene šole za medicinske sestre v Celju, Piranu in Novi 
Gorici nimajo lastnih šolskih zgradb. Prostori, ki jih uporabljajo za pouk, 
ne dovoljujejo vsakoletnega vpisa v prvi razred. Za rešitev tega problema so 
potrebna investicijska sredstva, ki naj bi jih zagotovile prizadete občinske 
skupščine. Ker navedene zdravstvene šole vzgajajo kadre za več občin, je treba 
za prizadete občine šteti vse tiste, ki za potrebe svojih zdravstvenih zavodov 
dobivajo kadre iz navedenih šol. 

Republiški sekretariat za šolstvo in Republiški sekretariat za zdravstvo 
proučujeta možnost, da bi pri teh investicijah sodelovali tudi zdravstveni zavodi. 

Tretjič, problem financiranja in investicijske izgradnje šol za medicinske 
sestre v Piranu in v Novi Gorici je nedvomno pereč. Zlasti je težko stanje šole 
v Piranu, kjer primanjkuje sredstev celo za osebne dohodke učiteljev. V zvezi 
s tem je bilo več razgovorov s predstavniki skupščine okraja Koper, ki so za- 
gotavljali, da bodo to vprašanje rešili. Na sestanku s predsedniki občin koper- 
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skega okraja je bilo dogovorjeno, da bodo občine prevzele finančne obveznosti 
tudi glede zdravstvenih šol druge stopnje na svojem območju. Sedaj priprav- 
ljajo predračun stroškov za financiranje posameznih šol druge stopnje ter 
ukrepe za začasno financiranje v prvem trimesečju 1965. leta. 

V mesecu januarju se bosta Republiški sekretariat za šolstvo in Republiški 
sekretariat za zdravstvo dogovorila z zdravstvenimi zavodi in občinami glede 
skupnega financiranja zdravstvenih šol, da bi tako zagotovili stabilno finan- 
ciranje in potrebna sredstva za te vrste šol druge stopnje. V zvezi s tem pri- 
pravljata kalkulacijo stroškov za vsako posamezno zdravstveno šolo. 

Četrtič, glede na perspektivni razvoj zdravstvene službe je zahteva, da se 
zagotovi kader medicinskih sester za potrebe Zasavja in za zdravstvene zavode 
na območju občine Slovenj Gradec in sosednjih občin, povsem utemeljena. 
Za ustanovitev šol za medicinske sestre v Trbovljah in v Slovenj Gradcu pa 
so deloma izpolnjeni le pogoji glede učnega kadra. Strokovne predmete bi 
namreč poučevali kot honorarni učitelji zdravniki, zaposleni v zdravstvenih 
zavodih. Za splošne izobraževalne predmete bi na novo ustanovljene zdrav- 
stvene šole dobile ustrezne stalne ali honorarno nameščene učitelje. Drugi po- 
goji, to je šolski prostori in način financiranja šol, na katere se nanaša vpra- 
šanje, pa niso še dovolj proučeni niti niso zagotovljeni. 

V zvezi s predlogom za razširitev kapacitet zdravstvenih šol ter glede na 
vse večje potrebe po zdravstvenih kadrih, Republiški sekretariat za šolstvo 
meni, da bi brez posebnih težav lahko pri vseh večjih bolnicah ustanovili tako 
imenovane dislocirane oddelke. Taki oddelki bi bili v sklopu že obstoječe zdrav- 
stvene šole. Ce bi nastali pogoji za delo samostojne šole, bi se ti dislocirani 
oddelki lahko kasneje osamosvojili. 

Petič, v skladu z ustavnimi načeli ter z določbami zakona o financiranju 
družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji financira republika visokošolske 
zavode, med katere prištevamo tudi višje zdravstvene šole; za osnovne šole 
in šole druge stopnje pa skrbijo občinske skupščine. Glede na vlogo, ki jo imajo 
občine kot temeljne družbeno-politične skupnosti v našem družbenem sistemu, 
bi bilo nepravilno centralizirati financiranje šol druge stopnje v republiškem 
merilu, marveč je treba zagotoviti financiranje šol druge stopnje z medobčin- 
skim sodelovanjem in na podlagi interesov prizadetih družbeno-političnih skup- 
nosti, prizadetih družbenih služb ter ustreznih delovnih organizacij v gospodar- 
stvu. Konkretni predlogi za ureditev stabilnejšega financiranja šol druge stop- 
nje, oziroma zdravstvenih šol, so navedeni v odgovoru v tretji točki. 

Predsednik dr. R u ž a Segedin : Ali je odbor zadovoljen z odgovorom 
na vprašanja? Prosim! 

Dr. Adolf Drolc: Odgovor tovariša sekretarja je bil v nekaterih 
točkah konkreten, v drugih pa bolj načelen. Zlasti je nejasno pojasnilo v 
četrti točki. Glede na to, da se rešitev teh vprašanj že tako dolgo zavlačuje 
in da tudi v odgovoru rešitev ni jasno nakazana, predlagam, v imenu desetih 
poslancev, to je dr. Cvahteta, dr. Hladnika, Vavla, Kastelica, Kovačeve, dr. Amo- 
na, dr. Birse, Grahka, Opresnikove in v svojem imenu, da se ta vprašanja 
obravnavajo pod posebno točko dnevnega reda na prihodnji seji našega zbora. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Slišali ste predlog predsednika odbora, 
ki ga podpira deset poslancev, da zbor posebej in ponovno razpravlja o vpra- 
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šanjih, ki so bila postavljena Izvršnemu svetu. Ta vprašanja so sicer nepo- 
sredno povezana s problematiko kadrov, ki je na dnevnem redu naše današnje 
seje, vprašljivo pa je, ali bo lahko današnja razprava o kadrih prinesla kakšne 
konkretnejše rešitve glede strokovnega šolstva, zlasti glede šol druge stopnje. 

Prosim, da zbor odloči ali bo obravnaval ta vprašanja kot posebno točko 
dnevnega reda na prihodnji seji. Moram pa reči, da pojasnilo tovariša dr. Drolca 
ni bilo tako, da bi lahko predstavnik Izvršnega sveta dal nanj kak dopolnilni 
odgovor. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, tovariša Borisa LipužiČa, da pove 
svoje mnenje o predlogu dr. Drolca. 

Boris Lipužič: Tovarišica predsednik! Predsednika odbora za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov prosim, da pove, na katera vprašanja 
bi bilo treba še podrobneje odgovoriti. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo želi tovariš dr. Polde Hladnik, 
član odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. 

Dr. Polde Hladnik: Kot član odbora bi želel konkretnejši odgovor 
glede sedanjega stanja šole za zdravstvene delavce v Piranu. 

Znano mi je, da je od .letošnjega predračuna v višini dvanajst milijonov 
dobila šola do dvajsetega decembra samo 7.450 000 dinarjev ah 62 % kljub temu, 
da je financiranje načelno povsem urejeno. Želimo predvsem, da se ob že tako 
slabih pogojih dela, ko ni niti dovolj šolskih prostorov niti dovolj učiteljev, 
uredi vsaj financiranje teh šol. V mislih imam predvsem šolo v Piranu in tudi 
šolo v Novi Gorici. 

• Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima dr. Saša Cvahte, član 
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. 

Dr. Saša Cvahte: Kot član odbora želim konkreten odgovor na peto 
vprašanje, namreč, kakšne so možnosti, da bi republika prevzela financiranje 
nekaterih srednjih šol na področju zdravstva in da bi krila potrebe po dolo- 
čenih profilih kadrov — farmacevtskih tehnikih, sanitarnih tehnikih, medicin- 
skih laborantih in zobotehnikih — za celotno območje republike. Položaj je 
namreč tak, da so velike težave pri financiranju srednjih strokovnih šol tam, 
kjer so jih doslej financirali okraji. Rad bi konkretno zvedel, kako bodo te 
šole financirane, ko jih bodo financirale občine. Dokler ne bo natančno dognano, 
kako se bodo financirale, toliko časa moramo tem šolam zagotoviti pogoje 
za delo ali pa se dogovoriti, da jih za nekaj časa pač ukinemo. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovariš Boris Lipužič. 

Boris Lipužič: V zvezi s finančnim stanjem šole za zdravstvene 
delavce v Piranu želim pojasniti naslednje: Danes smo dobili informacijo' od 
občinske skupščine v Piranu, da bodo naknadno zagotovljena potrebna sred- 
stva za financiranje osnovne dejavnosti šole za zdravstvene delavce v Piranu. 
Teh sredstev doslej ni bilo zato, ker občina ni mogla izpolniti svojih obveznosti 
zaradi blokiranega proračuna. Zdaj je dogovorjeno, da bodo potrebna sredstva 
dodeljena iz medobčinskega sklada za financiranje šol druge stopnje in sicer 
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na ta način, da bo medobčinski sklad najel pri Komunalni banki premostitveni 
kredit, ki ga bo vrnil ob začetku prihodnjega koledarskega leta. Predsednik 
občinske skupščine Piran jč zagotovil, da bodo ta sredstva v prihodnjih dneh 
nakazana šoli za zdravstvene delavce v Piranu. 

Na vprašanje, ki ga je postavil tovariš dr. Saša Cvahte, dajem naslednje 
pojasnilo: Ce bi financiranje zdravstvenih šol,' ki sprejemajo učence iz vse re- 
publike, prevzela republika, bi se vrnili na centraliziran način financiranja teh 
šol, kakršnega smo imeli pred desetletjem. 

Menimo, da se ni mogoče vrniti na tak način financiranja, ker bi morala 
republika pri delitvi sredstev med republiko in občinami zadržati večja sred- 
stva, medtem ko bi občine dobile manj sredstev. Če bi na tak način financirali 
zdravstvene šole, bi morali tudi za mnoge druge šole II. stopnje uvesti enak 
način financiranja. Naš predlog je, da se sredstva za šole II. stopnje zbirajo 
na medobčinskemi nivoju, da se uredi skupno financiranje in da občine na 
podlagi dogovorjenega ključa prispevajo določen odstotek sredstev za skupno 
financiranje šol na določenem območju. Tako je bilo v mariborskem okraju 
to vprašanje urejeno že v preteklem letu in tako bo tudi letos. Prav tako je 
na območju ljubljanskega okraja predvideno formiranje medobčinskih skladov 
za območje več občin. Na Koprskem pa so se predsedniki občinskih skupščin 
dogovorili, da občine prevzamejo in medsebojno obračunavajo obveznosti pri 
financiranju posameznih vrst šol II. stopnje. Ker pa vemo, da na ta način 
ne bo zbranih dovolj sredstev za financiranje osnovne dejavnosti ter investicij 
za šole druge stopnje, se zavzemamo tudi za zagotovitev sredstev pri prizadetih 
delovnih organizacijah. 

Kot sem že povedal, predvidevamo, da bi zdravstvene delovne organi- 
zacije sofinancirale tako osnovno dejavnost kot tudi investicije srednjih zdrav- 
stvenih šol, ker vemo, da zgolj s proračunskimi sredstvi ne bo mogoče zado- 
voljivo financirati vseh vrst šol druge stopnje. Nikakor pa se ne moremo 
strinjati s tem, da bi republika v ta namen zadržala ustrezen del sredstev. 
Ne gre namreč samo za zdravstvene šole, pač pa tudi za tehniške in druge vrste 
strokovnih šol, ki zajemajo učence iz širšega območja. . . Tako bi morali v 
republiki znova koncentrirati ogromno maso proračunskih sredstev in jih po- 
tem administrativno deliti. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Ali se tovariš dr. Hladnik zadovoljuje 
z odgovorom, ki ga je glede šole v Piranu dal tovariš Boris Lipužič? 

Dr. Polde Hladnik: Odgovor me je zadovoljil samo delno. Iz odgo- 
vora sklepam, da je urejeno financiranje teh šol samo do 31. 12. 1964, ne vemo 
pa, kako bo v prihodnjem letu. 

Boris Lipužič: Ze prej sem pojasnil, da je Okrajna skupščina Koper 
v dogovoru s predsedniki občinskih skupščin sklenila, da se pripravi vse po- 
trebno in sprejmejo ukrepi za začasno financiranje v prvem trimesečju 1965. 
Začasno financiranje je treba urediti zato, ker še ni bil sprejet republiški 
proračun. 

Dr. Polde Hladnik: Iz prakse vem, da ta šola v prvem četrtletju 
prihodnjega leta ne bo imela nobenih sredstev. 
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Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo im!a tovariš Vinko Kastelic. 

Vinko Kastelic : Obrazložil bom svoj predlog za financiranje zdrav- 
stvenih šol druge stopnje. 

V prihodnje bodo delovne organizacije na posameznih področjih prevzele 
tudi materialno in drugo odgovornost za strokovno šolstvo. Mislim, da bi mo- 
rale tudi zdravstvene delovne organizacije podpirati strokovno šolstvo na pod- 
ročju zdravstva, za kar v naši republiki verjetno ni nobenih finančnih ovir. To 
omenjam zato, ker je v osnutkih novih predpisov o socialnem zavarovanju 
predvideno, da bodo stopnje prispevkov za zdravstveno zavarovanje predpiso- 
vale same komunalne skupnosti, za dolgoročno zavarovanje pa republiške skup- 
nosti socialnega zavarovanja. Osnutek zakona, ki naj bi veljal od 1. 1. 1965 
dalje, omejuje stopnje prispevkov na 24,5 fl/o, medtem ko imamo v Sloveniji 
prispevke samo do 24l0/o. To praktično pomeni, da se bo lahko stopnja pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje od sedanjih 8 °/o dvignila na 8,5fl/», ker re- 
publiška skupnost socialnega zavarovanja najbrž ne bo predpisala višjih sto- 
penj za dolgoročno zavarovanje. Sredstva od povečane stopnje prispevka za 
zdravstveno zavarovanje bi postala dohodek zdravstvenih zavodov, ki bi tako 
lahko prevzeli določene obveznosti glede financiranja osnovne dejavnosti sred- 
njih zdravstvenih šol. 

Mislim, da bi taka rešitev ustrezala in da je treba pravočasno pripraviti 
vse potrebno za tak način financiranja strokovnega šolstva. S tem) bi hkrati 
tudi zdravstvene delavce neposredno zainteresirali za delo in za razvoj tega 
šolstva. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: V zvezi z razpravo tovariša Kastelica 
dajem na glasovanje predlog, ki ga je dal tovariš dr. Drolc v imenu 10 poslan- 
cev, naj se to vprašanje obravnava kot posebna točka dnevnega reda na pri- 
hodnji seji našega zbora. Ali se poslanci strinjajo s predlogom? (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala! Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Socialno zdravstveni zbor predlog soglasno sprejel. 

Dr. Jože Benigar (s klopi): Ali bo mogoče v tako kratkem času, to je 
do prihodnje seje zbora, pripraviti in proučiti vse potrebno gradivo? 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Da, do prihodnje seje! Jutri že prično 
razgovori glede družbenega plana in proračuna za prihodnje leto in menim, da 
bo treba obenem obravnavati tudi vprašanja financiranja ter investicij na pod- 
ročju šolstva. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pro- 
blematike kadrov v zdravstvu in socialnem varstvu v SR Sloveniji. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli »Analitični pregled kad- 
rovske problematike na področju zdravstva v SR Sloveniji«, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil Republiški sekretariat za zdravstvo, »Informacijo o 
kadrih v socialnem varstvu«, ki jo je predložil Republiški sekretariat za so- 
cialno varstvo in poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
našega zbora. 

Predlagam, da poročila odbora ne čitamo. Ali morda želi poročevalec od- 
bora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov dati še ustno poročilo? (Ne.) 

Pričenjam1 razpravo. K razpravi se je prijavil tovariš dr. Adolf Drolc. 
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Dr. Adolf D r o 1 c : Razpravljati želim o najbolj bolečem vprašanju v 
naši kadrovski problematiki, to je o občutnem pomanjkanju zdravnikov v 
o-snovni zdravstveni službi. 

Izraza »zdravnik splošne prakse« ne bom uporabljal, ker menim, da je 
delitev zdravnikov v specialiste in nespecialiste oziroma zdravnike splošne 
prakse že zastarela in pogosto ustvarja nezdrave odnose med nami samimi 
ter povzroča nepravilno ocenjevanje zdravnikov s strani naših varovancev. 

Klasifikacija je sicer potrebna, vendar ne taka kot je sedaj. Tudi zdravnik 
v osnovni zdravstveni službi je po svoje lahko specialist, čeprav brez speciali- 
stičnega izpita in uradnega naslova, vendar specialist na svojem področju, bo- 
disi kot upravnik zdravstvenega doma, bodisi na kakršnemkoli drugem uprav- 
nem mestu itd. Vsekakor pa je zdravnik v osnovni zdravstveni službi lahko 
vsaj v določenem obsegu specialist interne medicine, kirurgije in porodništva; 
torej zdravnik z obširnim in mnogostranskim znanjem. Vsekakor pa je ta 
zdravnik precej bolj kot razni specialisti usposobljen za preventivno dejavnost 
in socialno medicino, ker ga k temu silijo delo in razmere, v katerih živi. Vsi 
smo zdravniki; če je naša dejavnost različna, naj bo razlika med nami le v 
delitvi dela! 

V razpravi bom izhajal iz ugotovitev analitičnega pregleda kadrovske pro-, 
blematike, kjer je poudarjeno, da število zdravnikov v osnovni zdravstveni 
službi, tako relativno kakor tudi absolutno, stalno pada, zaradi česar je v tej 
službi danes 17 zdravnikov manj kot pa jih je bilo pred leti. Glede na vedno 
večje in obsežnejše naloge, ki jih prevzema osnovna zdravstvena služba, pa bi 
se število zdravnikov v tej službi moralo -nenehno povečevati. Medtem ko za- 
znavamo tako občuten padec števila zdravnikov v tej službi, pa število zdravni- 
kov v bolnicah, oziroma specializiranih zdravnikov, tako hitro narašča, da se 
je njihova udeležba v zdravstveni službi približala stanju v zahodnih državah. 

V obravnavi 7-letnega načrta razvoja zdravstva je bilo poudarjeno, da je 
treba zdravstveni službi omogočiti nadaljnji razvoj in da jo je treba še bolj 
približati občanom, katerim m(ora nuditi kvalitetne, hitre in cenene usluge. 
To pa bo možno doseči le s tako politiko, ki bo zagotavljala nadaljnji strokovni 
in funkcionalni razvoj osnovne zdravstvene službe. Ta mora sloneti na zdrav- 
niku, usposobljenem za osnovno zdravstveno varstvo, ker to v približno dveh 
tretjinah primerov zadostuje za hitro diagnostiko in pravilno terapijo. V teh 
razpravah pa ni bilo poudarjeno', da je ta služba neprimerno cenejša od bolniš- 
nične službe. 

Take smernice so povsem pravilne in so v duhu sodobnih, drugod že davno 
sprejetih konceptov. Sem pa skeptik in menim, da bodo te smernice ostale 
še nadalje samo smernice in da od njih niti osnovna zdravstvena služba niti 
naši varovanci ne bodo imeli posebnih koristi, ker nimamo dovolj zdravnikov, 
ki naj bi te smernice izvajali. 

V poročilu odbora je omenjeno, da občutno primanjkuje zdravnikov tudi 
v bolnišnicah in za raziskovalno delo. Za slednje ne dvomim, da je tako in to 
bo verjetno današnja razprava o raziskovalnem delu tudi potrdila. Glede po- 
manjkanja zdravnikov v bolnišnicah pa menim, da je stanje nekoliko drugačno. 
Zdravnikov je premalo v manjših podeželskih bolnišnicah, ne pa tudi v bolniš- 
nicah v večjih centrih, predvsem pa v Ljubljani. Zanimivo bi bilo videti po- 
datke v tem smislu. Potreba po njih je bila v terrii zboru izražena že spomladi. 

Ob vsem navedenem se postavlja vprašanje, kako dobiti čim več zdrav- 
nikov in kako jih čim več usmeriti v osnovno zdravstveno službo, ki jih naj- 
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bolj potrebuje1. Medicinska fakulteta v Ljubljani ima vsako leto tolikšen vpis 
v prvi semester, da bi bile potrebe v glavnem pokrite, če bi vsi študentje 
doštudirali. Vendar pa pride v času študija, zlasti pri predmetih v prvih dveh 
letih, do znatnega zmanjšanja števila študentov ter konča študije le nekaj nad 
polovico vpisanih študentov. Primerjave z drugimi fakultetami kažejo, da je 
odpadanje študentov povsod približno enako. Torej je tudi na medicinski fakul- 
teti to normalen pojav. 

Kako naj povečamo število diplomantov? Izhod je le v povečanju števila 
vpisanih študentov. Ker pa za večji vpis študentov v prve letnike zmogljivosti 
medicinske fakultete ne ustrezajo, vidijo nekateri rešitev v ustanovitvi medi- 
cinske fakultete v Mariboru oziroma v razširitvi učne baze ljubljanske fakultete 
v Mariboru. Niti prva niti druga kombinacija po mojem mnenju ne ustrezata, 
še najmanj pa prva, ki je bolj odraz megalomanije, kot pa resnega preudarka. 
Eventualna razširitev učne baze medicinske fakultete na Maribor pa je le 
delno izvedljiva in še to v smeri, ki je za zdaj najmanj potrebna. Res je, da ima 
Maribor veliko splošno bolnišnico, ki ima številne oddelke in dobre zdravniške 
kadre, med katerimi je dosti dobrih kliničarjev. Vprašanje pa je, ali ima vsak 
od njih tudi pedagoške sposobnosti. Dovolj je sicer takih, ki kažejo nagnjenja 
ter sposobnosti za pedagoško delo in že danes nastopajo kot honorarni preda- 
vatelji na Višji stomatološki šoli in na šoli za medicinske sestre. Usposobljenega 
učnega kadra bi bilo torej v Mariboru še kar dovolj. Lahko bi si pomagali tudi 
s predavatelji iz Ljubljane. Vendar pa razširitev učne baze na mariborsko bol- 
nišnico sedaj ni aktualna, ker so v Ljubljani za klinične predmete trenutne 
zmogljivosti zadostne in se dajo po potrebi še razširiti na vojno bolnico v Šiški. 
Maribor lahko tedaj kot učna baza ostane v rezervi. Razširitev kapacitet je 
nujna le za predklinične predmete, za katere pa Maribor sploh nima pogojev 
oziroma bi taka razširitev predstavljala le nepotrebno dupliranje in nesmotrno 
trošenje finančnih sredstev. Če se že morajo sedanje zmogljivosti razširiti, naj 
se širijo tam, kjer že obstojajo. Če morda ni sredstev za nove objekte, naj se 
adaptirajo obstoječi oziroma naj se postavi provizorije. Ne vem zakaj se impro- 
vizacije na splošno tako zelo bojimo. Drugod v svetu se je v veliki meri poslu- 
žujejo, zato pa v uspehih prav nič ne zaostajajo. 

Improvizacija je v sedanjih pogojih edini, hiter in tudi ne najslabši izhod. 
Tudi pred vojno smo študirali v podobnih razmerah. V inštitutu na Zaloški cesti 
smo imeli praktično vso učno bazo za predklinične predmete za vseh pet seme- 
strov, kolikor jih je tedaj bilo v Ljubljani, pa vendar nihče ne more trditi, 
da iz teh medicincev kasneje niso postali dobri zdravniki. 

Drugo in ne dosti manj važno vprašanje pa je, kako nove zdravnike kasneje 
usmerjati v delo v osnovni zdravstveni službi, da bodo težnje zdravnikov po 
specializaciji zmanjšane oziroma usklajene z realnimi potrebami. Vzrokov, zaradi 
katerih mladi zdravniki težijo k specializaciji, je več. Navedel bom samo 
nekatere. 

2e sama vzgoja na fakulteti, ki se odvija v glavnem ob bolniški postelji 
na kliniki oziroma v bolnišnici, kjer znanje podajajo učitelji, ki so od dela na 
terenu že dolgo odmaknjeni, usmerja študenta na delo v bolnišnici. V času 
študija se študent srečuje samo z zdravniki, po diplomi pa njegovo delo sploh 
ni v bolnišnici, temveč med bolniki, ki prihajajo v ordinacijo, ali pa jih on 
obiskuje na domu, kjer so bistveno drugačni pogoji za postavljanje diagnoze in 
za zdravljenje. Ko pride tako vzgojen mlad zdravnik na teren, se že ob prvem 
koraku težko znajde in postane negotov ob problematiki, na katero ni bil pri- 
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pravljen, pa skuša iz takih razmer čimprej pobegniti tja, kjer mu je delo in 
okolje vsaj delno znano, to je v bolnišnico na specializacijo. 

Tudi staž po diplomi tega vprašanja ne rešuje. Staž, kakršen je danes, 
ne ustreza, ker je preveč razdrobljen ter prekratek in, kar je najbolj važno, 
stažist se ne usposablja za takojšnje praktično delo. 

Ker niti študij niti staž ne nudita potrebnega znanja za delo na terenu, 
ostane samo še možnost rednega in kontinuiranega podiplomskega izpopolnje- 
vanja zdravnikov, ki naj traja vse življenje. Na žalost pa zdravnikom v osnovni 
zdravstveni službi tudi tega ne omogočijo. 

Glede samega študija menim, da v njem ni takih bistvenih pomanjkljivosti, 
ki bi zahtevale pomembnejših reform. Spremeniti bi bilo treba v določenem 
obsegu le njegovo vsebino glede na razvoj medicine in usposabljati študente 
bolj praktično v smer, tako da bi znal mlad zdravnik skrbeti enako za zdrave 
in bolne1, da ne bi bil samo dober diagnostik in terapevt, temveč tudi zdravstveni 
svetovalec in družbeni delavec. V času študija bi bilo treba študente seznaniti 
tudi z nujnostjo preventivnega delovanja in s socialno rehabilitacijo, kot tudi 
s kooperativnimi načeli, da bi znal pravilno med seboj povezovati medicinske 
in socialne faktorje. 

Sem daleč od tega, da bi kritično ocenjeval metode in vsebino študijskega 
programa medicinske fakultete. Do navedenih zaključkov * sem prišel kot 
zdravnik na terenu v razgovoru z mladimi kolegi in ob ocenjevanju njihovega 
dela v našem zavodu. Dobil sem vtis, da so si v času študija pridobili dosti 
enciklopedičnega znanja, včasih tudi takega, ki ga v praksi ne potrebujejo, 
premalo pa so pripravljeni na preventivno zdravljenje, ki bi moralo biti vodilo 
pri njihovem delu. Po mojem mnenju, bi mjorali študentje že zgodaj redno 
hoditi v zdravstvne domove in se seznanjati z njihovim delom. 

Opažamo tudi potrebo po spremembi staža. Pol meseca ali enomesečno delo 
na posameznih oddelkih često brez kontrole, je včasih po nepotrebnem iz- 
gubljen čas. Iz lastnih izkušenj vem, da je znanje mladega zdravnika po kon- 
čanem študiju nezadostno. Enoletni staž tega ne more nadomestiti, pa čeprav 
bi se nadzor nad stažisti izvajal bolj dosledno- in čeprav bi se striktno izvajalo 
mentorstvo. Kljub pomanjkanju zdravnikov v osnovni zdravstveni službi, 
je staž treba podaljšati na dve leti. Vsaj eno leto in pol naj bi se staž 
opravljal v glavnem na večjih oddelkih, pol leta pred zaključkom staža pa naj 
bi stažist delal v osnovni zdravstveni službi. S podaljšanjem staža na oddelkih 
bodo sproščeni predvsem mlajši zdravniki v bolnišnicah, ki bodo lahko delali 
v večjih dispanzerjih, zavrlo pa se bo tudi ustanavljanje specialističnih in 
super specialističnih ordinacij. 

Čeprav preusmerimo študij in podaljšamo staž, bo še vedno očitna potreba 
po nadaljnjem izpopolnjevanju zdravnikov v osnovni zdravstveni službi. Pri 
podiplomskem študiju pa bo treba upoštevati, da se navadno izvaja po semi- 
narski metodi, v majhnih skupinah in da bo v času tega študija treba najti 
zdravnikom zamenjavo. Zdravstveni zavodi bodo morali za to usposabljanje 
nameniti več sredstev, kar bodo morali komunalni zavodi za socialno zavaro- 
vanje upoštevati pri sklepanju pogodb. Zdravnike za nadomeščanje bo treba 
dati iz bolnišnic, kar bo zlasti za mlade zdravnike predstavljalo ugodno pri- 
ložnost, da se bodo seznanili z vso težo dela zdravnika v osnovni zdravstveni 
službi. 

Le če bomo tako ali podobno reševali ta problem, bomo zdravnika v osnovni 
zdravstveni službi napravili bolj zanesljivega, pri čemer bo izgubil občutek stro- 
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kovne manjvrednosti in se ne bo toliko kot doslej potegoval za specializacijo. 
Treba ga bo tudi razbremeniti marsikaterega nepotrebnega dela, vsekakor pa 
preobilne administracije, in najti bo treba tudi ustrezno rešitev, da ob sedanjih 
vse večjih zahtevah zdravstvenih zavarovancev ne bo le zdravnik nosil vse 
odgovornosti. V današnjih pogojih, zlasti pa ob visoki frekvenci bolnikov, obre- 
menitev često presega zdravnikove psihične in fizične zmožnosti. Zdravnik v 
osnovni zdravstveni službi ne mlore količinsko planirati svojega dela, kot to 
lahko stari zdravnik v bolnišnici, ki pa poleg tudi ni obremenjen z admini- 
stracijo. Zato je zdravnik v osnovni zdravstveni službi pogosto prisiljen pošiljati 
pacienta dalje in tako enostavno posluje kot triažer. Prav zaradi tega pa je 
njegov ugled v očeh zavarovancev majhen. Dejstvo je, da naši ljudje danes 
osnovno zdravstveno službo manj cenijo kot zdravstveno službo v bolnišnicah. 
Ta občutek manjvrednosti se prenaša tudi na nosilca te službe — na zdravnika. 
Le-ta kljub napornemu in nadvse odgovornemu delu nima možnosti za konsul- 
tacijo, nima časa za študij literature in pri roki tudi nima sodobnih diagno- 
stičnih pripomočkov. Temu se pridružuje še oddaljenost od strokovnih, kul- 
turnih in družbenih centrov ter dejstvo, da je v primerjavi z zdravnikom v 
bolnici največkrat še slabše honoriran. 

Položaj zdravnika v osnovni zdravstveni službi se bo izboljšal in bo to delo 
bolj privlačno, če bomo izpolnili tri osnovne pogoje. Prvič, če bomo zdravniku 
omogočili zadostno strokovno znanje in m|u pravilno ter pravočasno prikazali, 
kakšno je njegovo delo in funkcija v družbi; drugič, če ga bomo rehabilitirali 
pred družbo, in tretjič, če ga bomo materialno ustrezno stimulirali. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima dr. Milica Gajšek-Zima. 

Dr. Milica Gajšek-Zima: V razpravi k 3. in 4. poglavju analitič- 
nega pregleda kadrovske problematike na področju zdravstva v SR Sloveniji 
želim poudariti, da je treba čimprej oblikovati enoten koncept opredelitve 
delovnega področja zdravnikov specialistov in zdravnikov splošne prakse. 

Dejavnost zdravnikov specialistov naj bi zajela poleg kurativne tudi pre- 
ventivno dejavnost. To pomeni, da naj bi specialist deloval tudi izven bolnišnice. 
Ta preventivna dejavnost je seveda po strokah različna. Kirurg bi lahko 
opozarjal na neurejeno varstvo pri delu, predvsem pri tistih manjših podjetjih, 
katera nimajo svojih obratnih zdravnikov. Infektolog bi lahko sodeloval pri 
analizah epidemioloških situacij in bil hkrati tudi pobudnik preventivnih 
ukrepov. Hospitalni internist bi preko specalistične ambulante lahko nadziral 
bolnika tudi še v času okrevanja ali pa ga celo zdravil na domu. V tem pri- 
meru bi lahko isti specialist nadziral bolnika v vseh fazah njegovega zdrav- 
ljenja in v slučaju poslabšanja bolezni takoj interveniral. To pomeni, da bi 
nastopal tudi kot preventivni zdravnik nasproti bolniku in s tem onemogočil 
podvojitev ali potrojitev istega dela, menjavo metode zdravljenja obravnavane 
bolezni ter tako občutno skrajšal čas zdravljenja. Otroški zdravnik bi lahko 
deloval podobno kot internist. To velja tudi za nevropsihiatra glede zdravljenja 
in preventive del pri alkoholizmu ter mentalni higieni v širšem smislu. 

Za zagotovitev širšega delovanja specialistov naj bi bolnišnice razširile 
specialistično ambulantno službo. Vsak zdravnik, ki zdravi bolnika v bolnišnici, 
naj bi imel možnost nadzirati ga tudi po njegovem odpustu iz bolnišnice, sprem- 
ljati ga do ozdravljenja in sodoločati o njegovi delazmožnosti. S takim zdrav- 
ljenjem bi bilo bolnika možno prej odpustiti iz bolnice in sprostiti posteljni 
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fond. Zdravnik specialist bi čutil pri svojem delu večjo odgovornost, saj bi bil 
nastop bolnikove delazmožnosti odvisen tudi od zdravnikove strokovne sposob- 
nosti, hkrati pa bi preko specialistično-ambulantne službe občutno razbremenil 
zdravnika v osnovni zdravstveni mreži. 

Glede tega je stanje pri nas naslednje: Specialistične ambulante sicer ob- 
stojajo, vendar v njihov dejavnost niso vključeni vsi hospitalni zdravniki. Hospi- 
talni zdravniki opravljajo specialistične preglede predvsem po pobudi zdravnika 
splošne prakse, v nekaterih primerih pa tudi sami naročajo bolnike na kontrolo 
zdravstvenega stanja, ki pa ni obvezna in je odvisna od zanimanja posameznika. 
V praksi praviloma v trenutku, ko bolnik zapusti bolnišnico, prenehajo do 
njega tudi obveznosti zdravnika specialista, ki ga je zdravil. Nadaljnji potek 
zdravljenja in delazmožnosti je odvisen od zdravnika v osnovni zdravstveni 
mreži, pa čeprav je bolezen po svojem značaju vseskozi zahtevala specialistično 
zdravljenje. Tudi če to spremenimo, naj bi ostal zdravnik splošne prakse še 
vedno medicinski mentor bolnika in organizator zdravstvenega varstva, oprav- 
ljal pa bi še druge naloge, ki so navedene v omenjenem analitičnem pregledu. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima poslanec dr. Polde 
Hladnik. 

Dr. Polde Hladnik: 2e uvodoma moram poudariti, da sem prišel do 
podobnih ugotovitev kot dr. Drolc. Iz analitičnega pregleda kadrovske proble- 
matike na področju zdravstva v SR Sloveniji je razvidno, da število zdravnikov 
splošne prakse iz leta v leto pada, da jih je bilo v letu 1958 še 643 ali 49%, v 
letu 1963 pa 626 ali 37 °/o vseh zdravnikov. Nadalje ugotavljamo, da je število 
zdravnikov splošne prakse v središčih še nekako zadovoljivo, zlasti ker je v 
središčih močno razvita tudi specializirana služba, medtem ko ponekod na 
podeželju zdravnikov splošne prakse zelo primanjkuje. 

Kje so vzroki takega stanja? Vzrokov je več, navedel bom pa le nekatere. 
Medicinska fakulteta še vedno vzgaja zdravnike pretežno za hospitalno službo 
in prepušča izvenhospitalno vzgojo strokovnemu izpopolnjevanju po končanem 
študiju. Obvezni enoletni staž v sedanji obliki in v sedanjih pogojih ni zado- 
voljiv in je predvsem za tiste zdravnike, ki so se odločili za delo v osnovni 
zdravstveni službi, izredno pomanjkljiv. Ko po končanem študiju zdravnik 
splošne prakse začne z delom v osnovni zdravstveni službi, ima sicer še kar 
zadostno znanje iz medicine, premalo pa je seznanjen s predpisi s področja 
zdravstva in socialnega zavarovanja, manjka pa mu tudi vpogleda v socialno 
medicinske probleme. Fizično se utruja od obiskov na domu, na njem leži 
odgovornost javnega družbenega delavca, pa se v tej vlogi vedno ne znajde, 
Težave mu povzroča presoja delovne zmožnosti, specialistične ambulante pa mu 
odvzemajo tudi tisto delo, ki bi ga lahko sam opravil. Opravka ima z delo- 
mrzneži in takimi, ki se okoriščajo na račun naprednih predpisov socialnega 
zavarovanja. Izgublja se v administraciji. Težko se vživlja v dispanzerski način 
dela, skratka, večkrat ga je strah pred obširnimi in odgovornimi nalogami, ki 
jih hospitalni in ostali profili zdravnikov nimajo. 

Menim, da so to glavni razlogi, da se zdravniki rajši odločajo za speciali- 
zacijo. Naš odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je že poudaril, 
da je treba na medicinski fakulteti čimprej razviti katedro za socialno medicino 
in ustanoviti katedro za medicino dela. To bi študentom medicine z gotovostjo 
izboljšalo potrebno orientacijo. Razen tega bi bilo umestno tudi Republiški 
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zavod za zdravstveno varstvo uporabiti kot vzgojni zavod za študente medicine, 
ker bi kot vodilna higiensko-epidemiološka ustanova dala študentom znanje iz 
tega področja. 

Večkrat je veliko laže zdraviti bolnika, kot pa skrbeti za njegovo zdravje, 
saj le-to ni odvisno samo od preventivnega zdravstvenega varstva, marveč 
tudi od socialnega blagostanja prebivalstva. Prav zdravnik splošne prakse ima 
več kot ostali profili zdravnikov opravka z zunanjimi faktorji, ki ogrožajo 
zdravje prebivalcev. Ob pomanjkanju kadra v higiensko-epidemiološki službi in 
s prenosom množice operativnega dela z zavodov za zdravstveno varstvo na 
zdravstvene domove je potrebno zdravnikom splošne prakse tudi več znanja 
iz epidemiologije in higiene. Sanitarni tehniki, ki delajo v zdravstvenih domovih 
v Sloveniji in jih je po mojih informacijah redno zaposlenih le še 16, potrebujejo 
sodelovanje zdravnika splošne prakse, od katerega je največkrat odvisna hitrost 
omejevanja epidemij, zastrupljenj s hrano, ki niso tako redka, le da se večkrat 
ne registrirajo, kadar ne nastopajo v hujši obliki in podobno. 

Pred leti se je zdravnik splošne prakse hitreje odločil za delo v obratni 
ambulanti, ker ni imel toliko prej navedenih problempv in težav. Ko pa se je 
dvignila strokovna raven dela v teh ambulantah s povečanjem skrbi za varnost 
ljudi pri delu, in je prišla preventivna dejavnost do večjega izraza, čeprav na 
žalost ne povsod, tudi v te ambulante ni več takega dotoka kot poprej. 

Potrebno bo torej razmisliti o tem, kako usposobiti zdravnika splošne 
prakse, da bo kljub svojemu obsežnemu delu v novih pogojih organizacije 
zdravstvene službe lahko kos svojim nalogam. Večkrat slišimo, da bi bilo po- 
trebno, poleg tega, kar sem že omenil glede medicinske fakultete, uvesti tudi 
sekundariat, ki je pred nekaj deset leti že obstojal. Z njim bi se zdravnik 
splošne prakse strokovno in organizacijsko usposobil za delo na terenu. Pre- 
pričan sem, da bi s tem omogočili zboljšanje položaja zdravnika splošne prakse, 
ki bi se kasneje lahko specializiral za ta naslov. Kot mi je znano, imamo v 
Sloveniji samo dva zdravnika-speeialista s tem naslovom. Omogočiti pa bo 
treba, da se bo vedno več zdravnikov splošne prakse za to delo lahko speciali- 
ziralo. Morda bo treba v pogledu staža za to specializacijo kaj spremeniti, pred- 
vsem pa bo treba dati več poudarka poglavjem iz organizacije zdravstvene 
službe in preventive, s čimer bodo v bodoče verjetno dobili več zdravnikov, 
ki se bodo odločili za delo v osnovni zdravstveni službi in to take zdravnike, ki 
jih ta služba vedno bolj potrebuje. 

Predsednik Ruža Šegedin: Besedo ima prof. dr. Janez Milčinski. 

Prof. dr. Janez Milčinski: Tovarišica predsednik, tovariši poslanci! 
Zahvaljujem se vam, da ste mi ob izteku moje funkcijske dobe na medicinski 
fakulteti dali priložnost, da še enkrat opozorim' na nekatere probleme in težave, 
s katerimi se bori medicinska fakulteta. Hkrati vas tudi še vnaprej prosim 
za podporo in pomoč, ki ste jo fakulteti nudili doslej. 

Gradivo, ki smo ga prejeli, je izredno zanimivo in bogato. Iz njega povze- 
mamo, da je Skupščina namenila medicinski fakulteti vrsto zelo pomembnih 
in odgovornih nalog, najdemo pa tudi konkretne pobude in konkretne kritike 
obstoječega stanja s predlogi o tem, kako naj bi se medicinska fakulteta lotila 
reševanja obstoječih problemov. Ob tem pa želim nekatera vprašanja še neko- 
liko bolj pojasniti. 
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V gradivu se govori o kapaciteti medicinske fakultete, o ozkih grlih pri 
študiju ter o tako imenovanem »osipu« študentov. Predvsem bi rad poudaril, da 
se to »osipanje« študentov po uvedbi sprejemnih izpitov na fakulteto ne more 
primerjati z »osipom«, ki smo ga imeli v prvih letih in potem še v letu, ko smo 
imeli neomejen vpis ter smo morali sprejeti takšno število slušateljev, ki ni bilo 
v sorazmerju z našimi kadrovskimi in prostornimi zmogljivostmi. Ker je bila 
v zadnjem času medicinska fakulteta zelo ostro kritizirana prav v zvezi z ome- 
jenim vpisom, bi rad omenil, da je omejen vpis pač nujnost, preko katere ne 
moremo. Menim, da omejen vpis sam po sebi ne more pomeniti kakršne 
koli kršitve enakopravnosti državljanov, niti ni, kot je bilo omenjeno, proti- 
ustaven akt, če v konkurzu za vpis nastopajo vsi kandidati pod enakimi pogoji. 
Mislim, da ni nobenega povoda za razlikovanja med omejenim vpisom na 
medicinski fakulteti in med omejenim vpisom na srednje in višje medicinske 
šole. Končno ga lahko primerjamo tudi z omejenim vpisom: na vojne akademije 
in druge vojaške šole. Načelo, da za vse kandidate veljajo enaki pogoji, se 
dosledno izvaja. Boljši učni uspehi, ki jih ugotavljamo po tem izboru, nas tudi 
utrjujejo v prepričanju, da je ta ukrep ne samo nujen, temveč tudi potreben 
in koristen. 

V gradivu se govori tudi o razširitvi učne baze medicinske fakultete. V tej 
zvezi je predlagano, da se ustanovi nova medicinska fakulteta v Mariboru 
oziroma, da se razširi učna baza medicinske fakultete v Ljubljani na Maribor. 
Dovolite mi, da k temu predlogu, ki je bil na drugem mestu sicer označen kot 
megalomanski, dam,' svoje osebno mnenje, ker-na fakulteti o tem nismo razprav- 
ljali. Menim, da ne bi pomenilo niti nesreče niti posebne anomalije, če bi 
imeli na našem nacionalnem jezikovnem področju dve medicinski fakulteti. 
To dejstvo bi v marsičem odpravilo nekatere pomanjkljivosti, ki izvirajo iz 
monopolnega položaja, ki ga ima medicinska fakulteta na področju medicinske 
visoke vzgoje, To bi hkrati omogočilo izmenjavo pedagoškega kadra in stro- 
kovno tekmovanje med obema zavodoma. Misel o dveh fakultetah v Sloveniji 
mi je osebno zelo simpatična. Strinjam se z mnenjem, da danes nimamo mož- 
nosti, da bi ustanovili še eno medicinsko fakulteto, kajti to bi bila investicija, 
ki je za naše zmogljivosti danes prevelika. Menim pa, da bi samo idejo v načelu 
ne smeh odklanjati, marveč misliti nanjo v daljši perspektivi. To bi nam poma- 
galo pri reševanju vprašanj, ki sem jih prej nakazal. 

Glede na to, da so zmogljivosti medicinske fakultete na zgornji meji 
optimalne izkoriščenosti, družba pa potrebuje več zdravnikov, je treba razširiti 
učno bazo. Izkušnje nam kažejo, da dosega najboljše učne uspehe prav tista 
fakulteta, ki sprejme letno 80 do 100 slušateljev. Tam, kjer je samo ena fakulteta 
in bi zaradi potreb po zdravnikih bilo omenjeno število prekoračeno, naj bi 
se ustanovila še ena fakulteta, pa čeprav v istem mestu. Na ta način so to 
vprašanje nedavno rešili v Rangunu. Glede na zmogljivost učne baze zlasti 
za klinični pouk, bi poudaril, da ni tako pomembno samo število p>ostelj, in da 
naš klinični pouk, če je in kolikor je v težavah, ni zaradi premajhnega števila 
postelj, temveč predvsem zaradi neustrezne kvalitete teh postelj, seveda v am- 
bientu, v katerem so. Gre namreč za tako imenovane pedagoške postelje, ki 
seveda ne predstavljajo samo postelje z bolniki, temveč morajo imeti vse tisto, 
kar je za pouk medicine potrebno. To je medicinska fakulteta tudi nedavno 
natančneje določila v svojih stališčih o zahtevah in potrebah temeljnih učnih 
baz. S tega gledišča menim, da klinična baza v Ljubljani nima težav glede 
števila postelj, so pa težavni pogoji za pouk na teh posteljah. 
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Med drugimli vprašanji navaja gradivo na 12. strani tudi tole: »Obstoječi 
predpisi predvidevajo, da kandidati, ki niso v določenem, času dosegli habili- 
tacije, ne morejo več biti učno osebje na medicinski fakulteti. Ker se ta določila 
ne izvajajo, nastaja po našem mnenju dvojna škoda. Na eni strani se zaradi 
zasedenosti delovnih mest onemogoča mlajšim, talentiranim kadrom dostop do 
akademskih funkcij, na drugi strani pa bi ravno ti kadri, ki ne izpolnjujejo 
pogojev za habilitacijo, lahko delovali širom Slovenije kot vodilni specialistični 
kadri.« S tem se popolnoma strinjam, vendar z nekim pridržkom. 

Vse navedeno se nanaša na tako imenovane »stare asistente«, zdravnike, 
ki so dosegli 50 in več let in se v svoji akademski karieri niso povzpeli preko 
položaja asistenta ali docenta, kar seveda v akademski karieri 50-letnega 
človeka ne predstavlja zadovoljivega uspeha. Fakulteti je vse to znano, vendar 
se zaveda, kako je te kadre dobila in kakšna je bila njihova vloga in zasluga 
pri izgradnji medicinske fakultete. To so večinoma zdravniki, ki smo jih v 
prvih letih po ustanovitvi medicinske fakultete dobili kjerkoli je bilo mogoče in 
ki so bili pripravljeni delati na fakulteti brez pridržkov in ne glede na mate- 
rialne pogoje, ki so bili takrat izredno slabi in jih ni mogoče primerjati z današ- 
njimi. Torej, kdor je bil takrat ob danih pogojih pripravljen delati na fakul- 
teti, tega smo sprejeli. Možnosti za izbiro ni bilo. Ti »stari asistenti« so skoraj 
20 let vložili v izredno težavno delo, se pri tem izčrpali, postarali in zboleli. 
Menim, da medicinska fakulteta nikoli ne bo pozabila, kaj so ti ljudje storili 
za fakulteto in se zato z izvajanjem teh načel, ki so v predpisih, ne bo strinjala. 
Obdržala jih bo, dokler jim ne bo drugod omogočila takega delovnega mesta, 
ki njihovemu dosedanjemu delu, njihovim zaslugam za fakulteto in njihovim 
sedanjim sposobnostim ustreza. Sedanji, lahko rečem, nenormalni položaj na 
fakulteti, ko fakulteta nima temeljnih učnih baz za klinične predmete, nam 
onemogoča reševanje tega vprašanja. Mi ne moremo takemu »staremu asi- 
stentu«, ki ni izpolnil pogojev, reči kot hlapcu Jerneju: »Pojdi, poišči si kruha 
drugje!« Ce bi fakulteta imela klinike, bi lahko z vso avtoriteto in z vso pozor- 
nostjo dodelila te stare zdravnike, če jih smemo imenovati stare, na takšna 
delovna mesta, ki ustrezajo njihovim sposobnostim in ambicijam. Na primer 
za šefe in vodje oddelkov na klinikah ali celo za primarije teh klinik, kjer bi 
lahko delali na tistem področju, ki jim ustreza in v katerem so se tudi dotlej 
udejstvovali. Pri tem delu jih ne bi obremenjevale zahteve, ki jih glede na 
habilitacijo morda niso sposobni izpolniti, obremenjeval pa jih tudi ne bi pouk, 
ki morda v nekaterih oblikah, glede na njihova leta, sedaj predstavlja zanje 
pretežko breme. Ce bi fakulteta imela to možnost, potem bi, ne da bi bilo treba 
kogarkoli s fakultete odpustiti, lahko tem zdravnikom zagotovila ustrezna 
delovna mesta. Danes fakulteta te možnosti nima. To je tudi eden izmed raz- 
logov, ki narekujejo proučitev vprašanja lastnih temeljnih učnih baz fakultete. 

Glede staža je medicinska fakulteta v podobnem položaju kot v pogledu 
učnih baz. Približno pred dvemi leti je fakulteta predlagala, naj se ji dajo dolo- 
čena pooblastila za ureditev staža, vendar jih še danes nimia. Fakulteta sicer 
lahko predpiše program za izvajanje staža, ne more pa nikogar obligirati, da ta 
program tudi izvaja. Zdravstveni zavodi danes plačujejo stažiste ne zato, da 
opravijo staž, temveč pretežno kot pomožno delovno silo z določenimi nalogami 
na tem ali onem oddelku. 

Menim, da je vprašanje staža res zrelo za rešitev in zato nas počasno reše- 
vanje v zveznem merilu pravzaprav ne bi smelo ovirati, da sami nekaj napra- 
vimo. Iz dneva v dan vse bolj opažamo nezadovoljstvo stažistov in tudi štu- 
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dentov, ki na zaključek svojega študija in staž gledajo s skrbjo in z neza- 
upanjem. 

Fakulteta je pripravljena sodelovati pri organiziranju in izvajanju podi- 
plomskega študija, kar je tudi njena naloga, in tako prispevati k rešitvi tega 
vprašanja. Fakulteta tesno sodeluje s prireditelji podiplomskega tečaja za medi- 
cino dela in je s svojimi učitelji tudi sodelovala pri' tem tečaju. Podiplomsko 
izpopolnjevanje pa predstavlja tako kot tretjestopenjski študij posebno vejo 
dejavnosti fakultete, ki zahteva tudi svojo materialno bazo in kadre. Nikakor 
pa ne smemo te dejavnosti opredeljevati kot le postransko obremenitev fa- 
kultete, če želimo, da ne bo ostala samo na papirju. Menim, da je podiplomsko 
izpopolnjevanje taka dejavnost, ki zahteva vsega človeka, oziroma več ljudi, ki 
bi se v celoti s tem ukvarjali, ne da bi pri tem zanemarili osnovno dejavnost, 
to je pouk na medicinski fakulteti. 

Končno bi se rad še enkrat zahvalil Skupščini in posebej tovarišem po- 
slancem za pobude, ki so jih dali. Te pobude bom prenesel na medicinsko fakul- 
teto in prepričan sem, da bodo zanjo koristne. Prosim pa Skupščino, da nas 
pri izvajanju nalog, ki nam jih zaupa in nalaga, tudi še vnaprej podpira. 

Predsednik dr. Ruža Šege d in: Besedo ima dr. Martin Benedik. 

Dr. Martin Benedik: Tovarišice in tovariši poslanci! Ugotovljeno 
je, da primanjkuje zdravnikov. Dotok študentov na medicinsko fakulteto v 
Ljubljani je, po mojem mnenju, zadovoljiv. Nimamo pa zadostnih učnih zmog- 
ljivosti niti na teoretskih inštitutih niti na klinikah. Kot učno bazo za klinični 
pouk naj se vključi še bolnišnica dr. Petra Držaja v Ljubljani in vojaška bol- 
nišnica. Razširitev učne baze izven Ljubljane bi naletela na organizacijske 
težave. Glede ustanovitve še druge medicinske fakultete v Sloveniji pa menim, 
da ne bi bila umestna, ker je Slovencev kom-aj nekaj nad 1 milijon in pol in ker 
niti obstoječa fakulteta v Ljubljani ni tako opremljena, da bi lahko služila 
trojnemu namenu: učenju, raziskovalnemu delu in zdravljenju. Zato menim, 
da je naša prva dolžnost, da prav fakulteto v Ljubljani usposobimo za ta trojni 
namen. Medicinska fakulteta v Ljubljani potrebuje moderno opremljene teo- 
retske inštitute z zadostno zmogljivostjo glede na naše potrebe po zdravnikih, 
sodobno opremljeno bolnišnico za učenje študentov in zdravnikov, za razisko- 
valno delo in za zdravljenje bolnikov. O tem razpravljamo že od leta 1946, 
skoraj 20 let, in smo danes še vedno na začetku, medtem ko so nas v drugih 
republikah že zdavnaj dohiteli in prehiteli. 

Glede bolnišnice, ki jo medicinska fakulteta potrebuje, prideta po mojem 
mnenju v poštev dva koncepta. Po prvem konceptu so klinike del medicinske 
fakultete in služijo predvsem za pedagoške namene, za raziskovalno delo in za 
zdravljenje predvsem tistih bolnikov, ki jih fakulteta potrebuje za učenje, za 
raziskave in za razvijanje medicinske znanosti. Klinike ne bi potrebovale 
tolikšnega števila postelj, kajti poleg njih bi obstojala še bolnišnica, ki bi spre- 
jemala vse druge bolnike, za katere klinika ne bi bila posebej zainteresirana. 
Klinika pa bi morala imeti pravico izbire bolnikov ter vse potrebne prostore 
in pripomočke za učenje in raziskave. 

Po drugem konceptu pa naj bi imela učna bolnišnica tolikšno število postelj, 
da bi lahko krila vse potrebe po posteljnem fondu, ker druge bolnišnice ne bi 
bilo, hkrati pa bi kot učna baza morala imeti vso opremo in prostore, kot se to 
zahteva za kliniko. 
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Zagovorniki prvega koncepta se bojijo, da bi se nova bolnišnica izgubljala 
v rutinskem delu tako kot dosedanja. Menim, da te nevarnosti ne bo, če bo 
zadosti kadrov. Na drugi strani pa primerna rutina in raziskovalno delo drug 
drugega izpopolnjujeta, ker bo dober zdravnik le tisti, ki bo hkrati tudi dober 
praktik in raziskovalni delavec. Nova bolnišnica pa bi, če bi bila grajena po 
tem konceptu, hkrati zamenjala staro, ki bo v kratkem času dotrajala. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin : Besedo ima tovariš dr. Radivoj Ozvald, 
predsednik Slovenskega zdravniškega društva. 

Dr. Radivoj Ozvald: Tovarišica predsednik, tovariši poslanci! Slo- 
vensko zdravniško društvo že več let spremlja pojav, katerega danes obravnava 
tudi ta zbor, to je nenehno zmanjševanje števila zdravnikov v osnovni zdrav- 
stveni mreži. Glede tega se povsem strinjam z ugotovitvami, ki so dane v 
predloženem gradivu. Vendar pa želim poudariti ugotovitev, ki je dostikrat 
manj podčrtana. 

Največkrt ugotavljamo, da je bodoči zdravnik osnovne zdravstvene službe 
premalo praktično usposobljen za delo v osnovni zdravstveni službi in da ima 
premalo znanja s področja organizacije zdravstvene službe1. V tej zvezi smo 
izvedli ustno anketo, pripravljamo pa tudi ustrezno analizo, ki bo dala točnejše 
podatke o vzrokih zmanjševanja števila zdravnikov v osnovni zdravstveni 
službi. Ustna anketa je pokazala, da je največkrat poudarjen pri zdravnikih 
v osnovni zdravstveni službi, bodisi pri tistih, ki še vztrajajo v tej službi, bodisi 
pri tistih, ki so odšli v specializacijo, bojazen pred strokovno zakrnitvijo, kajti 
ko zapustijo fakulteto', in ko končajo staž, kakršen koli pač je, praktično nimajo 
možnosti za nadaljnje sistematsko strokovno usposabljanje. 

Poskušali smo stimulirati zdravnika splošne prakse, da bi se strokovno 
vendarle nekako usposabljal. Zato je še v proračunskem sistemu bil sprejet 
predpis, ki je uvedel naziv specialist splošne prakse. Vendar kdor je natančneje 
pregledal pogoje, ki so potrebni za dosego tega naziva, je spoznal, da je za 
zdravnike v osnovni zdravstveni službi, zlasti pa tiste, ki so oddaljeni od večjih 
hospitalnih in kliničnih centrov, ta naziv nedosegljiv. Zato se ta specializacija 
ni uveljavila, čeprav je bil takrat zanjo dan tudi materialni stimulans in sicer 
s tem, da je bil tak specialist uvrščen za dva plačilna razreda višje, kot zdravnik, 
ki ni bil specialist. Danes pa temelji osebni dohodek zdravnika na drugih 
osnovah. Slovensko zdravniško društvo je mnenja, da bi bilo treba z zakonitimi 
predpisi zagotoviti stalno strokovno izpopolnjevanje zdravnikov v osnovni 
zdravstveni službi. Posebej pa poudarja, da bi predpisi hkrati morali rešiti ne- 
katera še nerešena vprašanja, da bi se lahko taki predpisi izvajali. Zavedati se 
moramo, da smo v zdravstvu šele na začetku izvajanja sistema samoupravljanja. 
Napredovali smo z decentralizacijo, z urejanjem nekaterih notranjih materialnih 
odnosov v zdravstvenih delovnih organizacijah in pa odnosov med temi orga- 
nizacijami in plačniki, nismo pa dosegli ustreznega premika pri ljudeh, ki delajo 
na področju zdravstva, kar pa je eden bistvenih pogojev za uresničenje zamisli 
o integraciji v zdravstvu na sodobnem nivoju in po sodobnem konceptu. 

Težko si predstavljamo izvajanje stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki 
bi takega zdravnika morda prizadelo vsako leto ali pa vsaj vsako drugo leto za 
dalj časa. Ta zdravnik bi moral za nekaj časa zapustiti svoje delovno mesto in bi 
ga nekdo moral zamenjati. Bodimo realni in se soočimo z dejstvi, kakršna so. 
Ob vprašanju te zamenjave se nam vse skrha. 2e predpisi, ki jih imamo, bi 



11. seja 185 

nam ob doslednem izvajanju nekaj prinesli. Menim, da ne moremo čakati do 
takrat, ko bomo imeli dovolj zdravnikov. Zato je to eden od problemov, o ka- 
terih bomo morali še razmišljati. Ne zamišljam si, da bo lahko predpis vse 
rešil, moramo pa najti pota za rešitev teh problemov. S predpisi vsekakor lahko 
uredimo nekatere probleme financiranja takega stalnega strokovnega izpopol- 
njevanja. 

Nameravam govoriti še o stažu, o katerem smo v zdravniškem društvu 
tudi razpravljali in zavzeli nekatera stališča. Organizacija in program staža sta 
nedvomno stvar ustreznih strokovnih organizacij. Poudaril pa bi rad v tej zvezi 
še nekaj stvari, ki sicer niso vznemirljive, nas pa vendarle opozarjajo, da jih 
bo treba začeti reševati. 

Imamo že znatno število tako imenovanih stažistov-volonterjev. V tej zvezi 
bi poudaril dve strani tega vprašanja. Predpis določa, da mora zdravnik, po 
končanem študiju opraviti staž, da bi se praktično usposobil za samostojno delo 
v stroki, ni pa določeno, kdo naj plača delo stažistov v delovnih organizacijah, 
v katerih se le-ti pripravljajo na svoj bodoči poklic. Zgodi se, da mora stažist 
s tožbo uveljaviti svoje pravice iz socialnega zavarovanja. Ponekod pa se celo 
primeri, da mora stažist sam plačati, da lahko stažira. V drugih primerih pa 
zavod, kjer se staž opravlja, ne zahteva od stažista plačila za opravljanje staža 
samo zato, ker je to neizterljivo. Vprašanje plačila staža bi morali urediti še 
preden se resno lotimo kakršne koli nove, poglobljene organizacije staža kot 
oblike podaljšanega študija. 

Ugotavljamo, da je problematika razvoja medicine taka, da zaradi potrebne 
poglobitve terja podaljšanje študija. To je pred kratkim potrdil tudi plenum 
zveze zdravniških društev v Beogradu, podprli pa so to misel tudi zastopniki 
vojne sanitete, ki so sodelovali v diskusiji. Studij lahko podaljšamo, ne da bi 
zavrli vključitev medicinca ali že vsaj do neke stopnje formiranega zdravnika v 
delovni proces. Pri tem gre za dvojno korist, če ga sorazmerno' zgodaj vklju- 
čimo. Prvič gre za osebni dohodek tako oblikuj očega se zdravnika, po drugi 
strani pa daje oblikovanje in izobraževanje takega človeka v delovnem procesu 
potrebno znanje in kvaliteto. Ce bi se stališče našega društva glede staža, naj 
se zdravnik po dobrih petih letih osnovnega medicinskega študija kot zdravnik 
vključi v neko delovno organizacijo, ki ima izdelan program za njegovo na- 
daljnje izobraževanje, pa tudi zagotovljene pogoje, da se ta program lahko 
izvaja, dosledno uveljavilo, potem bi staž, ali kakorkoli ga bomo že imenovali, 
trajal ne samo eno leto, temveč dve, morda celo tri leta. S tem bi hkrati uredili 
dve stvari. Uvedli bi nekaj podobnega, kar je bil nekoč sekundariat, za kate- 
rega menim, da je glede na dosedanje izkušnje nedvomno potreben. Zdravnik, 
ki se bo odločil za delo v osnovni zdravstveni službi, bo moral imeti mnogo več 
praktičnega medicinskega in organizacijskega znanja, da se bo lahko vključil 
v delo, ne da bi imel kompleks strokovne manjvrednosti, ki ga ima danes. 
Zaradi boljše strokovne usposobljenosti pa se bo dvignil tudi njegov strokovni 
ugled in strokovni učinek ter osebni dohodek. 

Slovensko zdravniško društvo že ves čas svojega obstoja pazljivo spremlja 
nastanek in razvoj slovenske medicinske fakultete. Glede na to, da smo v 
Ljubljani šele po osvoboditvi dobili popolno medicinsko fakulteto, je razumljivo, 
da je društvo vedno znova skrbno obravnavalo nekatera najpomembnejša 
vprašanja te fakultete. Nekatera organizacijska vprašanja ljubljanskega medi- 
cinskega centra, ki se nanašajo na medicinsko fakulteto, bomo morali v bodoče 
bolj pospešeno reševati in o njih spregovoriti tudi izven ožjih okvirov. Eno od 
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teh vprašanj je nakazal že dekan, prof. dr. Janez Milčinski. Jaz bi pa obrav- 
naval to vprašanje z druge plati. 

Gre za dotok pedagoškega kadra. Iz poročila odbora za proučevanje za- 
konskih in drugih predlogov bi se lahko sklepalo, da gre pri tem predvsem 
za materialni problem. Res je, da so zdravniki-pedagogi slabše materialno 
stimulirani kot pa zdravniki na drugih področjih. Eno izmed osnovnih načel 
je, da medicinska fakulteta izbira svoje učitelje in sodelavce iz vrst najboljših 
strokovnjakov oziroma znanstvenikov, pri čemer mora imeti dovolj široko 
osnovo za izbiro takih, zdravnikov, ki se bodo ustrezno habilitirali. Trenutno 
stanje glede na zakonske predpise in razvoj samoupravljanja, ki v zdravstvu 
še ni našel integracije, omogoča medicinski fakulteti, da lahko izbira svoj 
bodoči kader samo v tistih zdravstvenih delovnih organizacijah, ki so že v njeni 
učni bazi. Zaradi tega ne moremo dobiti sposobne, habilitirane in za pedagoško 
delo pripravljene kandidate izven Ljubljane. Kajti če bi želeli, da bi tak kan- 
didat delal tudi kot pedagog v Ljubljani, je to neizvedljivo, ker izven Ljub- 
ljane nimamo razvite učne baze, nobeni drugi zdravstveni organizaciji pa ga 
ne moremo vsiliti. Nujno pa je, da pedagog ne le predava, temveč hkrati tudi 
strokovno in znanstveno dela. Pedagoško, strokovno in znanstveno delo je 
enotno in ga je treba tako tudi obravnavati. V praksi smo še imeli primere, 
da dober strokovnjak ni mogel postati pedagog, ker ni dobil ustreznega dela tudi 
na kliniki. Na žalost je postalo celo popularno napadanje fakultete, češ da teži 
k temu, da bi imela določen vpliv na kadrovski sestav in politiko tistih zdrav- 
stvenih ustanov, ki so njena učna baza. To se ji očita kot enega največjih 
grehov. Slovensko zdravniško društvo pa je mnenja, da mora medicinska fakul- 
teta na ustrezen način glede svojih nalog le vplivati na tiste zdravstvene usta- 
nove, ki so njena učna baza. 

Želim razpravljati še o enem vprašanju. Začel bom z ugotovitvijo, ki je 
znana in ki jo je potrdil plenum Zveze zdraviliških društev Jugoslavije, namireč, 
da je znanstveno-raziskovalno delo v medicini integralni del zdravstva. Pri 
znanstveno-raziskovalnem delu je vrsta večjih ali manjših problemov, poudariti 
pa bi morali, da se najbolj počasi razvija znanstveno-raziskovalno delo v kli- 
nični medicini. Mnogo hitreje se to delo uveljavlja v tako imenovanih osnovnih 
disciplinah medicine. Pri tem se ne strinjam z izrazom »teoretski« inštituti ali 
»teoretski« predmeti, katerega pogosto uporabljamo. Da je človek sestavljen 
iz kosti, mišic in črev, ni nobena teorija, ampak kruta praksa. Prišlo je do hudih 
zmot, ki so povzročile že veliko škode zaradi mnenja, da so to teoretske stvari, 
oziroma teoretski predmeti. 

Posvetiti bi morali več skrbi formiranju skladov za znanstveno-raziskovalno 
delo pri zdravstvenih ustanovah. Zakonski predpisi to že sedaj omogočajo, opa- 
žamo pa, da je teh skladov malo, ali pa so zelo majhni. Umestno bi bilo ugoto- 
viti, kakšni so vzroki, da se znanstveno-raziskovalno delo v zdravstvenih 
ustanovah počasi razvija prav na področju klinične medicine. 

Se na neko ugotovitev bi rad opozoril. Približno 80 fl/o znanstveno-razisko- 
valnih delavcev v zdravstvu dela na fakultetah. Ta podatek sicer velja za Jugo- 
slavijo, vendar podatek za Slovenijo verjetno ne bi bil bistveno drugačen. 
Število tega kadra zadostuje za izvedbo programa znanstveno-raziskovalnega 
dela v prihodnjih 7 letih. Vendar s tem številom nekaj ni v redu. To so sicer 
ljudje, ki so usposobljeni za tako delo, zaradi preobremenjenosti z drugim delom 
pa večina od njih sploh nima časa, da bi se s tem ukvarjala. Glede na to, da 
se ti kadri starajo, ostaja slej ko prej odprt problem dotoka mladih kadrov, 
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ki bi se hoteli posvetiti znanstveno-raziskovalnemu delu. Večji dotok tega kadra 
predvsem ovira neurejen sistem financiranja raziskovalnega dela. Planiranje 
znanstveno-raziskovalnega dela po načelu financiranja posameznih nalog so 
bila preveč kratkoročna, zato bi bilo potrebno dolgoročnejše planiranje in finan- 
ciranje znanstveno-raziskovalnega dela. Tako bi tudi zdravstveni zavodi, ki niso 
vključeni v delo medicinske fakultete, lažje formirali svoje ekipe, ki bi se 
posvetile znanstveno-raziskovalnemu delu. Ustreznih zdravstvenih ustanov in 
kadrov, ki bi se lahko ukvarjali z znanstveno-raziskovalnim delom, pa imamo 
nedvomno dovolj. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima dr. Saša Cvahte. 

Dr. Saša Cvahte: V preteklem letu sem na občnem zboru študentov 
in profesorjev medicinske fakultete v Ljubljani obljubil, da se bom v Skup- 
ščini v razpravah o kadrih zavzel za rešitev nekaterih vprašanj in s tem to 
obljubo izpolnjujem. 

Na navedenem zboru, kateremu sem predsedoval, se je kot najbolj pereče 
pokazalo vprašanje staža. Kako bi danes to vprašanje rešili, mi še ni popolnoma 
jasno. Predlagam vsaj to, da damo medicinski fakulteti določene kompetence 
pri organiziranju staža. Z veseljem bi predlagal, da ji damo določene kom- 
petence kar takoj, ker pa republiški zavod za zdravstveno varstvo, katerega 
direktor sem, nima za te namene finančnih sredstev, takega predloga ne bi 
mogel dati. Menim pa, da je treba vprašanje kompetenc medicinske fakultete 
glede staža nemudoma urediti. 

Nadalje je treba zagotoviti plačilo staža. Menim, da konkretni predlogi za 
to že obstojajo, toda plačilo mora biti zagotovljeno tudi s predpisom, razen v 
primerih, ko nekdo plačilo odklanja. Če teh vprašanj ne bomo uredili, menim, 
da me ne zadene nobena odgovornost in tudi pred takimi zbori se ne morem 
več pojaviti, če nočem biti skrajni oportunist. 

Problem staža je bil prvič sprožen že leta 1954, ko so mladi komunisti, ki 
so takrat končali medicinsko fakulteto, protestirali zoper to, da so si morali kot 
trgovski potniki iskati mesto stažista po vsej Sloveniji. Takrat smo vprašanje 
staža morali tako reševati, ker smo menili, da je treba podpreti politiko zago- 
tovitve zdravnika tudi na podeželju. Danes je stanje drugačno. Vprašanje staža 
moramo urediti čimprej, kajti njegove rešitve ne moremo odlagati v nedogled. 

Opozarjam tudi na problem štipendij in življenjskih pogojev študentov. 
Predlagam, da se zboru do prihodnje seje predloži poročilo o tem, kaj je bilo 
od spomladi storjeno, da bi se izboljšali življenjski pogoji študenta medicine. 
Ne smemo namreč pozabiti obljube, ki smo jo takrat študentom medicine 
dali glede ureditve njihovih življenjskih pogojev. Ce tega ne storimo, bomo 
poslanci težko prihajali na take zbore, oziroma bomo morali kar priznati, da 
nismo sposobni urediti teh vprašanj. Proučitev tega vprašanja predlagam tudi 
zato, ker me nekateri glede odgovora, kaj je bilo od spomladi storjenega za 
izboljšanje položaja študenta, spravljajo v težak položaj. 

Končno se v celoti strinjam z razpravo prof. dr. Janeza Milčinskega glede 
zamisli o ustanovitvi medicinske fakultete v Mariboru. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima tovarišica Marija 
Miloradovič. 
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Marija Miloradovič: Razpravljati želim o nekaterih problemih 
višjega in srednjega medicinskega kadra in sicer o medicinskih sestrah. V ana- 
litičnem pregledu kadrovske problematike na področju zdravstva v naši re- 
publiki se ugotavlja pomanjkanje kadrov predvsem za nego bolnika, tako v 
bolnišnici kot tudi na bolnikovem domu. Menim, da se je z novim sistemom 
šolanja, ki zahteva za zdravstvene delavce — sestre popolno srednjo izobrazbo, 
želelo predvsem izboljšati nego bolnika, kar pa nekateri zdravstveni zavodi 
niso upoštevali. Namesto, da bi v sistemizaciji predvideli za nego bolnika de- 
lovno mesto, ki naj ga zaseda zdravstveni delavec s srednjo strokovno izobrazbo 
— medicinska sestra — so bolničarke, ki so si s prekvalifikacijo pridobile naziv 
medicinske sestre, razporejali na druga, odgovornejša delovna mesta, za katera 
pa niso bile usposobljene. Ob tem pa so nego bolnika prepustili še manj uspo- 
sobljenim kadrom, ki delajo v zdravstvenih zavodih. 

Razumljivo je, da je ob taki delitvi dela prišlo do pomanjkanja kadrov 
pri zelo odgovornem in zahtevnem delu — negi bolnika. Republiški sekre- 
tariat za zdravstvo je v zvezi s tem dal ustrezno priporočilo', vendar pa zdrav- 
stveni zavodi vprašanja kadrov za nego bolnika še danes ne rešujejo v skladu 
s priporočilom. Tako reševanje je nujno povzročilo in še povzroča spore v 
zdravstvenih zavodih tako glede strokovnosti dela kot tudi v medsebojnih 
odnosih. Potrebno bi bilo, da bi zdravstveni zavodi ponovno pregledali ta 
delovna mesta in uskladili sistemizacijo s sistemom šolanja ter s tem vsaj 
delno rešili problem nege bolnika. Danes pa ugotavljamo, da kljub pomanj- 
kanju medicinskih sester s srednjo strokovno izobrazbo precejšen odstotek 
le-teh ne dela na delovnih mestih, za katera so usposobljene. Ne trdim, da 
bo z rešitvijo omenjenega problema že v celoti rešeno vprašanje srednjega 
kadra. Medicinskih sester s srednjo šolo primanjkuje, zato je treba povsod, 
kjer so dani pogoji in kjer je potreba po tem kadru velika, ustanavljati ustrezne 
šole. Na drugi strani pa je nujno potrebno zagotoviti finančna sredstva že 
obstoječim srednjim šolam in jih kadrovsko okrepiti ter zagotoviti druge po- 
goje, da bo mogoč vsakoletni vpis. Le z ureditvijo omenjenih vprašanj, o ka- 
terih bo naš zbor razpravljal še na prihodnji seji, bomo zagotovili dotok teh 
kadrov z rednim šolanjem, ki edino lahko usposobi zdravstvenega delavca za 
nego bolnika. Da bomo to lahko v celoti dosegli, pa je treba tudi programe teh 
šol prilagoditi dejavnostim, katere bodo ti kadri opravljali na delovnih mestih. 
Hkrati naj bi se uredilo tudi vprašanje nazivov, iz katerih bi bilo razvidno 
področje dela, ki ga bodo opravljale medicinske sestre s srednjo strokovno 
izobrazbo. 

Na kratko bi se dotaknila še vprašanja medicinskih sester z višjo šolsko 
izobrazbo. Za razliko od srednje šole, usposablja višja šola za medicinske 
sestre kader za polivalentno dejavnost. Kljub spremenjenemu programu ter 
delno usmerjenemu študiju, šola ne daje zadostnega znanja • sestram, ki se 
zaposlujejo na različnih, bolj ali manj samostojnih in odgovornih delovnih 
mestih. Absolventke te šole se sicer odločajo, na primer za poklic patronažne 
medicinske sestre, toda ker so bile s strani šole premalo usposobljene za ta- 
kojšnje samostojno organizacijsko in strokovno delo, bežijo v dispanzersko 
ali celo v ambulantno službo. S strani zdravstvenih zavodov pa je premajhno 
razumevanje za njihovo podiplomsko strokovno izpopolnjevanje. Zato zavodi tudi 
ne iščejo primernih oblik za tako izpopolnjevanje, ki naj bi medicinske sestre 
usposobile za delo, ki ga opravljajo na zelo različnih delovnih mestih. Sestre 
z višjo šolsko izobrazbo zasedajo nekatera delovna mesta, ki zahtevajo po 
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svojem značaju kader z visoko izobrazbo. Da bi medicinske sestre z višjo izo- 
brazbo zadovoljivo opravljale delo na takih delovnih mestih, bi bilo nujno 
proučiti možnost njihovega dodatnega šolanja na visoki šoli. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima poslanka Fanika Šuc. 

Fanika Šuc: Tovarišica predsednik, tovariši poslanci! Razpravljala 
bom o stanju srednjega medicinskega kadra v okraju Celje. 

Pomanjkanje kadrov v določenih službah zavira izvajanje uspešnega zdrav- 
stvenega varstva, zlasti pa obravnavanje medicinske problematike s socialnega 
aspekta ter uspešno prilagajanje zdravstvene službe splošnim družbenim 
potrebam. V periferni zdravstveni mreži imamo v glavnem medicinske sestre 
s srednjo strokovno izobrazbo, medtem ko je število višjih medicinskih sester 
manjše. 

Naloge medicinske sestre so dvojne: 
Večina sester pomaga zdravniku pri njegovem ambulantnem delu v zdrav- 

stvenem zavodu. Nekateri zdravstveni zavodi pogosto grešijo, ker medicinskih 
sester ne uporabljajo za strokovno medicinsko delo, temveč jim v znatnem 
obsegu nalagajo administrativna opravila. Sestav kadra v periferni zdravstveni 
mreži je zelo pester. V celjskem okraju imamo zelo majhno število sester, 
ki so končale srednjo šolo za medicinske sestre. Večina je takih, katerim je 
bila priznana srednja strokovna izobrazba po posebnih predpisih. Največ pa 
imamo bolničark, ki v zdravstvenem domu opravljajo v glavnem funkcijo 
zdravstvenih administratork. Zelo pogosto pa opravljajo tudi naloge iz pod- 
ročja dejavnosti medicinske sestre. 

Druga funkcija sesterskega kadra pa je patronažna služba. Ta obsega 
predvsem tisti del zdravstvenega varstva prebivalstva, ki je usmerjen v ču- 
vanje zdravja in odstranjevanje vzrokov bolezni. Odvija se na področju zdrav- 
stvene prosvete, socialne medicine in na področju dispanzerske službe. Patro- 
nažna medicinska sestra, zlasti še, če se je uveljavila tudi v krajevni skupnosti 
in centru za socialno delo, pomeni živo vez med zdravnikom in njegovim 
varovancem. Zal pa se tovrstna dejavnost, tudi kjer jo imamo, zelo pogosto 
odvija mimo cilja te službe, je slabo organizirana in zato tudi draga. Patro- 
nažno službo morajo zaradi določenih objektivnih okoliščin opravljati tudi 
babice, to je zdravstveni delavci z nižjo strokovno izobrazbo, ki za patronažno 
delo niso dovolj usposobljene. Babice so zdravstveni delavci, ki so bili po- 
trebni v tistih časih, ko zdravniki zaradi prezaposlenosti niso imeli možnosti, 
da bi sodelovali pri porodih na domu. Razvoj zdravstvene službe je pripeljal 
do tega, da preko 90 %> žena rodi v bolnišnici in da je število žena, ki rodijo 
doma, majhno. Čeprav gre za normalne porode, bi ob današnjem številu zdrav- 
nikov tudi lahko postavili zahtevo, da morata v primeru poroda izven porod- 
nišnice sodelovati zdravnik in babica zato, da bi bila porodnici zagotovljena 
strokovna pomoč pri porodu in večja varnost. Menim, da bo poklic babice, 
usmerjen le na nuđenje porodne pomoči, sčasoma postal nepotreben. Zamenjati 
ga bo treba z usposobljeno patronažno medicinsko sestro, ki bo opravljala sa- 
mostojno delo na terenu po načelih polivalentne službe. Ne smemo dopuščati 
vzgoje sester v to ali ono smer, temveč moramo dati vsaki medicinski sestri 
tako izobrazbo, da bo sposobna opravljati vse naloge, ki bi jih zdravstvena 
služba od nje terjala. 
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V mreži zdravstvenih zavodov zasledimo številne anomalije pri zaposlo- 
vanju srednjega in višjega medicinskega kadra. Te so tembolj očitne, če ana- 
liziramo strokovnost posameznih profilov in sistematizacijo delovnih mest. 
Pri tem ugotavljamo, da številni zdravstveni delavci opravljajo dela, za katera 
strokovno niso usposobljeni. Posledica tega je, da taki delavci ne morejo 
svojega dela opravljati dovolj kvalitetno. 

Neusklajenost med zahtevami sistemizacije in dejansko izobrazbo je tudi 
eden izmed činiteljev, ki zmanjšuje kvaliteto zdravstvenega varstva in zdrav- 
stvenih uslug. Pri snovanju 7-letnega programa razvoja zdravstvene službe 
v SR Sloveniji smo zasledili težnjo po ohranitvi profila bolničarja v zdrav- 
stvenih zavodih. Namesto, da bi programirali celoten medicinski srednji kader 
z ustrezno strokovno kvalifikacijo, se pojavljajo težnje, da bi formirali iz 
strežniškega osebja bolničarje, iz bolničarjev pa srednje medicinske sestre. 
S takimi in podobnimi občasnimi tendencami zaviramo na eni strani pokri- 
vanje potreb po čimbolj kvalitetni zdravstveni oskrbi, na drugi strani pa 
oviramo perspektive tistim, ki se odločijo za redno šolanje. Menim, da ni po- 
trebno še nadalje razpravljati o tem pojavu, temveč le ugotoviti, da naj 
kadrovska politika temelji na dejanskih možnostih šolanja v regularnih šolah 
in da ni več umestno gojiti ter ponavljati improvizacij za pokrivanje potreb 
po delovni sili in zasedbi delovnih mest. Kot prispevek temu naj povem, da 
je nujno potrebno povečati zmogljivosti šole za zdravstvene delavce v Celju, 
ji tako omogočiti vsakoletni vpis enega letnika ter s tem zagotoviti izvajanje 
programa vzgoje srednjega medicinskega kadra. 

Končno naj omenim, da potrebuje zdravstvena služba poleg zdravstvenih 
delavcev tudi številne druge sodelavce, predvsem pravnike, ekonomiste, psi- 
hologe, sociologe, sanitarne inženirje in socialne delavce. Teh kadrov z ustrezno 
izobrazbo, ki bi bili pripravljeni delati v zdravstveni službi, ni malo, njihovo 
zaposlovanje v zdravstveni službi pa je otežkočeno predvsem zato, ker nam 
na delovnih mestih in v dejavnostih, kjer bi bilo potrebno širše sodelovanje, 
manjka medicinsko-izobraženih vodij teama. 

Menim, da moramo še posebej poudariti sodelovanje zdravstvene službe 
s socialno službo, ki jo je treba v občinah še okrepiti. Zdravstvena služba 
namreč opaža, da se vedno pogosteje pojavljajo socialni in zdravstveni problemi 
pri isti osebi. Prepričana sem, da bi bilo v mnogih primerih brez sodelovanja 
in brez koordiniranega dela med zdravstveno in socialno službo reševanje 
posameznih problemov zelo otežkočeno. Zato ponovno poudarjam, da je po- 
trebno sodelovanje med zdravstveno in socialno službo, katera sicer še nima 
tako utrjene poti kot zdravstvena služba. 

Vsem kadrovskim potrebam v zdravstveni službi pa bo mogoče zadostiti 
šele takrat, ko bo dovolj kadra vseh profilov, kar pa seveda ni mogoče pri- 
čakovati čez noč. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.10 in se je nadaljevala db 11.45.) 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima poslanec mr. ph. Branko 
Grahek. 
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Mr. ph. Branko Grahek: Tovarišica predsednik, tovarišice in to- 
variši poslanci! V razpravi o 7-letnem perspektivnem razvoju zdravstvene 
službe v Socialistični republiki Sloveniji smo se strinjali s stališčem Repu- 
bliškega sekretariata za zdravstvo, da je farmacevt teamski delavec in stro- 
kovnjak, ki naj s svojo dejavnostjo zavzame mesto v zdravstveni službi, katero 
mu na današnji stopnji razvoja zdravstvene službe v Sloveniji in na osnovi 
ugotovljenih potreb pripada. 

S tem smo priznali, da delovno mesto farmacevta ni samo v lekarni, 
hkrati pa smo mu dodelili nove naloge, z njimi pa tudi nove odgovornsoti. 

•Kako naj praktično izgleda delo takega farmacevta? Farmacevt mora biti 
usposobljen ne samo za osnovno dejavnost v lekarni, temveč za delo na pod- 
ročju klinične biokemije, kjer izvršuje kemični del analiz brez hematologije 
v laboratoriju za klinično biokemijo zdravstvenega doma. S svojo dejavnostjo 
v laboratoriju pripomore, da je v posameznih primerih možno dati diagnozo 
v krajšem roku, hkrati pa tudi zmanjšuje denarne izdatke zdravstvenega doma. 
Pomemben pa je tudi prihranek časa, kajti čas, ko se predmet za analizo 
sicer pošilja v laboratorij izven kraja zdravstvenega doma, je izgubljen. 

Glede na to, da ima farmacevt tudi znanje s področja kontrole živil, je 
v veliko pomoč sanitarni in tržni inšpekciji, posebno na podeželju, ki nima 
dovolj strokovnega kadra. Z analizo vode glede njene uporabnosti pogosto 
pomaga preventivni medicini odkriti vzroke posameznih obolenj, hkrati pa 
sodeluje pri urejanju oskrbe z zdravo vodo na posameznem terenu, kar je 
še posebej pomembno zaradi hitrega razvoja industrije in povečanega vpliva 
industrijskih odpadnih vod. 

S tako dejavnostjo je farmacevt v zdravstvenih domovih, posebno na po- 
deželju, vsestransko strokovno in družbeno-politično angažiran. Tako vsestran- 
sko uporabnega farmacevta zelo radi zaposlujejo tudi občinske skupščine za 
potrebe zdravstvenega in higiensko-kulturnega prosvetljevanja občanov. 

V Sloveniji so občine, ki so ekonomsko dokaj šibke in zato ne morejo za 
navedena področja angažirati posebej specialiste, biokemike, bromatologe in 
hidrologe, kot to predlagajo zagovorniki ozke strokovne usmerjenosti far- 
macevtov. To drži tembolj, ker ozki specialisti izven večjih zdravstvenih centrov 
ne bi bili dovolj izkoriščeni za kontrolo živil in vode. 

Polivalentnega farmacevta potrebuje tudi sanitetna služba v jugoslovanski 
ljudski armadi, ki za primer vojne rabi splošnega strokovnjaka, ki je sposoben 
delati na vseh področjih. Zaradi tega je bil pred dvema letoma v Beogradu 
izredni plenum Saveza farmacevtskih društava FNRJ, ki je obravnaval pro- 
blematiko dela farmacevta v morebitni bodoči vojni. 

Zaključki IV. kongresa farmacevtov Jugoslavije, ki je bil letos od 12. do 
15. oktobra, obravnavajo navedeno problematiko v 8. točki takole: »Savremena 
zdravstvena zaštita uslovljena je skladnim učeščem svih njenih grana; pre- 
ventive, diagnostike i kurative. Kongres konstatuje, da su u proteklom periodu 
na sektoru farmaceutske službe postignuti dobri rezultati u oblasti kliničke 
biokemije i kontrole lekova. Kongres ističe, da takvi rezultati nisu postignuti 
u oblasti kontrole životnih namirnica i voda. Kongres isto tako konstatuje, 
da apoteke, naročito one u manjim mestima, nisu izkoristile u dovoljni meri 
razpoložljive stručne kadrove i opremu za proširenje delokruga svog stručnog 
rada. Kongres ukazuje naročito na mogućnost večeg učešča apoteka i farma- 
ceuta u razvijanju kliničko biohemijske službe i službe kontrole kvaliteta 
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životnih namirnica i voda; naročito tamo, gde ove službe nisu na drugi način 
organizovane ili su suficientne.« 

Oprostite mi, ker sem prebral tako dolg citat iz zaključkov preteklega 
farmacevtskega kongresa, toda v njem je uporabljena točna strokovna termi- 
nologija za posamezne farmacevtske dejavnosti; prav tako pa je v tem citatu 
podana osnovna misel o tem, katera področja naj obvlada farmacevt, to pa 
bi moral po drugi strani vsebovati tudi učni načrt farmacevtskega odseka 
fakultete za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Potrebo po takšnem pro- 
filu farmacevtskega strokovnjaka je že pred nekaj leti uvidela skupina far- 
macevtov-aktivistov, ki so delali v družbeno-političnih in strokovnih orga-» 
nizacijah. Ker je ta skupina bila takrat zastopana tudi v upravnem odboru 
strokovnega društva, je prizadevanje za vzgojo takega strokovnjaka prišlo 
tudi v delovni program te skupine oziroma upravnega odbora farmacevtskega 
društva Slovenije, ki je od farmacevtskega odseka fakultete za naravoslovje 
in tehnologijo zahteval tudi temu ustrezen učni načrt. 

Ker se farmacevtski odsek s tem ni strinjal — imel je namreč v svojem 
učnem programu šolanje farmacevtov za lekarne in farmacevtsko industrijo 
— je omenjena skupina farmacevtov izkoristila vse demokratične možnosti, 
ki so ji bile na razpolago. Nešteto sestankov, prepričevanj ter angažiranje 
sindikalne organizacije zdravstvenih delavcev Slovenije je bilo treba, da je 
bil lansko leto sprejet učni program, ki vzgaja farmacevta v skladu s potre- 
bami zdravstvene službe. 

Ker pa je bil ta učni program na farmacevtskem odseku sprejet proti 
volji farmacevtov, ki tam poučujejo, še danes obstoji težnja, da se že sprejeti 
Učni program spremeni in se vrne na starega, na kar prav posebno opozarjam. 
Svojo trditev utemeljujem z naslednjimi dejstvi: 

V zadnji številki Farmacevtskega vestnika je bivši predstojnik farma- 
cevtskega odseka kljub vsem dokazom, ki so mu bili v preteklih letih pre- 
zentirani in kljub sklepom izrednega plenuma ter priporočilom sindikalne 
organizacije zdravstvenih delavcev Slovenije, smelo in javno nastopil proti 
novemu učnemu načrtu ter pravi, da se sicer uklanja večini, ki ga je pre- 
glasovala, da pa se osebno ne strinja s takim programom. 

V gradivu, ki smo ga prejeli za to sejo, je v opisu farmacevtske problema- 
tike več netočnosti, glede katerih menim, da niso slučajne. V analitičnem 
pregledu, ki ga je predložil Republiški sekretariat za zdravstvo, je na strani 22 
v točki b) poudarjena velika potreba po študiju analitične kemije, ker tre- 
nutno inženirji kemije zasedajo ustrezna mesta v zdravstvenih zavodih zaradi 
boljšega znanja analitične kemije in matematike. Takšno gledanje ustreza 
staremu učnemu načrtu na farmacevtskem odseku ter podira že omenjene 
večletne napore skupine farmacevtov-aktivistov. V farmacevtski stroki ne 
potrebujemo takšne analitične kemije, ki bi bila sama sebi namen, temveč 
tako, ki je uporabna pri raznih dejavnostih. To je farmacevtska analiza zdravil, 
kvalitativno in kvantitativno določanje koristnih in škodljivih snovi v klinični 
biokemiji in hidrologiji ter odrejanje aktivnih in nevtralnih primesi v bro- 
matologiji. Preveč je poudarjen tudi študij matematike, katera se nahaja v 
vseh učnih programih na farmacevtskem odseku. Nerazumljiva in za farma- 
cevte žaljiva je trditev, da imajo inženirji kemije, katerim sicer gre vsa čast, 
prednost pred farmacevti v laboratorijih zdravstvenih zavodov. Ta trditev je lan- 
sirana z namenom, da bi se dokazalo, kako farmacevt nima v laboratoriju kaj 
iskati. Stvarnost in praksa pa govorita drugače. Zaradi študija in poznavanja po- 



11. seja 193 

sameznih medicinskih predmetov kot so patofiziologija, toksikologija in far- 
makologija, farmacevt mnogo bolje od inženirja kemije interpretira rezultate 
posameznih vrst analiz. Zato so danes v Jugoslaviji na delovnih mestih v kli- 
nično biokemičnih laboratorijih farmacevti v večini, medtem ko so v JLA 
stoodstotno zastopani tudi v bromatoloških laboratorijih. 

Farmacevt se je torej na teh delovnih mestih že afirmiral. Dokaz za to je 
tudi dejstvo, da so farmacevti predsedniki zvezne ter slovenske, hrvaške in 
srbske sekcije medicinskih biokemikov. 

Če nekateri zdravstveni zavodi za delo v laboratorijih raje nastavljajo 
inženirje kemije, je to bolj posledica nevednosti, kot pa morebiti drugačnih 
izkušenj in prakse. Sicer pa želim, da bi o tem vprašanju dala svoje mnenje 
tudi slovenska sekcija za medicinsko biokemijo. 

Poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov na četrti 
strani zgoraj priporoča, da bi v učnem programu farmacevtskega odseka dali 
še večji poudarek biokemiji, analitični kemiji, bromatologiji in industrijski 
tehnologiji. Morda je slučajno ali pa namenoma predlagana samo biokemija 
namesto medicinske ali klinične biokemije, menim pa, da je nujno potrebno 
uporabljati pravilne strokovne nazive, posebno, ker ti lahko predstavljajo po- 
polnoma različne pojme. Ko je šlo za uvrstitev klinične biokemije v nov učni 
program na farmacevtskem odseku, je farmacevtski odsek temu ugovarjal, 
češ, zakaj silite v program še klinično biokemijo, saj je v njem že biokemija! 
Res je sicer, da spada klinična biokemija v širšem smislu v biokemijo. Toda 
klinična biokemija je natančno diferencirana in uporabna kot del biokemije 
pri bolnikovi postelji oziroma v kliničnem-biokemičnem laboratoriju. O ana- 
litični kemiji sem pa že govoril. 

Prosim in predlagam, da se v gradivo, pripravljeno za današnjo sejo, če 
ga bomo še potrebovali, vnesejo potrebne korekture. Prosim zbor, da na osnovi 
razprave zavzame jasno stališče do učnega načrta na farmacevtskem odseku. 
Ce nisem bil dovolj prepričljiv, naj se preštudira material preteklega farma- 
cevtskega kongresa ali pa naj se konzultira farmacevtske strokovnjake z drugih 
fakultet v Jugoslaviji. Po drugi strani pa neprestane razprave o vedno istih 
problemih, ki bi že zdavnaj morah biti vsem jasni, nespoštovanje priporočil 
in podobno, hromi elan pri delu v družbeno-političnih organizacijah in povzroča 
naveličanost. Ta pa je včasih vzrok, da se sprejme na hitro neka rešitev, ki 
morda ni pravilna. 

V zvezi s to razpravo bi naglasil, da morajo vse naše šole biti kovačnice 
kadrov. Dajati nam morajo take strokovnjake, ki bodo našo družbo naprej 
razvijali in pripomogli k njenemu še večjemu napredku. Kjer tega namena ni, 
je treba tako šolo ukiniti. Ravnokar končani VIII. kongres ZKJ to impera- 
tivno zahteva. 

V razpravi o 7-letnem perspektivnem razvoju zdravstvene službe in v 
zaključkih 4. kongresa farmacevtov Jugoslavije je bilo ugotovljeno, da občutno 
primanjkuje farmacevtskih tehnikov. Letno potrebujemo v Sloveniji 35 novih 
tehnikov, kar govori o nujnosti intenzivnega dela šole za farmacevtske tehnike. 
Kot predstavnik Socialistične zveze delovnega ljudstva v zboru delovne skup- 
nosti te šole želim seznaniti zbor z zelo kritičnim položajem, v katerem se 
nahaja šola. Apeliram, na zbor, da se zavzame za izboljšanje pogojev delovanja 
te šole, kajti ob današnjih pogojih pouka trpijo pedagogi in dijaki, zelo oviran 
pa je tudi šolski pouk. Šola uporablja za pouk samo en razred, katerega je 
dobila od Višje šole za socialne delavce, in laboratorij, katerega ji je odstopila 
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Šola za sanitarne tehnike. V laboratoriju se izvaja ves praktični del pouka, 
ki je za profil farmacevtskih kadrov najvažnejši. Včasih lahko šola uporablja 
za pouk tudi prireditveno dvorano, ki je skupna za vso šolo. Iz navedenega 
izhaja, da šola tako rekoč sploh nima svojih prostorov. Razumljivo je, da tako 
pereče pomanjkanje prostorov onemogoča normalen pouk za 4 oddelke s 120 
gojenci. Urnik je prenapet, dnevni pouk enega razreda se često odvija tudi 
v treh etapah, dvema vmesnima odmoroma, ki trajata tudi po več ur. Kaj 
to pomeni za dijake, posebno še za tiste, ki se vsak dan vozijo v šolo z vlakom, 
nimajo pa primernih prostorov, kjer bi se v odmorih zadrževali, posebno po- 
zimi, ni težko razumeti. Zato so bledi in neprespani, pozimi pa so zelo pogosto 
bolni. Odnos ostalih šol, ki so v poslopju, do šole za farmacevtske tehnike ni 
najboljši, saj jo imajo vsi za nujno zlo v hiši in ljubosumno čuvajo zase svoje 
prostore. Medtem ko imajo ostale šole v zgradbi ves pouk v dopoldanskem 
turnusu in se dijaki popoldne lahko doma v miru učijo, je dijak šole za far- 
macevtske tehnike tudi po 12 ur dnevno v šoli z velikimi vmesnimi prekinit- 
vami, katerih ni mogoče racionalno izkoristiti. 

Uprava šole za farmacevtske tehnike in njen zbor delovne skupnosti do 
sedaj nista mirovala. Potrkala sta že na številna vrata, toda brez uspeha. Ob 
dobri volji vseh činiteljev v šoli in ob pravičnejši razdelitvi šolskih prostorov 
bi lahko tudi šola za farmacevtske tehnike normalno funkcionirala. Šole, ki 
so se pred farmacevtsko šolo vselile v poslopje, so zasedle toliko prostorov, 
da imajo nemoten šolski pouk. Šola za farmacevtske tehnike, ki je prišla 
zadnja, je pastorek, njene dijake pa nazivaj o »gostači«. Ce je šola potrebna, 
kar je dokazano, potem bi morala imeti vsaj najnujnejše pogoje za delo. 

Z željo, da bi se čimprej rešilo vprašanje prostorov šole za farmacevtske 
tehnike, predlagam zboru, da sprejme priporočilo, da odgovorni organi — 
svet za šolstvo ali okrajna skupščina Ljubljana — pošljejo v poslopje, kjer 
se nahajajo te zdravstvene šole v Ljubljani, komisijo z nalogo, da vsestransko 
prouči možnosti za zagotovitev primernih prostorov šoli za farmacevtske teh- 
nike. Morda bi lahko druge šole v času, ko nimajo pouka, odstopile nekaj 
svojih prostorov tej šoli. To je trenutno možna kratkoročna rešitev, vse druge 
rešitve pa bi bile dolgoročne. Verjetno so tudi druge šole na tesnem s pro- 
stori, ena bolj druga manj, toda na šoli za farmacevtske tehnike je stanje 
nevzdržno. Okrajna skupščin Ljubljana je obljubila, da bo poslala komisijo 
na šolo, da si ogleda stanje, vendar pa do sedaj komisija še ni prišla na šolo. 
Na predlog komisije bi se lahko z medsebojnim sporazumom vseh šol v po- 
slopju uskladili interesi vseh teh šol, s tem pa bi se znatno pomagalo šoli za 
farmacevtske tehnike, ki je prav tako družbeno potrebna kot druge tri šole. 

Predsednica dr. Ruža Šegedin: Besedo ima tovariš Stane Šelih, 
republiški sekretar za zdravstvo. 

Stane Šelih: Tovarišice in tovariši poslanci! Analitični pregled, pred- 
vsem pa današnja razprava je pokazala, da je treba poleg razvijanja materialne 
baze zdravstvene službe nujno poudariti tudi šolanje in strokovno izpopolnje- 
vanje zdravstvenih delavcev. 

V zvezi z razpravami o materialni bazi, o kadrih in o njihovih potrebah 
ter o znanstveno raziskovalnem delu, želim na začetku poudariti, da smo dajali 
v dosedanjem obdobju verjetno premalo za razvoj te družbene dejavnosti. Ce 
pa pobliže pogledamo konkretno izvajanje naše politike, lahko ugotovimo to, 
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kar je ta zbor že večkrat poudaril in sicer, da je razvoj zdravstvene službe 
nedvomno odvisen od potreb naših občanov in seveda tudi od naših družbenih 
zmogljivosti. Ko govorimo o družbenih zmogljivostih, se seveda postavlja vpra- 
šanje: od kod in kako daleč lahko intenzivno izkoriščamo našo materialno 
bazo? Želel bi namreč opozoriti na to, da Skupščina sprejema določene suge- 
stije, določene sklepe in ko se bo jutri postavilo vprašanje, ali* so bila pripo- 
ročila in sklepi Skupščine izvršeni, se bo lahko zgodilo, da bomo ugotovili, 
da nismo vsega naredili. Zato je treba imeti pred očmi tudi vprašanje mate- 
rialnih možnosti, s katerimi razpolagamo, sicer bomo — kljub dobri volji — 
morali ugotoviti, da nismo vsega opravili. 

Želim opozoriti na nekaj, čeprav sicer rii v zvezi s kadri, vendar pa velja 
tudi zanje. Kar vzemimo primer razvoja materialne osnove. Nedvomno drži, 
da smo glede tega v težkem položaju in da bi morali to osnovo hitreje razvijati. 
Ce pa spremljamo konkretne rešitve na tem področju, se čestokrat vprašamo, 
ali z razvojem materialne osnove predvsem izboljšujemo delovne pogoje zdrav- 
stvenih delavcev in pogoje za nadaljnji razvoj zdravstvene stroke. Verjetno 
pozabljamo, da moramo zdravstveno službo razvijati tako, da bo vsak Slo- 
venec prišel do ustreznega zdravstvenega varstva. Če si zamislimo idealno 
rešitev, ki naj zadosti vsem našim upravičenim željam, ob tem pa ugotovimo, 
koliko sredstev za to potrebujemo, postane očitno, da take zamisli ne moremo 
izvesti, ne glede na to, da mora biti zdravstvena služba favorizirana. Poleg 
tega se zdravstvena služba ne more razvijati povsem samostojno in je vezana 
na razvoj družbenih služb na splošno. 

Kljub doseženim uspehom na področju kadrovanja v zdravstvu v minulem 
obdobju, je treba vendarle odpraviti določene slabosti pri izvajanju kadrovske 
politike. Menim, da ni nič slabšega, če sproti ugotavljamo, kakšna je naša ka- 
drovska politika, da pri tem ugotovimo napake in jih poskušamo odpravljati. 
Oprostite mi, vendar imam vtis, da smo živčni in nervozni pri reagiranju na te 
napake; menim, da že vse preveč nervozno reagiramo. Strinjam se, da je nekaj 
vprašanj nedvomno perečih in da zaslužimo kritiko, ker jih nismo rešili. Vendar 
je mnogo vprašanj na področju kadrovske politike takih, za katere ni treba, 
da nervozno reagiramo, marveč moramo predvsem pravilno oblikovati kadrov- 
sko politiko. V kopici teh problemov in želja bomo nedvomno morali postaviti 
neko prioriteto. 

Želel bi se zadržati samo pri nekaterih problemih. Danes sem slišal glede 
analize očitek, češ da je bila žaljiva nasproti farmacevtom. Oproščam se far- 
macevtom, če je to tako izzvenelo. Vendarle želim opozoriti, da smo v analizi 
jasno napisali, da je naš osnovni namen in predlog, da se prouči vprašanje 
študijskih programov na farmacevtski fakulteti. Podatki in načrti glede šolanja 
farmacevtskih kadrov so takšni, da se pač bojimo — in analize že tako ka- 
žejo — da šolanje ni usklajeno s potrebami področja, kjer naj bi farmacevti 
delali. Imamo vtis, da so premajhne možnosti za zaposlovanje farmacevtov. 
Treba je upoštevati, da je farmacevtska fakulteta eden od organizmov v naši 
družbi in da popolnoma samostojno, kot delovna organizacija, šola kadre v 
skladu z vsemi pedagoškimi znanstvenimi načeli. Vendar mora biti tudi ta 
fakulteta povezana s prakso in mora črpati svoje vire iz prakse, saj vendar 
pripravlja kadre za prakso. Mislim, da ni žaljivo, če postavimo to kot načelno 
vprašanje in sicer, da nobena fakulteta ne more šolati kadrov za sebe po 
svojem okusu, marveč mora vedno prisluhniti terenu in šolati takšne kadre 
in tolikšno število, seveda v okviru možnosti, kot pač to zahteva teren. 
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V analizi srno pokazali tudi na določene probleme na medicinski fakulteti. 
Moram poudariti, da je bilo tudi na odboru postavljeno to vprašanje, saj vemo, 
da je ta zbor oziroma odbor že pred 6 meseci razpravljal in priporočil usta- 
novitev nekaterih kateder. Menim, da uresničitev takšnih priporočil Skupščine 
ni noben problem, saj ne gre za pomanjkanje kadrov in učne baze ter končno 
tudi ne zahteva velikih sredstev. Danes pa sem — oprostite — ugotovil, da se 
obravnava problem medicinske fakultete v povsem drugi luči. Na koncu raz- 
prave bom skušal reči tudi nekaj o tem, če je to res osnovni problem. 

Nadaljnje vprašanje je vprašanje staža. Strinjam se, da to vprašanje ni 
rešeno pravilno in zato pripravljamo za ta zbor gradivo, ki naj bi dalo določene 
sugestije za rešitev tega vprašnja v okviru današnjih predpisov in možnosti. 
Ne želim obširno razpravljati o tem, kakšen naj bo staž, vendar bi hotel o tem 
nekaj reči. Danes je mnogo zdravstvenih zavodov v Sloveniji, ki so pripravljeni 
plačevati stažiste. Seveda se bomo morali pri oblikovanju ustrezne politike 
vprašati, ali bodo stažisti vsi v Ljubljani ali tudi drugje z namenom, da bodo 
tam po opravljenem stažu tudi ostali. Tovariši poslanci so danes jasno prikazali,, 
posebno dr. Drolc, probleme osnovne zdravstvene službe. Studenti medicine 
bodo morali kot bodoči zdravniki upoštevati, da ne rešujemo probleme zdrav- 
stva samo za Ljubljano, marveč za vso Slovenijo. Oblikovanje te politike bo 
moralo biti takšno, da bomo zadovoljevali potrebe zdravstvene službe v Slo- 
veniji in ne potrebe posameznega študenta. S tem v zvezi imamo konkretne 
predloge. Menimo, da bi bilo treba v sedanji situaciji in pri sedanjih veljavnih 
predpisih bolje urediti program stažiranja in dosledno izvajati predpise, ki 
določajo, kako je treba izvajati ta program. Verjetno smo ravnali napačno, 
ker nismo teh problemov analizirali in prikazali. 

Morali bomo prezentirati študentom oziroma medicinski fakulteti, da bodo 
imeli študentje, ko promovirajo, možnost izbire mesta za stažiranje. Z bolni- 
cami se bomo morali dogovoriti, ob upoštevanju njihovih možnosti, da povedo, 
koliko imajo mest za stažiranje. Seveda bomo morali urediti s socialnim zava- 
rovanjem to vprašanje tako, da bodo izdatki za stažiste upoštevani v cenah 
zdravstvenih storitev, ali kakorkoli drugače. Zaradi tega bi morali evidentirati 
mesta stažistov v bolnišnicah, pri čemer pa ne mislim, da bi morale zdaj 
bolnišnice vse izdatke za stažiste prevreči na cene svojih storitev. Še vedno 
podpiram misel, naj bi zdravstveni zavodi tako kot danes tudi v prihodnosti 
še v večji meri plačevali staž, s čimer bi vezali zdravnika, da dela pri njih 
v osnovni zdravstveni službi. 

Glede na sklep Skupščine, da bo vprašanje štipendiranja in financiranja 
srednjih strokovnih šol razpravljala na prihodnji seji, ne bi posebej govoril 
o tem vprašanju. 

Analiza, o kateri danes razpravljamo, ni imela ambicij ugotoviti, kakšno 
je stanje niti ni hotela dati konkretne rešitve. Menimo namreč, da je kadro- 
vanje eno izmed perečih in odgovornih vprašanj, ker gre za šolanje generacije 
za daljše obdobje. Zato tudi ni lahko v naglici zaključiti tako ali drugače, 
marveč menimo, da je to proces nenehnega izpopolnjevanja in kontroliranja 
določene oblikovane politike. 

Pri samem sestavljanju analize, predvsem pa zdaj, se mi poraja misel, 
da mnogo stvari še ni v redu. Upam si trditi, da je bilo doseženih precej uspe- 
hov na področju zdravstva in da bi lahko celo precej več storili ne glede na 
to, ali bi imeli za to dodatna sredstva ali ne ter da bi bilo moč rešiti precej 
stvari, ne da bi pledirali za sredstva. Dokumentiral bom to misel. 
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Meni je zastavljeno vprašanje, ali imamo pri današnji organizaciji zdrav- 
stvene službe v Sloveniji mehanizme, ki so poklicani in dolžni reševati vpra- 
šanja na področju kadrovanja? Glede na razprave nekaterih tovarišev po- 
slancev bi jim lahko postavil vprašanje v nasprotnem smislu, in sicer: kaj 
ste storili na tem področju? Menim namreč to, da kadrovsko politiko nedvomno 
oblikuje skupščina takrat, ko sprejme program razvoja materialne osnove. Ona 
torej nedvomno oblikuje kadrovsko politiko, toda to še ni tista kadrovska 
politika, ki 'jo praktično potrebujemo. Oblikovanje kadrovske politike po 
mojem mnenju — ne more iti mimo samoupravnih mehanizmov. Vprašujem 
se, kaj je na področju kadrovanja in oblikovanja kadrovske politike prispevalo 
samoupravljanje? Samoupravljanje v zdravstveni službi je nedvomno mlado. 
Vsem zdravstvenim delavcem moramo dati priznanje, da smo dosegli po kvan- 
titeti samoupravljanja v tem relativno kratkem času veliko in da je prišlo 
samoupravljanje precej daleč v uvajanju novega ekonomskega sistema. V tem 
relativno kratkem času pa samoupravnemu sistemu ni uspelo uspešno razre- 
ševati tudi vprašanj organizacije in kadrovanja. 

Menim, da o kadrovanju ni mogoče ločeno govoriti od organizacije zdrav- 
stvene službe. Kakšno je danes glede tega stanje v naših zdravstvenih zavodih? 
Imamo samoupravljanje in personalno službo, nimamo pa kadrovske službe. 
Če govoriml o kadrovski službi, ne mislim na formiranje nekakšnih velikih 
štabov. Menim, da v zdravstvenih zavodih ne gre več za klasično administra- 
tivno personalno službo, marveč gre za takšno kadrovsko službo, ki bi nenehno 
analizirala, spremljala, sestavljala predloge programov kadrovske politike, 
kadrovskih potreb in tako dalje, da bi samoupravni organi na podlagi takega 
gradiva lahko oblikovali kadrovsko politiko. Rezultat razglabljanj na ravni 
republike je lahko uspešen in pravilen le tedaj, če bo samoupravljanje na tej 
osnovi lahko izoblikovalo svojo kadrovsko politiko tako, kakršna ustreza kon- 
kretnim potrebam in kakršna je v praksi izvedljiva. 

Zato predlagam, naj bi ta analitičen pregled predvsem služil temu, da 
damo smer za izvajanje kadrovske politike na področju zdravstva in da raz- 
čistimo, kaj je glede tega dolžnost samoupravnih organov, zdravstvenih centrov 
in naših fakultet. Šele takrat, ko bodo začeli delovati ti mehanizmi, lahko pri- 
čakujemo oblikovanje take kadrovske politike, kakršne si vsi želimo. 

Na koncu želim še poudariti, da nas lahko razprava, če jo bomo usmerili 
v konkretno ugotavljanje, kaj je treba storiti in kaj še nismo storili, privede 
do tega, da bodo samoupravni organi prepričani, da niso poklicani voditi te 
politike. Zato bi bilo treba vse razprave intenzivno usmeriti na organe samo- 
upravljanja, kjer naj se vprašanja nadalje izoblikujejo in najdejo ustrezne 
rešitve. Te je treba potem analizirati in zavzeti do njih stališče. Zato se po- 
polnoma strinjam s tovarišem poslancem, ki pravi, da naj Socialno-zdravstveni 
zbor potrdi program študija na določeni fakulteti. Vendar bi po mojem mnenju 
bilo napačno in tudi težko si predstavljam, kako naj ta zbor potrdi določen 
program, ne da bi vedel za vse potrebe na terenu in za kadrovsko politiko, 
ki se mora izoblikovati prav tam. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin : Besedo ima poslanec Andrej Aranjoš. 

Andrej Aranjoš: Tovarišice in tovariši poslanci! Razpravljati želim 
o kadrovski problematiki v zobozdravstvu. 
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V sedemletnem nacrtu razvoja zobozdravstva pričakujemo, da bo v letu 
1970 doseženo razmerje: en zobni terapevt na 2000 prebivalcev. Da bomo to 
stanje res dosegli, nam jamči sedanji dotok zobnih terapevtov iz stomatološke 
fakultete in višje dentistične šole v Mariboru. Vse. to nam torej zagotavlja, 
da se bo v bodoče razvijala zobozdravstvena služba tako številčno kot tudi 
kakovostno. Vendar menim za potrebno, da opozorim na trenutne težave. Tako 
je sedaj največja težava v tem, da je zobozdravstvo razvito predvsem v kura- 
tivi, močno zanemarjeno pa je zobozdravstveno varstvo otrok in sploh mla- 
dinsko zobozdravstvo. Vse premalo se sistematično pregleduje mladina na 
šolah. Zato ima velika večina otrok nesanirano zobovje, kar pomeni pri 
odraslih veliko izgubo zob in tudi velike izdatke za protetične nadomestke. 
Nujno bi bilo tudi izenačiti pri zobnem zdravljenju vso mladino in odpraviti 
diskriminacijo med zavarovano in kmečko mladino. 

Močno primanjkuje kadra, ki bi se prvenstveno ukvarjal z mladinskim 
zobozdravstvom. Glavni vzrok za to je dejstvo, da je mladinsko zobozdravstvo 
premalo stimulirano. Zaradi tega se zobozdravstveni kader brani dela za mla- 
dino ter se raje ukvarja z drugim zobozdravstvom. Tudi v šolah, ki vzgajajo 
terapevtski kader, bi bilo treba posvetiti več pozornosti mladinskemu zobo- 
zdravstvu in kader šolati predvsem v tej smeri. 

Najbolj pereče področje zobozdravstva je ortodontija. Ugotovljeno je, da 
število ortodontskih anomalij nenehno raste. Ustrezne terapije ni, ker ni kadra. 
Tako je na primer v mariborskem okraju samo 1 ortodont in je čakalna doba 
pri njem 2 do 3 leta. Ko pride pacient na vrsto, je terapija čestokrat že za- 
mujena. Zato bi bilo nujno potrebno vsaj v večjih centrih poslati stomatologe 
na specializacijo iz ortodontije. Ti pa se trenutno te specializacije branijo, 
spet zaradi nepravilnega stimuliranja te veje zobozdravstva. 

Če torej hočemo pospešiti dotok zobnih terapevtov na področje mladin- 
skega zobozdravstva, je nujno treba jemati mladinsko zobozdravstvo drugače 
kot drugo zobozdravstvo. V drugem zobozdravstvu primanjkuje predvsem 
kadrov na terenu. Mlajši kadri, ki prihajajo iz šol, se branijo delati na terenu. 
Tako se dogaja, da pride, na primer, v občini Maribor-Center na enega tera- 
pevta samo 2 000 prebivalcev, v občini Lenart, ki je oddaljena od te občine 
samo nekaj deset, kilometrov, pa 1 terapevt na 17 000 prebivalcev. Tudi orga- 
nizacija dela v zobnih ambulantah marsikje zavira dotok novih kadrov na 
teren. Vzrok je predvsem v nepravilnem mišljenju, da mora biti za vsakega 
terapevta opremljena posebna ordinacija, hkrati pa lahko ugotovimo, da so 
zobozdravniški stoli zasedeni samo dopoldne, da so popoldne prazni, da je 
razmerje 1 terapevt na število pacientov veliko, da je naročanje pacientov 
poredko, da je kvaliteta zaradi velikega števila pacintov slabša itd. 

Trenutno stanje v mariborskem okraju je v povprečju 5 000 prebivalcev 
na enega zobnega terapevta. To stanje se bo izboljšalo, saj konča stomatološko 
šolo vsako leto 20 do 30 novih strokovnjakov. Z zaposlovanjem novih zobnih 
terapevtov se pojavlja tudi vprašanje zobotehnikov. Razmerje med zobotehniki 
in zobnimi terapevti je kritično. V Sloveniji je trenutno 407 zobnih terapevtov 
in 341 zobnih tehnikov. Pravilno razmerje bi bilo: 2 terapevta na 3 zobne teh- 
nike, trenutno stanje pa je ravno obratno. 

Ugotavljamo tudi, da je potreba po protetičnih storitvah v zobozdravstvu 
vedno večja zaradi večjega propadanja zob in večjega zaposlovanja zobnih 
terapevtov, s čimer je omogočeno večjemu delu prebivaltsva, da pride do 
zobozdravniških storitev. 
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Navedeno nesorazmerje je tako veliko, da v koprskem okraju ne morejo 
več nastavljati zobnih terapevtov. Mislim, da se to pojavlja tudi drugje, saj 
trenutno manjka samo v mariborskem okraju 47 zobnih tehnikov. Tako pride 
v tem okraju na 10 terapevtov 7 tehnikov, normalno bi bilo razmerje 10 tera- 
pevtov in 15 tehnikov. To stanje je že poskušalo analizirati Društvo zobo- 
zdravstvenih delavcev Slovenije. 

Kje so vzroki za takšno stanje? Dejstvo je, da se kljub večji zmogljivosti 
ljubljanske zobotehniške šole zmanjšuje število zobnih tehnikov. Glavni vzrok 
je v tem, ker se absolventi te šole takoj ali po nekaj letih prakse vpisujejo na 
stomatološko fakulteto ali na višjo stomatološko šolo v Mariboru, torej pre- 
kvalifikacija zobotehnikov v zobne terapevte. Ugotovimo pa lahko, da se to 
pojavlja že več desetletij in da skoraj nobeden zobni tehnik ni dočakal upo- 
kojitve v svojem poklicu. Tako vidimo, da je največ zobotehnikov starih manj 
kot 35 let in da so nad 55 let stari zobotehniki trenutno v Sloveniji samo trije. 
Zobotehniška šola je dobra priprava za poznejšega zobnega terapevta, vendar 
to dejstvo zmanjšuje število tehnikov v korist povečanja števila zobnih tera- 
pevtov. Poleg tega povzroča deficitarnost te službe družbeno monopoliziranje 
stroke z vsemi znanimi slabimi posledicami. Tudi tu so vzroki znotraj zobnih 
ambulant, predvsem] v medsebojnih nezdravih odnosih, kar bi bilo treba raz- 
čistiti v okviru samoupravnih organov. Če hočemo imeti več kadra, je treba 
razširiti kapacitete zobotehniške šole v Ljubljani ali ustanoviti novo šolo v 
Mariboru ter tudi pravilneje stimulirati zobotehnike. Primanjkuje tudi zobnih 
instrumentark, vendar se bo z novim oddelkom za instrumentarke na srednji 
medicinski šoli v Mariboru povečalo število tega zobozdravstvenega kadra. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima tovarišica Marija Jančar, 
direktor Višje šole za socialne delavce. 

Marija Jančar: Tovarišice in tovariši poslanci! Uvodoma želim izra- 
ziti posebno zadovoljstvo, ker je tematika kadrov s področja socialnih služb 
v obravnavi na seji tega zbora. Vsi, ki delamo na tem področju, se zavedamo, 
da je za uspeh naših služb, poleg materialnih sredstev in kadrovskih možnosti, 
zelo pomembno informiranje javnosti o naših problemih. Ugotavljamo namreč, 
da je na terenu na področju socialnih služb že sedaj čutiti rezultate aktivnosti 
republiških organov v zadnjih dveh letih; med te organe prištevam v prvi vrsti 
prav ta zbor. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora je že pred tem podrobno proučil in obravnaval problematiko kadrov 
v socialnem varstvu in izdelal tudi ustrezno poročilo. Zato o podrobnih podat- 
kih, predvsem številčnih, ne bom govorila. Zdi se mi pa potrebno, da posebej 
osvetlim nekatera vprašanja, ki obravnavajo izobraževanje kadra za potrebe 
socialnih služb. 

Iz priloženega gradiva je razvidno, -da so danes predmet razprave kadri, 
ki delajo na področju socialnega varstva v upravnih organih občinskih skup- 
ščin in v centrih za socialno delo. Zato se nameravam zadržati samo na tem 
področju, čeprav vemo, da dela več kot polovica dosedaj šolanega strokovnega 
kadra na drugih področjih, na primer na področju gospodarstva, v komunal- 
nih zavodih za socialno zavarovanje, v zavodih za zaposlovanje in še v drugih 
družbenih službah, kjer so seveda problemi specifični in zahtevajo posebne 
obravnave. 
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Vem, da to ni primemo mesto za podrobno razpravo o nalogah, ki jih 
opravljajo kadri v socialnih službah v komuni. Vendar se mi zdi potrebno 
poudariti nekatera najvažnejša in najpogostejša opravila, ki jih nalagajo našim 
službam v komuni socialna ter rodbinska in kazenska zakonodaja, kar dostikrat 
zadeva najintimnejša ter najobčutljivejša področja človekovega življenja. Za 
primer samo nekaj podatkov. 

Razveze so v naši družbi relativno pogost pojav. Prav gotovo se naše službe 
s tem pojavom ne bi ukvarjale, če ne bi šlo pri tem za koristi otrok oziroma, 
če ne bi bile naše službe dolžne dati sodišču mnenje o tem, kateremu zakoncu 
naj se otrok dodeli. 

Vprašanja mladinskega prestopništva in vzgojne neprilagojenosti oziroma 
kot pravimo »motene osebnosti« so prav tako predmet obravnav naših služb. 
Ti pojavi danes niso več izključno atribut ekonomsko neoskrbljenih slojev, 
marveč jih vedno pogosteje zasledimo tudi v tistih družinah, kjer bi to naj- 
manj pričakovali. 

Akt posvojitve je za otrokovo zdravo življenje, z vsemi posledicami, ki jih 
v njegovem kasnejšem obdobju lahko pričakujemo, brez dvoma najpomemb- 
nejši. Poiskati otroku, članu te naše skupnosti, druge starše, drug dom, kjer bo 
varno rastel in se normalno razvijal, brez dvoma ni niti lahka niti neodgovorna 
naloga. 

Rejništvo, ki zajema običajno otroke mater-samohranilk in v zadnjem času 
tudi otroke zakoncev, ki nimajo stanovanja, je danes zelo pogosta oblika, s ka- 
tero rešujejo naše službe mnogo socialnih vprašanj. 

Kategorizacija otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, domska 
oskrba otrok, vprašanje nezakonskih rojstev, skrbništva, problematika odraslih 
in vsak dan večja problematika ostarelih oseb so naloge, ki jih morajo reševati 
naše službe v okviru komune na osnovi zakonskih določb in drugih predpisov, 
ki so jih sprejeli predstavniški organi. 

Tovariši poslanci, naštela sem samo nekaj opravil, ki jih opravljajo so- 
cialni delavci, z namenom, da prikažem pomembnost in težavnost nalog, ki so 
naložene našim službamj. Za opravljanje vseh teh nalog pa naše službe potre- 
bujejo strokovno usposobljen kader. 

Višja šola za socialne delavce je v prvih letih svojega delovanja spreje- 
mala predvsem študente-praktike iz naših služb. Posredovala jim je znanje, 
ki jim je dajalo jasnejšo usmeritev za delo v tej službi, dalje potrebno znanje 
o človeku, ki ga obravnavajo, in posredovala jim je metode dela, ki jih morajo 
uporabljati pri izvajanju svojega poklica. Ti prvi študenti so prinesli s seboj 
življenjske in delovne izkušnje, ki so jih pridobili, ko so delali kot laiki v so- 
cialnih službah. Danes je stanje bistveno drugačno. Sola je postala »normalna« 
šola s približno 90'% študentov, ki prihajajo neposredno iz srednjih šol, tako 
kot na druge višje in visoke šole. Učitelji naše šole stoje danes pred težavno 
nalogo in sicer, kako v dveh letih posredovati potrebno teoretično in praktično 
znanje mlademu človeku, da bo kos nalogam, o katerih sem prej govorila. 

Uprava naše šole razpravlja o tem, ali je mogoče v dveh letih primerno 
usposobiti študenta za opravljanje tako kočljivih in pomembnih nalog, ki so 
navedene v poročilu. Te naloge tudi iz dneva v dan rastejo hkrati z razvojem 
naše družbe in z razvojem naših služb. Tako na primer, pred leti niso bile 
naše službe odgovorne za kategorizacijo otrok in tudi ne za izvajanje strožjega 
nadzora nad delinkventno mladino. Prav tako se naše službe pred leti niso 
ukvarjale niti niso bile prisiljene ukvarjati se z analitskim delom za svoje 
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področje. To vse je zdaj prišlo z razvojem služb in zato samoupravni in druž- 
beni organi šole zdaj proučujejo možnosti za podaljšanje študija na Višji šoli 
za socialne delavce na 3 leta. Razumljivo je, da to podaljšanje ne bi smelo 
povzročiti širjenja študijskega načrta, se pravi dodajanja nekih novih pred- 
metov, marveč je potrebno za poglabljanje in preverjanje znanja, predvsem 
v praktičnem delu študija, se pravi na naših učnih bazah. 

Danes je bilo tu precej razprav o problemu staža zdravstvenih delavcev- 
zdravnikov. V naši službi se pojavlja enak problem. V sedanjem sitstemu 
je študij organiziran tako, da delajo naši študentje samo tri mesece strnjeno 
v učnih bazah in preverjajo znanje, ki so ga pridobili v šoli. Mislim, da bi 
morala iti razširitev študija predvsem na račun strokovnega izpopolnjevanja 
v praksi, seveda pod vodstvom šole in po programu, ki bi ga ta določila. 

Zavedamo se prigovorov in ovir, ki se bodo pojavile. Vendar smo pre- 
pričani, da je za takšno odločitev dovolj močnih argumentov. Ti so zahtevnost 
dela v naših službah, pogoji dela, ki se v doglednem času še ne bodo spremenili, 
dalje dejstvo, da mora naš diplomant po nastopu službe začeti takoj s samostoj- 
nim delom in končno še to, da nimamo srednje šole za socialne delavce, 
ki bi že usmerila študente in jim dala določeno znanje. Menim, da so podobni 
argumenti tudi odločili, da so nekatere zdravstvene šole organizirale študij v 
3-letnem kurzu, na primer Višja zdravstvena šola v Ljubljani in Višja sto- 
m!atološka šola v Mariboru. 

Naša stroka je relativno mlada. Sistematične je se je začela razvijati šele 
z uvajanjem delavskega samoupravljanja. Ne želim zdajle ugotavljati, zakaj 
ravno v tem času, vendar je res, da smo do danes prehodili — kot vsaka stroka, 
ki se šele uveljavlja — pionirsko pot, ki še ni končana. Naše službe, tako v 
komuni kot na drugih področjih, premagujejo vrsto težav objektivnega in 
subjektivnega značaja. Znano je, da nastajajo ob velikih strukturalnih spre- 
membah družbe tudi novi socialni pojavi, s katerimi se morajo v okviru druž- 
benih služb ukvarjati tudi socialne službe. Vprašanje je le, če bodo v bližnji 
prihodnosti kadri s stopnjo višje izobrazbe sposobni opravljati vse naloge, 
predvsem na vodilnih mestih v socialnih službah. Naši diplomanti sami ugotav- 
ljajo nujno potrebo po nadaljnjem strokovnem izpopolnjevanju. K temu jih 
silijo naloge, ki glede na zahtevnost presegajo okvir znanja, ki jim ga lahko 
nudi višja šola. 

Maloštevilni diplomanti naše šole, ki so se prebili skozi množico diferen- 
cialnih izpitov na nekaterih sorodnih fakultetah in dosegli oziroma dosegajo 
izobrazbo druge stopnje, ne morejo zadostiti potrebam po kadru z visoko izo- 
brazbo v socialnih službah, predvsem na vodilnih mestih in na mestih, kjer naj 
bi se ukvarjali z analitskim in znanstveno-raziskovakiim delom na področju 
socialno-varstvene politike. 

Na medrepubliškem posvetovanju višjih šol za socialne delavce — v Jugo- 
slaviji je pet takih šol — je bila že obravnavana in soglasno sprejeta zamisel 
o ustanovitvi visoke šole za socialno delo za potrebe vseh republik. Menim, da 
je dozorel čas, ko bi bilo treba tudi v naši republiki začeti delati v tej smeri. Mi- 
slim predvsem na zbiranje dokumentacije o potrebah izobraževanja socialnih de- 
lavcev na ravni druge stopnje. V mislih imam raziskovalno nalogo, ki naj bi 
obdelala popis delovnih mest, ki jih zasedajo socialni delavci na vseh področjih 
in ne samo na področju socialnega varstva v komuni. Ob tem naj bi izločili 
vsa opravila, ki jih danes opravljajo socialni delavci, čeprav za to niso pristojni 
in ugotovili, katere naloge sodijo v socialno službo, ki jih pa še ne opravljajo. 
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Ob vsem; tem je treba nujno izdelati tudi enotno terminologijo za naše področje. 
To terjata ne samo praksa in šola, marveč tudi priprava oziroma sprejem nove 
socialne zakonodaje. 

Za tako raziskavo bi bilo seveda treba določiti institucijo in zagotoviti 
sredstva ter kadre, ki naj opravijo to delo z namenom, da bomo lahko bolj 
konkretno razpravljali tudi o vprašanjih izobraževanja. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovariš Andrej Strniša. 

Andrej Strniša: Ob razpravi o problematiki kadrov na področju 
socialnega varstva v komuni menim, da je potrebno podrobneje pogledati, 
kako njihovo pomanjkanje vpliva na razvoj politično-izvršilnih organov v 
komuni. 

V razpravah o novem ustavnem sistemu smo poudarjali, naj bodo Sveti za 
socialno varstvo pri občinskih skupščinah po svojem pomenu in položaju izena- 
čeni z gospodarskimi sveti in drugimi področji v komuni, kar pomeni, da naj 
socialna služba postane enakopravna pri obravnavanju njene problematike 
tako z gledišča njenega razvoja kot tudi z gledišča materialne osnove. 

Kadrovska problematika je kljub ustanovitvi Višje šole za socialne delavce 
še vedno ovira za nadaljnji razvoj socialnih služb v komuni, ki zato tudi ne 
dajejo pričakovanih rezultatov. To dokazuje sama problematika, saj vemo, da 
so v manj razvitih občinah socialna vprašanja tista, ki jih redkokdaj obravna- 
vajo na strokovni osnovi. Zato lahko ugotavljamo v vsakodnevni praksi, da 
dajejo občinske skupščine pravzaprav le enkrat ali dvakrat na leto na dnevni 
red sej vprašanja in probleme socialne službe. Ponekod o tem ne razpravljajo 
niti enkrat na leto, marveč govore o tej službi le obrobno. Le tam, kjer so 
službe strokovno izpopolnjene in prenesene v centre za socialno delo, obrav- 
navajo ta vprašanja pogosteje, tako kot gospodarska vprašanja. Torej je od- 
visno predvsem od kadrov na področju socialnega varstva — seveda pa tudi 
od drugih činiteljev — kako bomo nadalje oblikovali politiko socialnega var- 
stva v komuni. 

Politiko kadrovanja na področju socialnih služb, kot tudi na drugih pod- 
ročjih, praktično še nismo začeli oblikovati, zaradi česar ne moremo govoriti 
o sistematičnem in perspektivnem izvajanju te politike. Mislim, da so občinske 
skupščine, če so razpravljale o tem vprašanju, še vse preveč nanj gledale s prak- 
ticističnih gledišč. To se je pokazalo tudi tedaj, ko smo razpravljali o razvoju 
centrov oziroma zavodov za socialno delo. Tisti načrti, ki so bili sprejeti pred 
letom dni o razvoju socialnih služb izven občinskih uprav, niso bili uresničeni 
prav zato ne, ker so računali, da se bo že nekje našel kader. Vemo pa, da je 
socialni delavec osnovni kader za razvoj strokovnih služb v občinskem merilu. 

Menim, da je treba zelo poudariti vprašanje sistematičnega perspektivnega 
obravnavanja kadrovske politike na področju socialnih služb v sami komuni. 
Le tako je namreč mogoče tudi perspektivno razviti strokovne službe. Zakaj 
se tudi centri za socialno delo niso tako razvili? Prav zato ne, ker v komunah 
nismo imeli sposobnih kadrov, ki bi prepričali o nujnosti teh centrov samo- 
upravne organe občinskih skupščin in ker prav ti samoupravni organi v neka- 
terih primerih zavirajo razširitev oziroma prenos službe socialnega varstva v 
samostojno strokovno službo izven uprave. To je eno od perečih vprašanj in 
je ugotovitev odbora, da je treba to osnovno vprašanje rešiti čimprej, 
utemeljena. 
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Nadalje želim poudariti, da je treba nujno obravnavati vsa vprašanja 
socialnih služb v okviru naše Skupščine. Gospodarski zbor naj bi obravnaval 
in analiziral vse tiste službe, ki delujejo v okviru gospodarstva kot kadrovsko- 
socialne službe, službe socialnega zavarovanja, službe v zavodih za zaposlovanje 
in podobne. Prav tako menim, da je nujno potrebno izdelati ustrezen elaborat 
tudi za področje kulturnoprosvetne dejavnosti, katerega naj bi pripravil in 
obravnaval Prosvetno-kulturni zbor. Vendar bi bilo to vprašanje obravnavano 
enostransko, če ne bi nihče iz našega zbora pri tem sodeloval in drugih zborom 
posredoval praktične izkušnje že obstoječih služb na teh področjih. 

Kar zadeva Višjo šolo za socialne delavce, ne bi bilo primerno zanikati 
njene napore pri formiranju in vzgoji kadrov ter pri nadaljnjem razvoju so- 
cialnih služb. Treba je poudariti, da se brez tako formirane šole in njenega 
razvoja, kot ga kaže ta elaborat, ni mogoče zamisliti tudi nadaljnjega razvoja 
socialnih služb in kadrov, ki delajo na tem področju. 

Kot praktik zagovarjam stališče, da je treba formirati Višjo šola za socialne 
delavce kot triletno šolo. Vsakodnevna praksa iri izkušnje z ljudmi kažejo, da 
tako intimna vprašanja zahtevajo od strokovnega socialnega delavca mnogo več 
znanja psihologije, psihopatologije in podobno, kar ni mogoče pridobiti v dveh 
letih. Potrebno je mnogo življenjskih izkušenj, da jih lahko uporabljamo v 
vsakodnevni praksi. S tem ne mislim reči, da mora postati socialni delavec 
prakticist, marveč mora poznati poleg praktičnega dela tudi tekočo strokovno 
problematiko. 

To so osnovni problemi, ki hkrati nakazujejo tudi pogoje za to, da bomo 
lahko socialno službo kvalitetno razvijali, posebno še, če se vsi strinjamo s tem, 
da učni proces ne sme biti prekinjen in da mora študij potekati iz srednje šole 
kontinuirano. To je tudi osnovni razlog, zaradi katerega se tudi drugi zavze- 
majo za triletno šolanje. Zadnje, tretje leto naj bo že več ali manj usmerjeno 
v strokovno, teoretično in praktično delo v okviru šole, na oblikovanje dolo- 
čenega profila socialnega delavca tako, da se v tem, tretjem letu, res usposobi 
in pripravi za konkretno delo na terenu. 

Višja šola za socialne delavce v sedanjih pogojih ne more več razvijati 
sodobnejših oblik dela s študenti, prav tako pa s sedanjimi prostori več ne 
ustreza najosnovnejšim pogojem in zahtevam učnovzgojnega procesa. Šola ima 
na enega študenta samo 2 m2 površine, medtem ko je povprečje v Sloveniji 
za višje in visoke šole približno 7 m2, v tujini pa več kot 12 tudi do 15 m2. Me- 
nim, da je glede na velike potrebe po kadrih v socialnih službah nujno po- 
trebno začeti pripravljati idejni projekt za gradnjo samostojne šole. Ta gradnja 
bi bila upravičena, saj smo se prepričali, da je v sedanjih pogojih delovanje 
šole zelo otežkočeno. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Prijavljenih govornikov ni več. Zeli 
še kdo razpravljati? 

Besedo ima tovarišica Nada Majcen, republiški sekretar za socialno 
varstvo. 

Nada Majcen: Tovarišice in tovariši poslanci! V razpravi bi se rada 
oglasila prav zaradi problema profila socialnega delavca, se pravi profila kadra, 
ki naj dela v socialno-varstveni službi. 

Zdi se mi, da je to bistveno vprašanje, ki ga informacija, katero ste pre- 
jeli, tudi ustrezno poudarja. Indeks razvoja kadrov v socialni službi, ki je 
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razviden iz poročila, je res presenetljivo dober. Pove, da se je odnos občinskih 
skupščin do nalog socialno-varstvene službe dejansko spremenil. Podatki med 
drugim kažejo, da je padlo število delovnih mest z nižjo šolsko izobrazbo od 
prejšnjih 50 °/o na sedanjih 20 '°/o. 

Ti podatki so resnično dobri, če ne upoštevamo notranje strukture kadrov, 
ki ta delovna mesta zasedajo in, če ne upoštevamo nalog socialno-varstvene 
službe, ki so bile dane v zadnjih letih socialno-varstveni službi na podlagi za- 
konskih predpisov; da ne govorim o drugih moralno-političnih nalogah, ki jih 
mora opravljati naša služba v odnosu do posameznika in skupnosti. 

Že tovarišica Jančerjeva in drugi so govorili o vsebini nalog socialnega 
varstva. Zdi se mi, da bo treba dejansko vezati vsako obravnavanje o kadrih 
vedno na naloge socialne službe. Morali se bomo pač navaditi, da pri socialni 
službi ne gre več samo za materialne dobrine, ki jih bomo nudili posameznim 
kategorijam ljudi. Ne gre več samo za te dobrine, saj je iz dneva v dan manj 
nalog, ki se nanašajo na nuđenje materialnih dobrin. Vedno manj je žrtev 
fašističnega terorja, število otrok padlih borcev se zmanjšuje in tudi število 
ljudi, ki so potrebni družbene denarne pomoči, se bo znižalo z ureditvijo pokoj- 
ninskega sistema. S tem, ko urejamo druge stvari s splošno socialno zakono- 
dajo, odpadajo naloge, ki so vezane samo na nuđenje materialnih dobrin. Naša 
socialna služba se v celoti preusmerja v drugo smer, kjer gre za čisto moralno- 
etične dobrine, ki jih mora nuditi služba tistemu, ki jih potrebuje. Nekatere 
je tovarišica Jančarjeva že naštela in verjetno bi porabili precej časa, če bi o 
njih obširneje razpravljali. Mislim, da se da iz teh kratkih točk, ki jih je ome- 
nila tovarišica Jančarjeva, sklepati, da se te naloge dejansko spreminjajo. Ce 
zdaj pogledamo, katere nove naloge so bile prenesene na socialno-varstveno 
službo, ugotovimo, da so nove naloge naložene z osmimi novimi zakonskimi 
predpisi, in da so vse zelo zahtevne, če vzamemo rodbinsko in kazensko zako- 
nodajo, vprašanje rejništva in podobno se pravi naloge, za katere zahtevamo 
strokovno službo, verjetno ta indeks sam ne bo povedal dosti. Mnogo pomemb- 
nejše so vsebinske spremembe v tej službi. Pri vsebinskem delu službe bo treba 
preiti na obravnavanje človeka tako, kot to določa ustava. Človeka naj ne 
obravnavamo več samo kot objekt, četudi ima osebne probleme in ustvarja 
določene probleme, marveč ga moramo obravnavati kot subjekt, ki mora pri 
reševanju teh problemov sodelovati sam. Samo tako bomo tudi spremenili 
golo miselnost »sociale« v bolj vsebinsko delo, ki nam bo pomagalo pri obli- 
kovanju človeka kot aktivnega člana in soustvarjalca v današnji skupnosti. 

če izhajamo iz teh ugotovitev, lahko vidimo, da je današnja zasedba social- 
nih služb v upravi občinskih skupščin nezadovoljiva. Danes pride na enega 
socialnega delavca skoraj 20 000 prebivalcev in s tem razmerjem nikakor ne 
moremo biti zadovoljni. Nekdo je sicer nekoč dejal, da ni važno primerjati, 
koliko prebivalstva odpade na enega strokovnega delavca. Vprašam pa se, ali je 
strokovni delavec, četudi je najboljši, sposoben obvladati tolikšno število pre- 
bivalstva oziroma takšno območje, kot naj bi ga zdaj obravnaval in obvladal? 

O sistemizaciji delovnih mest ne bi veliko razpravljala, saj je iz infor- 
macije razvidno, da so sistemizirana delovna mesta skoraj v celoti zasedena. 
Vendar je sistemizacija tako skrčena, da ne zadovoljuje niti kritja najnujnejših 
zahtev, ki jih predpisujejo zakonski predpisi. Sedanja sistemizacija dejansko 
ne dovoljuje bolezni in dopustov, ker v času odsotnosti uslužbenca celotna 
služba zastane. Zato bi bilo treba v zvezi s prejšnjimi in sedanjimi nalogami 
res jasno razčistiti vprašanje kadra, ki naj dela na socialnem področju oziroma, 
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ki naj izpolnjuje naloge, ki so dane tej službi na podlagi zakonskih predpisov. 
Jasno mora biti določeno, kdo ima pravico na podlagi zakonskih predpisov 
dati na primer nek zelo odgovoren predlog sodišču o tem, kaj naj se zgodi z 
nekim otrokom v bodoče; se pravi, dati predlog, kako naj se usmeri neko 
življenje. 

V tej zvezi bi omenila, da je v socialni službi skoraj polovico ljudi, ki ni- 
majo pravice, da bi polagali strokovni izpit za socialnega delavca tretje vrste, 
niti nimajo pogojev, da bi se tako okvalificirali. Zato vprašujem, kako naj 
tretiramo ta kader, ki mu dajemo take naloge? Če hoče učitelj učiti, mora 
imeti določene kvalifikacije, kakšne pa naj ima tisti, ki sme po zakonu posegati 
v razmere družine in osebnosti? 

Zdi se mi, da moramo prav o teh vprašanjih razpravljati v občinskih skup- 
ščinah. Bilo bi zelo zaželeno, da bi tovariši poslanci na območju svojih volilnih 
enot le vprašali, kdo opravlja naloge socialno-varstvene službe in da bi pogle- 
dali, katere in koliko nalog odpade na te ljudi. Dalje, ali je dejansko možno, 
da obvlada ena sama oseba štiri zelo heterogena področja in tudi še dodatna 
področja drugih družbenih služb? Ugotovijo naj tudi, kakšne kvalifikacije 
imajo ljudje, ki obravnavajo to problematiko. Tovariši poslanci naj bi končno 
postavili občinskim, skupščinam vprašanje, kakšni so problemi in kakšen je 
odnos do kadrovanja in odnos do oblikovanja socialne službe prav z gledišča 
kadrovske politike. 

O oblikovanju kadrovske politike ne bi govorila posebej, ker se v tem 
smislu v celoti pridružujem stališčem tovariša Šeliha. 

Predsednik dr. Ruža Šege din : Želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
Na koncu bi morali predvsem ugotoviti, da je v današnji razpravi prišlo 

do različnih mnenj oziroma stališč ter da so dani različni in celo nasprotni 
predlogi za reševanje vse tiste problematike, ki so jo poslanci povezovali s 
kadrovskimi vprašanji na področju zdravstva. Bilo je celo več apelov na 
Soeialno-zdravstveni zbor, da bi sprejel določena priporočila, glede katerih 
menim, da jih ni mogoče sprejeti na osnovi tako različne razprave, kakršna 
je bila danes. Zato predlagam, da odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov vso to današnjo razpravo pretrese skupaj z vsemi tistimi, ki delajo 
po uradni dolžnosti pri vzgoji kadrov na področju zdravstva in s strokovnimi 
združenji, ki delujejo na področju zdravstva, O vsem tem naj v odboru po- 
novno razpravljajo in naj na eni od prihodnjih sej predložijo zboru svoja enot- 
na stališča, o katerih bi potem lahko tudi zbor sprejel določene sklepe. — Ali se 
zbor strinja s tem predlogom? (Vsi poslanci se strinjajo.) 

Zaključujem razpravo o tej točki dnevnega reda in prehajamo na 4. toč- 
ko dnevnega reda, to je na razpravo o raziskovalnem delu na področju 
zdravstva in socialnega varstva. 

O tem ste prejeli informacijo odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov. Začenjam razpravo o poročilu. Za razpravo se je doslej prijavil 
tovariš dr. Mirko Birsa. 

Dr. Mirko Birsa: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Današnja tema o raziskovalnem delu ni samo zelo zanimiva, marveč 
tudi zelo pomembna, saj je od njene pravilne rešitve odvisna boljša raven 



206 Socialno-zdravstveni zbor 

zdravljenja, hitrejša vrnitev ozdravljenega proizvajalca na delo in končno 
tudi ugled slovenske medicine. Poudariti je treba, da raziskovalno delo ni samo 
nek vrhunski uspeh, katerega dosežemo vsakih deset, dvajset let, marveč na- 
sprotno. Namen raziskovalnega dela je tudi le najmanjša zboljšava na vseh 
strokovnih toriščih. V svoji kratki razpravi bom obravnaval le probleme raz- 
iskovalnega dela na medicinskem polju, predvsem v okviru bolnišnic. 

V zadnjih treh, štirih desetletjih ugotavljamo v medicini velikanski na- 
predek. Zdravnik, ki je bil pred 30 leti le objektiven opazovalec bolezni in je 
v potek bolezni posegal le tu in tam s svojo simptomatsko terapijo, postaja 
danes z ugotavljanjem vzrokov vedno večjega števila bolezni tudi že raz- 
iskovalec. 

V naših pogojih raziskovalnega dela moramo iskati najracionalnejše me- 
tode v zdravljenju in ne smemo zgolj povzemati izkušnje velikih klinik. Poleg 
tega moramo iskati v naši preventivni dejavnosti regionalno in socialno ter 
materialno najprimernejše rešitve. Raziskovalno delo v bolnišnici naj bo 
prvenstveno posvečeno bolniku in .njegovim interesom. V primerih poglob- 
ljenega raziskovalnega dela se bolnikom nedvomno posveti več skrbi in časa, 
kar ima velik in pozitivni vpliv, gledano z gledišča psihosomatske medicine. 
Na drugi strani pa ima raziskovalno delo tudi pozitiven, vpliv na samega 
zdravnika-raziskovalca. Preprečuje namreč prezgodnjo ohromitev intelektualnih 
sposobnosti in tudi rutinerstvo v vsakdanjem delu. Menim in prepričan sem, 
da rutina ni progresivna. Nasprotno, rutina ob delu ni samo zarodek odmiranja 
intelekta, marveč tudi odmiranje vseh ambicij, sposobnosti in individualnosti. 
Raziskovalno delo se ne bi smelo omejevati na zdravstvene drobnarije, marveč 
bi moralo vzbujati interes za izboljšanje in napredek osnovne diagnostike, 
terapije preventive in posthospitalizacijske skrbi. Teme za raziskovalno delo 
se nudijo same. V začetku našega raziskovalnega dela so dobre že zgolj kom- 
paracije, kajti primerjanje ni izguba časa, niti materialnih dobrin in niti ni 
plagiatorstvo. Kompariranje in drugi izsledki ter njihova obdelava nosijo v sebi 
nekaj zelo pozitivnega, to je odkrivanje vrzeli v našem znanju, v naši medicin- 
ski obdelavi in tretiranju. Komparacija zahteva dobro poznavanje problema in 
tudi spodbuja k novim raziskavam. Iskanje novih smeri ima v sebi že kal 
novega odkritja. V naših razmerah niso obdelani zdravstveni problemi s social- 
nega gledišča, z izjemo tuberkuloze. Obdelati bi bilo treba problematiko kar- 
diopatov, nespecifičnih respiratorcev, revmatikov, kriminalnih splavov, ne- 
uspeh kontracepcijskih metod itd. Torej teh je precej. Danes, 20 let po vojni, 
še nimamo v Sloveniji in ne v Jugoslaviji eksaktnega pregleda naše nacio- 
nalne patologije. Kaj sploh vemo, denimo, o latentni sideropeniji pri de- 
lavskih ženah, o razširjenosti in prekuženosti prebivalstva s kužno zlatenico, 
o mikro in makrotraumah naših, na novo vključenih delavcev, o respiratorni 
infekciji, ki preide v kroničnost samo zaradi neprimernega delovnega mesta, 
stanovanja in podobno? O vsem tem niti v najbolj posvečenih medicinskih 
krogih ne vedo ničesar. 

V mariborski bolnišnici smo ustanovili raziskovalni odbor že pred sedmimi 
leti. Tedaj smo razpisali nagrado bolnišnice in reči moram, da je bilo prva 
leta kar dosti lepih tem za nagrado. Zadnja leta je ta interes vedno manjši. 
Zakaj? Zato, ker ni bilo zadostne stimulacije. Stimulacija raziskovalnega dela 
bi morala biti dvojna in sicer moralna in materialna. Glede moralne stimulacije 
nekateri želijo, da imajo vsaj nek vzdevek, ki pokaže njihovo nagnjenost k 
temu delu; torej čisti naziv, ki ima sicer le platonično vrednost. 
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Drugo so materialna sredstva. Pri današnjem negotovem načinu financi- 
ranja ne moremo računati na neke velike sklade oziroma sredstva. Zato tudi 
interes posameznikov pri tem načinu financiranja ne more biti velik. V mari- 
borski bolnišnici imamo letos 4 in pol milijone sredstev za te namene, vendar 
sta se kljub temu samo dve ekipi javili za raziskovalno delo. Zakaj? Bolj jim 
kaže delati v ambulantni službi, kot ukvarjati se z raziskovalnim delom. 

Ugotovili smo tudi pri tem našem skromnem delu, da eksperimentirati in 
uvajati raziskovalno delo v okviru take bolnišnice kot je mariborska, skorajda 
nima smisla, kajti za eksaktnost neke teme rabiš namreč množičnost eksperi- 
menta, ali množično kazuistiko. To pa se pri nas, Slovencih, ko nas je vseh za 
eno dobro evropsko predmestje, ne more izvajati v eni sami bolnišnici, marveč 
bi morali raziskovalno delo razširiti na vse bolnišnice republike. V tej zvezi 
predlagam, naj bi se naše bodoče raziskovalno delo odvijalo bolj dirigirano, pri 
čemer naj bi pobudo za takšno raziskovalno delo prevzel Republiški zavod za 
zdravstveno varstvo. Potem bi res lahko tudi Slovenci, kljub maloštevilnosti, 
dali nekaj pozitivnega na strokovnem oziroma znanstvenem polju. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima dr. Saša Cvahte. 

Dr. Saša Cvahte: Zboljšanje in varovanje zdravja, zdravljenje bol- 
nikov in podaljšanje človeškega življenja je temeljna naloga vsakega zdrav- 
stvenega delavca. S tem namenom se bori proti vsemu, kar škodljivo vpliva na 
človekovo zdravje, pogumno in odkrito opozarja na vzroke bolezni, skrbi za 
to, da se odpravljajo vzroki, njihove posledice in predočuje družbi, da je od- 
govorna za napredek zdravja. Tako pravi kodeks. Taka so slej ko prej izhodišča. 

Nesporno ugotavljamo, kljub doseženim uspehom na področju raziskovanja 
v zdravstvenih in socialnih varstvenih dejavnostih, zaostajanje v primerjavi 
z raziskovanjem v drugih strokah. Raziskovalna dejavnost ni neko samostojno 
področje, marveč del celotne dejavnosti stroke. Vse bolj se pojavlja zahteva, 
da morajo postati vsi. naši zavodi v večji meri nosilci raziskovalnega dela, 
seveda v mejah strokovnih možnosti, ki jih imajo. Sodelovati pa morajo tudi 
pri financiranju raziskovalnega dela. Primerjava med raziskovalnim delom 
na področju gospodarskih dejavnosti in našim delom je težavna. Manj je nam- 
reč dobro opremljenih samostojnih raziskovalnih institucij in zato tudi manj 
zadostno usposobljenih in ustrezno stimuliranih kadrov. Razen nekaterih izjem 
so ti zavodi zelo slabo opremljeni in tudi omenjeni izjemni zavodi še niso 
opremljeni optimalno. Iz teh vzrokov ter zaradi preobremenjenosti s pedago- 
škim ali operativnim delom se velik del raziskovalcev ne more kontinuirano 
ukvarjati z raziskovalnim delom. Zato tudi na vseh zavodih ni take atmosfere, 
ki bi privabljala mlade sodelavce, saj ti ne vidijo vedno prave perspektive 
za svoj strokovni razvoj. 

Tako vrednotenje pojava hitro razkrije tudi pravo ozko grlo. Več sredstev 
še ne reši problema v osnovi, ker ugotavljamo pomanjkanje takšnih vodilnih 
raziskovalnih kadrov, ki imajo že dovolj izkušenj, da lahko organizirajo in 
vodijo večje raziskovalne ekipe na ustreznem področju. Medicinski fakulteti 
moramo torej omogočiti, da bo lahko posvetila posebno skrb tistim študentom, 
ki kažejo zanimanje in dar za raziskovanje, da jih bo spodbujala in usmerjala 
na tem področju kar se da široko ter izpopolnjevala in izobraževala raziskovalce. 
Hkrati moramo imeti pri našem programiranju to dejstvo nenehno pred očmi 
in že danes pričeti ustvarjati materialne predpogoje, da bomo lahko te naloge 
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uspešneje opravljali v prihodnosti. Karkoli snujemo in gradimo na področju 
strokovnega, znanstvenega in medicinskega centra v Sloveniji, mora biti zgra- 
jeno predvsem iz te predpostavke. Če povečujemo število postelj, je ob tem 
treba vedeti, da morajo te služiti predvsem druženju stroke s ciljem izobraže- 
vanja, raziskovanja, tvornosti skupnih izhodišč in skupnih vrednot, apliciranih 
na enovitega človeka v vseh njegovih pojavnih oblikah in obdobjih bivanja. 
Le tako si predstavljamo uresničenje idej, ki jih goji slovenska medicina 
že dolgo in za katerih uresničenje so ustvarjeni že tudi ustrezni predpogoji. 

Opozoriti velja še na problem dokumentacije informativne dejavnosti, ki 
je pomemben del kvalitetnega raziskovalnega ustvarjanja. Obstoječo dokumen- 
tacijsko osnovo, ki jo predstavlja predvsem centralna medicinska knjižnica, 
bo vsekakor treba še bolj usposobiti, prav tako pa tudi začeti oblikovati ustrezne 
dokumentacijske oddelke v ustanovah, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, pa ta- 
kih oddelkov še nimajo. Izkušnje, ki smo jih pridobili na področju organi- 
zacije raziskovalnega dela pri nas, na splošno moramo izkoriščati v večji meri 
tudi na našem področju. 

Na področju zdravstvenih in socialnih ved so zelo pomembni raziskovalni 
programi. Z njimi nadomestimo pobude, ki jih raziskovalnemu delu v gospo- 
darstvu daje tržišče. Sodelovanje med organizacijami na osnovi programa do- 
polnjuje in podpira tudi težnjo po koordinaciji, skladnosti in odpravljanju 
dvotirnosti. 

V metodologiji raziskovalnega dela se slej ko prej postavlja zahteva po 
oblikovanju raziskovalni projektov. Taki začetki vsekakor obstajajo, vendar bi 
morali pri nas na področju aplikativnih raziskav postati pravilo, kar sicer ne 
pomeni že tudi opustitev individualnega raziskovanja na področju fundamen- 
talnih raziskav. 

Posebej moram poudariti, da je za uspešnost raziskovalnega dela treba hitro 
urediti sistem njegovega financiranja. Zavodom bo treba omogočiti, da v še 
večjem obsegu kot doslej oblikujejo posebne sklade za raziskovanje ter si 
zagotovijo skladen in ritmičen ter stalen dotok sredstev. Za naše področje bo 
treba najti močno osnovo za financiranje raziskovanja v skladih socialnega 
zavarovanja. Plediram za to, da se pri usklajevanju z ustavo dopolnijo ustrezni 
zvezni predpisi, ki raziskovalnega dela ne spodbujajo, oziroma ga celo onemo- 
gočajo. Zaradi nestalnega pritekanja nezadostnih sredstev, je vsaka resnejša 
politika raziskovalnega dela ničeva. Tudi pri zadostnih sredstvih pa lahko 
usmerja raziskovalno delo resnično le tisti, ki razpolaga s sredstvi, vendar s 
sodelovanjem raziskovalcev samih. Resnična integracija raziskovalnega dela 
v raznih zavodih se razvija na osnovi obsega, narave in globine raziskovalnega 
dela, kajti kvalitetno delo iz notranje nujnosti samo po sebi zahteva sodelo- 
vanje s sorodnimi področji. Pri današnjem primitivnem pojmovanju samofinan- 
ciranja v nekaterih naših zavodih se zdi, da velikokrat prav samofinanciranje 
ovira razvijanje raziskovalnega dela. Na področju socialno-varstvenih dejavnosti 
kot dela socialne politike doslej ni bilo razvitega planiranja raziskovalnega dela. 
Naročila raziskovalnih del so bila opravljena le za probleme večjega družbenega 
pomena. Tudi bolj sistematično znanstveno spremljanje vpliva družbenega raz- 
voja na nastajanje socialnih problemov, je bilo precej otežkočeno in skoraj 
nemogoče, saj v Sloveniji nimamo institucije, zavoda, ki bi usmerjal svoje 
raziskovalno delo v to smer. Dejstvo, da postaja socialno-varstvena dejavnost 
vedno pomembnejša veja socialne politike z vedno obsežnejšimi in zahtevnej- 
šimi nalogami, ki jih na tej stopnji našega razvoja ni možno reševati na dose- 
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danji način, terja drugačno reševanje problemov, to je predvidevanje, sprem- 
ljanje in reševanje socialnih problemov na osnovi znanstvenih metod in dejstev. 
Zaradi tega bo na tem področju nujno potrebno točno opredeliti institucije, 
katerih dejavnost bo odpravila obstoječo vrzel in se v celoti usmerila v študijsko 
raziskovalno delo tudi na področju socialnega varstva. 

Iz tega kratkega prikaza je razvidno, da se pri raziskovalnem delu na našem 
področju srečujemo s problemom ustrezno opremljenih raziskovalnih baz, 
kadrov in kontinuitete v financiranju na področju socialnega varstva. Mnogo 
dela nas torej še čaka v vrsti prihodnjih let! Vendarle bomo tokrat svoje delo 
zastavili z mnogo jasnejšimi osnovami in jasnejšimi pogledi na probleme. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin : Besedo ima prof. Andrej Župančič, 
predsednik komisije za raziskovalno delo pri Medicinski fakulteti v Ljubljani. 

Prof. Andrej Župančič: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Najprej bi rad pojasnil nek nesporazum. 

Precej poslancev morda ne ve, da je danes medicinska fakulteta okrnjena, 
da predstavlja samo »tajništvo« in tako imenovane teoretske »inštitute-«, nima 
pa klinik. Klinične ustanove, kjer se bolniki zdravijo, niso del medicinske 
fakultete, ki ima nanje samo posreden vpliv. Pridružil bi se tistim, ki so ple- 
dirah še za eno medicinsko fakulteto v Sloveniji, in sicer v Mariboru, s pri- 
držkom, da začnimo graditi drugo šele potem, ko bo dograjena prva medicinska 
fakulteta. Ljubljanska medicinska fakulteta je v tem obsegu, v kakršnem je 
danes s svojimi inštituti, zelo insuficientna. Mislimo, da bo prišlo januarja 1965. 
leta lahko do razpisa za načrt novih inštitutov. Moram povedati, da bi bil 
lahko že pred dvema letoma dan ta razpis v javnost, če ne bi dobil arhitekt, 
ki je imel nalogo pripraviti načrte za nove inštitute, striktnega navodila, da se 
ne sme posvetovati z nikomer s fakultete. Po dveh letih nam je arhitekt prinesel 
načrt, ki je propadel v dveh urah tako, da od načrta ni ostalo ničesar. 

Bolj zanimivo je morda vprašanje, kaj nam obetajo novi inštituti. Menimo, 
da morajo novi inštituti omogočiti izvedbo novega, vendar edino naravnega 
koncepta fakultete: študent pride zjutraj na fakulteto, kjer nima samo pouka, 
marveč tudi rekreacijo in prehrano. Skratka, študent ves dan živi na fakulteti. 
S tem pa lahko odgovorimo na vprašanje, kako bomo dajali dovolj zdravnikov 
zdravstveni službi, ne da bi morali preiti na neomejen vpis. Slišali smo, da bi 
sedanji vpis zadoščal za potrebe zdravstvene službe, če bi večina študentov 
končala študij. V takem novem sistemu bi se odpadanje študentov res lahko 
praktično zmanjšalo na nič. 

Fakulteta mora dobiti večjo ingerenco nad dogajanjem, se pravi nad po- 
ukom in raziskovalnim delom v bazah ali v razširjenih bazah, to je klinikah. 
Danes, kot sem že dejal, nima formalno z njimi nobene zveze. Se strinjam, 
da je precej stvari takšnih, ki jih fakulteta lahko uvede, kot na primer nove 
katedre. Vendar je treba pri tem premisliti. Morda gre v tale vrč še en kozarec 
vode, pet jih pa ne gre več! Ne poznam nikogar na fakulteti, ki bi mislil, da je 
danes petletni študij dovolj dolg za oblikovanje takega strokovnjaka, kakršnega 
od nas pričakujete. To je seveda zadeva, ki je fakulteta ne more urediti. Mislim, 
da je pet držav na svetu, ki imajo petletni študij. Poleg Ljubljane so to po 
mojem spominu še Madagaskar in otoki Fidži ter še nekaj nerazvitih držav. 

Zdaj želim razpravljati o raziskovalnem delavcu. Kakšen je njegov položaj? 
V teoriji naj bi bila medicinska fakulteta najvišji raziskovalni in učni zavod. 
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Tudi se več ne razpravlja o tem, da naj bosta pouk in raziskovanje povezana 
dejavnost. Praksa in način nagrajevanja povesta, kakšen je pravzaprav položaj 
raziskovalnega delavca. Fakulteta dobi redna sredstva samo od sklada za šolstvo 
in sicer izključno samo za pouk, za raziskovalno delo pa je vezana na sklade. 
To je v načelu prav, vendar je za raziskovalca nemogoče, da bi se zanašal 
na enoletne pogodbe, se pravi, da bi živel »iz rok v usta«. Ne glede na to pa 
predpisuje dosedanji zakon za fakultetnega delavca, recimo asistenta, po 800 ur 
učne obveznosti, kar je seveda absurd. Pridemo tudi do tega, da morajo to 
učno obveznost ponekod tisti mladi ljudje, ki naj bi se ukvarjali tudi z razisko- 
vanjem, preseči, in so zato posebej nagrajeni. To torej pomeni, da še nagraju- 
jemo, če se nekdo strokovno ne more razvijati. 

Vemo, da sta danes položaj raziskovalnih delavcev in njihova vzgoja kre- 
nila precej daleč od tega, kar naj bi bila. Popolnoma se strinjamo s priporočili, 
da nudimo vsakemu študentu, ki bi želel delati na tem področju in ima oprav- 
ljene vse obveznosti, vso pomoč in delo. Naša komisija skrbi, da vsak razisko- 
valec, ki želi delati in ima sposobnosti, dobi ustrezno delo. Vendar moram reči, 
da je zanimanje za takšna dela zelo majhno, za kar so seveda spet posebni 
vzroki. 

Druga radikalna rešitev je pouk tretje stopnje, čeprav bom govoril samo 
o tistem delu pouka, ki zadeva vzgojo raziskovalnih delavcev. 

Fakulteta je pouk tretje stopnje pripravila, vendar zanj še ni dobila nobenih 
sredstev. Pouk raziskovalnih delavcev je namreč relativno drag, saj mora biti 
razen v prvem semestru individualen. S takim študentom je treba delati vsak 
dan več ur individualno, razpravljati z njim o rezultatih njegovih poskusov 
in tako dalje. To je investicija, ki jo sicer danes vlagamo in se jutri in po- 
jutrišnjem še ne izplača, čez en teden pa že. Uspeli smo dobiti kredit- le za 
elektronski mikroskop, ki bo služil tudi pouku tretje stopnje. Na koncu pa mo- 
ram še poudariti, da se mi zdi zelo pomembna sugestija republiškega sekretarja 
za zdravstvo in sicer, naj bi samoupravni organi v zdravstvenih zavodih raz- 
pravljali o raziskovalnem delu. To je vsekakor potrebno. Imamo namreč vrsto 
klinik, ki izjavljajo, da se sploh ne ukvarjajo z apliciranimi raziskavami. So celo 
klinike, ki zatrjujejo, da je njihova naloga samo zdravljenje in ne raziskovalno 
delo. To gre celo tako daleč, da samoupravni organ neke klinike odkloni apara- 
turo, vredno 8000 dolarjev, češ da bi v glavnem služila raziskavam, čeprav 
vemo, da bi koristno služila tudi pacientu. Skratka, v vsak zdravstveni zavod, 
pa naj sodi k medicinski fakulteti ali ne, v vsako kliniko ali bolnišnico, v vsak 
zdravstveni dom sodi razprava o raziskovalnem delu. Prepričani smo namreč, da 
lahko vsak zdravstveni zavod v določenem obsegu opravlja raziskovalno delo. 

Fakulteta ima raziskovalno delo kot eno glavnih nalog in tudi fakultetne 
učne baze bi se morale z njim resno ukvarjati. Glede tega še nismo dovolj 
napredovali. Poleg tega bi se morale ukvarjati z raziskovalnim delom tudi 
tiste bolnišnice, ki niso fakultetne in ne služijo kot razširjena učna baza ter je 
njihova glavna dejavnost zdravljenje in preventiva. Tako naj bi imela medi- 
cinska fakulteta, ki ima 80 % raziskovalnih kadrov na področju medicine, ipso 
facto neko mentorsko vlogo pri tem delu. Ne mislim, da bi drugim solila pamet, 
marveč bi lahko pomagala in utrjevala zavest, da raziskovalno delo zadeva prav 
vsak zdravstveni zavod, tudi amhulanto, ki lahko z majhno pozornostjo zbere 
podatke za raziskovalno delo. V vsako zdravstveno delo sodi tudi raziskovalno 
delo. O tem morajo razpravljati vsi samoupravni organi, sicer bo medicinska 
fakulteta toliko vredna kot »šivalni stroj sredi puščave«. 
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Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovarišica Karmen Languš. 

Karmen Langus: Govorila bom o znanstveno raziskovalnem delu 
v socialnem varstvu. 

Znano je, to pa izhaja tudi iz prejetega gradiva, da pri nas na področju 
socialnega varstva doslej še nismo razvili načrtnega in poglobljenega razisko- 
valnega dela. Lotevali smo se le manjših analitičnih raziskav, izoliranih ali 
medsebojno povezanih problemov skupin, ki so bili zelo pereči in so terjali 
nujne ukrepe. Tega so se lotili s preprostimi anketami prvi družbeni delavci v 
okviru raznih društev, ki jim socialna dejavnost ni bila glavna; to velja vsaj za 
Maribor. Pozneje so to pot ubrale tudi strokovne ustanove, gospodarske organi- 
zacije in tudi občinske socialne službe. Kot opravičilo za to počasnost občinskih 
služb moramo upoštevati, o tem smo že danes slišali, številčno nezadostno1 in 
nestrokovno zasedbo delovnih mest v socialnih službah. To je nedvomno oviralo 
razvoj raziskovanja socialne problematike v posameznih občinah poleg pomanj- 
kanja finančnih sredstev. Socialnih problemov nismo mogli številčno oprede- 
ljevati in smo njihov obseg le predvidevali, prav tako kot smo teoretično ugotav- 
ljali le vzroke za nastanek teh pojavov, njihovo medsebojno povezanost in tudi 
možnosti za rešitev. Prav zaradi tega nismo uspeli v zadovoljivi meri vzbuditi 
posluha in razumevanja za socialne probleme-pri tistih organih, ki usmerjajo in 
usklajajo družbenoekonomski in gospodarski razvoj v posameznih družbeno- 
političnih skupnostih. Odkar se ustanavljajo centri za socialno delo kot pred- 
vsem operativni organi občinske službe socialnega varstva, osvetljujejo ti najbolj 
pereče probleme v občini že tudi z analizami. Pokazalo se je, da so izolirane 
raziskave v posameznih občinah še preozke, da bi sprožile širše ukrepe na 
širšem območju. Večina socialnih problemov je namreč vzročno večstransko 
pogojenih in se porajajo kot nujna posledica posameznih stopenj družbenega 
razvoja. Zato jih je treba tako tudi reševati in obravnavati. Poleg tega tudi 
ne zmore določena občina sama razvijati širše znanstveno-raziskovalne dejav- 
nosti, saj za tako delo nima kadrov, tehničnih in drugih pripomočkov, ki so za 
študijsko obdelavo nujni in za poglobljeno in kvalitetno raziskovalno delo 
potrebni. S tem hočem reči, da, četudi so v občinski socialni službi že diplo- 
mirani socialni delavci, ti niso še dovolj usposobljeni za poglobljeno raziskovalno 
delo. 

V sedanjem položaju, ko le s težavo raste število občinskih socialnih centrov, 
bi bilo tudi finančno težko izvedljiva organizacija primerno opremljenih štu- 
'dijsko-raziskovalnih oddelkov v okviru občine. Zato naj bi v bodoče opravljal 
take raziskave poleg drugih dolžnosti poseben republiški zavod. K sodelovanju 
naj bi ta zavod pritegnil, predvsem pri zbiranju podatkov, tudi analitike centrov 
za socialno delo, ki bi jih strokovno vodili strokovnjaki republiškega zavoda. 
Tako bi lahko obdelali probleme širšega pomena metodološko dognano in v tako 
velikem obsegu, da bi bili zaključki in ugotovitve realne in tudi sposobne za 
posplošenje. Pojavi, ki bi imeli dovolj krajeven pomen, bi se ob vodstvu stro- 
kovnjakov republiškega zavoda lahko obdelali z večjim sodelovanjem socialnih 
centrov območij s tako specifično problematiko. 

Ko bomo sposobni prikazati socialni pojav kot skupen problem dela repu- 
blike ali celo vse republike in še širšega območja, bo to zanesljivo sprožilo 
potrebno pravno in materialno ukrepanje za delno ali popolno sanacijo pojava. 
Delovanje take republiške institucije bo seveda mogoče le, če se bo v njej zdru- 
žilo zadostno število vseh potrebnih kadrov in če bo za njihovo usposabljanje 
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in za njihovo delo tudi dovolj finančnih sredstev. Ta sredstva naj bi pogodbeno 
prispevale tudi občinske skupščine, katerim bi zavod lahko nudil svoje storitve. 
Dokler takega republiškega zavoda ne bomo mogli ustanoviti, naj bi Republiški 
sekretariat za socialno varstvo s svojimi strokovnimi skupinami in s sodelova- 
njem Višje šole za socialne delavce ter obstoječih občinskih socialnih centrov 
opravljal analitično delo še v večjem obsegu kot doslej. To je Republiški 
sekretariat za socialno varstvo tudi predvidel v programiranih projektih. Če 
želimo, da se bo socialno-varstvena dejavnost razvijala in vrednotila kot druž- 
bena nujnost, jo moramo tudi opremiti s številkami in analizami. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovariš Miro Vesel. 

Miro Vesel: V zvezi z razpravo o problematiki raziskovalnega dela na 
področju zdravstva in socialne politike želim opozoriti predvsem na problem 
koordinacije. Prav pomanjkanje koordinacije je namreč ena največjih pomanj- 
kljivosti v slovenskem in še bolj v jugoslovanskem merilu. 

Na področju zdravstva in socialne politike nastopamo z določenimi pro- 
grami, ne da bi določili način izvajanja zanesljive koordinacije z institucijami, 
ki vodijo bodisi bazičen, bodisi aplikativen razvoj. 

Ob problemih na področju zdravstva nismo določili, kdo naj pravzaprav 
vodi raziskave. Nekateri menijo, da bodo to fakultete, po mnenju drugih naj bo 
to vsaka zdravstvena institucija in ti celo predlagajo, naj se v vsaki instituciji, 
v vsaki delovni organizaciji formirajo sredstva za razvoj raziskovalnega dela. 
Tudi v poročilu odbora je predlagano, naj bi se sredstva za raziskovalno delo, 
predvsem za aplikativno, oblikovala v delovnih organizacijah. Če upoštevamo 
sistem financiranja in samofinanciranja ter sistem sklepanja pogodb z zavodi 
za socialno zavarovanje, se mi zdi ta predlog precej iluzoren in dvomim, če bodo 
zdravstvene institucije taka namenska sredstva res dobila. Mi sicer lahko o tem 
govorimo, praksa pa bo pokazala povsem nekaj drugega in sicer to, da zdrav- 
stveni zavodi ne bodo dobili teh sredstev. 

Menim, da tudi ne bi bilo prav, če bi kar vnaprej določili in postavili za- 
htevo, da mora vsaka delovna organizacija dobiti sredstva za razvoj raziskoval- 
nega dela. Prav pa bi bilo, da dobi sredstva za tak razvoj tista delovna organiza- 
cija, ki ima osnovno materialno in kadrovsko bazo in ki lahko pride z realnimi 
programi pred določene institucije oziroma pred določene sklade in predlaga 
bazično ali aplikativno raziskovalno delo na določenem področju. 

Koordinacija na področju enega ali drugega načina dela je pri nas v Jugo- 
slaviji zelo nerazvita. Navedel bom primer s področja protetike in ortotike, ki 
dokazuje, da nimamo ustreznega načina in oblike, da bi lahko koordinirali 
naše delo. 

Na področju protetike in ortorike nismo v Jugoslaviji naredili niti koraka 
v aplikativnem razvoju. V vsej Jugoslaviji nismo sposobni izdelati niti osnovne 
tipizacije standardizacije, niti najti sredstev za koordinacijo med institucijami, 
ki bi se lahko lotile tega dela. V letošnjem letu ugotavljamo, da je prišlo več 
institucij pred republiške ali zvezne sklade z istimi programi, saj smo vsi pro- 
učevali iste stvari. Tako imajo tri institucije financirane popolnoma enake pro- 
grame v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu. Potegujemo se za bazičen razvoj 
na področju, ker v zveznem merilu nismo sposobni opraviti niti aplikativnega, 
pa je bila vendarle financirana elektronska roka. Čestokrat slišimo predlog, 
naj v protetiko in ortotiko uvedemo elektroniko, češ da je to moderno in so- 
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dobno. Ne znamo pa pripraviti osnovnih pripomočkov, tako da bi lahko v sklopu 
zdravstva izdelovali te pripomočke sodobno in, da bi vsaj ponekod dosegli 
približno evropsko raven. V bazičen razvoj smo tako investirali 60 milijonov 
za elektronsko roko in, ko smo jo demonstrirali v Opatiji na mednarodnem 
simpoziju, so nam ameriški in nemški strokovnjaki aplavdirali in priznavali, 
da smo naredili tako velik korak naprej, kakršnega oni niso uspeli. Slučajno 
sem bil na tem simpoziju in sem jih vprašal, kaj so oni storili na tem področju. 
Amerikanec mi je odgovoril, da nimajo dovolj sredstev, da bi financirali'tak 
bazičen razvoj, čeprav imajo kadre. Pri nas v Jugoslaviji, kjer nismo opravili 
niti aplikativnega razvoja glede stvari, ki jih danes potrebujemo in ki jih po- 
znajo v vsej Evropi, kaj šele v Ameriki, pa gremo razvijati bazične stvari, glede 
katerih pravijo Nemci in Amerikanci, da ne uspejo prepričati pristojne forume 
in sklade za njihovo financiranje. To je nekakšna anarhija zaradi nekoordi- 
nacije in angažiranje sredstev na tistih področjih, ki niso prioritetna. Zato bi 
morali v razpravah o raziskovalnem delu določiti tudi forum, ki naj to delo 
koordinira in dati temu koordinacijskemu forumu prioriteto pri raziskovalnem 
delu. Mislim, da samo klic, češ da ni podpore raziskovalnemu delu, še ni 
dovolj samo plediranje, naj podpremo raziskovalno delo. Treba je predvsem 
predložiti konkretne oblike financiranja tega dela in tudi način njegove ko- 
ordinacije. 

V poročilu, ki ga je predložil odbor, je predvideno, da bodo raziskovalno 
delo na področju zdravstva financirali različni viri od Kidričevega sklada do 
zavodov za socialno zavarovanje. Za financiranje razvojnega dela na področju 
socialne politike pa se je odbor omejil na predlog, naj financirajo to delo 
družbeno-politične skupnosti. Zdi se mi, da opredeljevanje, kdo naj financira 
eno ali drugo raziskovalno dejavnost, ne ustreza. Vsaka strokovna služba naj 
pride s svojim programom pred določene institucije. Menim, da se bo našlo 
razumevanje pri skladih ali drugih virih in tudi pri zavodih za socialno zava- 
rovanje za financiranje programa, ki ima kadrovsko in materialno osnovo. Vse 
preveč tarnamo1, da ni sredstev za raziskovalno delo, vendar kadar vprašamo, 
ali so pripravljeni programi za raziskovanje, koliko bi to veljalo in kakšne 
koristi bomo od tega imeli, takrat se marsikak raziskovalec umakne, ker ni 
dovolj resnosti pri vseh teh zadevah. Tako na primer, hočemo pospešiti razisko- 
valno delo na področju socialne politike, pri čemer se popolnoma strinjam, 
da je potrebna institucija, ki naj bi vodila to raziskovalno delo, vendar o tem 
nekaj konkretnega še do danes nismo odločili. Zdi se mi, da bi bil že čas, da se 
dokončno odločimo za ustanovitev republiškega strokovnega organa in da ne 
govorimo o raziskovalnem delu v vsaki občini posebej. Ne vem, če smo upra- 
vičeni dopustiti, da se vsak občinski center za socialno delo ukvarja z razisko- 
valnim delom. Lahko se z njim ukvarjajo posamezni sodelavci, vendar so naše 
občine in tudi Slovenija premajhna, da bi to delo drobili. Zato moramo najti 
v skupnih nalogah skupni imenovalec tudi za področje socialne politike. V pod- 
poro temu stališču navajam, samo kot primer, da so v Ljubljani dve ali tri 
občine pripravljale analizo o problemih tako imenovane importirane delovne sile 
takrat, ko so pri njej nastali problemi glede barak in socialnega ter moralnega 
življenja. Te analize so pripravljali v več občinah hkrati, čeprav po mojem 
mnenju ta problematika v Mostah ni bistveno drugačna od one v Šiški. Vemo 
namreč, kje je jedro problema in zato bi bilo prav, da bi take probleme raziskali 
v republiškem merilu in jih posredovali občinskim organom s predlogi, da se teh 
problemov drugače lotijo in da jih drugače rešujejo. 
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V razpravi dr. Zupančiča smo slišali, da so tudi finančna sredstva proble- 
matična. Pri čitanju kadrovske analize ugotavljamo, da se morajo ukvarjati 
z gospodarjenjem in z aranžiranjem, raziskovalnega dela strokovni delavci, 
zdravniki in tako dalje. Ob tem pa lahko ugotovimo, kako malo ekonomistov in 
pravnikov imamo v teh strokovnih, zdravstvenih in socialnih institucijah. Zdi 
se mi, da bi morali vendar že spoznati, da bi lahko prepustili finančne, admini- 
strativne, aranžerske in organizacijske naloge tem drugim kadrom, ki jih zato 
tudi šolamo. Zato bi morali dobiti več pravnikov in ekonomistov tudi v te 
strokovne službe. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima tovariš inž. Viktor Turn- 
šek, predsednik Zveze raziskovalnih organizacij Slovenije. 

Inž. Viktor Turnšek: Želim govoriti o raziskovalnem delu na tem 
forumu zato, ker se mi zdi, da so metode dela in načela raziskovalnega dela 
na drugih področjih zelo podobna. Iz splošnih ugotovitev lahko zaključimo tudi 
glede področja zdravstva, da je raziskovalno delo sestavni del njegove dejav- 
nosti. Na podlagi teh osnovnih ugotovitev pa se moramo seveda najprej vpra- 
šati, kaj bomo raziskovali in kakšna naj bo organizacija raziskovalnega dela? 
Pri organizaciji tega dela se je treba tudi zavedati, da se moramo vključevati 
v splošni sistem organizacije vse naše družbene ureditve. 

Mislim, da je pri vsem tem bistveno prav vprašanje financiranja znan- 
stveno-raziskovalnih dejavnosti. Ce se tega ne zavedamo in vztrajamo na starih 
pozicijah, moramo priti do trpkih ugotovitev, ki so včasih zelo boleče. Do tega 
pa prihaja zato, ker se ne znamo vključiti v splošen razvoj in napredek. 

Naj razvijem iz te osnovne ugotovitve problem navezovanja raziskovalne 
dejavnosti na konkretne naloge tudi na področju zdravstva. Prva ugotovitev je, 
da se moramo, če je raziskovalna dejavnost sestavni del napredka, najprej 
vprašati, kaj bomo raziskovali. Mislim, da je dr. Birsa to zelo dobro okarakte- 
riziraj ko je dejal, da gre za razvijanje metod zdravljenja in tudi za nacionalno 
patologijo. To sta samo dva primera. Gre skratka za predmet razvoja samega 
in če smo si na jasnem, potem nastane vprašanje, kdo bo to raziskal in kje 
lahko raziskujemo? Mislim, da gre tu za osnovna vprašanja fundamentalnih 
in aplikativnih raziskav, na drugi strani pa nam mora biti jasen pojem svo- 
bodnih raziskav. 

Ce razpravljamo o sistemu financiranja, je nujno, da gremo vstran od pro- 
računskega sistema in da sestavimo programe naših raziskav. Edina kategorija, 
ki bi morala ostati do neke mere izven tega, so tako imenovane »svobodne 
raziskave«. Načelno je ta problem rešen za vse raziskovalne organizacije na vseh 
področjih, ni pa rešen na fakulteti. Ce ta problem na fakulteti ni rešen in če 
zahtevamo, da bi morala imeti fakulteta za svobodne raziskave, ki so povezane 
s konkretnim pedagoškim delom, ne samo 30 milijonov, marveč res potrebna 
sredstva, se postavlja vprašanje, kakšna naj bo višina teh sredstev. Vedno mo- 
ramo govoriti o višini, pri čemer vemo po raznih podatkih in tudi iz naše 
ocene, da je v svetu razmerje med aplikativnimi in fundamentalnimi raziska- 
vami 1 :10. Tudi pri nas to razmerje ne bo drugačno. Mislim, da je to zelo 
pomembno, če govorimo o problematiki enega ali drugega področja. Gre le za 
vprašanje organizacije raziskovalne dejavnosti prav na področju zdravstva, ki 
je dokaj široko. To so vprašanja, ki obstajajo na klinikah in v nekaterih bolniš- 
nicah in sicer, kje in kaj se bo raziskovalo ter v katerih organizacijah se bo 



11. seja 215 

o tem razpravljalo? To se danes zahteva prav zaradi sistema financiranja, ki 
terja, da si postavimo določene cilje. Ti cilji so formulirana organizacijska oblika 
in raziskovalni projekti, ki se delajo ne samo pri nas, marveč tudi po vsem 
svetu. To vprašanje se je lahko reševalo zelo različno. Lahko ga rešuje sklad 
»Borisa Kidriča«, ki določeno nalogo financira, lahko pa je to tudi Zdravniško 
društvo. Konkretna rešitev je odvisna od organizacijskih prijemov, s katerimi 
te cilje postavimo in porazdelimo delo ter ugotovimo, kje lahko te stvari delamo. 
Pridemo torej ne do formalističnega gledanja — kot je to bilo v razpravi rečeno 
— marveč do konkretnih raziskovalnih centrov, ki bodo lahko reševali te pro- 
bleme. Gre torej za organizacijo in ne morda za ingerenco neke ustanove in 
tudi ne za ingerenco in za zadolžitev samo fakultete za takšno raziskovalno 
delo, marveč za — ingerenco vse stroke in vseh zdravstvenih delavcev. Postaviti 
si moramo cilj in organizirano reševati ta vprašanja. To je bistvo problema. 

Nadalje je treba kategorizirati raziskovalno delo. Dr. Birsa je ugotovil, 
da je šel razvoj naprej in da so že vidni rezultati takšnega raziskovalnega dela 
na področju zdravstva. Ker je bilo to delo proračunsko financirano, je bilo 
pomešano in ne strogo evidentirano. V našem sistemu se moramo, ko gremo 
v financiranje, znati določiti, kaj je ena in kaj druga dejavnost, čeprav lahko 
dela zdravnik v tej ali drugi dejavnosti. Mislim, da moramo to storiti glede 
na probleme, ki obstajajo pri nagrajevanju in samofinanciranju v okviru orga- 
nizacij in seveda tudi zaradi odnosov, ki lahko postanejo zelo ostri. Vzrok za te 
zaostritve so lahko nerešena organizacijska vprašanja, o katerih sem govoril. 
Profesor Zupančič je te ugotovitve že navedel in mislim, da je jedro problema 
v tem, ker se nismo lotili organizacijskega vprašanja in k'er nismo postavili 
vprašanja kategorij dela paralelno s problemom financiranja. Problemi se bodo 
lahko zelo zaostrili in ugotovili bomo, da ni le samofinanciranje, marveč tudi 
upravljanje ovira za razvoj raziskovalnega dela, če ne bomo vsega dobro pri- 
pravili. Odgovornost za to nosimo mi, ki želimo tudi na tem področju priti 
naprej. Vprašanje odgovornosti je tudi, zakaj ne gremo za en sistem organizacije 
in na en sam sistem nagrajevanja. Zanikati ta sistem in se ne ravnati po našem 
sistemu pomeni priti v konflikt. Ti konflikti so boleči in imeli bomo težave. 
Odgovornost zanje nosimo vsi tisti, ki bi morali poznati te probleme. To je eno 
od osnovnih vprašanj. 

Za financiranje splošnega razvoja neke dejavnosti, konkretno denimo, kli- 
nike kot organizacije, ki ne razvija metode zdravljenja, se mi zdi pravilno 
zahtevati potrebna sredstva v ustanovi za tak razvoj. Ingerenca nad temi sred- 
stvi, seveda po nekem določenem planu, je stvar institucij, ki financirajo. 
Drugo vprašanje so večji projekti, ki se lahko financirajo iz družbenih sredstev 
in skladov, ki jih za to imamo. Ce je raziskovalno delo sestavni del procesa 
zdravljenja, potem seveda ne more biti dvoma, da se to delo ne bi financiralo. 

Mislim, da se moramo zavedati vseh posledic, ki lahko nastanejo zaradi 
nepopolnih organizacijskih priprav. Znati moramo konkretno formulirati za- 
hteve po raziskovalnem delu in dokazati, da so te zahteve širšega pomena ter 
zadevajo celotno zdravstveno službo. Tako je treba potem tudi iskati finančna 
sredstva za izvedbo teh zahtev. Financira lahko centralni sklad, lahko pa tudi 
same družbenopolitične skupnosti. V poštev prihaja tudi sofinanciranje nalog. 

Gre torej za dvoje vprašanj in sicer, kdo bo delal in kdo bo plačal. Potrebno 
je, da so sredstva zagotovljena tudi tistim organizacijam, ki bodo znanstveno 
delo morale plačevati. V ta namen morajo imeti tako imenovane »lastne sklade« 
za razvoj določene dejavnosti. Drugi del pa predstavljajo sredstva, ki jih široko 
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mobiliziramo, vendar s konkretnimi programi. Od proračuna smo šli vstran in 
mislim, da povratka ni. Če pa vztrajamo pri proračunskem financiranju, mo- 
ramo biti seveda tudi pripravljeni na vse posledice takega financiranja, ki 
lahko privede do takih pikrih ugotovitev, kakršne smo danes v razpravi že 
slišali. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Današnja razprava je v celoti potrdila ugotovitve našega odbora, čeprav bi 

morda lahko kdo na hitro zaključil, da je razprava enega ali drugega govornika 
navidezno v nasprotju z vsebino informacije. Poudarjam, da navidezno, ker 
glede pomanjkljivosti, ki so jih navajali govorniki, lahko ob pozornem čitanju 
informacije najdemo v njej pojasnila, ki kažejo, da so pripombe neutemeljene. 
Mislim na nekatere razprave o tem, da ni mogoče financirati znanstveno-raz- 
iskovalnega dela s sredstvi socialnega zavarovanja, oziroma na razpravo, ki je 
poudarjala, da ni mogoče, da bi zdaj vsak zdravstveni zavod lahko formiral 
potrebne sklade. Menim, da v informaciji ti problemi niso tako postavljeni. Tisti 
zdravstveni zavodi, ki imajo pogoje za znanstveno-raziskovalno delo na svojem 
področju, morajo seveda tudi imeti možnost, da formirajo lastne sklade in da 
sodelujejo v programih raziskovalnega dela. Ti so lahko širši in v okviru pro- 
jektov tudi dolgotrajnejši, osnova pa so vendarle kadri in materialna baza, ki 
omogoča tako raziskovalno delo. 

Morda navidezno tudi izgleda, da je medicinska fakulteta okrnjena, ker 
nima svoje klinične baze. Formalno je morda to sicer točno, vendar pa oprav- 
ljajo klinične institucije, ki imajo pedagoške kadre, vsa potrebna dela. Ti 
pedagoški kadri imajo enake pravice in dolžnosti kot drugi člani teh kolek- 
tivov, se pravi, da soodločajo v organih samoupravljanja in sodelujejo v vseh 
nalogah, ki jih zavodi opravljajo. Medicinska fakulteta ima ne samo posredni, 
marveč tudi neposredni vpliv preko teh svojih pedagoških in znanstvenih 
kadrov. Ima možnosti, da vpliva tudi na razvoj znanstveno-raziskovalnega dela 
v teh institucijah. Res imamo klinike —- in teh ni malo — ki so dale omenjene 
izjave, da se ne morejo ali ne želijo ukvarjati z raziskovalnim delom. Ne 
moremo pa tega pripisovati samoupravnim organom in tistim članom delov- 
nega kolektiva, ki so njegovi neposredni člani. Današnje stanje je namreč 
takšno, da je pedagoški kader vezan na delovno mesto na medicinski fakul- 
teti, čeprav dela v kliničnih institucijah, medtem ko so drugi, ki niso vklju- 
čeni v pedagoško delo, člani kolektivov teh kliničnih bolnišnic. Medicinska 
fakulteta vključuje te pedagoške delavce v svojem samoupravnem organu, 
če lahko fakultetno upravo imenujemo samoupravni organ. Ti sodelavci medi- 
cinske fakultete pa so hkrati vključeni tudi v samoupravne organe klinik. Ce 
ti strokovnjaki ne prenesejo na samoupravne in strokovne organe kliničnih 
bolnišnic zavzetosti ter interesa za znanstveno-raziskovalno delo, se klinike 
z njim seveda ne ukvarjajo. Razumljivo je namreč, da tisti člani delovnega 
kolektiva, ki so vezani samo na vsakodnevno rutinsko delo in z njim ustvar- 
jajo svoj dohodek, ne vidijo tudi pomembnosti znanstveno-raziskovalnega dela. 
Ob vsem tem je seveda razumljivo, da samoupravni organi ne vključujejo v 
svoje delovne programe tudi znanstveno-raziskovalnega dela. 

Mislim, da sta medicinska fakulteta in njen kader tista činitelja, ki bi morala 
vplivati na te samostojne zdravstvene zavode, da bi v svojih statutih jasno dolo- 
čali tako zdravstvene in pedagoške kot tudi znanstveno-raziskovalne naloge. 
Mnogi statuti to sicer že določajo, kjer pa teh določil ni, je to predvsem zaradi 
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neurejenih odnosov, kar se seveda odraža tudi v njihovih statutih. Mnogi zavodi 
statutov sploh še nimajo, med njimi medicinska fakulteta in mnoge klinike. 
V tako pomembnem aktu, kakršen je statut, bi bilo treba urediti tudi odnose 
medicinske fakultete do teh, tako napadanih klinik; morali bi ne samo 
urediti odnose, marveč tudi ustvariti pogoje za nemoteno izvajanje tako zdrav- 
stvenih, kot tudi pedagoških in znanstveno-raziskovalnih nalog, ne glede na 
to, če so te institucije samostojne in ne sodijo neposredno pod medicinsko fa- 
kulteto. V našem družbenem sistemu si ne moremo predstavljati, da bi me- 
dicinska fakulteta imela svoje lastne zdravstvene zavode, brez organov samo- 
upravljanja, ki naj bi odločali o delu in o razvoju teh institucij. Nemogoče je, 
da bi imela fakulteta to ingerenco. Ne moremo iti nazaj, marveč lahko samo 
naprej tudi glede urejanja in statutarnega določanja odnosov med medicinsko 
fakulteto in klinikami. Tako bi se namreč lahko tudi klinične bolnišnice uspeš- 
neje vključevale v organizirano in koordinirano znanstveno-raziskovalno delo 
na osnovi programov in dolgoročnih projektov. To pa ne velja samo za Ljub- 
ljano, marveč tudi za druge zdravstvene institucije v Sloveniji, ki,imajo' pogoje 
za samostojno raziskovalno delo oziroma za raziskovano delo v okviru širših 
programov, ki bi jih naj pripravile in organizirale institucije v Ljubljani. 

Menim, da je le pravilna ugotovitev, da ni nasprotnega gledanja na znan- 
stveno-raziskovalno delo na področju zdravstva in socialnega varstva med gra- 
divom, ki ste ga prejeli in današnjo razpravo. Socialno-zdravstveni zbor je 
namreč prevzel to gradivo v obravnavo zato, ker je za področje zdravstva 
in socialnega varstva pomembno in ker bosta Republiški in Prosvetno-kulturni 
zbor v prihodnjem letu razpravljala o problematiki znanstveno-raziskovalnega 
dela na vseh področjih družbenega dogajanja ter v zvezi s tem sprejela tudi 
ustrezno resolucijo. Socialno-zdravstveni zbor naj bi na osnovi gradiva in 
današnje razprave posredoval tema dvema zboroma svoja mnenja, stališča in 
predloge za bolj organiziran in hitrejši razvoj znanstveno-raziskovalnega dela 
tudi na področju zdravstva in socialnega varstva. 

Se s takim zaključkom današnje razprave strinjate? (Poslanci se strinjajo.) 
Zaključujem to točko dnevnega reda in prehajam na zadnjo točko, to je 

ustanovitev začasnih odborov Socialno-zdravstvenega zbora. 
Sprejeli smo že program dela našega zbora za to leto, vendar je ostala 

določena tematika še neobdelana, med njo tudi problematika borcev. Socialno- 
zdravstveni zbor osnovnega gradiva za to problematiko še ni prejel. Vendar 
predlagam, da bi ustanovili začasni odbor za proučitev te problematike. Ta 
odbor naj bi na osnovi gradiva, ki ga bo prejela Skupščina od Izvršnega sveta, 
proučil problematiko in pripravil tudi ustrezno poročilo za eno od prihodnjih 
sej našega zbora. V ta odbor, ki naj bi imel 7 članov, predlagam: za predsednika 
mr. ph. Branka Grahka, za podpredsednika Polonco Šenčur in za člane: Vido 
Gradišar, Vojka Juga, Maksa Klemenčiča, Jožeta Kosmača in Štefana Šebjana. 

Se zbor strinja s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) 
Zelo pereča je problematika, ki jo ugotavljamo pri sklepanju pogodb med 

komunalnimi zavodi za socialno zavarovanje in zdravstvenimi zavodi. Mislim, 
da je prav, da tudi Socialno-zdravstveni zbor razpravlja o tej problematiki. 
V zvezi s tem smo že dobili od Republiškega sekretariata za zdravstvo nekaj 
gradiva. Treba bi bilo ustanoviti začasni odbor za proučevanje odnosov in 
problemov v zvezi s sklepanjem teh pogodb. Ker bi bilo verjetno potrebno, 
da bi poslanci tega zbora to problematiko spoznali na terenu samem, bi morali 
ta odbor nekoliko okrepiti. Zato predlagam zboru 9-članski začasni odbor. Za 
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predsednika odbora predlagam Hermana Bizjaka, za podpredsednika dr. Marka 
Petriča in za člane Milana Gradišnika, dr. Anico Gregorc-Kastelic, Jožeta Ko- 
ritnika, Stanka Mugerli, Zlatko Pavlica, Ludvika Simoniča in Jožeta Štelcla. 

Ker ste predloge za ustanovitev teh dveh odborov že prejeli, dajem 
predlog v razpravo. Zeli morda kdo razpravljati tako o ustanovitvi teh dveh 
začasnih odborov, kot tudi o njuni sestavi? (Ne javi se nihče). 

Ker ni drugih predlogov, dajem predlog sklepa o ustanovitvi obeh začas- 
nih odborov na glasovanje. Kdo se strinja s predlogom, naj dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel predloženi 
sklep o ustanovitvi navedenih začasnih odborov. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Zaključujem 11. sejo Socialno- 
zdravstvenega zbora in hkrati izkoriščam priložnost, ker je to zadnja seja v 
letošnjem letu, da zaželim vsem poslancem in kolektivom, katerih delegati ste, 
srečno novo leto in mnogo uspeha pri nadaljnjem delu! 

(Seja je bila zaključena ob 14.30.) 



17. seja 

(16. decembra 1964) 

Predsedoval: Janez Hočevar, 
predsednik Organizacijsko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Priče- 
njam 17. sejo Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Jolanda Kos, Joško Saksida, 
inž. Vitja Rode, Milan Znidaršič, inž. Jože Legan in inž. Branko Korber. Ugo- 
tavljam, da je zbor sklepčen. 

Seji prisostvujeta kot predstavnika Izvršnega sveta Skupščine Socialistične 
republike Slovenije dr. Pavle Rozman, republiški sekretar za proračun in občo 
upravo ter inž. Janez Perovšek, republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Za današnjo sejo zbor predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 16. seje Organizacijsko-političnega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o začasnem financiranju re- 

publiških potreb v prvem trimesečju 1965; 
4. razprava o problematiki obrtne in servisne dejavnosti. 
S tem predlogom razširjam predlog dnevnega reda, ki sem vam ga poslal 

z vabilom na sejo. V smislu določil začasnega poslovnika našega zbora mora 
poslanec dobiti odgovor na postavljeno vprašanje na prvi prihodnji seji, če 
je vprašanje postavljeno vsaj 5 dni pred sejo zbora. Ker je ta pogoj izpolnjen, 
je bilo treba predlog dnevnega reda seje razširiti. 

Izvršni svet predlaga zboru, naj v smislu določil 49. člena začasnega po- 
slovnika sklene, da bo obravnaval predlog odloka o začasnem financiranju 
republiških potreb v prvem tromesečju 1965 po hitrem postopku. Menim, da 
je predlog za obravnavo po hitrem postopku utemeljen, ker je treba še letos 
urediti začasno financiranje republiških potreb v prvem tromesečju 1965 na 
podlagi proračuna za leto 1964. Proračun Socialistične republike Slovenije za 
leto 1965 namreč v letošnjem letu predvidoma še ne bo sprejet, ker še niso 
znani instrumenti družbenega plana za leto 1965 in drugi predpisi, ki določajo 
višino proračunske potrošnje za leto 1965. Zaradi nujnosti vam je bil predlog 
odloka dostavljen šele danes. 
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Ali ima kdo kakšen drugačen predlog za dnevni red? (Ne javi se nihče.) 
Ali ima kdo kakšen spreminjevalni ali dopolnilni predlog? (Ne.) Če ne, ugo- 
tavljam, da se s predlogom strinjate in da je predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 16. seje našega 
zbora ste prejeli skupaj z gradivom za to sejo. Ali ima kdo kakšne pripombe 
k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ali želi kdo predlagati kakšne spremembe ali 
dopolnitve k zapisniku? (Nihče.) Ugotavljam, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda. Poslanka našega zbora 
Nada Kranjc je v smislu določil 102. člena začasnega poslovnika Organizacijsko- 
političnega zbora postavila poslansko vprašanje, ki sem ga poslal Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije. Prav tako je bilo poslansko vprašanje v prepisu 
poslano vsem poslancem. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije me je obvestil, da bo na poslansko 
vprašanje odgovoril republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo inž. Janez 
Perovšek. Prosim ga, da odgovori na vprašanje poslanke Nade Kranjc. 

Inž. Janez Perovšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Ze v sedem- 
letnem načrtu razvoja kmetijstva in gozdarstva smo jasno razmejili območja, 
ki pridejo v poštev za podružbljanje od območij, kjer naj bi pospeševali indi- 
vidualno kmečko proizvodnjo. Temu ustrezno naj bi v bodoče podvzeli vrsto 
organizacijskih ukrepov na območjih, ki doslej niso bila deležna posebne skrbi, 
to je v hribovitih in planinskih področjih, da bi se proizvodnja tamkaj prav 
tako dvignila v mejah možnosti, ki jih tam nudijo proizvajalna sredstva. Re- 
publiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo je prav zaradi tega organiziral 
zelo široko posvetovanje o tej problematiki, na katerem so sodelovali mnogi 
strokovnjaki in eno od obravnavanih vprašanj je bilo tudi vprašanje meha- 
nizacije za kmete v hribovitih krajih. Raziskovanja o tem, kaj naj bi ukrenili 
za povečanje produktivnosti zasebnih kmečkih gospodarstev v hribovitih ob- 
močjih, še niso povsem zaključena. Do sedaj se je povsem jasno izkazalo, da 
kmetje želijo predvsem več motornih kosilnic. 

Od 1956. leta do danes smo dobili 3 000 motornih kosilnic, od tega letos 
400. Za prihodnje leto je naročenih 942 kosilnic, namerava pa se preko poseb- 
nega aranžmaja, ki naj bi ga realiziralo podjetje »Agrotehnika« iz Ljubljane, 
uvoziti 1000 kosilnic. Poudariti bi hotel, da moramo oskrbo z motornimi kosil- 
nicami uskladiti s povpraševanjem in vsaj v tem obsegu zagotoviti dobave. 
Tako bi torej predvidena dobava motornih kosilnic bila usklajena s povpra- 
ševanjem. 

Zastavlja pa se vprašanje zmanjšanja carinskih dajatev pri uvozu teh 
kmetijskih strojev. Mi smo tudi v tej smeri podvzeli korake, vendar nismo 
dobili preveč ohrabrujočih odgovorov. Trenutno so hriboviti predeli naše države 
na splošno slabo razviti in je v jugoslovanskem merilu opaziti le neznatno 
zanimanje za majhno kmetijsko mehanizacijo. Vendar je treba pričakovati, 
da se bodo tudi drugi predeli Jugoslavije začeli zanimati za to mehanizacijo; 
zlasti še, ko se bo nataliteta na teh območjih, ki je zaenkrat še večja kot izse- 
ljevanje, toliko zmanjšala, da bo začelo primanjkovati delovne sile. Zato bi 
bilo prav, da bi tudi domača industrija pokazala v bodoče večje zanimanje za 
tako proizvodnjo, sedanje potrebe pa je treba upoštevati že danes. Zato bi 
morali ta problem pazljivo spremljati, ugotoviti, kakšne so tovrstne težnje in 
jih tudi evidentirati. Pri tem pa je razumljivo, da ne moremo na vrat na nos, 
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v enem letu izsiliti rešitve problemov, ki so bili pozabljeni vrsto let, temveč 
bomo morali več let sistematično delati, če hočemo res uspeti. Pri tem pa 
ne smemo računati, da bomo samo z drobno mehanizacijo rešili ta problem 
in da bodo mladi ljudje ob tej mehanizaciji ostajali v hribovitih predelih. 

Iz zadevnega vprašanja izhaja, da je drobna mehanizacija poglavitna za 
obstoj kmetov na teh območjih, pri čemer se kot primer navaja alpsko področje 
v Italiji. Ta problem mi je znan in moram pojasniti, da se kljub tej mehanizaciji 
alpsko področje v Italiji zelo hitro prazni. Za rešitev problema kmetovanja 
v višinskih predelih bo zato treba storiti še marsikaj, po drugi strani pa bomo 
morali izseljevanje upoštevati kot objektivno dejstvo, kljub temu, da bomo 
tej težnji nasprotovali. 

Na koncu vas želim obvestiti, da so se prav včeraj predstavniki občin, ki 
zajemajo hribovite kmetijske površine, na kmetijskem inštitutu Slovenije v 
Ljubljani udeležili razgovora o tem, kako naj bi se lotili raziskave teh pro- 
blemov in sicer bolj z gospodarskega gledišča kot pa političnega. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali se poslanka Nada Kranjc zadovo- 
ljuje z odgovorom? (Nada Kranjc: Da.) Zeli še kdo razpravljati o tem vpra- 
šanju? (Ne javi se nihče.) 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na- obravnavo in skle- 
panje o predlogu odloka o začasnem financiranju republiških potreb v prvem 
trimesečju 1965. 

Izvršni svet je predlog odloka pismeno obrazložil in za svojega predstavnika 
določil dr. Pavla Rozmana, republiškega sekretarja za proračun in občo upravo. 
Želi predstavnik Izvršnega .sveta dati še ustno obrazložitev? (Zeli.) 

Besedo ima dr. Pavle Rozman, republiški sekretar za proračun in občo 
upravo. 

Dr. Pavle Rozman: Tovarišice in tovariši poslanci! Odlok o začas- 
nem financiranju republiških potreb v prvem trimesečju 1965, ki vam je 
predložen, je potreben zato, ker ni pričakovati, da bo republiški proračun za 
leto 1965 sprejet še v tekočem letu, kar je ob spremembi predloga dnevnega 
reda pojasnil že tovariš predsednik zbora. Ce republiškega proračuna ne bi 
letos sprejeli niti ne bi pravočasno sprejeli predlaganega odloka, bi s prvim 
januarjem 1965 ne imeli nobene zakonite osnove za financiranje republiških 
potreb, ki pa seveda nastopijo že takoj po 1. januarju leta 1965. 

Kar se vsebine predloga odloka tiče, je treba predvsem naglasiti, da za- 
časno financiranje proračunskih potreb lahko traja največ tri mesece. Po 
svojem obsegu pa smejo izdatki doseči največ 25 %> izdatkov republiškega 
proračuna za preteklo leto. Tako določa zakon o proračunih in financiranju 
samostojnih zavodov iz leta 1959, na katerega se odlok tudi opira. Danes ta 
zakon še velja, enaka določila pa ima tudi novi zakon o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji, ki je bil pred kratkim 
sprejet in se bo uporabljal od 1. januarja 1965. 

Dovolite mi, da vas na koncu obvestim še o tem, da so tudi zvezni organi 
pripravili poseben odlok, ki bo obravnavan na prihodnji seji Zveznega izvršne- 
ga sveta in nato v Zvezni skupščini. Če bi v letošnjem letu kljub vsemu le 
sprejeli republiški proračun za leto 1965, kar pa je praktično nemogoče, bi ta 
odlok avtomatično prenehal veljati. Razumljivo pa je, da bo odlok prenehal 
veljati takoj, ko bo v prihodnjem letu sprejet proračun. 
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Ker je torej predlagani odlok potreben, predlagam v imenu Izvršnega 
sveta, da ga zbor sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: O predlogu odloka je razpravljal in 
sklepal tudi začasni odbor našega odbora za proračunski sistem. Prosim pred- 
stavnika tega odbora, da da ustno poročilo, ker zboru zaradi hitrega postopka 
ni utegnil dati pismenega poročila. 

Besedo ima poslanka Silva Cerjak. 

Silva Cerjak: Tovariši in tovarišice! Začasni odbor za proračunski 
sistem je obravnaval in sklepal o predlogu odloka o začasnem financiranju 
republiških potreb v prvem tromesečju 1965. 

Odbor je bil soglasno mnenja, da je treba predlog odloka sprejeti iz raz- 
logov, ki jih je pravkar navedel republiški sekretar za proračun in občo upravo 
in jih zaradi tega ne bom ponavljala. Glede na to predlagam zboru, da odlok 
sprejme v predlaganem besedilu. 

Predsednik Janez Hočevar: Začenjam razpravo. Besedo ima posla- 
nec Jože Eržen. 

Jože Eržen: Ker ni mogoče pravočasno sprejeti republiškega prora- 
čuna, se strinjam, da se sprejme odlok o začasnem financiranju republiških 
potreb v prvem trimesečju 1965, vendar pa postavljam nekaj vprašanj. 

Nisem mogel sicer preveriti, vendar menim, da so v zakonu o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti med drugim tudi določbe o tem, katere službe 
se financirajo iz proračunov družbeno-političnih skupnosti, republike, okrajev 
in občin. V teh določbah je predvideno, da bodo nekatere službe prenesene 
iz pristojnosti ene družbeno-politične skupnosti v pristojnost druge. Spričo 
tega, da republika sprejema začasni odlok o financiranju, bodo torej morale 
tudi vse druge družbeno-politične skupnosti sprejeti začasne odloke o finan- 
ciranju. Pri tem pa se pojavi vprašanje, kdo bo financiral tiste službe, ki 
se sedaj prenašajo. 

Navajam dva primera: vzdrževanje cest III. reda prehaja z okraja na 
občine. Priznavalnine, ki so jih do sedaj izplačevali okraji, prav tako prevze- 
majo občine. To pa je zvezano z izdatki, ki se bodo morali izplačevati že takoj 
v začetku leta. Zato bi bilo treba razčistiti vprašanje, kdo naj prevzame za- 
časno financiranje teh potreb; ali tiste družbeno-politične skupnosti, ki so 
po novem zakonu pristojne za financiranje teh nalog oziroma služb ali bo še 
po starem? Zanima me stališče Izvršnega sveta v zvezi s tem vprašanjem. 

Ce je stališče Izvršnega sveta tako, da financiranje izvajajo družbeno- 
politične skupnosti, na katere se prenašajo pristojnosti, je vsekakor treba pod- 
vzeti določene organizacijske ukrepe, da ne bi te službe v mesecu januarju 
ostale brez financerjev. Naš predlog je, da v začasnem odloku o financiranju, ki 
ga sprejema republika, to vprašanje uredimo s posebno točko, da ne bo kasneje 
sporov. Kot pri vsakih prenosih, je treba tudi v tem primeru urediti vrsto 
vprašanj, vemo pa, da smo do sedaj ta vprašanja urejevali le v pisarnah. 

Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti določa, da sme okraj 
financirati samo upravo, sodstvo, službo za notranje zadeve in podobno, 
medtem ko je do sedaj v praksi, ponekod več, drugje manj, okraj financiral 
tudi nekatere družbene službe. Menim, da je vse te odnose treba urediti. 
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Ne mislim, da je treba prav v tem odloku ta vprašanja rešiti, treba pa 
je vsekakor podvzeti organizacijske ukrepe, zlasti pa zavzeti ustrezna stališča, 
da se ti medsebojni odnosi družbeno-političnih skupnosti uredijo! 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo razpravljati o tem vpra- 
šanju? Besedo ima poslanec Vlado Černe. 

Vlado Cerne: Po vseh predvidevanjih bo republiški proračun spre- 
jet šele v januarju 1965, medtem ko bodo občinski proračuni pripravljeni še 
kasneje, se pravi v mesecu februarju. V tej zvezi postavljam vprašanje, ali 
je glede na časovno omejeno veljavnost nekaterih odlokov o občinskih do- 
hodkih treba še v letošnjem letu podaljšati njihovo veljavnost, čeprav temeljijo 
na starih predpisih? 

Predsednik Janez Hočevar: Kdo želi še besedo? Prosim, besedo ima 
dr. Pavle Rozman. 

Dr. Pavle Rozman: Glede danih predlogov izjavljam, da lahko 
sprejmem predlog tovariša podpredsednika Eržena, ki ga je formiral ob koncu 
svoje razprave. Menim, da bi se odlok sprejel tako kot je predložen, hkrati pa 
bi Izvršni svet še pred 1. januarjem 1965 dal potrebna pojasnila glede financi- 
ranja tistih služb in potreb, ki se bodo v prihodnjem letu formirale drugače 
kot doslej. Pri tem mislim na posebno šolstvo, priznavalnine in vzdrževanje 
cest. 

Tovariša Černeta pa nisem prav dobro razumel, če je smisel vprašanja 
v tem, ali so taki odloki potrebni, potem moram odgovoriti, da so potrebni. 

Vlado Černe: Ali odlok o dopolnilnem proračunskem prispevku pre- 
neha veljati 31. decembra 1964? 

Dr. Pavle Rozman: Na to vprašanje sedaj ne morem odgovoriti. 
Menil sem, da tovariš Černe sprašuje, ali so taki odloki potrebni. Ker 

za enkrat še vedno veljajo finančni instrumenti iz 1964. leta, so odloki na 
njihovi podlagi še vedno potrebni. 

Predsednik Janez Hočevar: 2eli še kdo razpravljati? (Ne.) Če ne, 
dajem predlog odloka o začasnem financiranju republiških potreb v prvem 
trimesečju 1965 na glasovanje, seveda s pripombo tovariša Jožeta Eržena. 
Kdor je za predlog odloka naj prosim dvigne roko? (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je Organizacij sko-politični zbor predlog odloka sprejel. 
Odlok bo sprejet, če bo v enakem besedilu izglasovan tudi v Republiškem zboru. 

V smislu 158. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 67. člena 
začasnega poslovnika Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije 
predlagam, da bi razpravljali o 4. točki dnevnega reda na skupni seji Organi- 
zacijsko-političnega zbora in Gospodarskega zbora. Ali se strinjate s tem 
predlogom? (Da.) 

Ugotavljam, da je zbor sklenil, da bo razpravljal o problematiki obrtne 
in servisne dejavnosti na skupni seji z Gospodarskim zborom. Prosim po- 
slance, da gredo v veliko dvorano, kjer se bo takoj pričela skupna seja. 

(Seja je bila zaključena ob 9.25.) 
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VPRAŠANJA POSLANCEV 

Inž. Franc Tesovnik, 

poslanec Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Na podlagi 177. in 178. člena republiške ustave in določil poslovnika 
Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije postavljam v zvezi z ne- 
davno ukinitvijo kreditov za gradnjo energokemičnega kombinata v Velenju 
naslednja vprašanja, na katera zahtevam podrobna pojasnila, in sicer: 

1. Zakaj in iz katerih razlogov je dopustil Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije, ko je reševal izredno perečo problematiko v energetiki Slovenije, da 
je upravni odbor Splošne gospodarske banke 28. septembra 1964 enostransko 
odpovedal kreditno pogodbo z dne 20. julija 1964, s katero so bila investicijska 
sredstva za izgradnjo energokemičnega kombinata v Velenju že zagotovljena? 

2. Zakaj in iz katerih razlogov je Skupščina SR Slovenije v okviru svojih 
pravic in dolžnosti, ki jih ima kot najvišji organ oblasti in družbenega samo- 
upravljanja, dopustila, da je njena gospodarska ustanova z enostranskim in 
nezakonitim aktom čez noč in že med delom samim grobo onemogočila, da 
prično integrirani kolektivi rudnika lignita Velenje, Energokemičnega kom- 
binata in Termoelektrarne Šoštanj izvajati in uresničevati zaupano jim vlogo 
v reševanju energetske problematike Slovenije, za katero so jih angažirali 
ravno naši izvršilni in upravni organi, ter na ta način v teh in številnih drugih 
zainteresiranih kolektivih Slovenije hkrati dopustila neposreden poseg v nji- 
hove z ustavo zajamčene samoupravne pravice? 

3. Ali so naši republiški organi oblasti, njeni izvršilni in upravni organi 
v okviru svojih dolžnosti dovolj tehtno preudarili in ocenili tudi vse posledice, 
ki so že in bodo še nastopile s to ukinitvijo kreditov za naše gospodarstvo, za 
naše mednarodne gospodarske odnose, za gospodarsko in politično aktivnost 
naših kolektivov, kot temeljnih nosilcev in pobudnikov v razvoju razširjene 
družbene reprodukcije in ali so že v pripravi ali postopku ukrepi ali rešitve 
za povrnitev materialne škode tem kolektivom? 

4. Katere in kakšne so rešitve, ki naj bi v bolj smotrnem in gospodarsko 
skrbnejšem konceptu, kot je sedanji, zagotovile našemu gospodarstvu sedaj 
in v perspektivi zadostne energetske vire in količine, ter ali predstavljajo te 
rešitve potencialno racionalnost v izkoriščanju premoga, zajamčeno kvaliteto 
in po naših merilih najbolj ceneno obliko energije za našo industrijo ter osnovo 
za razvoj kemične industrije? 
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Obrazložitev: 

Dovolite mi, da obrazložim postavljena vprašanja zgolj z dejstvi. Ta dejstva 
so nesporna in jih navajam, kakor sledi: 

Sedanji koncept izgradnje energokemičnega kombinata v Velenju temelji 
na skrbnem in več kot 10 let trajajočem študiju, pripravah, poskusih in na 
soglasju velikega števila kolektivov Slovenije, ki imajo živ in neposredni inte- 
res, da res učinkovito in čimbolj sodobno in ekonomično rešimo dejansko 
perečo problematiko energetike v Sloveniji. 

Ta koncept je znan vsem forumom Slovenije. Lahko trdim, da ni pri nas 
gospodarstvenika, ki tega koncepta ne bi poznal ali ga vsaj moral poznati. 
Mnogi izmed njih so celo neposredno sodelovali in priporočali, da ga čimprej 
realiziramo. 

Splošna gospodarska banka je obravnavala elaborat za investicijski kredit 
na svoji 20. seji dne 25. decembra 1963 in ta kredit odobrila pod pogojem, 
da Jugoslovanska investicijska banka prevzame poroštvo za inozemske ko- 
mercialne kredite za nabavo uvozne opreme in da stavi na razpolago vsa 
potrebna devizna sredstva. 

Jugoslovanska investicijska banka je izpolnila oba pogoja 26. marca 1964 
in o tem obvestila Splošno gospodarsko banko. Jugoslovanska investicijska 
banka je izdala tudi vsa v tej zadeji potrebna komercialna soglasja. 

Poslovno združenje za izgradnjo energokemičnega kombinata je sklenilo 
na tej podlagi in v soglasju s svojimi člani fiksne dobavne pogoje v Angliji 
in ČSSR. Tudi o tem je bila Splošna gospodarska banka tekoče informirana. 

Zato je 20. julija 1964 sklenila in podpisala kreditno pogodbo. Kredit je 
dala iz bančnih sredstev računa 650. 

Splošna gospodarska banka je to obojestransko obvezno kreditno pogodbo 
28. septembra 1964 enostransko in neutemeljeno preklicala, čeprav je vedela 
iz obvestil Jugoslovanske investicijske banke in Poslovnega združenja za iz- 
gradnjo energokemičnega kombinata, da so bile medtem že sklenjene fiksne 
dobavne pogodbe z Anglijo in ČSSR. Vsebina teh dobavnih pogodb je bila 
Splošni gospodarski banki v celoti znana. 

Po ocenitvi energokemičnega kombinata znaša neposredni škodni zahtevek 
doslej 11 019 025 000 dinarjev. Ta škodni zahtevek zajema že doslej porab- 
ljena ali angažirana sredstva za nabavo osnovnih sredstev, za odkup zemljišč, 
za gradbena dela, za stroške investitorja, za družbeni standard, za opremo iz 
CSSR in i z Anglije, za projektiranje in podobno. 

Razčlembo tega škodnega zahtevka prilagam. 
Pokritje tega zahtevka še do danes nihče ni zagotovil. 
Ne vem za nobeno drugo ustreznejšo rešitev v sedanji situaciji naše ener- 

getike, kot je sedanji koncept za to investicijo. Tudi priznani domači in tuji 
strokovnjaki tega ne vedo, ker bi bili sicer to povedali in obrazložili na sim- 
poziju v Portorožu. 

Ugotovitve tega simpozija prilagam. 
Žal ne razpolagam tudi z podatki, na podlagi katerih bi lahko ocenil in 

navedel celotno gospodarsko in politično škodo doma in v deželah CSSR in 
v Angliji, sklepam pa, da ta škoda močno presega prej navedeno čisto mate- 
rialno škodo. Menim tudi, da je ta škoda v mnogih pogledih težko popravljiva 
ali pa sploh ne. 

15 



226 Priloge 

Menim, da so stavljena vprašanja utemeljena in da mi bodo odgovori na 
ta vprašanja omogočili, da na zborih volivcev in na občinski skupščini poročam 
in odgovarjam čimbolj izčrpno in jasno na številna vprašanja, ki mi jih stav- 
ljajo v tej zvezi občani oziroma volivci. 

Milan Medvešček, 

poslanec Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Temeljni zakon o prispevkih in davkih občanov, ki je bil objavljen v 
Zveznem uradnem listu št. 32-452/64 z dne 29. 7. 1964, pooblašča nekatere 
zvezne in republiške organe, da sprejmejo dopolnilne predpise, ki bodo defi- 
nitivno uredili to materijo. Zakon bo začel veljati 1. 1. 1965, zato izražajo ob- 
činski organi bojazen, da ne bodo mogli v določenih rokih sprejeti občinskih 
predpisov, saj zahteva obdelava te materije mnogo časa, če hočemo, da bo 
pravilno pripravljena. 

Občinska skupščina Maribor-Tabor je na eni zadnjih sej razpravljala o po- 
ročilu o odmeri davka zasebnim kmetovalcem in obrtnikom v letu 1964. Občin- 
ska skupščina je mnenja, da naj republiški in zvezni poslanci posredujejo 
republiškim in zveznim organom priporočilo, da bodo vsi potrebni predpisi 
čimprej uzakonjeni in objavljeni. Takole bi bilo treba pospešiti izdajo zlasti 
naslednjih predpisov: 

— posebni zakon, ki bo določil meje, v katerih smejo družbeno-politične 
skupnosti določati višino prispevkov in davkov. Za izdajo tega zakona, ki je 
sicer fakultativen, je podlaga v 9. členu temeljnega zakona o prispevkih in 
davkih občanov; 

— določitev stopenj prispevkov in davkov, ki pripadajo zvezi, oziroma 
republiki — 12. in 13. člen temeljnega zakona o prispevkih in davkih občanov; 

— predpise o tem, kaj velja za stalno prebivališče zavezanca prispevka ali 
davka. Te predpise sprejme Zvezni izvršni svet, oziroma organ, ki ga ta po- 
oblasti na podlagi 23. člena temeljnega zakona o prispevkih in davkih občanov; 

— predpis o knjiženju prispevkov in davkov občanov, ki ga izda na podlagi 
182. člena temeljnega zakona Zvezni izvršni svet in računski načrt za knjiženje 
prispevkov in davkov, ki- ga izda na podlagi istega člena Zvezni sekretariat 
za finance; 

— predpis o tem, kaj se šteje za osebni dohodek, iz katerega se plačuje 
prispevek iz delovnega razmerja in kateri denarni prejemki pomenijo povračilo 
dejanskih stroškov, ki ne podlegajo plačilu prispevka. Te predpise sprejme 
ZIS, na podlagi 40. člena temeljnega zakona o prispevkih in davkih občanov; 

— predpis o načinu obračunavanja in plačevanja prispevka iz delovnega 
razmerja, ki ga izda Zvezni sekretariat za finance na podlagi 41. člena temelj- 
nega zakona; 

— predpis za izračunavanje novega katastrskega dohodka, ki bo služil 
za podlago pri odmeri prispevkov občanov iz osebnega dohodka od kmetijstva. 
Znano je, da pomeni individualno obračunavanje novega katastrskega dohodka 
za katastrske organe veliko obremenitev, zato je nujno, da dobijo za to ustrezno 
zakonsko podlago, da bi mogli delo v določenem roku in pravilno izvršiti. 
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Tu sem navedel le nekaj predpisov, ki bodo morali biti sprejeti na osnovi 
temeljnega zakona o prispevkih in davkih občanov, ker mi je znano, da so 
nekateri predpisi v zvezi s to materijo že pripravljeni in bodo v kratkem 
sprejeti, kot je to n. pr. republiški zakon o prispevkih in davkih občanov. 

Vprašanje: Kdaj bodo sprejeti dopolnilni predpisi, ki bodo definitivno 
uredili to materijo? 

Prosim, če bi lahko dobil odgovor na prihodnjem zasedanju Gospodarskega 
zbora, da bi ga nato lahko posredoval na občinski skupščini. 

Edo Komočar, 

poslanec Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Razpravljal sem že o problematiki tovarne celuloze in papirja Krško v 
zvezi s pomanjkanjem celuloznega lesa, ki je osnovna surovina za pridobivanje 
papirja in celuloze. 2e od leta 1962 se to vprašanje zaostruje, danes pa je 
stanje tako; da sem primoran postaviti poslansko vprašanje. 

Tovarna celuloze in papirja v Krškem je namreč morala zaradi pomanjka- 
nja lesa, predvsem bukovega, ustaviti dne 14. decembra 1964 drugi papirni 
stroj in iti v prisilen neplanski remont, predvidoma za 7 dni. Kolikor bo pa 
še po tem času primanjkovalo lesa, bo stroj še nadalje stal oziroma ne bo 
obratoval. S to problematiko so seznanjeni vsi merodajni forumi tako v re- 
publiki kot v zvezi, v republiki predvsem Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
Republiški sekretariat za industrijo, Republiška gospodarska zbornica in drugi. 
Konkretno me zanima, kaj je bilo dosedaj storjeno glede na tako stanje in 
kakšni ukrepi se predvidevajo? Pri tem pripominjam, da poleg domače pro- 
izvodnje roto papirja močno forsiramo izvoz bukovega lesa, ki je po nekaterih 
podatkih dosegel letos 1 milijon 100 tisoč; če bi celuloza v Krškem dobila samo 
10% tega bukovega lesa, ne bi bila nadaljnja proizvodnja ogrožena, na drugi 
strani pa vsi pokazatelji dokazujejo, da se pri izvozu dobi za bukovo celulozo 
5-krat več kot pri izvozu bukve. 

Jože Sivec, 

poslanec Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Na zadnji seji delavskega sveta »MEBLO« tovarne pohištva Nova Gorica, 
dne 24. 12. 1964 je svet obravnaval odnos in stališče Jugobanke do plačila 
uvoženega reprodukcijskega materiala dobaviteljem za leto 1964, ki znaša 
135 577 206 obr. din. Pri sklepanju predpogodbe o prodaji in nakupu deviz 
Jugobanka obravnava samo uvoz in izvoz v letu 1965, noče pa sprejeti hkrati 
obveznosti za plačilo uvoženega reprodukcijskega materiala v letu 1964, čeprav 
je bil ta material uvožen v okviru odobrenih sredstev in je bil plan izvoza 
za leto 1964 izvršen 26. 12. 1964. 

Zaradi neporavnanih računov dobaviteljem navedenega materiala s strani 
Jugobanke, dobavitelj že odpoveduje nadaljnjo dobavo, to pa pomeni za nave- 

15» 
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deno tovarno, da mora prekiniti proizvodnjo za izvoz in znižati visoko kvaliteto 
njenih proizvodov in kar je najbolj važno, zgubiti ugled, ki ga ima na tujem 
tržišču in tržišče samo. Pripominjam, da tovarna stalno povečuje izvoz, in sicer 
je v letu 1962 znašal izvoz 600 000 dolarjev, v letu 1963 1 milijon dolarjev, v letu 
1964 1 milijon 300 tisoč dolarjev; od tega bi tovarna porabila za uvoz repro- 
materiala za leto 1964 okoli 650 000 dolarjev. 

Na sejo so me volivci povabili, seznanili z navedeno problemtiko in zahte- 
vajo odgovor. Odgovor nisem bil v stanju dati, zato se obračam z naslednjima 
vprašanjema na Izvršni svet: 

1. Kdo je odgovoren za plačilo uvoženega in v izvozne izdelke vgrajenega 
repromateriala v letu 1964? 

2. Kdaj in na kakšen način bo Jugobanka poravnala navedene obveznosti 
do dobavitelja repromateriala navedeni tovarni? 

Ker zadeva zahteva takojšnjo rešitev, oziroma odgovor, prosim da se 
mi pismeno odgovori v roku 10 dni. 

Dane Debič, 

poslanec Prosvetno-kulturnega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

V odgovoru tovariša Lipužiča na zasedanju zbora, dne 18. 11. 1964 smo 
slišali tudi to, da ni mogoče graditi šolskih objektov, če niso zagotovljena 
sredstva vsaj v tolikšni meri, da se dogotovi »za uporabo« posamezen etapni' 
trakt; mnenja sem, da glede na način financiranja šolskih objektov, ker se 
"ti financirajo največ iz proračunov, to stališče ni pravilno, niti ni skladno 
s splošnim sistemom financiranja šolstva; namreč šolski objekti so dragi, eno- 
letni proračun občine ne prenese celotne investicije v istem letu — proračuni 
so žal — sprejeti le za eno leto, a banke same ne prevzemajo rizika, da bi izdale 
garancije na podlagi sklepa neke občinske skupščine o potrditvi plana izgradnje 
te vrste objektov. Ker se proračuni sprejemajo samo za eno leto, bodo nasto- 
pile v prihodnjem letu za marsikatero občinsko skupščino ali šolski sklad 
težave, ko bodo iskale garancijo za nekajletne investicije. 

Primer: Občinska skupščina Žalec namerava zgraditi novo šolo v Žalcu 
v 3 letih. Skupna investicija bo okoli 300 000 000 din, v naslednjem letu bo 
na razpolago 60 000 000 din do 100 000 000 din ter bi po sedanjem obrav- 
navanju takih investicij pravzaprav ne mogli dobiti garancij, to pa pomeni, 
da bo vsako gradbeno podjetje, ki prevzame delo, čeprav bi bilo izdano grad- 
beno dovoljenje in morda celo potrdilo SDK, kaznovano, ali bo vsaj v nevar- 
nosti, da ga vestni organi pristojnih SDK prijavijo, sodišča pa, v danih oko- 
liščinah tudi kaznujejo. Omeniti moram, da so prizadeti tudi objekti za rekre- 
acijo, fizkulturni objekti, kulturni domovi itd., torej objekti družbenega stan- 
darda, za katere so v precejšnji meri v preteklih letih režijski odbori zbirali 
sredstva od podjetij, ali pa so se sredstva financirala iz proračuna, organiziralo 
se je udarniško delo, ali pa tudi tako, da so nekatera podjetja prevzela določene 
investicije (npr. elektroinstalacije) v breme svojega amortizacijskega sklada. 

Investicije v prihodnjem letu v šolske objekte (okoli 20 objektov) se bodo 
zakasnile v jesen, ker naj bi projektivni zavodi šele decembra izdelali idejne 
načrte (do izdelave glavnih pa je potrebno vsaj še 6 mesecev, če ne upoštevamo 
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še čas za pridobitev ostale dokumentacije: situacijski zazidalni načrti, lokacija, 
sanacija zemljišča, soglasja, garancija za sredstva, pregled in odobritev pro- 
jektov, gradbeno dovoljenje). Če se zavleče izdelava načrtov in nastopijo še 
težave z garancijami, lahko pričakujemo slabo izpolnitev plana (največ 50®/o) 
izgradnje novih šolskih objektov, zato naj bi sekretariat za finance posredoval 
tako, da bi zadostoval le sklep občinske skupščine in plan investicij za šolske 
objekte. 

Nada Kranjc, 

poslanka Organizacij sko-političnega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Občinska skupščina Tolmin, je že večkrat obravnavala na svojih sejah 
problem preskrbe z lahko kmetijsko mehanizaacijo, prilagojeno za naše gorsko 
področje. 

Mehanizacija, ki se pri nas izdeluje, je prilagojena farmarskemu sistemu 
proizvodnje z obširnimi površinami, katerih pa pri nas ni. Zato, kolikor se 
taki stroji pri nas uporabljajo, ne dosežejo zaželenega delovnega učinka. 

Naša industrija kmetijskih strojev bi morala biti bolj elastična in se 
prilagojevati specifičnim pogojem krajev in njihovim potrebam, da bi lahko 
zadostila željam individualnih in družbenih kmetijskih organizacij. 

Kolikor pa se ugotovi, ali pa je ugotovljeno, da bi bila taka specifična 
proizvodnja doma predraga, pa naj bi bil zagotovljen uvoz take mehanizacije 
pod ugodnimi carinskimi pogoji in ne zaščitnimi carinskimi tarifami za do- 
mačo proizvodnjo, da bi bila cena teh strojev dostopna delovnim ljudem in 
delovnim organizacijam s področja kmetijstva. 

S takim ukrepom bi imeli veliko gospodarsko korist, ker bi s tem pocenili 
kmetijsko proizvodnjo in obenem obdržali na naših kmetijah tudi mlade ljudi, 
ki bi z veseljem delali, če bi bili tehnično opremljeni. Tako pa svoje kraje 
zapuščajo, pri čemer ostajajo na zemlji samo stari ljudje in s tem socialni 
problem na vasi. 

Veliko naših kmetov živi na meji sosednje Italije, oziroma veliko jih ima 
obmejne propustnice in ugotavljajo, kako je italijanska kmetijska mehanizacija 
prilagojena gorskim krajem in je cenena. V zvezi s takimi ugotovitvami pa 
postavljajo vprašanja, zakaj se tudi njim tega ne zagotovi, saj bi se s tem 
proizvajalo več dobrin neposredno za domače in tuje tržišče. 

Na našem področju daje prav kmetijstvo največ tržnih presežkov za 
izvoz (mleko, živina, les itd.) in s tem ustvarja devizne pogoje za uvoz ustrezne 
mehanizacije, ki jo domača industrija ne zagotavlja. 

Da bom na ta vprašanja lahko odgovorila ljudem na vasi in odbornikom 
občinske skupščine, prosim za pojasnilo, ali lahko v kratkem pričakujemo 
boljšo in cenejšo preskrbo z lahko kmetijsko mehanizacijo domače proizvodnje 
ali iz uvoza. 

/ 
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PREDLOG ODLOKA 
o začasnem financiranju republiških potreb v I. trimesečju 1965 

Na podlagi 49. in 77. člena zakona o proračunih in o financiranju samo- 
stojnih zavodov (Ur. list FLRJ, št. 52-847/59) je Skupščina Socialistične repu- 
blike Slovenije na seji Republiškega zbora dne 28. decembra 1964 in na seji 
Organizacijsko-političnega zbora dne 16. decembra 1964 sprejela 

odlok 

o začasnem financiranju republiških potreb v I. trimesečju 1965. 
1. Potrebe republiških organov in proračunskih zavodov ter ostalih korist- 

nikov proračunskih sredstev se v I. trimesečju 1965 do sprejetja republiškega 
proračuna financirajo na podlagi proračuna za leto 1964. 

2. Izdatki se smejo vršiti v tem času največ do višine 25% izdatkov re- 
publiškega proračuna za leto 1964 in po njegovih splošnih določbah. 

3. S sredstvi, določenimi v 2. točki tega odloka, se mora prvenstveno zago- 
toviti kritje osebnih izdatkov. 

4. Izdatki po tem odloku so sestavni del proračuna Socialistične republike 
Slovenije za leto 1965 in se morajo pokazati v njegovem zaključnem računu 
za leto 1965. 

5. Ta odlok začne veljati s 1. januarjem 1965. 

OBRAZLOŽITEV 

Proračun Socialistične republike Slovenije (republiški proračun) za leto 
1965 predvidoma ne bo sprejet do konca leta 1964, ker še niso znani instru- 
menti zveznega družbenega plana za leto 1965 in drugi predpisi, ki določajo 
višino proračunske potrošnje za leto 1965. Zato je v smislu 49. in 77. člena 
zakona o proračunih in o financiranju samostojnih zavodov (Ur. list FLRJ, 
št. 52-847/1959) potrebno uvesti začasno financiranje na podlagi proračuna 
za leto 1964. Začasno financiranje sme trajati največ tri mesece in doseči naj- 
več 25 °/o izvršenih izdatkov republiškega proračuna za leto 1964. 

Predlog odloka o začasnem financiranju republiških potreb v I. trimesečju 
1965 je usoglašen z Republiškim sekretariatom za zakonodajo in organizacijo. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za proračun 

POROČILO 
k predlogu odloka o začasnem financiranju republiških potreb 

v I. trimesečju 1965 

Odbor za proračun Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije je na svoji 
seji dne 23. decembra 1964 obravnaval predlog odloka o začasnem financiranju 
republiških potreb v I. trimesečju 1965. 

Odbor ugotavlja, da proračun Socialistične republike Slovenije (repu- 
bliški proračun) za leto 1965 ne bo sprejet do konca leta 1964 in da je zato 
potrebno urediti začasno financiranje republiških potreb do sprejetja proračuna 
za leto 1965. 

Temu namenu ustreza predloženi predlog odloka o začasnem financiranju 
republiških potreb v I. trimesečju 1965. 

Odbor se s predlogom odloka strinja in predlaga Republiškemu zboru, da 
ga sprejme v, predloženem besedilu. 

Za svojega poročevalca je odbor določil tovariša Toneta Fajfarja. 

St.: 400-20/64 
Ljubljana, 24. decembra 1964 

Predsednik: 
Tone Fajfar 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonođajno-pravna komisija 

POROČILO 
k predlogu odloka o začasnem financiranju republiških potreb 

v I. trimesečju 1965 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
24. 12. 1964 obravnavala predlog odloka o začasnem financiranju republiških 
potreb v I. trimesečju 1965. leta. 

V načelni razpravi je komisija ugotovila, da je odlok potreben zaradi ure- 
ditve začasnega financiranja republiških potreb v I. trimesečju 1965. leta, ker 
zakon o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1965 ne bo sprejet 
pred koncem leta 1964. 

V podrobni obravnavi besedila odloka so bile predlagane naslednje spre- 
membe in dopolnitve: 

K naslovu: Beseda »tromesečje« se nadomesti z besedo »trimesečje«. 
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K 1.točki: V besedilu na koncu prve in v začetku druge vrste se besedi 
»ostalih koristnikov« nadomestita z besedama »drugih uporabnikov«; v drugi 
vrsti pa se beseda »tromesečje« nadomesti z besedo »trimesečje«. 

Navedene spremembe so redakcijskega značaja. 
K 5. točki : Besedilo za besedo »veljati« se dopolni tako, da se glasi: 

»... takoj, uporablja pa se s 1. januarjem 1965.« 
Odlok temelji na določbah zakona o proračunih in o financiranju samo- 

stojnih zavodov (Ur. 1. FLRJ št. 52-847/59), ki bo do 31. 12. 1965 še v veljavi 
in se dotlej tudi uporablja, medtem ko se bosta po tem datumu začela uporab- 
ljati zvezni temeljni in republiški zakon o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti. Ker bi po prvotnem besedilu predloga odloka začetek veljavnosti 
odloka sovpadal z začetkom uporabe navedenih novih zakonskih predpisov, 
in bi tako njegov pravni temelj ne ustrezal, je bilo treba z dopolnitvijo bese- 
dila 5. točke določiti, da odlok velja takoj, torej še v času veljavnosti zakona, 
na katerega se sklicuje. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami in dopol- 
nitvami strinjal in so tako postale setavni del predloga odloka. Zakonodajno- 
pravna komisija meni, da je predlog odloka s predlaganimi spremembami in 
dopolnitvami v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga pristojnima 
zboroma, da ga sprejmeta. 

Št.: 400-20/64 
Ljubljana, dne 24. 12. 1964 

Predsednik: 
Dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju in o gospodarjenju 

s premoženjem bivših agrarnih skupnosti 

1. člen 

Naslov zakona o upravljanju in gospodarjenju s premoženjem bivših agrar- 
nih skupnosti (Uradni list LRS št. 7-18/56) se spremeni in glasi: 

»Zakon o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti.« 

2. člen 

1. člen zakona se spremeni in glasi: 
»S premoženjem bivših agrarnih skupnosti in po svojem izvoru tem po- 

dobnih skupnosti servitutnih upravičencev, ki je po zakonu o agrarnih skup- 
nostih (Uradni list LRS št. 52-323/47) bilo razglašeno za splošno ljudsko premo- 
ženje, razpolagajo gospodarske oziroma druge organizacije, določene s tem 
zakonom.« 

3. člen 

2. člen zakona se spremeni in glasi: 
»Kultivirana kmetijska zemljišča bivših agrarnih skupnosti se dajo na 

razpolaganje kmetijskim organizacijam.« 
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4. člen 

3. člen zakona se spremeni in glasi: 
»Gozdovi in gozdna zemljišča bivših agrarnih skupnosti se dodelijo gozdnim 

gospodarskim in drugim organizacijam ter državnim organom, v skladu z do- 
ločbami zakona o gozdovih in z omejitvami, določenimi s tem zakonom.« 

5. člen 

Drugi odstavek 4. člena zakon se spremeni in glasi: 
»Če je uporaba posameznih delov premoženja iz prvega odstavka za pašo 

negospodarna ali za zemljišče škodljiva, ali če je to potrebno za kmetijstvo, 
gozdarstvo ali turizem, se posamezna zemljišča, poslopja in naprave uporabljajo 
za te namene, pravice pa odpravijo.« 

6. člen 

5. člen zakona se spremeni in glasi: 
»Pota, vodovodi, vaška napajališča, gramoznice in podobni posamezni deli 

premoženja iz prvega odstavka 4. člena, kolikor so bili namenjeni splošni rabi, 
se praviloma ne uporabijo za ureditev skupnega pašnika, temveč se dodelijo 
v uporabo krajevni skupnosti, če te ni, pa posamezni vasi ali naselju.« 

7. člen 
6. člen zakona se črta. 

8. člen 

8. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Občinska skupščina lahko da na razpolaganje zemljišča skupnega pašnika, 

ki so primerna za kultiviranje, kmetijski organizaciji, če so dani pogoji, da se 
krma za živino, za katero so se ta zemljišča uporabljala, priskrbi kako drugače, 
kmetijska organizacija pa ima pogoje, da z obdelovanjem teh zemljišč pridelek 
znatno poveča.« 

9. člen 

V 9. členu zakona se besede v oklepaju »(2. do 6. člena tega zakona)« na- 
domeste z besedami »(2. do 5. člen tega zakona)«. 

10. člen 

Naslov in podnaslov pred 10. členom zakona se spremeni tako, da se novi 
naslov glasi: 

»II. Določitev in dodelitev skupnega pašnika.« 

11. člen 

V drugem odstavku 10. člena zakona se besede »iz kmetijskega zemljiškega 
sklada splošnega ljudskega premoženja« nadomeste z besedami »iz kmetijskega 
zemljiškega sklada v družbeni lastnini«. 

V tretjem odstavku se besede »občinskega ljudskega odbora« nadomeste 
z besedami »občinske skupščine«. 

Četrti odstavek se črta. 
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12. člen 

V drugem odstavku 11. člena zakona se besede »na drugih zemljiščih sploš- 
nega ljudskega premoženja« nadomeste z besedami » na drugih zemljiščih v 
družbeni lastnini«. 

Tretji odstavek se črta. 
13. člen 

12. člen zakona se spremeni in glasi: 
»V gozdovih se paša praviloma opusti. Izjemoma se paša lahko dovoli, 

če je to skupnemu pašniku neogibno potrebno.« 

14. člen 

14. člen zakona se spremeni in glasi. 
»Območje, za katero je skupni pašnik namenjen, in obseg skupnega pašnika 

določi za kmetijstvo pristojni svet občinske skupščine tiste občine, na katere 
območju ležijo zemljišča. Če ležijo zemljišča na območju dveh ali več občin, 
določi območje in obseg skupnega pašnika po poprejšnjem zaslišanju vseh za 
kmetijstvo pristojnih svetov občinskih skupščin za kmetijstvo pristojni svet 
občinske skupščine tiste občine, na območju katere leži pretežni del zemljišč. 

Občinska skupščina občine, na katere območju ležijo zemljišča iz prejš- 
njega odstavka, da na razpolaganje skupni pašnik za potrebe pašnih interesentov 
tisti kmetijski organizaciji, ki ima na območju skupnega pašnika najboljše 
gospodarske in strokovne pogoje. Če ležijo ta zemljišča na območju dveh ali 
več občin, odloči o dodelitvi občinska skupščina tiste občine, na katere ob- 
močju leži pretežni del zemljišč, v sporazumu z drugimi občinskimi skupšči- 
nami. Če do sporazuma ne pride, odloči okrajna skupščina. Če pa ležijo zem- 
ljišča na območju dveh ali več okrajev, odločajo sporazumno občinske skup- 
ščine, če pa se ne sporazumejo, pa Izvršni svet. 

Organ iz prejšnjega odstavka dodeli lahko po zaslišanju kmetijskih-organi- 
zacij z območja skupnega pašnika skupni pašnik v uporabo krajevni skupnosti 
za potrebe pašnih interesentov njenega območja.« 

15. člen 

Za 14. členom zakona se doda nov 15. člen, ki se glasi: 
»Odločba o dodelitvi skupnega pašnika na razpolago kmetijski organizaciji 

oziroma v uporabo krajevni skupnosti se objavi v občinskem uradnem glasilu. 
Proti odločbi iz prejšnjega odstavka imajo pravico pritožbe kmetijske 

organizacije, krajevne skupnosti in zasebna kmečka gospodarstva z območja, 
za katero je skupni pašnik namenjen.« 

16. člen 

Členi 15 do 27 s podnaslovi pred 15., 20. in 23. členom se črtajo. 

17. člen 

28. člen zakona se spremeni in glasi: 
»Kmetijska organizacija izkorišča skupni pašnik skladno z določili svojega 

osnovnega načrta za izkoriščanje kmetijskega zemljišča, pri čemer mora v okviru 
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zmogljivosti skupnega pašnika zagotoviti neogibno potrebno pašo tudi zasebnim 
kmečkim gospodarstvom z območja, kateremu je skupni pašnik namenjen. 

V osnovnem, načrtu iz prejšnjega odstavka mora kmetijska organizacija 
zlasti predvideti ukrepe za to, da se prepreči uničevanje, izpiranje in zakra- 
ševanje tal, da uporaba ne presega zmogljivosti zemljišč in da se zemljišča 
in naprave na skupnem pašniku redno vzdržujejo in zboljšujejo (gnojenje, 
čiščenje, trebljenje, vzdrževanje stavb in poti ter podobno). 

Če skupni pašnik ne zadostuje za potrebe vseh pašnih interesentov (drugi 
odstavek 8. člena tega zakona), smejo pasti predvsem tisti, ki imajo rodovniško 
plemensko živino, nato tisti, ki imajo mlado živino in prave molznice, in šele 
nazadnje tisti, ki imajo drugo živino. 

Zasebna kmečka gospodarstva prispevajo v denarju, blagu ali storitvah 
kmetijski organizaciji za vzdrževanje skupnega pašnika sorazmerno z izkori- 
ščanjem tega pašnika. 

Če je bil dodeljen skupni pašnik krajevni skupnosti, določi ta s pravilnikom 
o skupni paši način gospodarjenja, obveznosti koristnikov paše in uporabo do- 
hodkov skupnega pašnika. Pravilnik mora obsegati tudi ukrepe iz drugega 
odstavka tega člena. 

18. člen 

Členi 29 do 31 zakona se črtajo. 

19. člen 

32. člen zakona se spremeni in glasi: 
»Na zemljiščih skupnega pašnika ni dovoljeno postavljati novih poslopij 

za individualno uporabo. 
Poslopja in naprave (planinske staje, sirarne in podobno), ki so jih na teh 

zemljiščih doslej postavili bivši upravičenci za individualno uporabo, smejo 
uporabljati še naprej, če sami pasejo na skupnem pašniku. Če taka poslopja 
ovirajo smotrno ureditev skupnega pašnika, lahko odredi za kmetijstvo pri- 
stojni upravni organ občinske skupščine z odločbo odstranitev na stroške upo- 
rabnika skupnega pašnika, gradivo pa ostane bivšemu upravičencu.« 

20. člen 

Naslov IV. poglavja pred 33. členom zakona in členi 33 do 35 se črtajo. 
Dosedanja V. in VI. poglavja postaneta IV. oziroma V. poglavje. 

21. člen 

V. 2. točki 37. člena zakona se črta stavek: 
»Ta pravica se lahko prizna samo. v gozdovih, v katerih so jo imeli že 

doslej.« 
22. člen 

V prvem odstavku 39. člena se besede »za splošno ljudsko premoženje« 
nadomeste z besedami »za družbeno lastnino«. 

V drugem, odstavku se besede »Ljudske republike Slovenije« nadomeste 
z besedami »Socialistične republike Slovenije«. 
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23. člen 

41. člen zakona se spremeni in glasi: 
»Odločbe o tem, ali in katero premoženje je postalo po zakonu o agrarnih 

skupnostih družbena lastnina, izda za premoženj sko-pravne zadeve pristojni 
upravni organ občinske skupščine tiste občine, na katere območju leži premo- 
ženje bivših agrarnih skupnosti. Ce leži to premoženje na območju dveh ali 
več občin, izda odločbo upravni organ občinske skupščine tiste občine, kjer leži 
pretežni del premoženja.-« 

24. člen 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je pooblaščena, da 
določi in izda prečiščeno besedilo zakona o razpolaganju s premoženjem bivših 
agrarnih skupnosti. 

25. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati uredba 

zakona o upravljanju in o gospodarjenju s premoženjem bivših 
nosti (Uradni list LRS, št. 27-140/57). 

OBRAZLOŽITEV 

S predlogom zakona se sedanji zakon o upravljanju in o gospodarjenju s 
premoženjem bivših agrarnih skupnosti usklajuje z ustavo, hkrati pa obsega 
tudi nekatere materialne spremembe in dopolnitve, in sicer: 

1. Sedanji zakon je določal, da se dodeljujejo skupni pašniki kmetijski 
zadrugi ali posebni pašni skupnosti, da pa lahko gospodari z njimi tudi ob- 
činska skupščina sama ali krajevni odbor. 

Po predlogu naj bi dala občinska skupščina skupni pašnik na razpolaganje 
kmetijski organizaciji (kmetijski zadrugi, kmetijskemu kombinatu), po zasli- 
šanju kmetijskih organizacij z območja skupnega pašnika pa bi ga lahko dode- 
lila v uporabo krajevni skupnosti za potrebe pašnih interesentov z njenega 
območj a. 

Kmetijska organizacija mora v okviru zmogljivosti skupnega pašnika za- 
gotoviti neogibno potrebno pašo tudi zasebnim kmečkim gospodarstvom z 
območja, kateremu je skupni pašnik namenjen. 

Iz poročil občinskih in delno tudi okrajnih skupščin izhaja, da kmetijske 
organizacije, zlasti agrokombinati, marsikje niso zainteresirane, da bi same 
izkoriščale skupne pašnike in da bi moral predlog zaradi tega predvideti tudi 
pašne skupnosti v smislu 24. člena sedanjega zakona. 

Pašne skupnosti v smislu.24. člena sedanjega zakona pa praktično ni mo- 
goče ustanoviti, ker je za ustanovitev pašne skupnosti potrebno, da je na 
območju, ki mu je skupni pašnik namenjen, več kmetijskih organizacij (kme- 
tijske zadruge, kmetijska posestva in druge kmetijske organizacije). Takega 
primera pa zaradi integracij, ki so bile po uveljavitvi sedanjega zakona izvršene, 
v Sloveniji ni. 

Ne glede na to pa v 8 letih, odkar velja sedanji zakon, ni bila ustanov- 
ljena niti ena pašna skupnost. 

SRS. 
za izvrševanje 
agrarnih skup- 
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Po ustavnih določilih organizirajo občani v krajevni skupnosti tudi gospo- 
darske dejavnosti za neposredno zadovoljevanje svojih potreb ter potreb družin 
in gospodinjstev. 

2. Sedanji zakon določa, da se uredi gospodarjenje na skupnem pašniku 
s pravilnikom o skupni paši, ki ga sprejme upravni odbor kmetijske zadruge, 
odbor pašne skupnosti oziroma krajevni odbor, potrdi pa ga za kmetijstvo 
pristojni svet občinske skupščine. 

Tak način ureditve gospodarjenja, ko občinski organ z upravno odločbo 
posega v samo gospodarjenje, ni v skladu z ustavnimi določili o samouprav- 
ljanju v delovnih organizacijah (16. člen republiške ustave). Upoštevati je treba 
pa tudi določila 10., 17. in nasl. členov temeljnega zakona o izkoriščanju kme- 
tijskega zemljišča (Ur. 1. FLRJ, št. 43/59 in 53/62), po katerih mora vsaka 
kmetijska organizacija izdelati osnovni načrt za izkoriščanje kmetijskega zem- 
ljišča in je ta načrt organizaciji podlaga za njeno poslovanje in za investicije. 

Predlog zakona zato določa, da izkorišča kmetijska organizacija skupni 
pašnik skladno z določili svojega osnovnega načrta za. izkoriščanje kmetijskega 
zemljišča. Iz sedanjega zakona pa prevzema določbo, da mora kmetijska orga- 
nizacija v svojem osnovnem načrtu predvideti ukrepe zoper erozijo, da uporaba 
skupnega pašnika ne presega njegove zmogljivosti in da se zemljišča in naprave 
redno vzdržujejo in zboljšujejo. Da bi pa imela tudi zasebna kmečka gospo- 
darstva zagotovljeno nujno potrebno pašo, je prevzeto določilo sedanjega dru- 
gega odstavka 29. člena, da smejo v primeru, če skupni pašnik ne zadostuje 
za potrebe vseh naših interesentov, pasti predvsem tisti, ki imajo rodovniško 
plemensko živino, nato tisti, ki imajo mlado živino in krave molznice, in šele 
nazadnje tisti, ki imajo drugo živino. V primerih pa, ko se dodeli skupni pašnik 
krajevni skupnosti, določi ta s pravilnikom o skupni paši način gospodarjenja, 
obveznosti koristnikov paše in uporabo dohodkov skupnega pašnika. V tem 
pravilniku mora krajevna skupnost prav tako predvideti ukrepe zoper erozijo 
in za smotrno izkoriščanje skupnega pašnika. 

3. V predlogu je predvidena dopolnitev sedanjega zakona v tem smislu, 
da lahko dodeli občinska skupščina zemljišča skupnega pašnika, ki so primerna 
za kultiviranje, kmetijski organizaciji, vendar le, če so podani pogoji, da se 
krma za živino, za katero se je uporabljal skupni pašnik, preskrbi kako dru- 
gače, kmetijska organizacija pa ima pogoje, da z obdelovanjem tega zemljišča 
pridelek znatno poveča. Ta določba je prevzeta iz 111. člena temeljnega zakona 
o izkoriščanju kmetijskega zemljišča. 

4. II. poglavje sedanjega zakona (10. do 27. člen), ki je razdeljeno na štiri 
razdelke, je občutno skrajšano. 

Izpuščene so podrobnejše določbe o postopku dodeljevanja skupnega paš- 
nika (15. do 19. člen), ker se je v praksi pokazalo, da so bile te podrobnosti 
ovira pri izvajanju zakona in je iporala biti izdana še posebna odredba, s katero 
se je ves postopek še bolj kompliciral. Zato naj bi po drugem odstavku 25. člena 
zakonskega predloga z uveljavitvijo predlaganega zakona prenehala veljati tudi 
ta uredba^ Iz sedanjega zakona sta od teh določb prevzeta samo prvi in zadnji 
odstavek 19. člena, ki sta uvrščena v 15. člen zakonskega predloga (14. člen pre- 
čiščenega besedila). 

Iz sedanjega zakona so izpuščene določbe o določitvi in dodelitvi skupnega 
pašnika (20. do 22. člen), ker v taki širini niso potrebne. Če bi bilo treba spre- 
meniti odločbo zaradi prenehanja kmetijske organizacije, je ustrezno spre- 
membo mogoče izvesti z novo odločbo o dodelitvi skupnega pašnika brez for- 
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malne revizije. Poseben primer revizije odločbe (odvzem zemljišča zaradi kulti- 
viranja) je pa urejen v tretjem odstavku 8. člena zakonskega predloga (7. člen 
prečiščenega besedila). 

Iz sedanjega zakona so izpuščene določbe o uporabniku skupnega pašnika 
(23. do 27. člen), ker so te določbe zaradi spremembe 14. člena zakonskega 
predloga (13. člen prečiščenega besedila) postale brezpredmetne. 

Iz III. poglavja sedanjega zakona (28. do 32. člen) so izpadle določbe 29. do 
31. člena. Pri tem gre v bistvu samo za formalno črtanje teh členov, ker so te 
določbe z ustreznimi spremembami uvrščene v 17. in 19. člen zakonskega pred- 
loga (15. in 16. člen prečiščenega besedila). Dejansko je odpadla samo določba 
31. člena sedanjega zakona, ker gozdno drevje na skupnem pašniku ni name- 
njeno za gozdno proizvodnjo, temveč za potrebe skupnega pašnika, kar pa ovira 
določba 31. člena sedanjega zakona. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo 

POROČILO 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju in o 

gospodarjenju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Republiškega zbora Skupščine SR Slo- 
venije je na 12. seji, dne 21. 12. 1964 obravnaval predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o upravljanju in o gospodarjenju s premoženjem bivših 
agrarnih skupnosti. 

S predlogom zakona se dosedanji zakon o upravljanju in o. gospodarjenju 
s premoženjem bivših agrarnih skupnosti usklaja z ustavo, poleg tega pa se 
s predlogom zakona poenostavlja postopek pri upravljanju s premoženjem 
bivših agrarnih skupnosti in po svojem izvoru tem podobnim skupnostim servi- 
tutnih upravičencev. Tak poenostavljeni postopek bo po mnenju odbora olajšal 
načrtno urejanje in omogočil intenzivnejše izkoriščanje pašnikov. Zato se 
odbor s predlogom zakona strinja. 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo predlaga Republiškemu zboru, da pred- 
log zakona sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil poslanca inž. Lucijana Krivca. 

St.: 462-1/64 
Ljubljana, 21. 12. 1964 

Poročevalec: 
inž. Lucijan Krivec 1. r. 

Predsednik: 
Franc Lubej 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

GOSPODARSKI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju in o 

gospodarjenju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije je na seji dne 7. januarja 1965 obravnaval predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju in gospodarjenju 
s premoženjem bivših agrarnih skupnosti in ga soglasno sprejel. 

Predlog zakona hkrati s tem, ko dosednji zakon o upravljanju in gospodar- 
jenju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti usklaja z ustavo, tudi poeno- 
stavlja postopek pri upravljanju s premoženjem agrarnih in drugih podobnih 
skupnosti, kar bo nedvomno olajšalo načrtno urejanje in intenzivnejše izkori- 
ščanje tega premoženja. Prav s tega vidika so člani odbora razpravljali o posa- 
meznih določbah predloga zakona in se z njim strinjali. V zvezi s tem so raz- 
pravljali o nezadovoljivem sedanjem stanju, o načinu porazdelitve stroškov 
med koristniki in o vlogi in nalogah krajevnih skupnosti pri upravljanju in 
gospodarjenju s pašniki. 

Pri podrobni obravnavi od člena do člena se je odbor strinjal s spremem- 
bami in dopolnitvami, ki sta jih predlagali komisija za usklajevanje republiških 
predpisov z ustavo in zakonodajno-pravna komisija in jih je sprejel tudi Izvršni 
svet ter so tako postale sestavni del zakonskega predloga. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov predlaga Gospodar- 
skemu zboru, da tako dopolnjen predlog zakona sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil poslanca Tomaža Tomažiča. 

St.: 462-1/64 
Ljubljana, 7. januarja 1965 

Poročevalec: 
Tomaž Tomažič 

Predsednik: 
Milan Spolar 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Komisija za usklajevanje republiških 
predpisov z ustavo 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanj« in o 

gospodarjenju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti 

Komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov z 
ustavo in zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije sta na svoji 
skupni seji dne 24. decembra 1964 obravnavali predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o upravljanju in o gospodarjenju s premoženjem bivših 
agrarnih skupnosti, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi sta komisiji ugotovili, da se s predlaganim zakonom 
sedanji zakon o upravljanju in o gospodarjenju s premoženjem bivših agrarnih 
skupnosti (Ur. 1. LRS, št. 7-18/56) usklaja z ustavo, hkrati pa vsebuje tudi spre- 
membe in dopolnitve, ki drugače urejajo nekatera vsebinska vprašanja razpo- 
laganja s premoženjem bivših agrarnih skupnosti. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga sta Komisiji predlagali 
naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 4. členu: V tretji vrsti besedila se med besedama »drugim« in »orga- 
nizacijam« vstavi beseda »delovnim«. 

K 5. členu: V začetku besedila se vstavi nov prvi odstavek, ki se glasi: 
Besedilo prve vrste prvega odstavka 4. člena zakona se spremeni tako, da se 
glasi: »Premoženje bivših agrarnih skupnosti, ki ni obseženo v drugem in 
tretjem členu tega zakona.« 

V zadnji vrsti 5. člena zakonskega predloga se beseda »uporabljajo« nado- 
mesti z besedami »dajo na razpolago«. 

Za 7. členom se vstavi nov 7 a. člen, ki se glasi: 
V besedilu drugega odstavka 8. člena zakona se v tretji vrsti pred besedo 

»ki« vstavi beseda »in«, v četrti vrsti pa se beseda »in« nadomesti z besedo 
»ter«. 

K 10. členu : Doda se nov drugi odstavek z besedilom: 
V tretjem odstavku se v tretji vrsti črta beseda »so«, v peti vrsti pa beseda 

»tudi«; na koncu tretje in v začetku četrte vrste pa se besede »v njegovi 
upravi« nadomestijo z besedama »upravlja občina«. 

K 14. členu : V drugem odstavku 1. odstavka se zamenja vrstni red v 
besedilu tako, da se glasi: »Ce ležijo zemljišča na območju dveh ali več občin, 
določi območje in obseg skupnega pašnika za kmetijstvo pristojni svet občinske 
skupščine tiste občine, na območju katere leži pretežni del zemljišč, po po- 
prejšnjem zaslišanju za kmetijstvo pristojnih svetov drugih občinskih skup- 
ščin.« 

V drugem odstavku se besedilo zadnjega stavka spremeni tako, da se 
glasi: »Če ležijo zemljišča na območju dveh ali več okrajev, odločajo spora- 
zumno občinske skupščine; če se občinske skupščine ne sporazumejo, odloči 
Izvršni svet.« 
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V tretjem odstavku se vrstni red besedila spremeni tako, da se glasi: »Po 
zaslišanju kmetijskih organizacij z območja skupnega pašnika lahko organ 
iz prejšnjega odstavka dodeli skupni pašnik v uporabo krajevni skupnosti za 
potrebe pašnih interesentov njenega območja.« 

K 15. členu: V prvi vrsti drugega odstavka se besedi »Proti odločbi« 
nadmestita z besedama »Zoper odločbo«. 

K 19. členu: V tretji vrsti drugega odstavka se med besedi »če« in 
»sami« vstavi beseda »tudi«. 

V šesti vrsti istega odstavka se med besedama »odločbo« in »odstranitev« 
vstavi beseda »njihovo«. 

Vse doslej navedene spremembe in dopolnitve so redakcijskega značaja, 
deloma pa tudi usklajujejo ustavno terminologijo z nekaterimi v zakonskem 
predlogu uporabljenimi izrazi. 

K 22. členu: Besedilo prvega odstavka se črta. 
Zakon o agrarnih skupnostih, na katerega se 39. člen zakona sklicuje, je 

premoženje bivših agrarnih skupnosti razglasil za splošno ljudsko premoženje 
in tega izraza v tej zvezi ni mogoče menjati. Iz istih razlogov je ostal nespre- 
menjen ta izraz tudi v 1. členu zakona. 

K 23. členu: Na koncu besedila se črta pika in narekovaj ter dopolni 
besedilo z naslednjimi besedami: »v soglasju s pristojnimi upravnimi organi 
občinskih skupščin drugih občin.« 

Brez soglasja, kot je predlagano v tej dopolnitvi, bi občina, na katere 
območju leži pretežni del premoženja bivših agrarnih skupnosti, posegala v 
samoupravne pravice drugih občin, kar pa ne bi bilo v skladu s položajem 
občine v našem ustavnem sistemu. 

Vstavi se nov 23 a. člen z besedilom: »43. člen zakona se črta.« 
Določba 43. člena zakona ni več potrebna, ker 25. člen zakonskega predloga 

predvideva prenehanje veljavnosti uredbe za izvrševanje zakona o upravljanju 
in o gospodarjenju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti. 

Na ustreznih mestih v besedilu, kjer je uporabljen izraz »kmetijska orga- 
nizacija«, se ta zaradi uskladitve z ustavno terminologijo nadomesti z izrazom 
»kmetijska delovna organizacija«. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je z vsemi predlogi za spremembe in dopol- 
nitve strinjal in so tako postali sestavni del zakonskega predloga. 

Pri obravnavanju besedila 25. člena zakonskega predloga je bilo stavljeno 
vprašanje, ali je treba podaljšati rok iz 34. člena uredbe za izvrševanje zakona 
o upravljanju in o gospodarjenju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti 
(Ur. 1. LRS, št. 27-140/57). Ker je predstavnik Izvršnega sveta pojasnil, da ni 
potrebe, da se podaljša navedeni rok, komisiji nista predlagali spremembe 
25. člena zakonskega predloga. 

Komisija Skupščine SRS za us-klajevanje republiških predpisov z ustavo 
in zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije menita, da je zakonski 
predlog s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s 
pravnim sistemom ter predlagata, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije 
sprejmeta. 

Št.: 462-1/64 
Ljubljana, 24. 12. 1964 

Predsednik: 
dr. Josip Globevnik 1. r. 
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Predsednik: 
Mitja Ribičič 1. r. 
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PREDLOG ODLOKA 
o soglasju k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za šolstvo 

za leto 1964 

f Na podlagi 149. člena ustave SR Slovenije in drugega odstavka 42. člena 
temeljnega zakona o financiranju šolstva (Uradni list FLRJ, št. 53/60) je Skup- 
ščina SR Slovenije na seji Republiškega zbora dne 28. decembra 1964 in na 
seji Prosvetno-kulturnega zbora dne 5. februarja 1965 sprejela 

odlok 

o soglasju k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za šolstvo 
za leto 1964. 

I. 

K spremembi finančnega načrta sklada SRS za šolstvo za leto 1964, ki ga je 
sprejel upravni odbor sklada SR Slovenije za šolstvo in ki izkazuje dohodke 
v znesku 7 942 747 663 dinarjev in izdatke v enaki višini, se daje soglasje. 

II. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

K prvotnemu predlogu finančnega načrta sklada SRS za šolstvo za leto 
1964 je dala na podlagi 2. odstavka 42. člena temeljnega zakona o financiranju 
šolstva soglasje Skupščina SRS z odlokom objavljenim v Uradnem listu SRS, 
št. 18/64. Prvotni finančni načrt sklada za leto 1964 je predvideval 6 267 049 000 
dinarjev dohodkov in prav toliko izdatkov. 

Med letom so se izvršile določene spremembe pri dohodkih in izdatkih 
finančnega načrta za leto 1964, zato je upravni odbor sklada SRS za šolstvo 
na seji dne 21. 10. 1964 sprejel rebalans finančnega načrta. Po teh spremembah 
izkazuje finančni načrt dohodke v višini 7 942 747 663 dinarjev in izdatke v 
enakem znesku. 

K spremenjenemu finančnemu načrtu sklada SRS za šolstvo za leto 1964 
mora dati, po navedenem zakonu, soglasje Skupščina Socialistične republike 
Slovenije. 

Republiški sekretariat za raziskovalno delo in visoko šolstvo, ki opravlja 
za sklad administrativne in upravne posle, je pripravil odlok o soglasju k spre- 
membi finančnega načrta za leto 1964. 

Republiški sekretariat za zakonodajo in organizacijo je izjavil, da je predlog 
v skladu z obstoječim sistemom. 

Republiški sekretariat za proračun in občo upravo je k predlogu podal na- 
slednje mnenje: 

»Po oceni bodo dohodki republiškega proračuna za leto 1964 realizirani 
približno v višini 28 milijard. 
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Ker je sklad SRS za šolstvo avtomatično udeležen na realizaciji dohodkov 
s 16,88'°/», pomeni, da bo sklad iz proračuna realiziral za 474 milij. več sredstev 
kot je bilo predvideno. 

Izvirni dohodki sklada so bili s planom predvideni v višini 2,443 milij. Oce- 
njuje se, da bodo ti dohodki z ozirom na višjo realizacijo proračunskega pri- 
spevka porasli za 191 milij. Iz tega sledi, da bo Sklad SRS za šolstvo na račun 
sredstev iz leta 1964 prejel 665 milij. več kakor je bilo s planom predvideno. 

Ker pa vsi dohodki ne bodo nakazani skladu 31. 12. 1964, temveč bo del teh 
dodeljen šele po *31. 12. 1964, je pričakovati, da bo sklad do 31. 12. 1964 raz- 
polagal le z viškom 400 milij.« 

Zaradi navedenih dejstev sekretariat nima pripomb k predlogu sklada za 
spremembo finančnega načrta za leto 1964. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 
k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1964 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je danes na svoji seji 
obravnaval spremembe v finančnem načrtu sklada SR Slovenije za šolstvo za 
leto 1964 in ugotovil, da je z vnesenimi spremembami finančni načrt sklada 
v skladu s smernicami družbenega plana za leto 1964 in s stališči Skupščine, 
ki jih je sprejela ob obravnavanjih načrta sklada za leto 1964. 

Ne glede na to pa odbor poudarja, da obravnavanje teh sprememb ne more 
imeti za posledico kakršnihkoli konkretnih materialno-pravnih učinkov, ker 
so v spremembah obsežena finančna sredstva že porabljena, oziroma so že 
angažirana s pogodbami. Zato odbor opozarja, da bi bilo treba v prihodnje 
predložiti tozadevne načrte in spremembe v obravnavo Skupščini, preden se 
jih prične realizirati, ker sicer institucija dajanja soglasja močno izgubi svoj 
namen. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme predlog odloka o soglasju 
k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1964. 

Za poročevalca je odbor določil Mitja Vošnjaka. 

St.: 400-11/64 
Ljubljana, 28. 12. 1964 

Predsednik: 
Drago Seliger 1. r. 

16» 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 
k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1964 

Odbor Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov je na seji dne 6. januarja 1965 obravnaval spremembe finančnega 
načrta sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1964, do katerih je prišlo zaradi 
spremembe dohodkov in izdatkov sklada. 

Odbor je v razpravi ugotovil, da so predložene spremembe finančnega 
načrta v skladu s smernicami družbenega plana za leto 1964 in s stališči Skup- 
ščine SR Slovenije, ki jih je sprejela ob obravnavi finančnega načrta sklada 
SR Slovenije za šolstvo za leto 1964. 

Zato odbor predlaga Prosvetno-kulturnemu zboru, da sprejme predlog 
odloka o soglasju k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za 
šolstvo za leto 1964. 

Hkrati odbor opozarja, da bi bilo treba v prihodnje predložiti predlog za 
spremembe finančnega načrta Skupščini v obravnavo, preden se take spre- 
membe realizirajo, ker se sicer soglasje spremeni v golo formalnost. Obrav- 
navanje sprememb v zboru namreč ne more več vplivati na notranje spremembe 
v finančnem načrtu sklada, ker so finančna sredstva dejansko že porabljena. 

Odbor je za svojega poročevalca na seji Prosvetno-kulturnega zbora določil 
poslanko Trudo Žoher-Durjava. 

Št.: 400-11/65 
Ljubljana, 9. 1. 1965 

Predsednik: 
Boris Mikoš 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

M | " ;' • 
, Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 
k spremembi finančnega načrta sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1964 

, Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
24. 12. 1964 obravnavala predlog odloka o soglasju k spremembi finančnega 
načrta sklada za SR Slovenije za šolstvo za leto 1964, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil Izvršni svet. 

Komisija se je pri obravnavi omejila na besedilo predloga odloka in se ni 
ukvarjala z vsebino sprememb finančnega načrta. 
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Pri obravnavanju predloga odloka ni bilo načelnih pripomb niti predlogov 
za spremembe in dopolnitve. Komisija je ugotovila, da je sprememba finanč- 
nega načrta v skladu z 42. členom temeljnega zakona o financiranju šolstva 
(Ur. 1. FLRJ, št. 53/60). Prav tako komisija meni, da glede na določbe drugega 
odstavka 216. člena ustave SR Slovenije obstojajo razlogi, da odlok velja od 
dneva objave, ker gre v tem primeru za spremembo, ki se nanaša na finančni 
načrt, veljaven za vse leto 1964. 

Zakonodajno-pravna komisija meni, da je predlog odloka v skladu z ustavo 
in s pravnim sistemom. 

Št.: 400-11/64 
Ljubljana, 24. 12. 1964 

Predsednik: 
dr. Josip Globevnik 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

GOSPODARSKI ZBOR 
Začasni odbor za proučevanje servisne 

in storitvene dejavnosti 

organizacijsko-politiCni zbor 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 
o problematiki obrtne in servisne dejavnosti 

Začasni odbor za proučevanje servisne in storitvene dejavnosti Gospo- 
darskega zbora in odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Orga- 
nizacij sko-poli ti čnega zbora sta na seji dne 23. oktobra leta 1964 in skupno z 
odborom za industrijo in promet Republiškega zbora na seji dne 3. decembra 
leta 1964 obravnavala problematiko obrtne in servisne dejavnosti. Kot osnova 
za razpravo so odborom služile informacija Gospodarske zbornice SR Slovenije 
o izvajanju stališč Skupščine SR Slovenije in priporočil Gospodarske zbornice 
SR Slovenije o razvoju obrti, analiza Republiškega sekretariata za industrijo 
o izvajanju zakona o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov in analiza istega 
sekretariata o servisnih storitvah ter, ugotovitve skupin poslancev Gospodar- 
skega in Organizacij sko-političnega zbora, ki so v novembru leta 1964 obiskali 
v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, na Jesenicah in v Novi Gorici nekatere 
obrtne organizacije in servise stanovanjskih skupnosti.* 

Namen razprave je bil ugotoviti, kako se uveljavljajo sprejeta stališča in 
priporočila o razvoju obrti, dalje, kateri vzroki zavirajo razvoj obrti, prav tako 
pa tudi osvetliti problematiko servisne dejavnosti, posebno v zvezi z ukrepi, 
da se izenačijo pogoji za gospodarjenje servisov stanovanjskih skupnosti z 
ostalimi gospodarskimi panogami. 

* Navedeno gradivo je pri dokumentacijski službi Sku/pščine registrirano pod 
št. 313-4/64. 
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i. 

Obrtna dejavnost je po številu zaposlenih in možnostih, ki jih daje za 
preživljanje in zadovoljevanje dnevnih potreb občanov, po svojem pomenu takoj 
za industrijo in kmetijstvom, saj po številu aktivnega prebivalstva zajema 
približno eno tretjino vseh zaposlenih v industriji. Pomen obrti v našem gospo- 
darstvu pa bi bil lahko že večji, če upoštevamo bruto produkt, ki bi ga obrt 
ustvarjala v primeru, da bi bila ustrezno razvita in mehanizirana in da bi se 
stopnja njene produktivnosti približala stopnji produktivnosti dela v indu- 
striji. 

Zaostajanje obrti, zlasti na področju storitvene dejavnosti za razvojem 
ostalega gospodarstva negativno vpliva na splošen gospodarski razvoj in še 
zlasti na dvig družbenega standarda. Pomanjkanje vseh vrst proizvodov in 
storitev ter nekvalitetne storitve, ki jih preskrbuje obrt, močno vpliva na raven 
osebnega standarda in zmanjšuje obseg splošne proizvodnje. Saj ti proizvodi in 
storitve na številnih področjih predstavljajo sestavni ali dodatni del drugih pro- 
izvodov. Premajhen obseg storitev, potrebnih za popravila in vzdrževanje 
raznih strojev, aparatur, naprav in stavb skrajšuje dobo trajanja teh dobrin. 
Seveda obenem negativno vpliva na nakup takih proizvodov. Zato je nujna 
naloga v našem nadaljnjem gospodarskem razvoju povečati in pospešiti pro- 
izvajanje teh proizvodov in storitev. 

Razvoj obrti in servisne dejavnosti je mogoče pospeševati predvsem s 
sodobnim načinom proizvodnje. Pri taki razvojni usmeritvi je potrebno zago- 
toviti, da se obrt enakopravno vključi v celotno gospodarstvo. Vendar pa tudi 
v letošnjem letu še niso bili povsod doseženi taki gospodarski pogoji, ki bi 
pospeševali razvoj obrtne dejavnosti. 

II. 

Zmogljivost družbenega sektorja obrti se v letošnjem letu ni bistveno 
povečala. Letošnje naložbe v obrt niso mnogo večje od lanskoletnih, ki so zna- 
šale 3500 milijonov dinarjev. Zato ni bilo možno v večji meri zgraditi novih 
kapacitet in v potrebnem obsegu dopolniti zastarelo strojno in ostalo opremo. 
Prav tako niso tiste proizvodne in trgovske organizacije, ki morajo zaradi 
značaja svoje dejavnosti tudi razvijati servisne zmogljivosti — z izjemo neka- 
terih trgovskih organizacij, ki so razvijale servise za trajne potrošne dobrine — 
vložile pomebnejših sredstev za razširitev teh zmogljivosti. 

Pomanjkanje kreditotv za začetno vlaganje kot tudi pomanjkanje obratnih 
kreditov je glavna ovira za razvoj družbene obrti in storitvenih dejavnosti 
sploh. Zato bo potrebno v okviru bank angažirati dodatna družbena sredstva, 
posebno za storitveno obrt. 

Občinske skupščine v svoji davčni politiki v večini primerov niso sledile 
splošnim težnjam, da se izboljša globalno razmerje pri delitvi narodnega do- 
hodka med družbo in delovnimi organizacijami v korist delovnih organizacij. 
V letošnjem letu so občine celo povečale obveznosti od prispevka iz dohodka 
za storitvene dejavnosti. Družbeno-politične skupnosti seveda s tako politiko 
niso okrepile materialne osnove obrtnih delovnih organizacij. 

Pomanjkanje poslovnih prostorov je nadaljnja ovira za razvoj obrti. Obrtne 
organizacije ne morejo s slabo materialno osnovo uspešno konkurirati ostalim 
gospodarskim organizacijam pri natečajih za oddajo poslovnih prostorov. V 
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večini inovih stanovanjskih naseljih investitorji niso predvideli prostorov za 
storitvene dejavnosti. Glede na to je bilo v razpravi izraženo mnenje, da naj se 
določeni poslovni prostori gradijo namensko za potrebe obrti, posebno na pod- 
ročju storitvene dejavnosti. 

Nezadostna in pomanjkljiva oskrba z reprodukcijskim materialom in 
opremo, posebno iz uvoza, pomeni precejšnjo oviro za nadaljnji razvoj obrtne 
in servisne dejavnosti. V novem sistemu deviznega financiranja morajo biti 
zagotovljena obrti ustrezna sredstva za uvoz reprodukcijskega materiala in 
opreme. 

Problem kadrov je v obrtni' dejavnosti še posebno pereč. Število vajencev 
stalno p^da. V letošnjem prvem polletju ni bilo nobenega vajenca v nekaterih 
pomembnih obrtnih strokah. Vzrok za upadanje števila vajencev je predvsem 
pomanjkanje stanovanj oziroma internatskega prostora za vajence in mlade 
delavce in dejstvo, da mladina ne pozna pestrosti in primernosti številnih obrtnih 
poklicev. Gospodarske zbornice bi si morale načrtno in sistematično prizadevati, 
da se mladina vključi v obrtne poklice in po splošni ureditvi financiranja stro- 
kovnega šolstva stalno skrbeti za napredek in tudi za smotrn sistem priuče- 
vanja delavcev na delovnih mestih. Za nekatere izredno deficitarne obrtne 
poklice bo treba omiliti pogoje, določiti minimalno izobrazbo in v te poklice 
vključiti mladino, ki želi v uk, pa po sedanjih predpisih ne more. Treba je 
tudi spremeniti višino vajenske nagrade, ki v sedanjih minimalnih zneskih ne 
spodbuja mladine, da bi se v večji meri vključevala v obrtne poklice. 

Zaradi stanja in vloge ter pomena teh dejavnosti za družbeno eko- 
nomski razvoj in družbeni ter osebni standard ni mogoče več odlašati z ustano- 
vitvijo organizacije, ki bi se načrtno ukvarjala z raziskovanjem postopkov na 
področju, ki ga sedaj zadovoljujejo mala industrijska, obrtna in servisna 
dejavnost. Skrbela naj bi za napredek teh dejavnosti tako v družbenem kot v 
zasebnem sektorju glede vzgoje kadrov, posebne vrste kreditiranja, kot tudi 
za pogodbeno sodelovanje zasebnega in družbenega sektorja. Sledila naj bi teh- 
ničnim novostim in pospeševala uvajanje novih proizvodov in storitev ter 
spremljala razvoj na tržišču. Obenem bi lahko nudila občinam in gospodarskim 
organizacijam strokovno pomoč pri kompleksnem analiziranju položaja in pri 
programiranju razvoja na teh področjih. 

Občine bodo tako lahko bolj strokovno proučile potrebe na svojem pod- 
ročju in programirale razvoj obrtnih, predvsem storitvenih dejavnosti. Občine 
morajo ustvariti ugodne splošne pogoje za razvoj (lokali, lokacije, manjše ob- 
veznosti itd.), potem pa bodo lahko v natečajih zainteresirale obrtne kolektive, 
industrijska in trgovska podjetja kot tudi zasebnike za udeležbo pri razvoju 
obrtnih, predvsem storitvenih dejavnosti v občini. 

III. 

Glede zasebne obrti je bilo v razpravi poudarjeno, da kaže uveljavljanje 
novih predpisov, smernic in navodil pozitivni učinek. Prihaja do prožnejše 
občinske politike, kar vse je prispevalo k večjemu razvoju zasebne obrtne 
dejavnosti. V prvih 8 mesecih letošnjega leta se je povečalo število zasebnih 
obrtnih delavnic za 496, za opravljanje obrtne dejavnosti kot postranske dejav- 
nosti pa se je prijavilo že 842 občanov. Tudi v bodoče naj občinske skupščine 
nadaljujejo z začeto davčno politiko. Nadaljnji razvoj zasebne obrti bo zlasti 
še pospešil nov republiški zakon o prispevkih in davkih občanov, ki uvaja na 
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področju davčne politike bistvene spremembe v smeri izenačevanja pogojev 
poslovanja in predvideva znatne olajšave in poenostavitve predvsem za poslo- 
vanje storitvene dejavnosti. Potreben pa je še bolj dinamičen razvoj zasebne 
obrti, posebno na področju storitvenih dejavnosti. 

Učinke ugodne davčne politike do samostojnih obrtnikov v mnogih pri- 
merih zmanjšuje povečani prispevek za sklad za šolstvo, ki temelji na repu- 
bliškem predpisu. Podobno kot v prispevku za obvezno zdravstveno zavaro- 
vanje tudi ta prispevek ni odbitna postavka pri odmeri dohodnine. Gospodarske 
organizacije plačujejo prispevek v sklad za šolstvo po ugodnejših merilih. Glede 
tega prispevka je treba uvesti podoben režim, kakor je uveden pri ostalih 
gospodarskih organizacijah. 

Ker je delo samostojnega obrtnika priznano kot družbeno potrebno' in 
družbeno koristno, je treba samostojne obrtnike in pri njih zaposlene družinske 
člane glede zdravstvenega in socialnega zavarovanja izenačiti z ostalimi zava- 
rovanci. Odpraviti je treba diskriminacijske primere, da ima obrtnik pravico 
do nadomestila za čas bolezni šele po preteku 60 bolezenskih dni in da Zavod 
za socialno zavarovanje v nasprotju z zakonskimi predpisi ne zavaruje ožjih 
družinskih članov samostojnega obrtnika, ki so stalno zaposleni v njegovi 
delavnici. 

Pri kreditiranju zasebnih obrtnikov je potrebno podpreti prizadevanja, ki 
naj omogočijo čimprejšnje kreditiranje njihove dejavnosti. Oblike kreditiranja 
so lahko različne. 

IV. 

Naglo povečana potrošnja trajnejših potrošnih dobrin, vedno večje število 
zaposlenih žena in dvig osebnega standarda so močno povečali povpraševanje 
po storitvah te vrste in po osebnih storitvah, ki so jih dosedaj deloma oprav- 
ljali servisi za vzdrževanje trajnejših potrošnih dobrin in servisi stanovanjskih 
skupnosti. Ti servisi zaradi podobnega stanja kot je pri družbeni obrti glede 
kreditov, prostorov, opreme in kadrov ne morejo pokriti vseh potreb. Zaradi 
primitivnega in neekonomskega poslovanja se servisi niso ustrezno razvijali in 
usposabljali. 

Servise za vzdrževanje trajnejših potrošnih dobrin morajo poleg obrtnih 
organizacij predvsem razvijati industrijska in trgovska podjetja. V letošnjem 
letu je bilo nekaj več napredka le pri razvijanju servisnih kapacitet, ki so jih 
ustanovila trgovska podjetja. Industrijska, kot tudi trgovska podjetja, se morajo 
mnogo bolj zavzeti za ustanovitev in razvijanje servisov. Predvsem pa je treba 
zagotoviti nadomestne dele in strokovne storitve ne samo za čas trajanja 
garancijske dobe, ampak tudi po njenem preteku. Proizvodna in uvozna trgov- 
ska podjetja je treba z ustreznimi predpisi obvezati, da zagotovijo nadomestne 
dele tudi po preteku garancijske dobe. 

Servisi stanovanjskih skupnosti so uživali posebne ugodnosti glede odva- 
janja družbenih obveznosti. Večletno njihovo poslovanje je pokazalo, da po- 
večini niso opravili zadanih nalog, predvsem ker so bili slabo opremljeni, ker 
niso imeli zadostnih in primernih prostorov in ker njihovo osebje ni bilo dovolj 
kvalificirano. Številni servisi so opustili dejavnosti, za katere so bili ustanov- 
ljeni in se pričeli ukvarjati s proizvodnjo, kar je rušilo ravnotežje nasproti 
ostalim delovnim organizacijam. Obenem sta se zmanjšali kvaliteta in obseg 
določenih obrtnih storitev. Čeprav imajo servisi stanovanjskih skupnosti znatno 
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olajšane pogoje za svoje gospodarjenje, njihove storitve večinoma niso oprav- 
ljene po nižjih cenah. Kljub temu mnogi servisi niso amortizirali niti osnovnih 
sredstev. Manjše družbene dajatve servisov so bile v več primerih vzrok, da 
so pasivne obrtne delavnice prehajale v servise stanovanjskih skupnosti. 

Vse to in izpolnjevanje načela, da se mora vsaka gospodarska organizacija 
razvijati ob normalnih gospodarskih pogojih, ki so enaki kot v ostalih gospo- 
darskih dejavnostih, je dovedlo do tega, da so stanovanjske skupnosti oziroma 
krajevne skupnosti z novimi zveznimi predpisi postavljene pred nalogo, da 
morajo prilagoditi poslovanje servisov splošnim pogojem delovnih organizacij 
ali pa prenehati z delom. 

Glede na velike potrebe občanov po osebnih storitvah je potrebno kapaci- 
tete, ki jih predstavljajo servisi stanovanjskih skupnosti, zadržati za opravljanje 
storitev in jih še nadalje razvijati. 

Občinske skupščine bi morale zaradi tega v okviru programiranja razvoja 
obrtnih in servisnih dejavnosti in na podlagi ekonomskih, materialnih in ka- 
drovskih analiz za vsak servis ugotoviti, ali ima pogoje, da kot samostojna druž- 
bena organizacija uspešno posluje. Servisi, ki nimajo osnove za uspešno samo- 
stojno poslovanje, pa naj bi se priključili k obstoječim družbenim obrtnim 
organizacijam ustreznih strok. Ponekod bo tudi potrebno razpoložljive poslov- 
ne prostore prepustiti za ustanovitev zasebnih obrtnih delavnic. 

V času, ko moramo na dinamičen način pospeševati obrtno dejavnost in 
ko se pogoji za servisno dejavnost izenačujejo s pogoji ostalih obrtnih dejav- 
nosti in se bodo v tej zvezi pričeli uveljavljati novi ukrepi, bodo morale druž- 
beno-politične skupnosti nuditi omenjenim dejavnostim v nekaterih primerih 
določene ugodnosti. Vendar pa bodo takšne ugodnosti lahko le začasne, ker 
je trajno izboljšanje poslovanja v teh dejavnostih mogoče le z njihovo večjo 
koncentracijo', s pospešenim uveljavljanjem modernih tehnoloških dosežkov in 
s polnim upoštevanjem ekonomskih zakonitosti. 

3t.: 313-4/64 
Ljubljana, 8. 12. 1964 

Predsednik 
odbora za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 
Organizacij sko-političnega zbora 

Vlado Cerne 1. r. 

Predsednik 
začasnega odbora za proučevanje 
servisne in storitvene dejavnosti 

Gospodarskega zbora 
inž. Bogo Tomše 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

GOSPODARSKI ZBOR 
Začasni odbor za proučevanje 

produktivnosti dela in zaposlovanja 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za delo in socialno-zavarovanje 

POROČILO 
o problematiki uvajanja 42-urnega delovnega tedna 

Začasni odbor Gospodarskega zbora za proučevanje produktivnosti dela 
in zaposlovanja je na skupni seji z odborom za delo in socialno zavarovanje 
Republiškega zbora dne 10. novembra 1964 obravnaval problematiko uvajanja 
42-urnega tednika na podlagi informacije Republiškega sekretariata za delo 
o učinkih skrajšanega delovnega tedna v prvem polletju 1964, gradiva Gospo- 
darske zbornice SR Slovenije o problematiki 42-urnega delovnega tedna, študije 
Zavoda SR Slovenije za produktivnost dela o problematiki prehoda vzorca go- 
spodarskih organizacij na skrajšani delovni čas v SR Sloveniji in informacije 
odbora za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora o problemih po- 
skusnega uvajanja skrajšanega delovnega časa v gospodarskih organizacijah* 

Poslanci odbora za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora so že 
v decembru lani, nato pa v januarju, septembru in oktobru letos obiskali 21 
gospodarskih organizacijah s področja gospodarstva, ki so prešle na poskusno 
uvajanje skrajšanega delovnega časa, 12 komisij občinskih skupščin in 3 ko- 
misije okrajnih gospodarskih zbornic in so na seji posredovali vtise, opažanja 
in ugotovitve teh obiskov. 

I. 

Pred razpravo je bilo poudarjeno, zlasti s strani Republiškega sekretariata 
za delo, da vsa predložena gradiva temeljijo na podatkih za prvo polovico leta 
in zato ne morejo veljati kot povsem zanesljiva in dokončna podlaga za sklepe 
in ugotovitve o doseženih rezultatih pri uvajanju skrajšanega delovnega tedna. 
Nedvomno bodo rezultati ob koncu tretjega četrtletja, še zlasti pa podatki 
zaključnih računov ob koncu leta v marsičem spremenili sliko dogajanj in 
problemov v gospodarskih organizacijah ob uvajanju skrajšanega delovnega 
časa, izraziteje nakazah ključne probleme in omilili nekatere prehodne težave. 

Ne glede na to pa vendar problematika, ki jo odraža gradivo za prvo pol- 
letje terja obravnavo, posredovanje izkušenj in opozarja na pomanjkljivosti, 
ki so se do sedaj že pokazale in, ki bi jih bilo treba v prihodnje odpraviti. 
Uvajanje skrajšanega delavnika je proces, ki ga je treba spremljati in sproti 
odpravljati deformacije, ki v tem procesu nastajajo. Te tembolj, ker se v de- 
lovnih organizacijah v naši republiki kaže močna težnja po čim hitrejšem pre- 
hodu na skrajšani delovni čas. 

* Navedeno gradivo je pri dokumentacijski službi Skupščine registrirano pod 
št. 14-6/64 
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II. 

Realizacija ustavnega določila o skrajšanem delovnem tednu zahteva v 
vsakem posameznem delovnem kolektivu vrsto kompleksnih organizacijskih in 
tehnoloških posegov, ki morajo temeljiti na poglobljenih analizah in študiju 
vseh faktorjev gospodarjenja, predvsem tistih, ki vplivajo na produktivnost 
dela. Samo na ta način bodo priprave za skrajšani delovni čas spodbudile 
v kolektivih široko gibanje za dvig produktivnosti dela, ki je temeljni pogoj 
za tak prehod. Prav tako pomeni prehajanje na skrajšani delavnik, ki se po- 
skusno uvaja v nekaterih delovnih organizacijah v Sloveniji, v sedanji fazi 
predvsem zbiranja izkušenj, ki naj bi služile pri sestavljanju ustreznega za- 
konskega predpisa, ki bo urejal pogoje za prehod na skrajšani delavnik. 

Upoštevajoč to dejstvo, in da je potrebno v skrajšanem delovnem času 
ostati vsaj pri istem obsegu proizvodnje, pa tudi osebni dohodki naj bi ostali 
na prejšnjem nivoju, je treba ugotoviti, da dosedanje poslovanje podjetij na 
preizkusu ni potekalo povsem v skladu s pogoji, ki bi morali biti izpolnjeni 
v skrajšanem delavniku. Razmeroma zadovoljivi rezultati porasta proizvodnje 
so bili namreč doseženi ob močnem porastu zaposlovanja (povprečno 11%), 
povečanju nadurnega dela (povprečno 11'%) in nezadovoljivi izrabi razpo- 
ložljivega delovnega časa, kar se kaže v premalo intenzivni rasti produktivnosti 
dela. 

V elaboratih so podjetja programirala razne ukrepe, kako izvesti učinkovit 
prehod na skrajšani delovni čas, in to predvsem organizacijske posege, tehno- 
loške izpopolnitve in modernizacijo proizvodnje, višjo stopnjo obdelave in 
smotrnejšo razporeditev delovnega časa. Vse te ukrepe so podjetja sicer pred- 
videla, vendar njihova učinkovitost v tem obdobju še ni prišla do polne veljave, 
ker se ti ukrepi prepočasi oziroma premalo dosledno izvajajo. 

Delovne organizacije kažejo močno težnjo po čimprejšnjem prehodu na 
skrajšani delovni čas in pri tem mnogokrat podcenjujejo ukrepe, ki jih je 
za tak prehod treba izvesti, često pa se tudi ne zavedajo dovolj, kakšen je po- 
glavitni namen preizkusnega obdobja; zato spremljajo učinke skrajšanega de- 
lovnega časa v glavnem le formalno, ker je izdaja soglasja na prehod pogojena 
z obveznim trimesečnim spremljanjem, ne pa zaradi potrebe po podatkih, ki 
naj pokažejo, kako so realizirale v dokumentaciji predvidene ukrepe in kako 
vpliva skrajšani delovni čas na gospodarjenje. Težnja po skrajšanem delavniku 
je privedla celo do primerov samovoljnega prehajanja na skrajšani delovni čas. 

Zaradi ugotovitve družbene pomoči in pravilnega usmerjanja prehoda na 
skrajšani delavnik so bile ustanovljene posebne komisije za delovni čas tako 
pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije in občinskih skupščinah, kot pri 
okrajnih gospodarskih zbornicah in Zvezi sindikatov Slovenije. 

Delovanje teh komisij ni bilo vedno dovolj učinkovito in so te komisije 
vse preveč enostransko in šablonsko proučevale problematiko in rezultate 
prehoda na skrajšani delavnik. Zato vrsta važnih problemov, ki se v tej zvezi 
na novo pojavljajo, ali pa samo zaostrujejo, kot npr.: ocena splošnih pogojev 
posameznih panog za prehod na skrajšani delavnik, skladnost razvoja družbenih 
služb, možnosti in težnje po izrabi povečanega prostega časa za izobraževanje 
in rekreacijo, ukrepi za razbremenitev zaposlene družine itd., ni dovolj osvet- 
ljenih in kompleksno proučenih. 
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III. 

Nekatere delovne organizacije so s solidnimi pripravami in zagotovljenimi 
temeljnimi elementi gospodarjenja in proizvajanja dosegle ob prehodu na 
skrajšani delovni čas kvalitetne premike v proizvodnji in poslovanju, medtem 
ko pa druge zaradi slabih priprav, nezadostne pomoči zunanjih činiteljev 
(zlasti komisij itd), pa tudi zaradi poslabšanih pogojev v proizvodnji in v 
oskrbi z reproducijskim materialom niso dosegle pričakovanega napredka. 

Pri tem moramo ugotoviti: 
— da delovne organizacije pri proučevanju pogojev za skrajšani delavnik 

skoraj povsem zanemarjajo ukrepe za hitrejši in solidnejši razvoj tehnične 
kooperacije in drugega prepotrebnega gospodarskega sodelovanja, čeprav vse 
to odpira velike možnosti za boljšo izrabo obstoječih kapacitet, zlasti v raznih 
predelovalnih panogah, in bi lahko tako odpadle marsikatere investicije, ki 
jih narekuje dosedanji preširok proizvodni program; 

— da je izraba delovnega časa kljub temu, da je večina programov in 
elaboratov predvidela prav tu odkrivanje rezerv, še vedno na zelo nizki stopnji; 

— da so le redke gospodarske organizacije v svojih elaboratih nakazale 
ukrepe, ki predvidevajo spremembe pravilnikov o delitvi osebnega dohodka 
v smeri povečanja stimulativnosti za dvig produktivnosti in smotrnejšega za- 
poslovanja; 

— da v ukrepih, ki jih predvidevajo gospodarske organizacije, mnogokrat 
predvidevajo izboljšanje organizacije dela, vendar vse preveč na splošno in 
brez čvrstih programov v organizacijskih ukrepih, čeprav ta faktor v veliki 
meri omogoča povečanje uspešnosti poslovanja in zagotavlja zahtevano pro- 
duktivnost dela brez večjih finančnih vlaganj; 

— da je za pravilen potek priprav in njihovo izvedbo izredno pomembno 
formiranje raznih štabnih služb v podjetjih; te službe, ki se bavijo s prouče- 
vanjem organizacije dela, ekonomskimi analizami in raziskovalnim delom pa 
je treba v mnogih podjetjih, kjer so na novo ustanovljene, šele utrditi, da bodo 
lahko učinkovito funkcionirale; 

— da v večini primerov podjetja ne prehajajo na skrajšani delavnik po- 
stopoma, temveč takoj uvajajo 42-urni tednik, kar lahko zaradi nepopolno 
izdelanih ukrepov in težav v redni preskrbi s surovinami ter energijo zmanjšuje 
poslovne in proizvodne uspehe ter povzroča dodatne probleme pri prehodu na 
skrajšani delavnik; 

— da se podjetja v pretežni večini odločajo za sistem prostih sobot bolj 
na osnovi želja kolektivov, kot pa na osnovi poglobljenih analiz ekonomskih in 
tehnoloških faktorjev proizvodnje, ki bi jih pri izbiri novega delavnika bilo 
treba predvsem upoštevati; 

— da sistem spremljanja rezultatov in premajhna reprezentativnost pri 
izbiri poskusnih podjetij ter nepopolnost njihovih poročil povzroča težave pri 
analiziranju in sumiranju izkušenj, kar otežkoča posredovanje le-teh ostalim 
gospodarskim organizacijam; 

— da prehodi na skrajšani delovni čas brez poprejšnjih odobritev pri- 
stojnih komisij onemogočajo pregled nad uspešnostjo preizkusnega uvajanja 
skrajšanega delavnika in vzbujajo pri gospodarskih organizacijah nepravilno 
težnjo po čimhitrejši in splošni uvedbi skrajšanega delavnika brez temeljitih 
priprav; 
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— da se je sicer sistem dela občinskih in okrajnih zborničnih komisij za 
delovni čas v zadnjem obdobju izboljšal, da pa še vedno komisije in to zlasti 
občinske v gospodarsko manj razvitih območjih premalo kritično in ne dovolj 
strokovno obravnavajo predložene elaborate o ukrepih pri prehodu na skrajšani 
delavnik; 

— da obstoječe komisije za delovni čas pri občinskih skupščinah zaradi 
specifičnosti in pestrosti problemov ne morejo dovolj učinkovito opravljati 
svojega dela, zlasti ne brez pomoči gospodarskih zbornic; 

— da se občinske komisije za delovni čas vse preveč omejujejo samo 
na obravnavanje konkretnih elaboratov posameznih gospodarskih organizacij 
in da ne proučujejo dovolj celotne problematike in prilagajanja družbenih 
služb in storitvenih dejavnosti novim pogojem življenja, ki bodo še bolj za- 
ostrili zaostajanje razvoja teh dejavnosti za pdtrebami zaposlenega prebival- 
stva; smotrna organizacija dela v teh dejavnostih bi lahko znatno pripomogla 
k racionalizaciji uporabe časa zaposlenih pri uveljavljanju njihovih pravic 
oziroma pri izkoriščanju storitev, za katere so družbene službe zadolžene. 

IV. 

V razpravi o ukrepih, ki naj bi zagotovili čim uspešnejše priprave za 
uvedbo skrajšanega delavnika, sta odbora predvsem poudarila: 

— da bi bilo potrebno čimprej in to na osnovi dosedanjih izkušenj in 
dodatnih proučevanj izdelati študijo o specifičnih pogojih posameznih panog, 
ki bi jih bilo potrebno upoštevati bodisi kot zaviralne bodisi kot pospeševalne 
faktorje pri uvajanju skrajšanega delavnika v vseh podjetjih teh panog; 

— da je treba izpopolniti pregled nad tistimi podjetji, ki so prešla na 
skrajšani delavnik in to predvsem nad tistimi, ki so že uvedla 45-urni tednik 
kot prvo fazo prehoda na skrajšani delovni čas s soglasjem občinskih skupščin 
po določilih zakona o delovnih razmerjih; 

— da je treba s pomočjo občinskih komisij in inšpekcij dela ugotoviti 
vse primere samovoljnega prehoda na skrajšani delavnik ter tudi v teh pri- 
merih zahtevati uvedbo postopka, ki velja za poskusni prehod na skrajšani 
delavnik; 

— da ne kaže zavirati tendenc po nadaljnjem širjenju preizkusnega uva- 
janja skrajšanega delavnika v podjetjih, da pa bo potrebno poostriti kriterije 
pri izdajanju soglasja in zahtevati popolnejše elaborate ukrepov, ki jih v tej 
zvezi predvidevajo podjetja; 

— da bo potrebno temeljiteje proučiti situacijo v podjetjih, pri katerih 
se pri prehodu na skrajšani delavnik kažejo določeni negativni rezultati ter 
priporočiti organom samoupravljanja ustrezne ukrepe, da se stanje popravi; 

— da naj v prihodnje Gospodarska zbornica SR Slovenije postane v večji 
meri organizator in nosilec proučevanja pogojev za prehod na skrajšani de- 
lavnik in posrednik pridobljenih izkušenj na tem področju; v tej zvezi naj 
v večji meri sodeluje z ustreznimi strokovnimi institucijami, zavodi, ki se 
bavijo z organizacijo dela, proučevanjem produktivnosti dela in izpopolnje- 
vanjem tehnologije ter strokovnimi društvi ekonomistov in tehnikov in rezul- 
tate proučevanj tudi posreduje delovnim organizacijam, komisijam in drugim 
zainteresiranim organom in organizacijam; 

— da je za uspešen prehod na skrajšani delavnik pomemben postopen 
prehod podjetij na skrajšani delovni čas, ker ta oblika v večji meri zagotavlja 
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možnost pravočasnega preprečevanja in odstranjevanja težav, ki se lahko kljub 
dobro izdelanemu elaboratu ukrepov vedno pojavijo; to velja zlasti za večje 
delovne organizacije, kjer je še toliko težje uskladiti in uveljaviti začrtane 
organizacijske ukrepe in tehnološke izboljšave; 

— da je potrebno pri razporeditvi skrajšanega delovnega časa upoštevati 
ne samo želje članov kolektiva, temveč tudi in predvsem zahteve tehnologije 
proizvodnje in pri tem težiti za čim boljšim izkoriščanjem obstoječih kapacitet; 
v tej zvezi bo potrebno temeljiteje proučiti uvajanje skrajšanega delavnika 
s sistemom prostih sobot in v večji meri upoštevati druge oblike skrajševanja 
delovnega časa, med drugim tudi delovnega dneva; 

— da je potrebno opozoriti občinske komisije za delovni čas in občinske 
skupščine, da v zvezi s prehodom na skrajšani delovni čas temeljiteje proučijo 
vse probleme v družbenih službah in storitvenih dejavnostih, ki se zaradi 
novih pogojev življenja zaposlenih, ob širšem uvajanju skrajšanega delavnika, 
bodisi na novo pojavljajo ali pa samo zaostrujejo. Problematiko otroškega 
varstva, družbene prehrane in drugih oblik pomoči družini, zdravstva, šolstva, 
lokalnega prometa, gostinstva, trgovine, komunalnih storitev itd., bodo morale 
komune v večji meri obravnavati kot faktorje, ki vplivajo na zvišanje delovne 
storilnosti, ne pa jih obravnavati izolirano, ločeno od problemov gospodarstva. 

2e doseženo število podjetij, ki so bodisi na zvezni ali pa republiški listi 
gospodarskih organizacij, v katerih poteka preizkusno uvajanje skrajšanega 
delavnika in težnja po naglem širjenju tega števila podjetij ter nujnost teme- 
ljitejšega in vsestranskega proučevanja pridobljenih izkušenj, kaže, da te naloge 
v bodoče ne bo mogla več opravljati sama komisija Izvršnega sveta za delovni 
čas, oziroma republiški sekretariat za delo. V tej zvezi je treba poudariti po- 
trebo po večji angažiranosti zbornice in to predvsem kot organizatorja pro- 
učevanj in posrednika pridobljenih izkušenj. Tudi resorni sekretariat Izvršnega 
sveta ter zavodi oziroma institucije, ki se bavi jo s proučevanjem produktivnosti 
in uvajanjem sodobne organizacije dela bodo morali bolj sodelovati pri pro- 
učevanju in reševanju te problematike. Prav tako so izredno pomembna pri- 
zadevanja sindikatov za pravilno usmerjanje delovnih kolektivov k vsestran- 
skim in temeljitejšim pripravam ter za preprečevanje raznih tendenc neeko- 
nomskega in kampanjskega obravnavanja prehoda na skrajšani delavnik. 

St.: 14-6/64 
Ljubljana, 8. 12. 1964 

Predsednik Predsednik 
odbora za delo in socialno zavarovanje začasnega odbora za proučevanje 

Janez Japelj 1. r. produktivnosti dela in zaposlovanja 
Andrej Lah 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Začasni odbor za varstvo kulturnih 

spomenikov in naravnih znamenitosti 

POROČILO 
o problemih spomeniškega varstva v SR Sloveniji 

Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za varstvo kulturnih spome- 
nikov in naravnih znamenitosti je na sejah dne 29. 10. in 8. 12. 1964 razpravljal 
o problemih spomeniškega varstva ter na osnovi gradiva, ki sta ga pripravila 
Republiški sekretariat za kulturo in prosveto* in Društvo konservatorskih de- 
lavcev Jugoslavije — podružnica za Slovenijo ter razprave, v kateri so sodelo- 
vali tudi predstavniki spomeniško varstvenih ustanov, ugotovil naslednje: 

Spomeniško varstveno službo opravljajo v Sloveniji na osnovi določil 
zveznega in republiškega zakona za varstvo kulturnih spomenikov: Republiški 
zavod za spomeniško varstvo ter pet medobčinskih in dva občinska tovrstna 
zavoda. 

Ker vsebuje naše kulturno in naravno bogastvo številne zgodovinske, 
arhitekturne, umetnostne, arheološke, etnografske, tehniške in urbanistične 
spomenike ter naravne znamenitosti, potrebuje spomeniško varstvena služba 
številne specializirane strokovnjake, ki pa jih omenjeni zavodi- zaenkrat še 
nimajo. Zaradi tega in vsled nezadostnih finančnih sredstev pa tudi premajhne 
zainteresiranosti družbeno-političnih skupnosti še ni opravljena osnovna naloga 
spomeniško varstvene službe, to je registracija kulturnih spomenikov in narav- 
nih znamenitosti. 

Medtem ko so nekateri najpomembnejši kulturni spomeniki že zaščiteni 
(v zadnjih treh letih je bilo izvedenih samo s pomočjo sklada za pospeševanje 
kulturnih dejavnosti SR Slovenije 35 pomembnejših spomeniško varstvenih 
akcij), postajajo vse bolj pereče zahteve za zaščito tistih spomenikov, ki imajo 
lokalni ali regionalni pomen. Vprašanje pa se zaostruje še posebej v naglo na- 
stajajočih novih urbanističnih aglomeracijah, kjer številni urbanistični in drugi 
posegi vse premalo upoštevajo varstvo in funkcionalno vraščanje kulturnih 
spomenikov ter zaščito narave in naravnih znamenitosti. 

Povezanost spomeniško varstvenih zavodov in služb z drugimi organi in 
organizacijami ni zadostna. Premajhna obveščenost javnosti o dosedanjih uspe- 
hih, pomenu in nalogah spomeniškega varstva pa ni imela za posledico samo 
dostikrat neupravičeno zapostavljanje glede finančne skrbi in druge materialne 
pomoči tem zavodom, ampak tudi premajhno upoštevanje spomeniškega varstva 
nasploh. 

Po mnenju članov odbora naj bi na osnovi omenjenih ugotovitev upoštevali 
pri sestavi spremenjenega republiškega zakona za varstvo kulturnih spomeni- 
kov in perspektivnega načrta razvoja kulture in prosvete ter pri sestavi drugih 
aktov, predvsem pa v neposrednih dejavnostih vseh prizadetih, naslednja 
osnovna stališča in naloge: 

* Gradivo je v dokumentaciji Skupščine SRS registrirano pod št. 63-4/64 
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1. Spomeniško varstvo ter zaščita narave in naravnih znamenitosti sta tisti 
del osnovne kulturne dejavnosti, ki ga morajo občine v skladu z novim zako- 
nom o financiranju družbeno-političnih skupnosti zagotoviti iz rednih sredstev 
proračunov in s pomočjo dopolnilnih sredstev republike, v primerih ko jim 
lastna sredstva ne zadoščajo. To pa še ne obvezuje občin, da ustanavljajo 
samostojne zavode, če varstvo spomenikov na svojem območju pogodbeno zago- 
tove z uslugami in stalno skrbjo obstoječih zavodov za spomeniško varstvo. 

2. Spomeniško varstvo bo uspešno zadovoljevalo kulturne in druge potrebe 
občanov le, če bo opravljalo svoje naloge v celoti: od odkrivanja preko re- 
gistracije in restavracije kulturnih spomenikov, do njihovega funkcionalnega 
vključevanja v široki publiki pristopno okolje. Zato se mera ta javna služba 
in njen strokovni kader še trdneje in smotrneje povezati z občani, delovnimi 
organizacijami ter ustreznimi organi in organizacijami, tako glede financiranja 
zaščitnih akcij, kot glede uporabe in varstva spomeniških objektov. 

3. Glede mreže zavodov, ki pokriva ozemlje Slovenije, naj se prouči, če 
jo je treba še nadalje širiti, ali pa je spomniško varstveno službo možno uspešno 
organizirati s kombiniranim delom pooblaščenih strokovnjakov kot uslužbencev 
pristojnih organov občinske skupščine in strokovnjakov republiškega ali ustrez- 
nega nacionalnega zavoda. Ob občutnem pomanjkanju strokovnjakov pa je treba 
vsekakor stremeti k večji strokovni integraciji spomeniško varstvene službe 
v republiškem zavodu. 

4. Ker novi ureditveni načrti vse premalo upoštevajo zgodovinsko urba- 
nistične karakteristike naselij, naj sestavljalci teh načrtov in programov do- 
sledneje in pravočasno upoštevajo tudi potrebe spomeniškega varstva. To velja 
še posebej za naselja, za katera je treba že v bližnji bodočnosti sestaviti ome- 
njene načrte in za tista manjša naselja, ki imajo posebno pomembna zgodo- 
vinska jedra in spomenike. 

5. Več pozornosti kaže posvetiti varstvu premičnih kulturnih spomenikov, 
saj jih je od približno 600 000 sedaj razstavljenih le okrog 50 000. S predpisi 
in neposrednimi ukrepi je treba še odločneje zajeziti tudi razmeroma pogosto 
prekupčevanje in odnašanje teh predmetov v tujino. 

6. Financiranje spomeniško varstvenih akcij, predvsem pa vzdrževanje re- 
stavriranih spomenikov naj se razširi z rednih občinskih in republiških pro- 
računskih sredstev tudi na druge oblike zbiranja sredstev, kot so stanovanjski 
in komunalni skladi, soudeležba investitorjev, sredstva skladov za turizem, 
sredstva skladov za negospodarske investicije in podobno. Prouče naj se tudi 
možnosti samofinanciranja večjih urejenih spomeniških objektov. 

7. S smotrno propagando in večjo publiciteto uspehov ter objektov spome- 
niškega varstva ter dejavnosti institucij in strokovnih organizacij, ki sodelujejo 
v spomeniškem varstvu, naj se seznanja s kulturnim in naravnim bogastvom 
naše domovine ter angažira za zaščito nepremičnih in premičnih spomenikov 
ter za ohranitev naravnih lepot in znamenitosti, čim širši krog občanov. 

Za svojega poročevalca na seji Prosvetno-kulturnega zbora je zbor določil 
poslanca Stojana Batiča. 

St.: 63-4/64 
Ljubljana, 11. 12. 1964 

Predsednica: 
Bernarda Pere 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Začasni odbor za varstvo kulturnih 

spomenikov in naravnih znamenitosti 

POROČILO 
o problemih arhivske službe v SR Sloveniji 

Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za varstvo kulturnih spome- 
nikov in naravnih znamenitosti je na seji dne 8. decembra 1964 obravnaval 
položaj, probleme in perspektive arhivske službe v SR Sloveniji. Člani odbora 
ter prisotni predstavniki arhivskih zavodov so v razpravi ugotovili, da gradivo, 
ki ga je pripravilo- Društvo arhivarjev in posredoval Republiški sekretariat za 
kulturo in prosveto* v celoti natančno ocenjuje dosedanji razvoj, položaj, pro- 
bleme ter perspektive arhivske službe v Sloveniji in lahko služi za vsebinsko 
podlago v pripravi potrebnih zakonskih predpisov. 

S tem v zvezi pa so člani odbora še posebej poudarili, da zahteva naš ne- 
nehen in pospešen razvoj pri vse obšimej šem arhivskem gradivu takojšnje 
neposredne organizacijske, zakonodajne, finančne in druge posege ter ustrezne 
dolgoročne rešitve. Zato je treba spremeniti in dopolniti zastarele predpise ter 
izpopolniti mrežo splošnih arhivov. Nujni pa so tudi drugi ukrepi, ki naj za- 
gotove nemoteno financiranje, ustrezno kadrovsko zasedbo, boljšo tehnično 
opremljenost, koordinacijo in smotrno izkoriščanje arhivske službe. 

V pojmovanju, da je urejena arhivska dejavnost, mimo nedvomne kulturne 
vrednosti, tudi javna služba posebnega družbenega pomena in so jo družbeno- 
politične skupnosti dolžne financirati ter razvijati, se odbor strinja z v ome- 
njenem gradivu neštetimi neposrednimi nalogami glede obveznega čuvanja, 
škartiranja in tehnične varnosti arhivskega gradiva ter ureditve rokov za nje- 
govo predajo v arhivske zavode in glede nujne ureditve neskladnosti v dose- 
danji arhivski mreži. Skupno s tem pa podpira tudi upravičene zahteve za 
ustvaritev temeljnih pogojev za delo, a predvsem za primerne prostorske ka- 
pacitete republiškega in regionalnih arhivov, ki so trenutno kar trikrat 
premajhne. 

Začasni odbor predlaga Prosvetno-kulturnemu zboru, da sprejme gradivo 
»Položaj, problemi in perspektive arhivske službe v SR Sloveniji«, ki ga je 
izdelalo Društvo arhivarjev kot osnovo za razpravo po tej točki dnevnega reda, 
ki naj bi služila kot izhodišče za bodočo obravnavo ustreznih zakonskih pred- 
logov in predloga perspektivnega načrta razvoja kulture in pr os vete v SR 
Sloveniji. 

Začasni odbor je za poročevalca o problematiki arhivske službe na seji 
Prosvetno-kulturnega zbora določil poslanca Daneta Debiča. 

Št.: 63-11/64 
Ljubljana, 10. 12. 1964 

Predsednica: 
Bernarda Pere 1. r. 

* Temeljno gradivo: »Položaj, problemi in perspektive arhivske službe v SR 
Sloveniji« (63-11/64) 

17 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

KULTURNO-PROSVETNI ZBOR 
Začasni odbor za proučevanje varstva 

otrok in mladine 

POROČILO 
o problematiki posebnega šolstva v SR Sloveniji* 

Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje varstva otrok 
in mladine je na seji, dne 3. decembra 1964 obravnaval problematiko posebne- 
ga šolstva v SR Sloveniji in na osnovi gradiva, ki ga je pripravil Republiški 
sekretariat za šolstvo ter razprave ugotovil: 

I. 

V SR Sloveniji je po nepopolnih podatkih 10 000 duševno nerazvitih in za- 
ostalih, 2000 težje duševno in telesno prizadetih ter 12 000 vedensko motenih 
otrok in mladoletnikov. Poleg tega imamo približno 3000 gluhih in hudo na- 

. glušnih, 12 000 govorno in glasovno prizadetih ter 100 slepih otrok in mladolet- 
nikov ter 800 mladih fizičnih invalidov in stalnih bolnikov. V republiki pa je 
43 posebnih šol in zavodov z nekaj manj kot 4700 učenci in gojenci. 

Skrb za čim bolj. primeren in uspešen razvoj, vzgojo, izobrazbo in vklju- 
čevanje v normalno življenje vseh teh otrok in mladoletnikov ima po svoji 
prirodi in v luči z ustavo utrjenih odnosov še poseben družbeni pomen. 

Zal se posebno šolstvo zaradi nerešenih vprašanj ustanoviteljstva, financi- 
ranja pa tudi družbenega priznanja strokovnjakom, ki v njem delajo, do sedaj 
ni razvijal povsem enakomerno in v skladu z ostalim družbenim razvojem in 
materialnimi možnostmi. 

Kljub temu, da se del prizadetih otrok lahko rehabilitira ambulantno in 
kljub neposrednim uspehom v razširitvi mreže posebnega šolstva so še vedno 
pereča vprašanja kapacitet posebnih osnovnih šol ter posebnih šol in zavodov 
za vedenjsko in osebnostno motene otroke in mladoletnike ter ustanov za fi- 
zično invalidno mladino. Nekoliko boljše so, ali pa bodo že v bližnji prihodnosti 
prostorske in druge materialne razmere zavodov za gluho in slepo mladino. 
Vendar primanjkuje prvim in drugim približno 300 ustrezno šolanih strokov- 
njakov, medtem ko število študentov na šolah za te poklice ni zadovoljivo in 
je fluktuacija diplomiranih strokovnjakov velika. 

II. 

Da bi v celoti dosegli humane in praktične smotre posebnega šolstva ter 
prizadetim otrokom in mladoletnikom, primerno stopnji njihovih defektov ali 
motenj, zagotovili habilitacijo vse ob predšolske dobe do vključitve v delo, 

■ naj bi občine kot ustanovitelji ali soustanovitelji posebnih šol in zavodov, re- 
publika kot sofinancer določenih zavodov ter prizadete socialne in zdravstvene 
službe, družbene organizacije in strokovna društva upoštevali naslednja 
osnovna stališča: 

* Temeljno gradivo: »Problematika posebnega šolstva v SR Sloveniji« (61-19/64) 
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1. Kategorizacija in evidenca otrok z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju naj se dosledno izvaja, kljub temu, da še nimamo dovolj razvito mrežo 
ustreznih posebnih šol in zavodov. Da bi to delo opravili pravočasno in za 
prizadete otroke in starše čim manj boleče, sta nujno potrebni ne samo večja 
ekspeditivnost strokovnih komisij, ampak tudi večja koordinacija med temi 
komisijami ter komunalnimi zavodi za socialno in zdravstveno zavarovanje. 

2. Za razširitev mreže posebnega šolstva je treba tako za potrebe občin, 
kot za potrebe republike, izdelati prioritetno lestvico gradenj in adaptacij po- 
sebnih osnovnih šol in šol ter zavodov za vedenjsko in osebnostno motene 
otroke in mladoletnike. Pri tem naj se upoštevajo tudi potrebe za vzgojo in 
varstvo predšolskih debilnih otrok ter prehodnih mladinskih sprejemališč. 

3. Razvijajo in kvalitetno utrdijo naj se tudi ustanove za ambulantno habi- 
litacijo prizadetih otrok in mladoletnikov ter posvetovalnice in šole za starše 
omenjenih otrok. Da bi lahko pospešeno uresničevali tudi zakonska določila 
o oddaji mladoletnih prestopnikov v disciplinske centre, ki jih dosedaj dosledno 
ne izvajamo, naj se v vseh večjih središčih takšni centri odpro. 

4. Občutno pomanjkanje vzgojnih in drugih strokovnjakov v šolah in za- 
vodih za duševno in telesno moteno mladino je treba premagovati, ne samo 
z ustreznim štipendiranjem, ampak tudi z izboljšanjem materialnega položaja 
diplomiranih defektologov in drugih specialistov ter delavcev, ki naj se kaže 
tako v zagotavljanju stanovanj, kot v primernih osebnih prejemkih. Družbeno 
priznanje dela omenjenim strokovnjakom in njihovim strokovnim združenjem 
pa naj se' odraža tudi v večji pomoči organov oblasti, družbenih organizacij in 
vsega okolja, v katerem nastopajo. 

III. 

Začasni odbor za proučevanje varstva otrok in mladine predlaga Prosvet- 
no-kulturnemu zboru, da sprejme to poročilo in v gradivo Republiškega sekre- 
tariata za šolstvo o problematiki posebnega šolstva v SR Sloveniji vključene 
smernice in predloge ter jih skupno z razpravo na zborovi seji upošteva ob 
priliki, ko bo razpravljal o soglasju k družbenemu planu SR Slovenije za leto 
1965 in sedemletnem načrtu družbenega razvoja. S temi smernicami in stališči 
pa naj se seznanijo tudi občinske skupščine ter pristojne družbene službe in 
zavodi za socialno in zdravstveno zavarovanje. 

St.: 61-19/64 
Ljubljana, 8. 12. 1964 Predsednica: 

Sonja Sardoč 1. r. 

PREDLOG SKLEPOV 
Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije o založništvu 

in knjižničarstvu 

Prosvetno-kultumi zbor Skupščine SR Slovenije je na sejah dne 18. no- 
vembra in 18. decembra 1964 obravnaval založništvo in knjižničarstvo ter pri 

tem ugotovil: 
Z naraščajočo proizvodnjo knjig rastejo tudi vsebinski in materialni proble- 

mi tako v proizvodnji kot pri prodaji in širjenju knjig. Ti problemi se kažejo 
17* 
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zlasti v strukturi in ceni knjig. Del s področja znanstvene, strokovne in poučne 
literature je premalo. Cena knjige je relativno visoka, avtorski honorarji so 
nestimulativni, založbe pa poslujejo v pogojih minimalne akumulativnosti. Izvoz 
knjig iz Slovenije ovira pomanjkanje deviznih sredstev in njihovo centralizirano 
dodeljevanje kot tudi preveč centralizirano poslovanje avtorske agencije. 

Knjigotrštvo je v Sloveniji slabo razvito, knjigarn je malo, pa še te se 
morajo večinoma ukvarjati s prodajo drugega trgovskega blaga, ker bi sicer 
ne dosegle primernih dohodkov. Modernejše oblike plasmaja knjige si počasi 
in težko utirajo pot. 

■ • Sklad SRS za pospeševanje založniške, časopisne, knjigotrške in tiskarske 
dejavnosti je uspešno vplival na proizvodnjo in strukturo knjige, usmerjal in 
spodbujal založniško dejavnost, hkrati pa vplival tudi na pocenitev zlasti ne- 
katerih zvrsti literature. 

Knjižničarstvo v Sloveniji se je po osvoboditvi hitro razvijalo; ustanovlje- 
nih je bilo precejšnje število ljudskih, strokovnih in znanstvenih knjižnic. 
Kljub temu pa primerjava kvalitete rasti knjižničarstva z ostalim družbenim 
razvojem ne kaže ugodnega stanja. Knjižničarstvo tiči še vedno v tradicionalnih 
knjižničarskih okvirih, je na nizki strokovni ravni, nima trdnega sistema med- 
sebojnega sodelovanja knjižnic in je v slabem materialnem položaju. Zakon 
o knjižnicah iz leta 1961, ki je dal osnovo za urejanje knjižnic v SR Sloveniji, 
se prepočasi spolnjuje, saj je doslej le 30 občin imenovalo matične knjižnice 
in le 12 od teh ima za to predpisane pogoje. Večina strokovnih in znanstvenih 
knjižnic, ki je v sestavu drugih delovnih organizacij, ni dovolj jasno usmerjenih 
in premalo sodelujejo med seboj. Šolske knijžnice niso prilagojene šolski re- 
formi. Knjižnice kupujejo izredno malo knjig. Zaradi naštetih vzrokov se 
knjižnice zelo težko vključujejo v izobraževalni sistem, kulturo-vzgojno živ- 
ljenje in raziskovalno delo. 

Za pospešitev razvoja založništva in knjižničarstva je Prosvetno-kulturni 
zbor na podlagi 153. člena ustave SR Slovenije in 5. člena svojega začasnega 
poslovnika sklenil: 

I. 

1. Da bi dosegli večje število, ustreznejšo strukturo in pristopnejšo ceno 
izdanih knjig, bo treba izboljšati materialni položaj slovenskega založništva. 
K temu lahko največ prispeva modernizacija tiskarn in papirne industrije; pri 
tem naj pomagajo tudi gospodarske zbornice, banke in strokovna združenja. 
Poleg tega lahko pomembno vpliva na razvoj tudi večje sodelovanje med za- 
ložbami, zlasti pri usklajevanju programov in pripravi skupnih akcij, kot tudi 
tesnejša povezava založb z znanstvenimi in strokovnimi institucijami ter društvi 
in obratno. . .... 

2. Založbe naj s sprotnim prilagajanjem avtorskih honorarjev stimulirajo 
književno ustvarjalnost. Zlasti naj povečajo honorarje na področjih znanstvene, 
strokovne in poučne literature. Honorarji naj se glede na kvaliteto napisanih 
del ustrezno diferencirajo. 

3. Posebno skrb in podporo je treba posvetiti pripravi in izdaji cenenih 
in množičnih knjig ter zbirk. 

4. Pristojni republiški organi naj s Skupnostjo PTT podjetij proučijo 
možnost znižanja poštnih pristojbin za propagando in razpošiljanje knjig. 

5. Razen založb naj tudi občinske skupščine sodelujejo pri razširitvi in 
modernizaciji knjigotrške mreže. Poleg ustanavljanja knjigarn naj se širi tudi 
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modern način propagande in plasmaja knjig z uvajanjem prodaje po kioskih, 
s kolportažo in na samopostrežni način. 

6. Propaganda in prodaja knjig naj postaneta široka kulturna akcija, pri 
kateri naj sodelujejo tudi šole, kulturne organizacije in društva. Poleg tega, 
da naj v bodoče dnevni in periodični tisk intenzivneje širi in popularizira za- 
nimanje za knjigo, bi bilo treba tudi proučiti možnost izdajanja časnika, ki bi 
omogočil reden in aktualen pregled knjižnega trga širokemu krogu bralcev. 

7. Zaradi kulturne pomembnosti naj uvoz in izvoz knjige dobita v zunanje- 
trgovinski dejavnosti posebno mesto. Poslovanje pri uvozu in izvozu knjige, 
zlasti pa dodeljevanje sredstev naj se decentralizirata. 

8. Pri naporih za izboljšanje kadrovske sestave v knjigotrštvu in knjižni- 
čarstvu je treba takoj podpreti študij na pedagoški akademiji in nuditi ustrezno 
pomoč pri specializaciji kadrov v inozemstvu. 

9. Hitrejši in večji razmah je treba omogočiti proizvodnji, prodaji in izpo- 
soji gramofonskih plošč, ki služijo potrebam vzgoje in izobraževanja pri pouku 
tujih jezikov ter spoznavanju literarnih in glasbenih del. 

10. Sklad za pospeševanje založniške, časopisne, knjigotrške in tiskarske 
dejavnosti naj v prihodnje podpira predvsem širše založniške akcije in edicije, 
ki so splošno-družbenega in nacionalnega pomena. Spodbuja naj tudi angaži- 
ranje sredstev drugih zainteresiranih organizacij in ustanov. 

II. 

1. Knjižničarstvo spada v temeljno kulturno dejavnost in je tesno povezano 
s šolo in drugimi oblikami izobraževanja mladine in odraslih; zato mu je treba 
zagotoviti ustrezne pogoje za razvoj v sleherni občini. 

2. Podrobneje naj se določijo kriteriji in pogoji za imenovanje matičnih 
knjižnic. Kjer trenutno ni pogojev, naj občinske skupščine določijo najbližjo 
urejeno knjižnico izven svojega območja, da bo začasno prevzela opravljanje 
nalog matične knjižnice. 

3. V knjižnicah naj se hitreje uresničuje načelo dohodka ter s tem raz- 
vija samouprava in ureja njihov materialni položaj. Pogodbeno financiranje 
programov naj zagotovi dejavnost knjižnic in ustrezne osebne dohodke knjiž- 
ničarjev. 

Za gradnjo in opremo knjižnic in čitalnic je treba omogočiti najemanje 
posojil. Občutno je treba povečati tudi sredstva za odkup knjig s strani knjižnic. 

4. Delovne organizacije, ki imajo strokovne in znanstvene knjižnice, naj 
poskrbe, da bo njihova dejavnost registrirana ter sistematično povezana z vse- 
binsko sorodnimi knjižnicami na posameznih področjih; pospešujejo naj tudi 
njihovo medsebojno sodelovanje. 

5. Knjižnice v šolah naj postanejo pomemben sestavni del vzgojno-izobra- 
ževalnega procesa ter naj s svojim delovanjem prispevajo k uresničevanju 
šolskih reformnih prizadevanj. Večje šole naj imajo v knjižnicah posebnega 
knjižničarja-pedagoga, ki naj skrbi za redno strokovno delovanje knjižnice. 

Razviti bi bilo treba republiško pedagoško knjižnico, ki bi povezovala peda- 
goške knjižnice po šolah in drugih izobraževalnih institucijah. 

6. Društvo bibliotekarjev, matična služba, knjižnice, šole in delovne orga- 
nizacije, ki nimajo lastne knjižnice, naj z medsebojnim sodelovnjem uravna- 
vajo nakup in dotok knjig ter medsebojno obveščanje in izposojo. Posamezna 
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strokovna opravila, ki so skupna vsem knjižnicam, oziroma knjižnicam po 
posameznih zvrsteh, naj opravljajo koordinirano in v ta namen osnujejo skupne 
službe. 

7. Zaznaven razmah knjižničarstva bo mogoče le z občutnejšim dotokom 
in šolanjem strokovnih kadrov. Občinske skupščine in delovne organizacije 
naj štipendirajo interesente za šolanje na pedagoški akademiji, republiški or- 
gani pa naj se zavzamejo za specializacijo na domačih visokih šolah in v tujini. 

8. Skupščini SR Slovenije naj se predloži spremenjeni in dopolnjeni zakon 
o knjižnicah; družbeno-politične skupnosti in delovne organizacije pa naj za- 
gotove njegovo čimprejšnje in popolno uresničenje. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 
o obravnavi problematike kadrov v zdravstvu in socialnem varstvu 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora je s skupino poslancev tega zbora in ob sodelovanju nekaterih 
zunanjih gostov na sejah dne 4., 10. in 14. 12. 1964 obravnaval problematiko 
kadrov v zdravstvu in socialnem varstvu. 

Osnova za razpravo je bilo gradivo »Analitični pregled kadrovske pro- 
blematike na področju zdravstva v SR Sloveniji«, ki ga je Skupščini predlo- 
žil Republiški sekretariat za zdravstvo in »Informacija o kadrih v socialnem 
varstvu«, ki jo je Skupščini predložil republiški sekretariat za socialno vsfrstvo.* 

I. Kadri v zdravstvu 

Ugotovljeno je bilo, da občutno primanjkuje zdravnikov, tako za delo v 
bolnišnicah, za raziskovalno delo, predvsem pa za delo v osnovni zdravstveni 
službi. Rešitev je v večjem dotoku novih kadrov, zaradi česar je treba raz- 
širiti učno bazo Medicinske fakultete v Ljubljani. Odbor je mnenja, da ne bi 
bila umestna razširitev učne baze medicinske fakultete na Maribor, ker je 
treba prvenstveno rešiti vprašanje študija v prvih dveh letnikih (teoretični 
predmeti), učna baza v Mariboru pa bi lahko zagotovila le klinični del študija 
medicine, ne pa tudi teoretičnega. Zato je treba v Ljubljani, čimprej zgraditi 
potrebne inštitute, da bi se razširila učna baza Medicinske fakultete v Ljub- 
ljani za teoretične predmete. Za razširitev učne baze za klinični del študija 

* Gradivo je dokumentirano pri Skupščini SRS pod št. 117-4/64. 
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medicine je treba vključiti v učno bazo te fakultete tudi bolnico »Dr. Petra 
Držaja« in vojaško bolnico v Ljubljani. Razširitev učne baze zahteva tudi 
povečano skrb za večji priliv pedagoškega kadra, ki ga je treba materialno 
bolje stimulirati. 

Razlog za občutno pomanjkanje zdravnikov v osnovni zdravstveni službi 
je predvsem v tem, ker se mladi zdravniki neradi odločajo za delo v tej službi. 
Ne čutijo se namreč dovolj usposobljeni za samostojno in odgovorno delo na 
terenu in ker je kader v tej službi preobremenjen. Zato se večina mladih 
zdravnikov odloča za specializacijo. 

Odbor je mnenja, da študij medicine in enoletni staž v obliki, kot se 
izvaja, ne dajeta dovolj praktičnega znanja. Zato je treba program študija me- 
dicine prilagoditi profilu zdravnika za delo v osnovni zdravstveni službi in 
rešiti vprašanje staža. Staž mora biti organiziran in se mora izvajati po dolo- 
čenem programu. Organizacijo staža naj prevzame Medicinska fakulteta. Da 
bi se zdravnik bolje usposobil za samostojno delo na terenu, naj se prouči 
možnost ponovne uvedbe profila sekundarija. To vprašanje naj proučita medi- 
cinska fakulteta in Slovensko zdravniško društvo. 

Podiplomsko izpopolnjevanje zdravnikov je slabo organizirano, oziroma 
se ne izvaja, zaradi česar zdravniki spričo preobremenjenosti v osnovni zdrav- 
stveni službi nimajo možnosti za nadaljnje strokovno izpopolnjevanje. Za za- 
gotovitev nadaljnje strokovne rasti zdravnikov v osnovni zdravstveni službi 
in za izboljšanje zdravstvenega varstva občanov je treba s predpisom določiti 
obvezno podiplomsko izpopolnjevanje zdravnikov ter v ta namen proučiti 
vprašanje eventualne nadomestitve terenskih s hospitalnimi zdravniki. Odbor 
meni, da problema kadrov v osnovni zdravstveni službi ni mogoče reševati 
z administrativnim omejevanjem števila specialistov. 

Ni rešeno vprašanje, kateri zdravstveni zavodi naj imajo superspeciali- 
stične ambulante in kakšne. Zato naj republiški zdravstveni center to vprašanje 
prouči ter zaradi racionalnega izkoriščanja materialne in kadrovske baze določi 
ustrezne normative. 

2e nekaj let je čutiti zastoj v razvoju obratnih ambulant in v pogledu 
preventivne dejavnosti na področju medicine dela. Obratne ambulante so danes 
v bistvu kurativne zdravstvene ustanove, čeprav bi njihovo težišče dela moralo 
biti v preventivni dejavnosti. Primanjkuje namreč ustrezno usposobljenih 
kadrov z visoko in višjo izobrazbo. Odbor je mnenja, da bi večje samostojne 
obratne ambulante morale imeti specialiste oziroma zdravnike, usposobljene 
za medicino dela. V pogledu izpopolnjevanja zdravnikov za delo v obratnih 
ambulantah so bili z organizacijo seminarjev že doseženi vidni uspehi, ter je 
treba s strokovnim izpopolnjevanjem visokega in višjega kadra nadaljevati 
tudi v bodoče. Odbor ponovno poudarja potrebo po čimprejšnji ustanovitvi 
katedre za medicino dela pri Medicinski fakulteti v Ljubljani. Ker so za ustano- 
vitev te katedre podani materialni in kadrovski pogoji, naj medicinska fakul- 
teta poskrbi, da bi katedra začela z delom jeseni 1965. 

Odbor je mnenja, da je Zavod SRS za zdravstveno in tehnično varnost kot 
republiški center za področje medicine dela odgovoren za organizacijo in razvoj 
medicine dela v Sloveniji, zaradi česar naj z Zavodom SRS za zdravstveno 
varstvo prouči in izdela sistem organizacije medicine dela. 

Stanje kadrov v sanitarni inšpekciji je izredno kritično, tako v pogledu 
kadrov z visoko, višjo in s srednjo izobrazbo. Za dosego večjega priliva kadrov 
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v to službo je treba zagotoviti pogoje za njihovo strokovno rast in za boljšo 
materialno stimulacijo. Odbor meni, da bi se stanje v tej službi izboljšalo, 
če bi sanitarno inšpekcijo ponovno vključili v zdravstvo v okviru zavodov za 
zdravstveno varstvo. 

V razpravi o srednjem medicinskem1 kadru je bilo ugotovljeno, da je pred- 
vsem pereče vprašanje medicinskih sester s srednjo izobrazbo. Učna baza za 
šolanje medicinskih sester je nezadostna. Odbor ponovno poudarja potrebo po 
vsakoletnem vpisu dijakov v srednje šole za medicinske sestre v Celju, Piranu 
in Novi Gorici in po ustanovitvi srednje šole za medicinske sestre v Ljubljani. 
Proučiti je treba tudi možnost ustanovitve take šole v Zasavju in v Slovenj 
Gradcu. 

Odbor je odločno proti ponovni ustanovitvi bolničarskih šol, ker bi to 
pomenilo korak nazaj v pogledu strokovne nege bolnikov. V srednjih šolah 
za medicinske sestre je treba dati večjega poudarka negi bolnikov, zaradi če- 
sar naj republiški zdravstveni center izvrši revizijo učnega programa teh šol. 
Negi bolnikov morajo dati ustrezno mesto tudi zdravstveni zavodi, ki morajo 
zagotoviti, da bo to delo opravljal le strokovni kader, ki ga je treba primerno 
stimulirati. Treba je točno opredeliti delokrog teh kadrov, hkrati pa tudi 
revidirati sistemizacijo delovnih m'est v zdravstvenih zavodih. 

Odbor ugotavlja, da je odstotek dijakov v srednjih medicinskih šolah, ki 
prejemajo štipendije, zelo majhen. To kaže na nepravilno kadrovsko politiko 
zdravstvenih zavodov, ki kljub občutnemu pomanjkanju srednjega medicin- 
skega kadra ne iščejo rešitev v večjem štipendiranju kadrov. 

V zobozdravstvu primanjkuje zobnih terapevtov, predvsem pa zoboteh- 
nikov. Sedanje razmerje zobni terapevt : zobozdravnik ne zadovoljuje. Zaradi 
težjih delovnih pogojev, nesamostojnosti dela in neustrezne moralne in mate- 
rialne stimulacije se dogaja, da zobotehniki zapuščajo svoj poklic in se šolajo 
za zobne terapevte. Tendenca nadaljnjega šolanja zobozdravnikov je sicer 
pozitivna, kajti terapevt, ki je hkrati zobotehnik, je odlična zobozdravstvena 
moč, zaradi ogromnega pomanjkanja zobotehnikov pa je treba ustvarjati po- 
goje za večji dotok kadrov. Odbor ponovno poudarja potrebo po ustanovitvi 
zobotehnične srednje šole v Mariboru, ki naj začne z delom že jeseni 1965. 

Število farmacevtov zadošča, stremeti pa je za tem, da se vzporedno z 
večanjem števila tega kadra, povečuje tudi število farmacevtskih tehnikov, 
da bo doseženo razmerje med obema profiloma v odnosu 1 :1, kar je primerno 
za normalno funkcioniranje farmacevtske službe. Odbor se ne strinja z ugo- 
tovitvijo v gradivu, da bi glede na tendenco upada magistralnih zdravil bilo 
potrebno zaposliti v lekarnah več tehnikov kot farmacevtov. Sedanje stanje 
v proizvodnji in preskrbi z zdravili zahteva namreč ustrezno substituiranje 
zdravil, kar pa lahko izvajajo le kadri z visoko izobrazbo. 

Studijski programi jugoslovanskih farmacevtskih fakultet so različni in 
jih je treba primerno uskladiti. Program študija na farmacevtskem oddelku 
Fakultete za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani je prilagojen potrebam 
kadra za lekarniško službo, deloma pa tudi potrebam kadrov za delo v labora- 
torijih zdravstvenih zavodov in kemo-farmacevtske industrije. Odbor meni, 
da je treba dati v učnem programu tega oddelka še večji poudarek biokemiji, 
analitični kemiji, bromatologiji in industrijski tehnologiji, da bodo farmacevti 
usposobljeni tudi za delo izven lekarniške službe. 
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II. Kadri v socialnem varstvu 

Vprašanje kadrov je eno izmed osnovnih vprašanj na področju socialnega 
varstva in ga po pomembnosti lahko enačimo z vprašanjem materialne baze. 
V zadnjih letih sicer beležimo znaten napredek v izobraževanju kadrov za delo 
v socialnem varstvu, stanje kadrov pa je še vedno nezadovoljivo. Občutno 
primanjkuje strokovnega kadra, zlasti socialnih delavcev in to predvsem v 
občinskih upravnih organih socialnega varstva in v centrih za socialno delo. 
Podatek v gradivu, da je zasedba sistemiziranih delovnih mest skoraj 100-od- 
stotna, zamegljuje dejansko stanje, ki je izredno kritično. Sistemizacija namreč 
ne ustreza dejanskim potrebam. Podrobnejše analize delovnih mest kažejo, 
da je sistemiziranih premalo delovnih mest oziroma da je sistemizacija do 
konca napeta. Zato se nekatere zakonite naloge le formalno, oziroma sploh 
ne izvršujejo, otežkočeno pa je tudi stalno in sistematično spremljanje določenih 
problemov in strokovno opravljanje nalog. Torej je treba proučiti sistemizacijo 
delovnih mest in jo prilagoditi dejanskim potrebam. Republiški sekretariat 
za socialno varstvo naj prouči klasifikacijo delovnih mest in profile potrebnih 
kadrov za opravljanje določenih strokovnih nalog. 

Izobrazbena struktura zaposlenih je nezadovoljiva, predvsem v upravnih 
organih socialnega varstva pri občinskih skupščinah. Sistemizirana delovna 
mesta za kadre z visoko in višjo izobrazbo zasedajo kadri s srednjo in nižjo 
izobrazbo. Zaradi tega ti kadri niso v stanju dajati občinskim skupščinam 
iniciative za širše izvajanje socialnovarstvenih nalog in tudi niso sposobni 
utemeljevati in zagovarjati konkretno urejanje socialnovarstvenih vprašanj. 
Zaradi utesnjenosti v ozke občinske upravne okvire tudi niso sposobni, da bi 
v sodelovanju z drugimi organi in organizacijami izvajali širše akcije, ki jih 
narekujeta dejansko stanje in družbenoekonomski razvoj. Tako stanje nare- 
kuje občinskim skupščinam, da posvetijo vso pozornost vprašanju strokovnih 
kadrov za delo v socialnem varstvu. Ugotoviti morajo realne sedanje in per- 
spektivne potrebe po teh kadrih ter pripraviti program za štipendiranje social- 
nih delavcev. Pri tem naj upoštevajo, da je delo, ki ga opravljajo socialni 
delavci, prav tako pomembno kot delo prosvetnih, zdravstvenih in drugih de- 
lavcev, saj gre za reševanje problemov najbolj intimnega značaja, zaradi česar 
ne more biti vseeno, kdo to delo opravlja. 

Socialni delavci se neradi odločajo za zaposlitev v socialnem varstvu, saj 
je zaposlenih izven socialnega varstva 57 °/o vseh socialnih delavcev. Razlog 
je v neustreznem nagrajevanju teh delavcev in v preobremenjenosti. Osebni 
dohodki delavcev v socialnem varstvu so v primerjavi z osebnimi dohodki 
drugih delavcev z enako izobrazbo in tudi V primerjavi z dohodki socialnih 
delavcev izven socialnega varstva, občutno nižji. Občine namreč različno vred- 
notijo službo socialnega varstva, kar se odraža v zapostavljenosti te službe 
v odnosu na druge službe. Odbor poudarja, da je treba tudi socialnim delavcem 
povsod zagotoviti ustrezne delovne pogoje in osebne dohodke. 

Od leta 1961 se naglo dviga odstotek srednješolcev, ki se vpisujejo na 
višjo šolo za socialne delavce; letos jih je že 90 %. Glede na to, da prihaja 
na šolo mlad kader, ki ni dovolj seznanjen z delom socialnega delavca, ki je 
samostojno in odgovorno ter zahteva določen smisel za ta poklic, odbor meni, 
naj šola za socialne delavce čimprej izdela ustrezno metodo za testiranje štu- 
dentov ob sprejemu na šolo. To testiranje pa ne sme služiti administrativnemu 
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omejevanju vpisa študentov, temveč pravilni izbiri študentov za ta poklic in 
v obliki svetovanja študentom. 

Odbor je mnenja, da ne bi bilo umestno določiti najnižje starostne meje 
za vpis na višjo šolo za socialne delavce, o čemer razmišljajo organi šole. Dolo- 
čitev starostne meje na najmanj 20 let ne bi bila v skladu z načelom konti- 
nuiranega šolanja, pa tudi vpis na šolo bi se bistveno zmanjšal, saj marsikateri 
srednejšolec, ki bi se odločil za ta poklic, ne bi čakal nekaj let za vpis na šolo. 
Tako bi se dogajalo, da bi na to šolo prihajal slabši kader, ki drugje ni uspel. 

V pogledu predvidenega podaljšanja študija na višji šoli za socialne de- 
lavce za eno leto je odbor mnenja, da zahteva to vprašanje temeljite proučitve. 
Podaljšanje študija za eno leto bi bilo utemeljeno le v primeru, če bi to leto 
pomenilo praktični del študija na terenu, na osnovi določenega programa in 
pod vodstvom šole in če bodo zagotovljeni pogoji, da bo študent v tem letu 
diplomiral. Odbor namreč ugotavlja, da visok odstotek absolventov te šole di- 
plomira šele nekaj let po končanem študiju. Vzrok je v njihovi takojšnji zapo- 
slitvi oziroma vrnitvi na delo, preobremenjenosti v službi in v okolnosti, da 
diplomske naloge zahtevajo od absolventa preveč operativno-tehničnega dela. 
Zato je treba sistem šolanja socialnih delavcev oblikovati tako, da bi študentje 
diplomirali hkrati z zaključkom šolanja. 

Odbor ugotavlja, da je zelo malo socialnih delavcev položilo strokovne 
izpite. Vzrok je v tem, ker nagrajevanje uslužbencev, ki so že opravili strokovni 
izpit, ni stimulativno v primerjavi s tistimi, ki strokovnega izpita nimajo, in 
ker je izpitni program preveč upravno-pravno in administrativno usmerjen, 
premalo pa prilagojen stroki socialnega delavca. 

Odbor pozitivno ocenjuje prizadevanja višje šole za socialne delavce v po- 
gledu strokovnega izpopolnjevanja kadrov, ki delajo v socialnem varstvu, meni 
pa, da se mora šola v bodoče pretežno usmeriti v podiplomsko strokovno iz- 
popolnjevanje svojih diplomantov. Organizacijo strokovnega izpopolnjevanja 
ostalih kadrov, ki delajo v socialnem varstvu, naj prevzamejo centri za socialno 
delo. 

Razvoj socialnega varstva narekuje tudi potrebo po socialnih delavcih z 
visoko izobrazbo. V naši državi nimamo visoke šole za socialne delavce, čeprav 
je bila pobuda za ustanovitev take šole že večkrat sprožena in je tudi izdelan 
koncept učnega programa. Do realizacije te ideje ni prišlo zaradi pomanjkanja 
pedagoških kadrov za strokovne predmete. Odbor je mnenja, da bi bilo ob 
večjih prizadevanjih in v sodelovanju s SR Hrvatsko možno najti tozadevno 
rešitev. 

Odbor ponovno poudarja potrebo po ustanovitvi republiškega zavoda za 
socialna vprašanja, katerega naloga bi bila med drugim, da proučuje potrebe 
po ustreznih profilih kadrov v socialnem varstvu in sistem šolanja ter izpo- 
polnjevanja socialnih delavcev vseh stopenj. 

Društvo socialnih delavcev, katerega dejavnosti doslej ni bilo čutiti, bi 
moralo v pogledu strokovnega izpopolnjevanja članov odigrati svojo vlogo. 

Upoštevajoč dejstvo, da dela izven socialnega varstva 57% vseh socialnih 
delavcev ter da je večina le-teh zaposlena v gospodarskih organizacijah, odbor 
predlaga, naj Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije prouči problematiko 
teh in drugih kadrov, ki so vključeni v kadrovsko-socialne službe v gospodar- 
skih organizacijah. Ker so socialni delavci potrebni in se tudi že zaposlujejo 
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v vzgojnih zavodih, naj problematiko teh kadrov prouči tudi Prosvetno- 
kulturni zbor Skupščine SR Slovenije. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanko Minko Kovač. 
Št.: 117-4/64 
Ljubljana, 16. 12. 1964 

Predsednik: 
Dr. Adolf Drolc 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 
o obravnavi problematike raziskovalnega dela na področju zdravstva 

in socialnega varstva 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora je s skupino poslancev tega zbora na sejah dne 4. 11. in 13. 11. 1964 
obravnaval problematiko raziskovalnega dela na področju zdravstva in social- 
nega varstva. 

Osnova za razpravo je bilo naslednje gradivo: monografija o raziskovalnem 
delu, ki jo je pripravil Republiški sekretariat za raziskovalno delo in visoko 
šolstvo, raziskovalno delo na področju zdravstva (ki zajema perspektivni pro- 
gram raziskovalnega dela Zavoda SRS za zdravstveno varstvo, Zavoda SRS za 
rehabilitacijo invalidov in problematiko raziskovalnega dela Medicinske fakul- 
tete), osnutek programa raziskovalnega dela na področju socialnega varstva 
za obdobje 1964—1970, poročilo o delu in politiki Sklada Borisa Kidriča in pred- 
log Univerze v Ljubljani za dopolnitev monografije O' raziskovalnem, delu. 

I. 

Izhodišče razprave je bilo*načelo, da raziskovalna dejavnost ni samostojno 
področje, temveč je sestavni del proizvodne oziroma splošne družbene dejav- 
nosti in jo je torej treba obravnavati v takšni povezanosti in medsebojni od- 
visnosti. Zato raziskovalnega dela ni mogoče organizirati in financirati ločeno 
od družbeno-gospodarskega dogajanja. Delovne organizacije na področju go- 
spodarstva in družbenih služb morajo postati nosilci raziskovalnega dela in sode- 
lovati pri njegovem financiranju. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da raziskovalno delo na področju družbenih 
služb zaostaja za raziskovalnim delom v gospodarstvu. Vzrokov za to je več, 
med njimi so najpomembnejši: pomanjkanje ustreznih programov in premajhno 
sodelovanje med organizacijami, ki se ukvarjajo z raziskovalnim delom, ob- 
čutno pomanjkanje zadostno usposobljenih in ustrezno stimuliranih kadrov, ne- 
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izdelan sistem financiranja in organizacije raziskovalnega dela ter neurejena 
dokumentacijska in informacijska služba. 

Odbor je mnenja, da so za raziskovalno delo na področju družbenih služb 
izredno pomembni raziskovalni programi, ker lahko v teh službah le s tehtnimi 
programi nadomestimo pobudo, ki jo raziskovalnemu delu v gospodarstvu daje 
načelo ponudbe in povpraševanja. Da bi bila materialna baza, finančna sred- 
stva in kadri racionalno izkoriščeni, je treba zagotoviti tesno sodelovanje med 
organizacijami, ki se ukvarjajo z raziskovalnim delom in izoblikovanje med- 
sebojno usklajenih programov. Z usklajevanjem programov bi preprečili, da bi 
dvoje ali več organizacij istočasno opravljalo iste raziskave o enakih vprašanjih. 

Kvalitetnejši premik raziskovalnega dela v družbenih službah ni mogoč 
brez številčno zadostnega in strokovno usposobljenega kadra. Zato je treba z 
ustreznim izborom že med šolanjem usmerjati študente, ki imajo veselje in 
smisel za raziskovalno delo, v to dejavnost, po končanem šolanju pa jih s pri- 
merno materialno in moralno stimulacijo zainteresirati za kontinuirano delo 
na tem področju. 

Za uspešno raziskovalno delo na področju družbenih služb je nujno po- 
trebno urediti sistem financiranja. Vsem delovnim organizacijam na področju 
družbenih služb, ki imajo pogoje in se ukvarjajo z raziskovalnim delom, je 
treba omogočiti, da ustvarjajo lastna sredstva za raziskovalno delo. Pri financi- 
ranju programov raziskovalnega dela morajo sodelovati tudi družbeno-politične 
skupnosti, republiški sklad za raziskovalno delo ter drugi družbeni skladi. Od- 
bor je mnenja, da bi vsaka centralizacija sredstev za raziskovalno delo v zvez- 
nem merilu predstavljala korak nazaj v odnosu na že dosežene rezultate v 
naši republiki. 

Uveljavljanje kvalitetnega raziskovalnega dela močno ovira neurejena do- 
kumentacija in informacijska služba. Da bi povečali storilnost raziskovalcev, 
skrajšali roke in zmanjšali stroške raziskav ter dvignili kvaliteto raziskovalnega 
dela, ter kar se da zmanjšali nevarnosti, da se raziskuje nekaj, kar je bilo kjer- 
koli po svetu že raziskano, je treba dokumentacijsko-informacijsko službo orga- 
nizacijsko, materialno in kadrovsko okrepiti. Za posamezna področja, kjer jih 
še ni, je treba ustanoviti dokumentacijske centre, v organizacijah, ki se ukvar- 
jajo z raziskovalnim delom pa dokumenticijske enote. 

Odbor je podrobneje razpravljal o problematiki raziskovalnega dela na 
področju zdravstva in socialnega varstva. 

II. 
Raziskovalno delo na področju zdravstva 

Na področju zdravstva se raziskovalno delo dokaj uspešno razvija, vendar 
zaostaja še vedno za tovrstno dejavnostjo v svetu in tudi za raziskovalnim de- 
lom na drugih področjih pri nas. Predvsem so v zaostanku bazične raziskave, 
dočim smo na področju aplikativnih raziskav, glede na objektivne in subjektivne 
pogoje, uspešno približali raven našega dela svetovnim dosežkom na tem pod- 
ročju. Raziskovalno delo na področju teorije je izredno drago, zato je treba 
v jugoslovanskem merilu doseči večjo koordinacijo in bolj načrtno delovanje, 
da se naloge ne bi duplirale. . 

Na področju medicine so baza za raziskovanje številne medicinske ustanove, 
ki so v ta namen še slabo izkoriščene. Vzrok temu je po eni strani pomanjkanje 
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organizacije, po drugi strani pa tudi pomanjkljiva materialna baza in neza- 
dostna finančna sredstva. Raziskovanje se je doslej razvijalo včasih vse preveč 
stihijsko, dostikrat je bilo usmerjeno v nepomembne stranske probleme, med- 
tem ko so mnogi bistveni problemi ostali neobdelani. Pri izbiri raziskovalnih 
tem namreč izhajajo nekatere ustanove le iz omejenega delovnega področja 
same ustanove, ne pa iz široke medicinsko raziskovalne problematike. Zaradi 
premajhnega sodelovanja in koordinacije med ustanovami prihaja do duplira- 
nja raziskav ter do neracionalnega izkoriščanja raziskovalne opreme in kadrov. 
Zato je nujno potrebno koordinirati in racionalno usmerjati raziskovanje na 
področju medicine. 

Pri programiranju raziskovalnega dela na področju zdravstva se je treba 
orientirati predvsem na nacionalno patologijo ob upoštevanju znanstvenih iz- 
sledkov dorna in v tujini ter upoštevati, da kot majhen narod ne moremo 
opravljati raziskav na široki fronti. 

Glede metodologije raziskovalnega dela je odbor mnenja, da se je treba 
v večji meri orientirati na raziskovalne projekte, ki naj postanejo na področju 
aplikativnih raziskav osnovni sistem dela; le s smotrno postavljenimi projekti 
je mogoče raziskovalno delo na daljšo dobo sistematično usmerjati v perspek- 
tivni razvoj zdravstvene dejavnosti. Opustiti tudi ne smemo individualnih raz- 
iskovalnih tem, ki so potrebne predvsem na področju fundamentalnih raziskav. 

Projekt ne sme biti preširok in mora nakazovati točno formuliran cilj. Tudi 
za formulacije problemov v okviru projekta in raziskovalnih tem velja, da 
morajo vsebovati utemeljitev in nakazovati cilj, ki naj ga raziskovanje doseže. 
Sistem programiranja raziskovalnega dela v projektih ima pred nepovezanimi 
individualnimi raziskovalnimi temami tele prednosti: 

— raziskovalno delo je pri velikem številu nepovezanih tem razdrobljeno, 
pogostokrat vloženo v reševanje nevažnih problemov, često tudi duplirano; 
bistveno manjšemu številu raziskovalnih projektov pa je dosti laže določiti 
prioriteto in koncentrirati razpoložljive kapacitete na reševanje najbolj pereče 
problematike; 

— večina raziskovalnih projektov terja delo več raziskovalcev hkrati, tj. 
delo v raziskovalnih teamih, največkrat medinštitutskih; delo raziskovalcev je 
ob tem bolj koordinirano1, povezujejo pa se tudi raziskovalne organizacije same, 
kar že samo po sebi vodi do smotrnejše delitve dela; 

— dobro postavljen raziskovalni projekt lahko vključuje tudi osnovne raz- 
iskave in je v njegovem okviru široka možnost za individualne težnje in ideje 
posameznih raziskovalcev. 

Teamsko raziskovanje v okviru celovitih raziskovalnih projektov zahteva 
sposobne strokovne kadre. Z raziskovalnim delom se ukvarja premajhno šte- 
vilo raziskovalcev, ki za svoje delo niso primemo stimulirani. Potrebno je re- 
šiti vprašanje materialne in moralne stimulacije ljudi, ki se ukvarjajo z raz- 
iskovalnim delom. Odbor je mnenja, da je treba med drugim proučiti možnost, 
da se osebam, ki se poklicno ukvarjajo z raziskovalnim delom izven razisko- 
valnih organizacij, omogoči pridobitev naziva »znanstveni sodelavec«. Taka 
rešitev bi ob ustreznejši materialni stimulaciji omogočila večji dotok kadrov 
v to dejavnost. 

Medicinska fakulteta je dolžna posvečati posebno skrb tistim študentom, 
ki kažejo zanimanje in smisel za raziskovalno delo ter jih spodbujati in usmer- 
jati za to delo. Pozitivno so bila ocenjena dosedanja tozadevna prizadevanja 
Medicinske fakultete, ki povečujejo interes študentov za raziskovalno delo s 
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tem, da omogoča širšj izbor tem od tistih, ki so razpisane za kongres študentov 
medicine. Na ta način fakulteta ustvarja potencialni kader za študij na III. 
stopnji in za raziskovalno delo po končanem študiju. Medicinski fakulteti je 
treba omogočiti, da bo uspešneje izvajala izbor študentov, ki imajo veselje za 
raziskovalno delo ter da jih. bo z ustrezno politiko štipendiranja v večji meri 
spodbujala k temu delu. Nadalje ji je treba omogočiti, da bo lahko čimprej 
realizirala program študija na III. stopnji. 

Posebno skrb je treba posvetiti vprašanju razbremenitve raziskovalnih ka- 
drov nepotrebne administracije, zlasti skrbi za zagotovitev sredstev za uspešno 
raziskovalno delo. Raziskovalni team naj rešuje predvsem strokovne probleme, 
posebna organizacijska skupina pa naj skrbi za koordinacijo tehničnih in ostalih 
pomožnih služb po smernicah programa in proračuna raziskovalnega projekta. 

Neobhoden pogoj za uspešnejši razvoj raziskovalnega dela je urejen sistem 
financiranja te dejavnosti. Financiranje raziskovalnega dela v zdravstvu mora 
temeljiti na programih. Odbor poudarja, da je raziskovalno delo sestavni del 
zdravstvene dejavnosti, zaradi česar bi zdravstveni zavodi, ki imajo pogoje 
in se ukvarjajo z raziskovalnim delom, morali imeti, tako kot delovne organi- 
zacije v gospodarstvu, možnost, da ustvarjajo lastna sredstva za raziskovalno 
delo. Odbor je mnenja, da je treba spremeniti zakon o organiziranju in finan- 
ciranju socialnega zavarovanja v tem smislu, da bi bila sredstva za raziskovalno 
delo zdravstvenih zavodov vkalkulirana v ceno zdravstvenih storitev ter da 
bi se ta sredstva stekala v namenski sklad za raziskovalno delo pri zdravstve- 
nih zavodih. Potrebna sredstva predstavljajo ovrednoteni programi raziskoval- 
nega dela. Ti skladi naj se prvenstveno uporabljajo za lastna aplikativna raz- 
iskovanja zdravstvenih zavodov, lahko pa tudi za sofinanciranje nalog, prevze- 
tih s pogodbo od drugih naročnikov. 

Na področju medicine mora zlasti socialno zavarovanje prispevati z dolo- 
čenim deležem svojih sredstev k razvoju raziskovalne dejavnosti predvsem za 
aplikativne raziskave, ki bi bile neposredno uporabne in koristne za zavaro- 
vance ter bi v končni posledici zniževale stroške zdravstvenega varstva. Odbor 
je pozitivno ocenil dosedanjo prakso republiškega zavoda za socialno zavaro- 
vanje v pogledu financiranja raziskovalnega dela na področju zdravstva. Re- 
publiški zavod za socialno zavarovanje je namreč ustanovil poseben sklad za 
raziskovalno delo, katerega sredstva znašajo 4»/o vseh bruto dohodkov, ki jih 
dobi zavod. Zakon o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja ne do- 
voljuje financiranja raziskovalnega dela v zdravstvu iz sredstev socialnega za- 
varovanja, zaradi česar je treba s spremembo oziroma dopolnitvijo tega zakona 
to omogočiti. Odbor predlaga, naj republiški sekretariat za zdravstvo in Repu- 
bliški zavod za socialno zavarovanje izdelata konkreten predlog za financiranje 
raziskovalnega dela na področju zdravstva iz sredstev socialnega zavarovanja 
preko cen storitev in z neposrednim financiranjem raziskovalnih nalog. 

Raziskovalno delo na področju zdravstva morajo financirati tudi družbeno- 
politične skupnosti bodisi neposredno iz proračuna ali pa iz ustreznih skladov. 

Odbor pozitivno ocenjuje dosedanje delo Sklada Borisa Kidriča in smatra, 
da je obstoj republiškega sklada za raziskovalno delo tudi v bodoče utemeljen. 
Odbor je mnenja, naj ta sklad financira predvsem temeljne dolgoročne raziska- 
ve v zvezi s perspektivnim razvojem posameznih panog, glede na to, da je treba 
aplikativne raziskave v gospodarstvu in družbenih službah financirati pred- 
vsem iz namenskih skladov za raziskovalno delo pri samih delovnih organiza- 
cijah ter iz sredstev neposrednih koristnikov raziskav. Republiški sklad za 
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raziskovalno delo naj v celotnem sistemu financiranja raziskovalnega dela tudi 
v bodoče zadrži vlogo posredovalca s ciljem, da se čim več sredstev za finan- 
ciranje raziskovalne dejavnosti angažira od neposrednih koristnikov. Svojo 
funkcijo pospeševalca raziskovalne dejavnosti bo sklad sistematično opravljal 
le, če bodo njegova sredstva imela zagotovljeno stalnost. 

V pogledu financiranja raziskovalnega dela Medicinske fakultete odbor 
meni, da bi morala ta imeti večji fond za raziskovalno delo. Na ta način bi 
Medicinska fakulteta v večji meri vplivala na politiko raziskovalnega dela 
na področju zdravstva. 

Z ureditvijo financiranja raziskovanj v medicini bo dana materialna mož- 
nost in zagotovilo za integracijo raziskovanja z zdravstveno dejavnostjo. 

III. 
Raziskovalno delo na področju socialnega varstva 

Na področju socialnega varstva še nimamo načrtnega in sistematičnega 
raziskovalnega dela. Raziskave so bile opravljene le za področja, ki so izstopala 
kot večji družbeni problem, s čimer so se najpogosteje le ublaževale že nastale 
situacije. Raziskovalno delo je bilo otežkočeno in skoraj nemogoče, ker ni 
institucije, ki bi svoje raziskovalno delo usmerila na to področje, pa tudi zavest 
o tem, da je tako delo nujno potrebno tudi na tem področju, še ni dovolj 
razvita. 

Dejstva, da socialnovarstvena dejavnost postaja iz dneva v dan vse bolj 
nujna, da pred njo stopajo vedno obsežnejše in zahtevnejše naloge, ki jih na 
tej stopnji socialističnega razvoja (doseženega družbenega in osebnega stan- 
darda) ni možno reševati s starim načinom gledanja na to dejavnost, narekuje 
drugačen pristop k problemom, to je predvidevanje, spremljanje in reševanje 
socialnih problemov na osnovi znanstvenih metod in dejstev. Zato mora raz- 
iskovalno delo postati sestavni del socialnovarstvene dejavnosti. 

Nujno je potrebno opredeliti institucije, katerih dejavnost bo odpravila 
obstoječo vrzel in se tudi usmerile v študijsko raziskovalno delo na področju 
socialnega varstva. Odbor je mnenja, da je treba čimprej ustanoviti republiški 
zavod za socialna vprašanja, ki bi opravljal tudi to. delo. Sama formalna usta- 
novitev tega zavoda, brez istočasne rešitve kadrovskih, materialnih in finančnih 
vprašanj, ne bi pomenila izboljšanja pogojev za raziskovalno delo na tem pod- 
ročju. Nujno je torej treba posvetiti vso pozornost vprašanju kadra za to delo, 
materialni osnovi in zagotovitvi finančnih sredstev za kontinuirano raziskovalno 
delo te institucije na tem področju. 

Glede na to, da na področju socialnega varstva ni usposobljenih razisko- 
valcev, je treba nekatere strokovnjake, ki delajo na področju socialnega varstva 
in imajo veselje in smisel za raziskovalno delo, usmeriti za to delo, hkrati pa 
z ustrezno politiko štipendiranja zainteresirati tudi mlajši kader. 

Glede programiranja in metodologije raziskovalnega dela na področju so- 
cialnega varstva meni odbor, da veljajo ista načela, kot za raziskovalno delo 
na področju zdravstva. 

Financiranje raziskovalnega dela mora temeljiti na programih. Sredstva 
za realizacijo programov morajo zagotoviti družbeno-politične skupnosti bodisi 
iz proračuna oziroma iz skladov. To delo morajo financirati tudi neposredni 
koristniki raziskav in delovne organizacije s tega področja. 
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IV. 
Dokumentacijska in informacijska služba v raziskovalni dejavnosti 

Dokumentacijska in informacijska služba je sestavni del raziskovalne de- 
javnosti, osnova vsakega raziskovalnega dela, zlasti v njegovi pripravljalni fazi. 
Zato je potrebno: 

— okrepiti seznanjanje raziskovalnih kadrov kot uporabnikov z dokumen- 
tacijsko-informacijško službo in njeno vlogo v raziskovalni dejavnosti; 

— organizirati formiranje dokumentalistov-informatorjev iz vrst že za- 
poslenih strokovnjakov v tečajih, dokler ne bodo visoke šole dajale primerno 
usposobljenih kadrov; 

— organizrati usposabljanja tudi pomožnih kadrov te službe (tehnikov 
in podobno), kolikor za to niso že sposobni kadri sorodnih strok; 

— v čimvečji meri se posluževati že obstoječih domačih in tujih dokumen- 
tacij sko-inf ormaci j skih služb za prispevke v tujih strokovnih revijah; 

— uvesti urejanje domačih strokovnih revij in publikacij po načelih doku- 
mentacijske obdelave; 

— dokumentacijsko obdelovati in vključevati v informacijsko službo tudi 
elaborate raziskovalnih organizacij. 

Odbor je mnenja, da je treba centralno medicinsko knjižnico usposobiti, da 
bo poleg sedanje dejavnosti opravljala tudi dokumentacijsko-informacijsko 
službo. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca dr. Adolfa Drolca. 

St.: 30-13/64 
Ljubljana, 21. 11. 1964 

Predsednik: 
dr. A d o 1 f D r o 1 c 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Odbor za družbeno nadzorstvo 

INFORMACIJA 
o problematiki poslovne evidence in knjigovodstva 

I. 

1. Odbor za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije je sklenil pro- 
učiti problematiko poslovne evidence in knjigovodstva z namenom: 

— da se ugotovijo vzroki raznim slabostim glede prikazovanja stanja in 
gibanja družbenega premoženja; 

— da se proučijo možnosti čimhitrejšega uvajanja racionalne in sodobne 
knjigovodske tehnike; in 

— da se proučijo številne težave, ki zavirajo učinkovito kontrolo poslova- 
nja uporabnikov družbenega premoženja. 
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2. Za proučitev navedenih vprašanj je odbor zadolžil skupino poslancev, 
članov odbora, ki so na osnovi razpoložljivega gradiva in razgovorov na terenu 
zbrali ugotovitve in predloge, ki so vsebovani v tej informaciji. 

Komisija (skupina članov odbora) je pri tem proučila naslednja gradiva: 
— »Problematika poslovne evidence in knjigovodstva«, ki ga je po naročilu 

Skupščine SR Slovenije izdelalo Združenje knjigovodij SR Slovenije; 
— »Izveš taj o radu Službe društvenog knjigovodstva za 1963. godinu«; 
— »Letno poročilo Službe družbenega knjigovodstva za leto 1963 — Cen- 

trala Ljubljana«. 
Na podlagi navedenih materialov je komisija organizirala razgovore v Ce- 

lju, Kranju, Mariboru in v republiškem merilu v Ljubljani, pri katerih so 
sodelovali predstavniki: 

— upravnih organov, pristojnih za finance, Službe družbenega knjigovod- 
stva, gospodarskih zbornic, Združenja komunalnih bank SRS, društva, ekono- 
mistov, zlasti pa je bilo aktivno Združenje knjigovodij SRS in posamezna dru- 
štva knjigovodij, ki so bila predlagatelj temeljnega gradiva o obravnavani pro- 
blematiki. 

3. Glede na obširnost problematike je odbor obravnaval navedena vprašanja 
z vidika: 

a) neučinkovitosti poslovne evidence in njene problematike v gospodarskih 
organizacijah in 

b) pomembnosti poslovne evidence glede na učinkovitost kontrolne funk- 
cije Službe družbenega knjigovodstva. 

II. 
Problematika poslovne evidence in knjigovodstva v gospodarskih organizacijah 

Odbor je proučeval problematiko poslovne evidence gospodarskih organi- 
zacij z vidika njene učinkovitosti oziroma njenih slabosti. Posamezne probleme 
s tega področja pa je mogoče razvrstiti v: 

a) problematiko knjigovodskih kadrov, 
b) probleme sodobne tehnike poslovne evidence ter 
c) problematiko predpisov. 
a) Problematika knjigovodskih kadrov 
Problemi, ki se nanašajo na vprašanja položaja in odgovornosti knjigo- 

vodje in strokovnosti knjigovodskih kadrov izhajajo zlasti iz določb predpisov 
Uredbe o knjigovodstvu, ki že od leta 1955 ni spremenjena. Ta uredba namreč 
določa: 

1. da je vodja knjigovodstva lahko oseba, ki ima potrebno strokovno 
izobrazbo in ki je od nje utemeljeno mogoče pričakovati, da bo svoje delo 
vestno opravljala; 

2. da se vodja knjigovodstva praviloma postavlja po razpisu. Če ni po- 
stavljen na podlagi razpisa, je pred postavitvijo potrebno soglasje občinskega 
upravnega organa za finance. Vodja knjigovodstva mora pred nastopom službe 
priseči, da bo varoval koristi tako gospodarske organizacije kakor tudi druž- 
bene skupnosti; 

3. da odgovarja za urejenost, točnost in ažurnost knjigovodskih obračunov 
in poročil; 

18 
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4. da ima pravico in dolžnost skrbeti za pravilno uporabo predpisov ter 
opozoriti pristojne organe gospodarske organizacije v vseh primerih, ko se pred- 
pisi kršijo ali ne izpolnjujejo, obenem pa ima dolžnost pristojnemu upravnemu 
organu prijaviti kršitev predpisa; 

5. da vodja knjigovodstva ne more biti član upravnega odbora delovne 
organizacije, pravico pa ima sodelovati na sejah s svetovalnim glasom. 

Iz vsebine navedenih določb izhajajo nekatere slabosti in nejasnosti, ki 
povzročajo težave v poslovanju gospodarskih organizacij oziroma knjigovod- 
skem kadru. 

Odbor je v razpravi ugotovil naslednje najznačilnejše pomanjkljivosti in 
slabosti, ki se kažejo v delovnih organizacijah v odnosu do knjigovodskih 
kadrov: 

1. predpisi terjajo od osebe, ki vodi knjigovodstvo, strokovno kvaliteto. 
Nikjer pa ni interpretacije o tem, kaj je razumeti s »potrebno« strokovno 
izobrazbo. To je mogoče le posredno razumeti, da ima potrebno strokovno 
izobrazbo tisti, ki v praksi dokaže svojo sposobnost. 

2. Učni programi v ekonomskih srednjih šolah so pomanjkljivi zlasti glede 
predmeta »Knjigovodstvo«. Zaradi odnost teh šol do tega predmeta ne ustre- 
zajo učni programi sedanjim niti bodočim potrebam. 

3. Za vodjo knjigovodstva so predpisane za njegovo namestitev posebne 
oziroma izjemne zahteve od soglasja finančnega organa ob njegovi namestitvi, 
•kakor glede njegove zaprisege, da bo varoval koristi tako gospodarske orga- 
nizacije kakor tudi družbene skupnosti. 

4. Prav tako je dolžan vodja knjigovodstva skrbeti za pravilno uporabo 
gospodarsko-finančnih predpisov ter ima pravico in dolžnost opozoriti pristojne 
organe o vseh primerih, ko se predpisi kršijo ali ne izpolnjujejo. Ta poobla- 
stila, ki dajejo vodji knjigovodstva obeležje javnega uslužbenca in izjemni 
položaj nasproti ostalim sodelavcem v kolektivu pa imajo za posledico, da 
prihaja do čestih nasprotij med vodjem knjigovodstva in organi v delovni 
organizaciji, zaradi česar ima vodja knjigovodstva zelo težko stališče. 

Vzroki za nastajanje težav in zaostrenih odnosov izhajajo iz različnih 
naslovov dejanj, sumirajo pa se na dejanja okoli nespoštovanja pozitivnih pred- 
pisov in čuvanja zakonitosti v poslovanju. 

5. Vodja knjigovodstva ne more biti izvoljen v samoupravne organe, zato 
često ne sodeluje na sejah in zasedanjih teh organov. Iz tega sledi, da sklepajo 
organi podjetja, ko vodja knjigovodstva ni navzoč, o zadevah, s katerimi pose- 
gajo preko zakonitih pooblastil, o koristi skupnosti, torej tistih koristi, ki jih 
je vodja knjigovodstva prisegel varovati. 

6. Vodja knjigovodstva bi moral biti organizator in analitik finančnega 
poslovanja, ki usmerja delovanje gospodarske organizacije in daje organom 
podjetja osnove za vodenje pravilne politike. 

Vodje knjigovodstva pa so v svoji praksi vse bolj evidentičarji finančnega 
stanja, ki se rezultira v periodičnih in v zaključnih računih delovne orga- 
nizacije. 

Številna tehnična opravila, ki jih vodja knjigovodstva mora izvrševati v 
svoji praksi, povzročajo, da v večini primerov vodja knjigovodstva ni v stanju 
skrbeti za izvrševanje navedenih nalog. To dejstvo prispeva k zmanjšanju 
vloge vodje knjigovodstva in slabi odnose do te službe v gospodarskih orga- 
nizacijah. 
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Odbor meni, da bo težko doseči izboljšanje knjigovodstva in poslovne 
evidence, če tudi same delovne organizacije ne bodo spremenile odnosa do 
te službe, ki se kaže v zapostavljanju knjigovodskega kadra glede osebnih 
dohodkov, opremljenosti s sredstvi za delo, strokovnega izobraževanja in 
podobno. 

Na osnovi navedenih in drugih ugotovitev odbor meni: 
1. da je sedanji položaj vodje knjigovodstva anahronizem glede na razvoj 

delavskega samoupravljanja: 
— ker mora imeti delovna organizacija sama interes glede urejenosti knji- 

govodstva, 
— ker opravlja Služba družbenega knjigovodstva funkcijo družbenega 

knjigovodstva in kontrole, in 
— je glede na to oceniti sedanji položaj vodje knjigovodstva kot ostanek 

sistema administrativnega vodenja gospodarstva; 
2. da bi bilo treba novelirati uredbo o knjigovodstvu v pogledu določb 

o knjigovodskih kadrih s tem: 
— da se jasno opredeli pojem o »potrebni« strokovni izobrazbi knjigo- 

vodskih kadrov, 
— da se odpravi zahteva o dajanju soglasja ob namestitvi vodje knjigo- 

vodstva po upravnem organu pristojnem za finance, in . da se odpravi prisega 
vodje knjigovodstva, 

— da naj bi imel vodja knjigovodstva poleg aktivne tudi pasivno volilno 
pravico in s tem pridobil možnost do soodločanja v samoupravnih organih 
delovne organizacije in postal polnopraven član kolektiva; 

3. da se v ekonomskih srednjih, višjih in visokih šolah doseže enoten učni 
program predmeta »knjigovodstvo in finance«, v katerega bi bilo treba vklju- 
čiti tudi pouk o uporabi sodobnih sredstev za vodenje poslovne evidence; 

4. da se pri Službi družbenega knjigovodstva registrirajo primeri ne- 
odgovornih in nesposobnih oseb — vodij knjigovodstva — katere je treba 
diskvalificirati za opravljanje te službe. 

b) Problematika sodobne tehnike poslovne evidence in knjigovodstva 

1. Sedanji način evidence s svojimi primitivnimi sredstvi ne more več 
slediti dinamiki v gospodarstvu in v gospodarskih organizacijah. Poslovanje 
podjetij bi moralo temeljiti ha zanesljivih, predvsem pa na tekočih podatkih, 
ki naj omogočajo hitro in pravilno ukrepanje. S sredstvi za evidenco, ki šo 
danes v uporabi, tega ni mogoče doseči. Po rezultatih dosedanje prakse pa lahko 
ugotovimo: 

— da je evidenca stroškov poslovanja pomanjkljiva, 
— da so podatki, tako pri gospodarskih organizacijah, kakor pri upravnih 

organih, bankah itd., obdelani zelo pozno, kar organom delavskega samouprav- 
ljanja otežkoča učinkovito in smotrno gospodarjenje, 

— da ima večina podjetij kalkulacije na napačnih oziroma na grobo 
sumiranih podatkih, 

—- da se s tem povzroča gospodarska škoda, zlasti še v pogojih mednarodne 
delitve dela. 

Za ureditev nakazanih problemov so gospodarstvu nujno potrebna moderna 
mehanografska sredstva, s pomočjo katerih bo mogoče poenostaviti poslovanje, 
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povečati rentabilnost in racionalnost dela in prispevati splošnemu napredku 
našega gospodarstva. 

2. Z uvedbo avtomatizacije poslovanja se vnašajo ob tem novi karakte- 
ristični elementi dela: analiziranje, racionalizacija, organizacija in kontrola 
poslovanja. Naštete naloge in študije zahtevajo visoko kvalitetno delo. Zato bo 
sistematično uvajanje mehanografije terjalo precejšnje število strokovnjakov. 
Šolanje teh kadrov bo moralo biti načrtno na vseh sedanjih višjih in visokih 
šolah za ekonomske vede. 

3. Odbor ugotavlja, da je proučevanje avtomatizacije poslovanja in uva- 
janje mehanografskih sredstev v tem času prepuščeno nekaterim zavodom, 
ki verjetno ne bodo sposobni, da bi na znanstveni osnovi in organizirano 
skrbeli za razvoj na tem področju. 

4. Z uvozom mehanografskih sredstev se že ukvarjajo nekatere gospodarske 
organizacije, ki posredujejo koristnikom teh sredstev različne vrste in sisteme 
visoko ter srednje razvite mehanizacije. Ob neorganiziranem in nesmotrnem 
uvozu pa se zanemarja skrb za enotni sistem mehanografskih sredstev, katerega 
bi bilo treba razvijati glede na potrebe in razmere v delovnih organizacijah. 

5. V uredbi o knjigovodstvu ni nobenih določil v načinu in dokumentaciji 
vodenja knjigovodstva z mehanografskimi sredstvi. Razvoj pa je terjal, da so 
se mehanografska sredstva že začela uvajati ne glede na sedaj veljavne pred- 
pise o knjigovodstvu. 

Odbor je proučil probleme in predloge Združenja knjigovodij SRS, ki 
ugotavlja, da je treba takoj začeti z reševanjem zadevne problematike, zlasti 
pa zavzeti stališče do formiranja in financiranja mehanografskih centrov. 
Zato meni odbor, da bi naj Gospodarska zbornica vključno z Združenjem 
knjigovodij SRS obdelala probleme mehanografije in bi bila iniciator ter 
nosilec konkretnih predlogov glede ureditve tega področja. Pri tem pa bi bilo 
treba: 

1. problem sodobne knjigovodske tehnike kompleksno obdelati s pomočjo 
strokovnih služb in inštitutov. Dolgoročno reševanje teh vprašanj, predvsem pa 
razvoj na tem področju pa bi bilo treba zaupati posebni osrednji znanstveni 
institucij, ker je vprašanje avtomatizacije poslovanja za naše gospodarstvo 
izredno pomembno. Inštitut (znanstveni zavod) naj bi deloval na področju 
raziskave, mehanografskih sredstev, na področju organizacije in avtomatizacije 
poslovanja, sodeloval na usklajevanju in prilagojevanju predpisov, ki urejajo 
obdelavo podatkov ter deloval na področju raziskave programiranja in ure- 
janja avtomatizacije poslovanja; 

2. v investicijskih programih tako za nove investicije kakor tudi za rekon- 
strukcije obvezno vključevati rešitve sodobne evidence z uporabo mehano- 
grafskih sredstev. V manjših podjetjih naj se uvaja srednja kot dopolnilna 
mehanizacija; 

3. zagotoviti dinarska in devizna sredstva na enak način in z enako prio- 
riteto kot za investicije v proizvodnjo. V ta namen bi se naj znižale sedanje 
visoke fiskalne dajatve pri uvozu mehanografskih sredstev. 

4. v bližnji prihodnosti v splošnem zavzeti stališče do formiranja in finan- 
ciranja mehanografskih centrov; 

5. sedaj veljavne predpise o knjigovodstvu prilagoditi novim potrebam 
in na ta način omogočiti uvajanje strojne obdelave podatkov in obenem zago- 
toviti izboljšanje kontrole poslovanja. Zvezni organi pa naj temu primerno 
spremenijo že itak neživljenjsko uredbo o knjigovodstvu. 
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c) Problemi v zvezi s predpisi o knjigovodstvu, zaključnih računih in 
periodičnih obračunih ■ 

Pomanjkljivi in zastareli predpisi, ki urejajo materialno in finančno poslo- 
vanje uporabnikov družbenega premoženja, povzročajo neenotno poslovanje, 
nepotrebne stroške, odvečno delo, izgubo časa ter zato škodo v našem gospo- 
darstvu. 

Tako stanje terja, da se prične sistematično urejati predpise, ki bi morali 
biti jasni in usklajeni s splošnim pravnim redom, predvsem pa z našim druž- 
benim in gospodarskim sistemom. 

Odbor je proučil nekatere probleme s področja predpisov, ki se nanašajo 
na problematiko poslovne evidence in knjigovodstva ter ugotovil: 

1. Uredba o knjigovodstvu je bila sprejeta že leta 1955. Od takrat pa do 
danes so bile sprejete številne spremembe v sistemu obračuna med družbeno 
skupnostjo in delovnimi organizacijami, katere se niso upoštevale v predpisu 
o knjigovodstvu. Prav tako uredba o knjigovodstvu ne velja za vse uporabnike 
družbenega premoženja, oziroma so tovrstne določbe različne glede na značaj 
obračuna posameznih uporabnikov družbenega premoženja (za sklade, prora- 
čune itd.). 

Zadevna uredba obravnava mnoga vprašanja knjigovodstva preveč detajlno, 
obenem pa ne vsebuje določb o pravicah in dolžnostih delovnih organizacij 
glede planiranja in analiziranja poslovanja, ki jih mimo te uredbe urejajo 
drugi predpisi. 

Poleg navedenega bi moral tak splošni predpis o knjigovodstvu: 
—- veljati za vse uporabnike družbenega premoženja, 
— vsebovati kriterije za delitev doseženih rezultatov poslovanja ter 
— vsebovati tudi take določbe, s katerimi bodo dane osnove, ki bodo 

knjigovodstvo vključevale v sistem ugotavljanja produktivnosti, ekonomičnosti 
in rentabilnosti poslovanja delovnih organizacij. 

2. V pogledu poslovnih knjig in dokumentacije so veljavni predpisi togi 
in zastareli, ker ne upoštevajo napredka sodobne knjigovodske tehnike. 

Tako je na primer: 
— predpisana vezana zbirna glavna knjiga, ki se vodi pri vseh delovnih 

organizacijah in ne služi nobenemu namenu; 
— na nesmotrn način predpisana obveznost o parafiranju dokumentacije 

v delovnih organizacijah; 
— predpisano taksiranje in registracija poslovnih knjig zgolj zaradi fiskal- 

nih razlogov, ki povzroča delovnim organizacijam zamudna opravila itd. 
3. Po uredbi o knjigovodstvu bi morale gospodarske organizacije sestavljati 

kalkulacije v bistvu na tak način, kot smo jih poznali v času administrativnega 
vodenja gospodarstva. Slabost takega sistema kalkulacije pa je, da se pri tem 
popolnoma zanemarja vprašanje boljšega ali slabšega izkoriščanja razpoložljivih 
osnovnih in drugih sredstev in ne ustreza potrebam delovnih organizacij 
zlasti v sistemu delitve dohodka in v odnosih mednarodne delitve dela.' 

Nekatera podjetja že poskušajo preiti na modernejše metode kalkulacije, 
vendar jih pri tem ovirajo zastareli predpisi omenjene uredbe o knjigo- 
vodstvu. 

4. Vprašanje popisa sredstev gospodarskih organizacij (kompleksna inven- 
tura), ki se obvezno opravlja konec leta, ni za današnje razmere primerno 
urejeno. Kompleksna inventura je izhodišče za dokazovanje pravilnosti vsake 
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bilančne pozicije in se opravlja ravno takrat, ko imajo gospodarske organi- 
zacije največ dela s sestavo zaključnega računa. Kontinuirane inventure, s ka- 
tero bi se odpravil ta problem, pa se zaenkrat poslužujejo le največje gospo- 
darske organizacije, čeprav je dognano, da ima taka inventura velike prednosti 
pred kampanjsko inventuro konec leta. 

Služba družbenega knjigovodstva ne priznava sistem kontinuirane inven- 
ture, razen za določena materialna sredstva, češ da je v nasprotju s predpisi, 
ki urejajo letni popis zalog in premoženja. 

5. Predpisi o izvajanju gospodarsko-planskih ukrepov so večkrat nejasni 
in neusklajeni. Pojavi neusklajenosti predpisov se kažejo v številnih predpisih 
nižjega ranga (odredbe, navodila, pravilniki), ki jih izdajajo zvezni upravni 
organi in druge zato pooblaščene institucije. Tako stanje zahteva številna na- 
knadna pojasnila predpisov. 

Zvezni sekretariat za finance je v letu 1963 izdal 1104 pojasnil, ki so bila 
objavljena v »Biltenu uradnih pojasnil«. Razen teh pa je še na tisoče pojasnil 
zveznega sekretariata za finance, za katera je večkrat težko presoditi, ali še 
veljajo ali ne. Koliko pojasnil k predpisom materialno-finančne narave pa so 
izdali drugi organi, ni ugotovljeno, ker bi terjalo ugotavljanje preveč truda. 
Pojasnila si večkrat nasprotujejo, so v opreki z drugimi veljavnimi predpisi, 
izdajajo se nova pojasnila, ne da bi bila prejšnja razveljavljena itd. 

Na osnovi navedenih ugotovitev meni odbor: 
1. da naj bi pristojni organi čimprej pripravili predlog novega predpisa 

o knjigovodstvu gospodarskih organizacij in drugih uporabnikov družbenega 
premoženja. Predpis naj bo enoten za vse uporabnike, ne glede na način 
formiranja in delitve sredstev za financiranje uporabnikov, za katere naj veljajo 
glede vodenja evidence o gibanju družbenega premoženja in dohodka enaka 
načela; 

2. da je naloga knjigovodstva preventivna v tem, da spremlja gibanje sred- 
stev in virov delovnih organizacij, ter da omogoča analize in družbeni nadzor 
nad poslovanjem in uporabo družbenih sredstev. 

Menimo, da se mora knjigovodstvo ustaliti, ker vsako eksperimentiranje 
in pogosto spreminjaje knjigovodske evidence onemogoča primerljivost po- 
datkov s prejšnjimi obdobji in zmanjšuje vrednosti knjigovodskih podatkov; 

3. da bi morala vsebovati novelirana uredba o knjigovodstvu načelne 
določbe o planiranju in analiziranju poslovanja, ker so te funkcije tesno pove- 
zane s knjigovodstvom delovne organizacije; 

4. da bi morale gospodarske organizacije obvezno enkrat letno opraviti 
inventuro. Cas inventure naj bi določile same glede na razmere in pogoje v 
posameznih gospodarskih organizacijah. Služba družbenega knjigoyodstva pa 
naj bi v bodoče spremljala popis premoženja in preprečevala nepravilnosti, 
ki se pri popisu često dogajajo; 

5. da bi bilo treba omogočiti uvajanje kontinuirane inventure večjemu 
številu gospodarskih organizacij, s tem, da bi se elaborate take inventure 
tudi priznavalo kot sestavni del zaključnega računa; 

6. navedene določbe o popisu bi vplivale na kvalitetnejšo sestavo zaključnih 
računov, ker bi bilo zaradi pridobitve na času ob zaključku leta omogočeno 
organom, da razpravi o zaključnem računu posvetijo vso pozornost in dajo 
več vsebine. 
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III. 

Problematika poslovne evidence glede na učinkovitost kontrolne funkcije 
Službe družbenega knjigovodstva 

Služba družbenega knjigovodstva je po Ustavi SFRJ samostojna in enotna 
služba, katero urejajo zvezni predpisi. Osnovne naloge, ki jih opravlja ta Služba, 
so evidenca in kontrola uporabe in razpolage z družbenimi sredstvi, evidenca 
o gospodarskih gibanjih in kontrola izpolnjevanja obveznosti uporabnosti druž- 
benega premoženja nasproti družbeni skupnosti. 

Iz tako opredeljenih nalog in iz neopredeljenega statusa te Službe pa 
izhajajo številni problemi in vsebinske ter organizacijske slabosti, ki se nana- 
šajo na poslovanje Službe, katere bi bilo mogoče strniti v naslednja področja: 

a) Evidenca in statistika 

Posebno težišče Službe je dano evidenčno — statistični funkciji kot osnovi 
za zagotovitev izvrševanja ostalih funkcij Službe. Ta naloga se mora odražati 
v posebej organizirani evidenčno-statistični službi po posameznih uporabnikih 
družbenega premoženja, da se pridobi stalen in sistematičen vpogled v stanje 
in gibanje ter razpolaganje s temi sredstvi. 

Sistem evidence, ki jo opravlja Služba, je pretežno zasnovan na nalogih 
in dokumentaciji plačilnega prometa, dopolnilne podatke pa zbira Služba iz 
periodičnih obračunov, zaključnih računov in drugih obračunov. V ta namen 
je bilo uvedeno šifriranje bafičnih dokumentov, s pomočjo katerega se 
zbirajo operativni podatki o poslovanju. 

Pri šifriranju bančnih dokumentov in pri usklajevanju te evidence med 
uporabniki in Službo pa nastopajo naslednje slabosti: 

1. zajemanje podatkov po sistemu šifer ne daje zanesljivih in pravilnih 
podatkov, ker so uporabniki sami dolžni šifrirati naloge in dokumente in se pri 
tem hote ali nehote povzročajo napake; 

2. usklajevanje evidenc in iskanje razlik je zamudno in se često konča 
s sporazumom med gospodarsko organizacijo in Službo; 

3. Služba ob usklajevanju podatkov največkrat prilagodi svojo evidenco 
s podatki gospodarske organizacije; 

4. navodila za šifriranje so pomanjkljiva, kar velja glede šifriranja posa- 
meznih izdatkov, zaradi česar je uporaba šifer neenotna. 

Ker uskladitev pri takem sistemu ne doseže svojega namena, je treba dose- 
danjo prakso šifriranja in usklajevanja spremeniti in dopolniti, zato odbor meni: 

1. da se naj operativna evidenca pri Službi formira na podlagi knjigo- 
vodske evidence vseh uporabnikov družbenega premoženja z uporabo enotnih 
šifer kontnega plana; 

2. da se za vse uporabnike družbenega premoženja predpiše enotni kontni 
plan, ki bo osnova za enotno zbiranje podatkov in vodenje potrebnih evidenc; 

3. da bi se upravni, statistični, planski in drugi organi posluževali enotnih 
kriterijev pri zbiranju podatkov; 

4. da se določijo enotni elementi evidenc pri vseh organih, ki zbirajo po- 
datke o stanju in gibanju družbenih sredstev, s katerimi se bo zagotovilo 
enotno in ažurno zbiranje podatkov, ki bi služili vsem statističnim in anali- 
tičnim potrebam. 
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b) Kontrolna funkcija Službe 

Ena osnovnih funkcij Službe družbenega knjigovodstva je kontrola fi- 
nančno-materiaLnega poslovanja uporabnikov družbenega premoženja, ki jo 
danes, razen kontrole nad deviznim poslovanjem opravlja ta Služba. Z vklju- 
čitvijo kontrole celotnega finančnega poslovanja, vključno s kontrolo nad deviz- 
nim poslovanjem bi lahko Služba dobila neposreden vpogled v kompleksno 
finančno in materialno poslovanje vseh uporabnikov družbenega premoženja. 

Svojo kontrolno funkcijo opravlja Služba na dva osnovna načina in sicer: 
s predhodno in naknadno kontrolo oziroma s kontrolo-, ki jo opravlja v orga^ 
nizacijskih enotah Službe (interno kontrolo), kakor tudi neposredno pri samih 
uporabnikih družbenega premoženja (eksterna kontrola) v zvezi s formiranjem, 
delitvijo in porabo družbenih sredstev. 

V izvrševanju kontrolne funkcije Službe se kažejo znotraj organizacijskih 
enot, kakor v odnosu do uporabnikov družbenega premoženja nekatere pomanj- 
kljivosti in slabosti kakor sledi: 

1. Predhodna kontrola naj bi zagotavljala stalen in sistematičen 
vpogled v zakonitost uporabe in razpolage družbenih sredstev. Tak sistem 
kontrole poteka v glavnem preko plačilnega prometa, ki ga opravlja Služba 
ter s pregledi nalogov in drugih dokumentov, s katerimi se razpolaga z druž- 
benimi sredstvi. 

Dejstvo je, da lahko predhodna kontrola pregleduje le spremembe na 
računih uporabnikov družbenega premoženja in da lahko samo z logično in 
računsko kontrolo ugotavlja in preprečuje nepravilnosti in nezakonitosti v raz- 
polaganju z družbenimi sredstvi. 

Odbor meni, da predhodna kontrola ne zaostaja po važnosti od naknadne 
kontrole. Predhodna kontrola v blagovnem prometu pa ni toliko učinkovita kot 
je lahko pri tem uspešna naknadna kontrola. Uspešna pa je predhodna kontrola 
pri formiranju sredstev in pri dispozicijah uporabnikov zlasti glede izplačil 
osebnih dohodkov, družbenih obveznosti in podobnih izdatkov. 

2. Finančna inšpekcija, ki opravlja naknadno kontrolo, kontrolira 
finančno in materialno poslovanje neposredno pri samih uporabnikih družbe- 
nega premoženja. Ta kontrola je temeljitejša od predhodne kontrole ker: 

— je taka kontrola vsebinska (neposredno pregleduje listine, poslovne 
knjige in obračune ter obenem zaloge blaga, materiala ter ostalih sredstev) 
in ugotavlja materialna stanja; 

— lahko ob kontroli opravlja tudi instrukcijo knjigovodskih kadrov; 
-— se neposredno seznanja z organizacijskimi problemi, delovnimi odnosi 

in drugimi kadrovskimi problemi delovnih organizacij; in 
—■ so ugotovitve predhodne kontrole le ena izmed osnov za kontrolne po- 

sege pri uporabnikih družbenega premoženja. 
3. Finančna inšpekcija bi naj redno oziroma vsaj enkrat na leto opravila 

pregled tekočega finančno-materialnega poslovanja pri vseh uporabnikih druž- 
benega premoženja. 

V prejšnjih letih so bili pregledani zaključni računi neposredno pri vseh 
uporabnikih družbenega premoženja. Na ta način je bilo enkrat na leto pre- 
gledano poslovanje vseh uporabnikov. 

Da je kontrola zaključnih računov učinkovita le neposredno pri uporab- 
nikih družbenega premoženja, je vidno iz naslednjih podatkov: 
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v letu 1963 je bilo pregledanih 2791 zaključnih računov, od tega: 

—- z interno kontrolo 
— po finančni inšpekciji 

2358 ali 84,5 % 
433 ah 15,5 <Vo 

Ugotovitve dohodka so bile v zaključnih računih popravljene v višini 
3495 mio, od tega: 

Prispevek iz dohodka je bil v zaključnih računih popravljen za 387 mio, 
od tega: 

Na ta način ne bodo posamezni uporabniki družbenega premoženja nepo- 
sredno pregledani po več let. 

Odbor meni, da je kontrola zaključnih računov učinkovita predvsem z 
neposrednim pregledom pri uporabnikih družbenega premoženja. 

V cilju, da bo Služba lahko v bodoče temeljito in učinkovito preprečevala 
ter odpravljala nepravilne in nezakonite pojave v poslovanju uporabnikov, 
smatra odbor: 

1. da naj Služba izboljša kvaliteto dela predhodne kontrole, ki lahko, če se 
opravlja kvalitetno, prepreči v naprej številne nepravilnosti in slabosti v poslo- 
vanju uporabnikov družbenega premoženja; 

2. da je za izboljšanje finančne discipline pri uporabnikih družbenega pre- 
moženja treba okrepiti eksterno kontrolo in številčno ter strokovno okrepiti 
finančno inšpekcijo, ker je z interno kontrolo nemogoče zajeti celotno mate- 
rialno-finančno poslovanje uporabnikov družbenega premoženja; 

3. da bi Služba lahko opravljala celotno kontrolo materialno-finančnega 
poslovanja, bi bilo potrebno, da se vključijo v njeno službo tudi posli devizne 
inšpekcije; 

4. da si Služba prizadeva z eksterno kontrolo vsako leto pregledati za- 
ključne račune pretežne večine uporabnikov družbenega premoženja. Stremeti 
pa je za tem, da bi bih na ta način obvezno pregledani zaključni računi vseh 
uporabnikov družbenega premoženja. 

c) Organizacija in financiranje Službe družbenega knjigovodstva 

Služba družbenega knjigovodstva je od ustanovitve do danes oblikovala 
svojo organizacijo v cilju, da bi se zagotovilo popolnejše in kvalitetnejše funk- 
cioniranje te institucije, ki naj bi bila samostojna, enotna in centralizirana. 
V ta namen so bili sprejeti od 1959. leta pa do danes pomembnejši ukrepi. 
Kljub temu pa so ostala vse do danes nekatera pomembnejša vprašanja nere- 
šena, ki so zlasti na območju SR Slovenije zelo problematična in ki onemogočajo 
tej Službi, da bi bila njena kontrola uporabnikov družbenega premoženja učin- 
kovita. 

— z interno kontrolo . . 
— po finančni inšpekciji 

219 mio ali 6,3% 
3276 mio ali 93,7% 

— z interno kontrolo . 
— po finančni inšpekciji 

41 mio ali 10,6 o/o 
346 mio ali 89,4 °/o 



282 Priloge 

Odbor je proučil navedena vprašanja in pri tem ugotovil naslednje pro- 
bleme in slabosti: 

1. Po zvezni ustavi spadajo posli v zvezi z organiziranjem Službe v iz- 
ključno pristojnost federacije in ima glede vsebine dela značaj skupnega organa 
vseh družbeno-političnih skupnosti, kakor tudi vseh uporabnikov družbenega 
premoženja. Ta navezanost Službe na Skupščino SFRJ ter usmerjanje njenega 
dela po centralnih organih ustreza načelu, da je Služba samostojna in enotna 
javna služba. 

Stroga centralizacija organizacije poslovnih enot, urejanje kadrovskih vpra- 
šanj, financiranje Službe in druga vprašanja, ki se urejajo centralno, pa zavi- 
rajo delo Službe, zato meni odbor, da je zaradi navedenih organizacijskih sla- 
bosti Služba diskvalificirana za kvalitetno in učinkovito opravljanje nalog, ki 
jih je po Ustavi in drugih predpisih dolžna izvrševati. 

2. Sistem upravljanja znotraj Službe ni urejen s statutom, zato imajo »za- 
časni« organi samoupravljanja v poslovnih enotah Službe družbenega knjigo- 
vodstva le posvetovalni značaj. 

& Financiranje Službe se opira na centralni finančni načrt in vsebuje vse 
elemente preživelega proračunskega financiranja in je s tem odvzeta organi- 
zacijskim enotam Službe vsaka možnost za samostojno gospodarjenje. 

4. Kolektivi poslovnih enot Službe nimajo možnosti formiranja svojih skla- 
dov. Prav tako so tudi dodeljena sredstva za osebne dohodke že v naprej raz- 
deljena s centralnimi navodili. 

5. Služba je sicer uvedla nagrajevanje uslužbencev po opravljenem delu, 
kljub temu pa je v celoti odprto vprašanje osebnih dohodkov, ker je nivo teh 
izredno nizek in zaostaja za vsemi drugimi organizacijami. 

Razdelitev sredstev za osebne dohodke temelji na enotnih merilih in na 
enotni ceni točke za vso federacijo, kar povzroča, da so realni osebni dohodki 
uslužbencev Službe na območju SR Slovenije nižji kot v drugih republikah. 

6. Zaradi navedenih ugotovitev je v enotah Službe kvalifikacijski sestav 
kadrov vedno slabši, saj je v letu 1963 odšlo iz Službe družbenega knjigovodstva 
437 uslužbencev. 

Odbor smatra, da je v interesu kvalitete dela Službe potrebno urediti tudi 
nekatera organizacijska vprašanja in sprejeti statut Službe in njenih organiza- 
cijskih enot. Zato bi bilo treba: 

1. financiranje Službe, tako glede formiranja oziroma ustvarjanja dohodka 
poslovnih enot decentralizirati in omogočiti, da se vsa opravila, ki bi jih opra- 
vile samostojne enote Službe, zaračunavale komitentom oziroma naročnikom 
(gospodarskim in drugim organizacijam ter družbeno-političnim skupnostim) po 
obsegu in težini opravljenega dela; 

2. prepustiti gospodarjenje in odločanje o ustvarjenem dohodku, tako glede 
delitve teh sredstev na sklade in na osebne dohodke, kakor tudi glede delitve 
osebnih dohodkov, delovnim kolektivom vsake posamezne organizacijske enote; 

3. da se v vseh organizacijskih enotah Službe uveljavijo organi samouprav- 
ljanja z vsemi pravicami, ki gredo kolektivom v podobnih delovnih organi- 
zacijah; 

4. da se decentralizira kadrovska služba in prenese v pristojnost organiza- 
cijskih enot Službe družbenega knjigovodstva. 
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IV. 

Zaključek 

Iz obširnega grabiva, ki obravnava problematiko poslovne evidence in knji- 
govodstva, je mogoče povzeti naslednje ugotovitve: 

1. Poslovna evidenca in knjigovodstvo delovnih organizacij zaostaja zaradi 
svojih slabosti za splošnim gospodarskim razvojem in postaja vse bolj neučin- 
kovita in neracionalna: 

— ker temelji na zastarelih zakonskih določbah ter na številnih predpisih, 
navodilih in tolmačenjih, ki slabijo enotnost njene uporabe in njeno ažurnost; 

— ker daje zelo številne podatke, njih kvaliteta in uporabnost pa ni na 
zadovoljivi stopnji; 

— ker se omejuje v glavnem le na zbiranje in registriranje podatkov, vse 
premalo pa se podatki analitično obdelujejo v cilju operativnega poseganja 
v proizvodne in tržne procese in druga gospodarska dogajanja, in 

— ker današnji način evidence s svojimi primitivnimi sredstvi ne more več 
slediti potrebam razvite proizvodnje, zaradi česar organi upravljanja in drugi 
organi v delovnih organizacijah ne morejo dovolj hitro in učinkovito reagirati 
na poslovna dogajanja v gospodarski organizaciji in izven nje. 

2. Učinkovitost poslovne evidence zlasti pa njeno hitro in zanesljivo pri- 
kazovanje stanja, gibanja in razpolaganja z družbenimi sredstvi ter poslovnih 
učinkov, je mogoče doseči le s sodobnimi metodami in z uporabo srednje in 
visoko razvitih mehanografskih sredstev. Za tak razvoj in napredek pa bi bilo 
treba: 

— na znanstveni podlagi v okviru posebne institucije proučevati in orga- 
nizirano uvajati avtomatizacijo poslovanja in sistem mehanografije in 

— načrtno šolati kadre ter prilagoditi učne programe vseh šol za eko- 
nomske vede potrebam prakse s tem, da bo strokovni izobraževalni proces tesno 
povezan s prakso v delovnih organizacijah in z razvojem na tem področju. 

3. Kontrola in evidenčno-statistična funkcija sta medsebojno povezani in 
predstavljata osnovno dejavnost Službe družbenega knjigovodstva. 

Zaradi organizacijskih, kadrovskih in drugih slabosti, zlasti na območju 
SR Slovenije, pa vse bolj slabi učinkovitost in kvaliteta poslovanja Službe druž- 
benega knjigovodstva. Zato bi bilo treba: 

-— organizacijska in kadrovska vprašanja in financiranje Službe decentra- 
lizirati in prenesti te naloge v pristojnost organizacijskih enot, 

— njen akcijski program pa naj ostane v pristojnosti centralnih organov 
oziroma Zvezne skupščine kot najvišjega organ družbenega nadzorstva. 

Na podlagi gornjih ugotovitev je odbor mnenja: 
— da bi predstavniki odgovornih republiških upravnih organov in zain- 

teresiranih organizacij — kot so Gospodarska zbornica in Združenje knjigovodij 
SR Slovenije — sistematično proučili obravnavano problematiko poslovne evi- 
dence in knjigovodstva in da konkretizirajo predloge za rešitev nakazanih 
problemov. 

St.: 401-6/64 
Ljubljana, 18. 11. 1964 
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PREDLOG SKLEPA 
o ustanovitvi začasnih odborov Socialno-zdravstvenega zbora 

Na podlagi 173. člena ustave SR Slovenije in 8. člena .začasnega poslovnika 
Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije je Socialno-zdravstveni 
zbor Skupščine SR Slovenije na seji dne 25. decembra 1964 sprejel 

sklep 

I. 

o ustanovitvi začasnih odborov Socialno-zdravstvenega zbora: 
1. za proučitev problematike borcev NOV; 
2. za proučitev nekaterih problemov ob sklepanju pogodb med zdravstve- 

nimi zavodi in komunalnimi zavodi za socialno zavarovanje. 

II. 

1. V začasni odbor za proučitev problematike borcev NOV se izvolijo: 

za predsednika mr. ph. Branko Grahek 
za podpredsednika Polonca Šenčur 
za člane Vida Gradišar 

Gojko Jug 
Maks Klemenčič 
Jože Kosmač 
Štefan Sabjan 

2. V začasni odbor za proučitev nekaterih problemov ob sklepanju pogodb 
med zdravstvenimi zavodi in komunalnimi izavodi za socialno zavarovanje se 
izvolijo: 

za predsednika Herman Bizjak 
za podpredsednika dr. Marko Petrič 
za člane Milan Gradišnik 

dr. Anica Gregorc-Kastelic 
Jože Koritnik 
Stanko Mugerli 
Zlato Pavlica 
Ludvik Simonič 
Jože Stelcl 
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PREDLOG SKLEPA 
o imenovanju in razrešitvi sodnika okrožnega sodišča 

Na podlagi 49. in 77. člena zakona o sodiščih (Uradni list FLRJ, št. 30/54) 
je bil na seji Republiškega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije 

I. izvoljen: 

za sodnika Okrožnega sodišča v Novem mestu Roman Keržan, stro- 
kovni uslužbenec Skupščine SR Slovenije; 

II. razrešen: • 

Janko Kuster, sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Pri Okrožnem sodišču v Novem mestu je prosto sodniško mesto. V poštev 
za to mesto pride predlagani kandidat, o katerem dajemo tele podatke: 

Roman Keržan je rojen 1. junija 1925. Na pravni fakulteti je diplo- 
miral junija 1955 ter oktobra 1961 opravil sodniški izpit. Imenovani je bil že 
6. februarja 1962 izvoljen za sodnika Okrožnega sodišča v Novem mestu in ostal 
v tej funkciji do 20. februarja 1964, ko je bil razrešen na lastno prošnjo zaradi 
prehoda v zaposlitev k Skupščini SR Slovenije. Ker živi družina imenovanega 
stalno v Novem mestu, kjer ima tudi družinsko stanovanje, medtem ko mu v 
sedanji zaposlitvi ne bo mogoče v doglednem času dodeliti stanovanja v Ljub- 
ljani, je vložil prošnjo za sodniško mesto pri Okrožnem sodišču v Novem mestu. 

Po 46. členu zakona o sodiščih izpolnjuje vse pogoje za predlagano izvolitev. 
II. Janko Kuister, sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru je dne 

31. oktobra prosil za razrešitev funkcije sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru, 
ker ga je svet združenja visokošolskih zavodov v Mariboru izvolil za glavnega 
tajnika tega združenja. 

Za razrešitev so podani zakoniti pogoji po 78. členu zakona o sodiščih. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Komisija za volitve in imenovanja 

POROČILO 
komisije za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije 

Na podlagi 136. in 140. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije je komiisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slo- 
venije na seji dne 25. 11. 1964 razpravljala o predlogu Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, 
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— da se izvoli za sodnika Okrožnega sodišča v Novem mestu Romana 
Keržana, dosedanjega strokovnega uslužbenca Skupščine SR Slovenije ter 

— da se razreši Janka Kustra, dosedanjega sodnika Okrožnega so- 
dišča v Mariboru. 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je predloga 
obravnavala in predlaga, da Republiški zbor Skupščine SR Slovenije izvoli: 

— za sodnika Okrožnega sodišča v Novem mestu Romana Keržana 
ter razreši: 

— dosedanjega sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru Janka Kustra. 

Št.: 1110-41/64 
Ljubljana, 25. novembra 1964 

Poročevalec: 
Adolf Arigler 1. r. 
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SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 
Ivan Maček 

Podpredsednika: 
Dr. Marijan Brecelj Dragica Rome 

Tajnik: 
Peter Zorko 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA DRUŽBENO NADZORSTVO 

inž. Karmelo Budihna, predsednik 
Magda Kočar, podpredsednik 

Valentin Hren Ivo Ščavničar 
Jože Greben Andrej Lah 
Janez Sukič Mara Lukanc 
Frančiška Hribar 

KOMISIJA ZA VOLITVE IN IMENOVANJA * 
Adolf Arigler, predsednik 
inž. Jože Legan, podpredsednik 

Miro Benedejčič Lojze Fortuna 
inž. Stanislav Potrč Marjan Lenarčič 
Milica Opresnik Janez Zemljarič 
Franc Simonič 

ZAKONODAJNO-PRAVNA KOMISIJA 

dr. Josip Globevnik, predsednik 
Savo Sifrer, podpredsednik 

Anica Rajič inž. Franc Filipčič 
Borut Bohte Marjan Šenk 
Bojan Cernjavič 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA SSRS 

Savo Sifrer, predsednik 
Borut Bohte, tajnik 

Ivan Bertoncelj Mara Lukanc 
inž. Bogdan Jesenko Srečko Rihtar 
Franc Leskovec 
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KOMISIJA ZA PRIPRAVO IN IZDELAVO PREDLOGOV ZA USKLADITEV 
OBSTOJEČIH REPUBLIŠKIH ZAKONOV IN DRUGIH REPUBLIŠKIH 

PREDPISOV Z NOVO USTAVO SRS 

Mitja Ribičič, predsednik 
dr. Josip Globevnik, podpredsednik 

Ivo Janžekovič 
Ivan Lužovec 
inž. Silvo Rozman 

Mitja Stupan 
Savo Sifrer 
Milan Žnidaršič 

Francka Strmole-Hlastec 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Predsednik: 
Tine Remškar 

Podpredsednik: 
Cveta Zorž 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA DRUŽBENI PLAN IN FINANCE 

Miran Košmelj, predsednik 
Ludvik Golob, podpredsednik 

Zmaga Baje Ivan Lužovec 
Franc Klobučar Franc Virk 
inž. Franc Kumše 

ODBOR ZA SPLOŠNA GOSPODARSKA VPRAŠANJA 

Mirko Zlatnar, predsednik 
inz. Bogdan Jesenko, podpredsednik 

Štefan' Antalič 
Rafael Baraga 
Jožica Teppey 

Vida Vaj d 
Janez Znidar 

ODBOR ZA PRORAČUN 

Tone Fajfar, predsednik 
Miroslava Lavrenčič, podpredsednik 

Angelca Kržan 
Anton Rovtar 

Anton Truden 
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ODBOR ZA INDUSTRIJO IN PROMET 

Stane Dolenc, predsednik 
Tone Preložnik, podpredsednik 

Vera Cavnik Ludvik Križman 
inž. Miran Guzelj Hinko Wimmer 
inž. Ivica Kavčič 

ODBOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 

Franc Lubej, predsednik 
Katica Kozel, podpredsednik 

Jože Kolarič Jože Ogorevc 
inž. Slavko Korbar Sida Podlesek 
inž. Lucij an Krivec 

ODBOR ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN TURIZEM 

Jože Tramšek, predsednik 
Viktor Zupančič, podpredsednik 

Davorin Ferligoj Slavko Štrukelj 
Ivan Gorenc Dominik Tomažin 
Ivica Jeršič 

ODBOR ZA ORGANIZACIJSKO-POLITICNA VPRAŠANJA 

Niko Belopavlovič, predsednik 
Mitja Stupan, podpredsednik 

Mirko Draksler Francka Strmole-Hlastec 
Zoran Pire Janko Zevart 
Ana Rozman 

ODBOR ZA URBANIZEM, STANOVANJSKO IZGRADNJO 
IN KOMUNALNE ZADEVE 

Vlado Majhen, predsednik 
inž. Jože Mušič, podpredsednik 

Alojzija Doltar Jože Laznik 
Milko Grgič 

19 
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ODBOR ZA PROSVETO IN KULTURO 

Drago Seliger, predsednik 
Kristina Lovrenčič, podpredsednik 

dr. Milica Bergant inž. Ivo Pignar 
inž. Viktor Klanjšček Mitja Vošnjak 
Jože Klinger 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO POLITIKO 

dr. Jože Benigar, predsednik 
dr. Meta Škarja-Skerget, podpredsednik 

Rado Dolgan Branko Zadravec 
Bogo Verdev Ignac Zagore 
Stane Volk 

ODBOR ZA DELO IN SOCIALNO ZAVAROVANJE 

Janez Japelj, predsednik 
Franc Leben, podpredsednik 

Marja Cerkovnik Miroslav Trunkelj 
Andrej Jermol Rudolf Vrčkovnik 
Ivo Janžekovič 

ADMINISTRATIVNA KOMISIJA 

Adolf Arigler, predsednik 
Jakob Zen, podpredsednik 

Rudi Burgar Tone Preložnik 
Franc Leskovec 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

Marja Cerkovnik, predsednik 
Ludvik Jerebic, podpredsednik 

Bruno Giachin 
Marija Plaveč 

Franc Zadravec 
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KOMISIJA ZA PROŠNJE IN PRITOŽBE 

Julij Beltram, predsednik 
Anica Rajič, podpredsednik 

Ernest Eory 
Jelka Firbas 

Stanko Robnik 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Savo Sifrer, predsednik 
Franc Leskovec, tajnik 

inž. Miran Guzelj 

GOSPODARSKI ZBOR 

Predsednik: 
Leopold Krese 

Podpredsednik: 
Tatjana Menna 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

dr. Milica Bergant 
Jelka Firbas 

inž. Bogdan Jesenko 
Franc Lubej 

Milan Spolar, predsednik 
Tomaž Tomažič, podpredsednik 

Milan Bric 
Elka Grilc 
inž. Miloš Kobe 

inž. Franc Tesovnik 
inž. Ciril Zmahar 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

inž. Silvo Rozman, predsednik 
Tončka Rebek, podpredsednik 

Ignac Karničnik 
Jože Naraks 

Ivanka Sulgaj 

19» 
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KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Srečko Rihtar, predsednik 
Andrej Lah, tajnik 

Helena Peček inž. Jože Valentinčič 
Riko Rižnar Stane Zupančič 
Ivanka Sulgaj 

PROSVETNO-KULTURNIZBOR 

Predsednik: 
Ivo Tavčar 

Podpredsednik: 
inž. Dora Jelenko 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

Boris Mikoš, predsednik 
Truda Zoher-Durjava, podpredsednik 

Branko Babič Ive Subic 
Ivan Bertoncelj inž. Dane Tovornik 
Magda Malovrh 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

Sonja Sardoč, predsednik 
Dane Debič, podpredsednik 

Milena Borovac Bernarda Pere 
Ludvik Gorčan 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Ivan Bertoncelj, predsednik 
Sonja Sardoč, tajnik 

Marjeta Pal Ivan Tušek 
Ela Peroci Avgust Vižintin 
inž. Dane Tovornik 
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SOCIALNO-ZDRA VSTVENI ZBOR 

Predsednik: 

dr. Ruža Šegedin 

Podpredsednik: 

Miro Vesel 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

dr. Adolf Drolc, predsednik 
Minka Kovač, podpredsednik 

dr. Saša Cvahte Milica Sali 
dr. Polde Hladnik Janez Vari 
Vinko Kastelic 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

Lidunka Kranjc, predsednik 
dr. Mirko Birsa, podpredsednik 

Stane Drobnič Fani Stravs 
Andrej Strniša 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Mara Lukanc, predsednik 
Marjan Senk, tajnik 

dr. Martin Benedik Vinko Kastelic 
dr. Mirko Birsa Lidunka Kranjc 
dr. Milica Gajšek-Zima 

ORGANIZACIJSKO-POLITICN! ZBOR 

Predsednik: 

Janez Hočevar 

Podpredsednik: 

Jože Eržen 
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ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

Vlado Cerne, predsednik 
Vlado Grešnik, podpredsednik 

Marija Aljančič Franjo Turk 
Mirko Cepič Joško Saksida 
Vera Maselj 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

Mirko Hegler, predsednik 
Danica Vogrinec, podpredsednik 

Martin Košir Miha Ravnik 
Joško Lojen 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Borut Bohte, predsednik 
Milan Znidaršič, tajnik 

Štefan Brumec Joško Saksida 
Vlado Crešnik , Mileva Veren 
Jože Dernovšek 
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POSLANCI 
SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Antalič Štefan 
Arigler Adolf 
Avbelj Viktor 
Baje Zmaga 
Baraga Rafael 
Belopavlovič Niko 
Beltram Julij 
Benigar dr. Jože 
Bergant dr. Milica 
Bokša-Bac inž. Milena 
Brecelj dr. Marijan 
Brilej dr. Jože 
Budihna inž. Karmelo 
Burgar Rudi 
Butara Mihael 
Cerkovnik Mar j a 
Cačinovič Rudi 
Cavnik Vera 
Dolenc Stane 
Dolgan Rado 
Doltar Alojzija 
Draksler Mirko 
Eory Ernest 
Fajfar Tone 
Fende Jože 
Ferligoj Davorin 
Firbas Jelka 
Furlan Slavko 
Gabrovšek Ludvik 
Gaspari Majda 
Giachin Bruno 
Globevnik dr. Josip 
Golob Ludvik 
Gorenc Ivan 
Greben Jože 
Grgič Milko 
Guzelj inž. Miran 
Hren Valentin 
Janžekovič Ivo 
Japelj Janez 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Jerebic Ludvik 
Jerman Riko 
Jermol Andrej 
Jeršič Ivica 
Jesenko inž. Bogdan 
Kadunec Vladimir 
Kavčič inž. Ivica 
Klanjšček inž. Viktor 
Klinger Jože 
Klobučar Franc 
Kocijančič Boris 
Kočar Magda 
Kolarič Jože 
Korbar inž. Slavko 
Košmelj Miran 
Kotnik inž. Viktor 
Kozel Katica 
Krivec inž. Lucij an 
Križman Ludvik 
Križnik inž. Vel j ko 
Kržan Angelca 
Kumše inž. Franc 
Lavrenčič Miroslava 
Laznik Jože 
Leben Franc 
Leskovec Franc 
Lončarič Jože 
Lovrenčič Kristina 
Lubej Franc 
Lužovec Ivan 
Maček Ivan 
Majhen Vlado 
Maležič Matija 
Marinko Miha 
Mušič inž. Jože 
Ggorevc Jože 
Pignar inž. Ivo 
Pire Zoran 
Plaveč Marija 
Podlesek Sida 

Podobnik Zorka 
Popit Franc 
Preložnik Tone 
Rajič Anica 
Remškar Tine 
Ribičič Mitja 
Robnik Stanko 
Rovtar Anton 
Rozman Ana 
Seliger Drago 
Simonič Franc 
Smole Janko 
Strmole-Hlastec Francka 
Stupan Mitja 
Sukič Janez 
Sifrer Savo 
Skarja-Skerget dr. Meta 
Štrukelj Stavko 
Teppey Jožica 
Tomažin Dominik 
Tomšič Vida 
Tramšek Jože 
Truden Anton 
Trunkelj Miroslav 
Vajd Vida 
Verdev Bogo 
Vir le Franc 
Volk Stane 
Vošnjak Mitja 
Vrčkovnik Rudolf 
Wimmer Hinko 
Zadravec Branko 
Zadravec Franc 
Zagore Ignac 
Zlatnar Mirko 
Zupančič Viktor 
Zen Jakob 
Zevart Janko 
Znidar Janez 
Zorž Cveta 
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GOSPODARSKI ZBOR 

Alt Mimica 
Benedejčič Miro 
Beravs Anton 
Borovinšek Jerica 
Bric Milan 
Ciglar Franc 
Čop Franc 
Dolgan inž. Danilo 
Dušej Jože 
Filipčič inž. Franc 
Fistrovič Ljuba 
Gerk Danilo 
Gradišnik inž. Milan 
Grilc Elka 
Heller Ivan 
Ivančič Ivanka 
Jamnik Rado 
Jeram Milan 
Kajzersberger inž. Jelka 
Karba Štefan 
Karničnik Ignac 
Kerec Ernest 
Kobe inž. Miloš 
Komočar Edvard 

Kos Justa 
Krebs Franc 
Krese Leopold 
Kruhar Ema 
Lah Andrej 
Medvešček Milan 
Melavc Dane 
Menna Tatjana 
Mihelič inž. Franc 
Muhar Tinka 
Naraks Jože 
Okrožnik Teodor 
Palčič Romana 
Peček Helena 
Perenič Ivan 
Peršak Ivo 
Plos Anton 
Rebek Tončka 
Rebernik Leopold 
Rihtar Srečko 
Rižnar Riko 
Rome Dragica 
Rozman inž. Silvo 
Rupreht Uroš 

Sila Robert 
Sitar Ivan 
Sivec Jože 
Skulj inž. Saša 
Stanonik Jože 
Skerlak Franc 
Šnajder Jože 
Šoba Zora 
Spolar Milan 
Sulgaj Ivanka 
Šuštar Janez 
Tesovnik inž. Franc 
Tomažič Tomaž 
Tomše inž. Bogo 
Umnik Ivan 
Uršič Ciril 
Valentinčič inž. Jože 
Vilčnik Danica 
Zaviršek Franc 
Zidar inž. Milovan 
Zupančič Stane 
Zmahar inž. Ciril 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 

Babic Branko 
Batič Stojan 
Bertoncelj Ivan 
Borovac Milena 
Božič Mija 
Bukovec Vilma 
Cvetko Ciril 
Cernjavič Bojan 
Debeljak Marjan 
DeDič Dane 
Fakin Stojan 
Fusilli Leo 
Gombač Branko 
Gorčan Ludvik 
Gorjanc inž. Ferdo 
Grčar Anton 
Horvat Anton 
Janžekovič Viktorija 

Jelenko inž. Dora 
Jelovšek Ciril 
Kambič Janez 
Keber Štefan 
Kežman Anica 
Kobilca Vinko 
Kovič Kajetan 
Langerholc Janez 
Lesnik Franc 
Makovec Jože 
Malovrh Magda 
Mavsar Ivan 
Mikoš Boris 
Mole Ivan 
Oremuž Vlado 
Orešnik Ivo 
Pal Marjeta 
Pavšič Vladimir-Bor 

Pere Bernarda 
Peroci Ela 
Pevec Alojz 
Podgornik Jovita 
Pohar Vojko 
Potrč inž. Stanislav 
Požar Stojan 
Sardoč Sonja 
Sašek Tilka 
Smerdel Alojz 
Stopar Rudi 
Ščavničar Ivo 
Semrl Zora 
Sinigoj Dušan 
Sneberger Peter 
Stiglic France 
Sturm Jože 
Subic Ive 
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* Šušteršič Darinka 
Švajncer Janez 
Tavčar Ivo 
Tiran Jože 
Tkavc inž. Ladislav 
Tovornik inž. Dane 

Troha Veljko 
Tušek Ivan 
Valenčič Mija 
Vidmar Gojmir 
Vidovič Francka 
Vižintin Avgust 

Vrhovec Stane 
Zavadlav Danilo 
Zupančič Beno 
Zoher-Durj ava Truda 

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 

Amon dr. Ivan 
Aranjoš Andrej 
Benedik dr. Martin 
Birsa dr. Mirko 
Bizjak Herman 
Bradač Franc 
Bratkovič Ludvik 
Butkovič Stanislava 
Cerkovnik Ivan 
Cvahte dr. Saša 
Cepar Silva 
Čop Martina 
Drobnič Stane 
Drolc dr. Adolf 
Gajšek-Zima dr. Milica 
Globočnik Rok 
Gradišar Vida 
Gradišnik Milan 
Grahek mr. ph. Branko 
Gregorc-Kastelic dr. Anica 
Gruden Zdravko 
Hladnik dr. Polde 
Ileršič Vinko 

Jarc Franc 
Javoršek Tihomil 
Jug Gojko 
Kanalec Ivan 
Kastelic Vinko 
Keršič Mišo 
Klemenčič Maks 
Koritnik Jože 
Kosmač Jože 
Kovač Minka 
Kranjc Lidunka 
Langus Karmen 
Lukanc Mara 
Markelj Antonija 
Miloradovič Marija 
Mlinarič Majda 
Mugerli Stane 
Ocvirk Stane 
Opresnik Milica 
Pavlica Zlato 
Petrič dr. Marko 
Petrovčič Marjan 
Pire dr. Bojan 

Planine Vlado 
Rrelog Dragica 
Pukl Mirko 
Robida Božo 
Semerl Jožica 
Šenčur Polonca 
Simonič Ludvik 
Sterlekar Minka 
Steržaj Miro 
Strniša Andrej 
Suhadolnik Jožica 
Šabjan Štefan 
Šali Milica 
Šegedin dr. Ruža 
Šenk Marjan 
Šile Jože 
Štelcl Jože 
Štraser Oto 
Štravs Fani 
Šuc Fanika 
Vari Janez 
Vesel Miro 
Zakrajšek Anton 

ORG ANIZ ACI JSKO-POLITICNI ZBOR 

Aljančič Marija 
Bizjak Stane 
Bizjak Vladimir 
Bohte Borut 
Brumec Štefan 
Budna Stane 
Cer jak Silva 
Cepič Mirko 
Černe Vlado 
Grešnik Vlado 
Dernovšek Jože 

Divjak Stane 
Djurič Tončka 
Eržen Jože 
Ferš Štefan 
Florjančič Tone 
Gregorič Anton 
Gyerek Elizabeta 
Hegler Mirko 
Hočevar inž. Branko 
Hočevar Janez 
Holc Ivan 

Hribar Frančiška 
Jagodič Vinko 
Kambič Ciril 
Kikec Alojz 
Klanšek Maks 
Kočevar Franc 
Kolmančič Jože 
Korber inž. Branko 
Kos Jolanda 
Košir Martin 
Kotar Alojz 
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Kranjc Nada 
Kržišnik inž. Marko 
Kukovec Milan 
Lanščak Janez 
Legan inž. Jože 
Levstek Vili 
Lojen Joško 
Mahnič Lado 
Maselj Vera 
Masten Danilo 
Mirt Jože 
Mr avl jak Peter 
Plut Kristina 

Ravnik Miha 
Rode inž. Vitja 
Saksida Joško 
Smolič Alojzija 
Sukič Terezija 
Seme Jože 
Šmid Ernest 
Štaman Branko 
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