
I 

SEJMI ZAPISKI 

SKEPŠCliE SOCIALISTIČNE 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

1 9 6 S 

SEJE OD 1. II. 1965 
DO 1 9. II. 19 6 5 





SEJNI ZAPISKI 

SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

SEJE OD 1. II. 1965 DO 19. II. 1965 

LJUBLJANA 1965 



St-i: '/v/f3 



REPUBLIŠKI ZBOR 

17. seja 

(10. februarja 1965) 

Predsedoval: Tine Remškar, 
predsednik Republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Tine Remškar: Tovariši in tovarišice. Začenjam 17. sejo 
Republiškega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki sem jo skli- 
cal na podlagi 44. člena začasnega poslovnika našega zbora. 

Svojo odsotnost so opravičili naslednji poslanci in poslanke: Ivo> Janžekovič, 
Tone Preložnik, Sida Podlesek, Janez Znidar, Stanko Robnik, Vlado Majhen in 
inž. Franc Kumše. Ugotavljam, da je današnja seja sklepčna. 

Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 16. seje Republiškega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o knjižicah; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o osnovni šoli; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o dvojezičnih šolah in šolah z učnim jezikom narodnostnih manjšin 
v LR Sloveniji; 

5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prosvetno-pedagoški službi; 

6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o skladu za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov; 

7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o Prešernovem skladu; 

8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o skladu za pospeševanje kulturnih dejavnosti; 

9. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje založniške, časopisne, 
knjigotrške in tiskarske dejavnosti; 

10. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o skladu Borisa Kidriča; 



4 Republiški zbor 

11. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o ustanovitvi sklada LR Slovenije za šolstvo; 

12. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o skladu LR Slovenije za negospodarske investicije; 

13. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o načinu gospodarjenja in razpolaganja s skupnimi rezervami 
gospodarskih organizacij; 

14. obravnava in sklepanje predloga zakona o cestnem skladu SR Slovenije; 
15. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 

nitvah zakona v LR Sloveniji za pospeševanje kmetijstva; 
16. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 

nitvah zakona o vodnem skladu SR Slovenije; 
17. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti 

zakona o skladu za preprečevanje in zatiranje otroške paralize (poliomielitisa); 
18. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 

nitvah zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije; 
19. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 

nitvah zakona o volitvah odbornikov občinskih in okrajnih skupščin; 
20. volitve sodnikov; 
21. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o razpisu splošnih volitev 

v občinske in okrajne skupščine. 
Ali ima kdo kak predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? 

(Prosim). 

Miloš Poljanšek: V imenu Izvršnega sveta SR Slovenije umikam 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižicah, in sicer zaradi 
tega, ker je po razpisu 17. seje Republiškega zbora prišlo k predlogu zakona 
nekaj tehtnih pripomb. Izvršni svet bo predlog zakona Skupščini SR Slovenije 
predložil ponovno tako, da ga bo lahko Republiški zbor sprejel na prihodnji seji. 

Predsednik Tine Remškar: Ker Izvršni svet umika predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižicah, ugotavljam, da 2. točka 
dnevnega reda odpade. 

Ali ima še kdo kak predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? 
(Ne javi se nihče.) Ker nima nihče več nobenega predloga za spremembo- ali 
dopolnitev, ugotavljam, da je predlog dnevnega reda z edino spremembo glede 
2. točke sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 16. seje Republi- 
škega zbora ste prejeli pismeno. Ima kdo kako pripombo k temu zapisniku? (Ne 
javi se nihče.) Ker nima nihče pripomb, menim, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni 
šoli. 

Predlog zakona je s pismeno obrazložitvijo predložil Skupščini SR Slovenije 
Izvršni svet in je kot svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil 
Borisa Lipužiča, republiškega sekretarja za šolstvo. Ali želi predstavnik Izvršne- 
ga sveta dati še ustno obrazložitev? (Da.) 

Besedo ima Boris Lipužič, republiški sekretar za šolstvo. 
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Boris Lipužič: Tovarišice in tovariši poslanci. Republiškemu zboru 
so bili predloženi za današnjo sejo trije predlogi zakonov s. področja šolstva, ki 
jih je treba uskladiti z ustavo. Spremembe in dopolnitve zakonov o osnovni šoli, 
o dvojezičnih šolah in' šolah z učnim jezikom narodnostnih manjšin v SR Slo- 
veniji ter o prosvetno-pedagoški službi ne pomenijo zgolj pravno terminološke 
uskladitve navedenih zakonov, marveč so rezultat določenih spoznanj in izku- 
šenj na področju razvoja šolstva. 

Pri proučevanju sprememb in dopolnitev omenjenih zakonov je sodelovalo 
precej delovnih organizacij s šolskega področja, družbeno-političnih skupnosti 
ter družbenih in strokovnih organizacij, ki so dale več tehtnih pripomb in pred- 
logov k osnutkom predlogov zakonov. Mnogi spreminjevalni in dopolnilni pred- 
logi so bili upoštevani, nekateri pa so bili po vsebini take narave, da še terjajo 
nadaljnje proučevanje in bi z njimi znatno presegli naloge, ki smo si jih za- 
stavili pri usklajevanju teh zakonov z ustavo. Če upoštevamo osnovno izhodišče, 
uskladitev zakonov z našo sedanjo ustavno ureditvijo in z zveznim splošnim 
zakonom o šolstvu, potem je ta naloga vsekakor opravljena. Omejen obseg te 
naloge je toliko bolj opravičljiv, ker je ob uskladitvi splošnega zakona o- šolstvu 
Zvezna skupščina sklenila, da je treba pripraviti nov zvezni dokument o vzgojno 
izobraževalnem sistemu v SFR Jugoslaviji, ki naj na ustrezen način izrazi 
splošne družbene potrebe in zahteve glede smotrov in organizacije vzgoje in 
izobraževanja. 

Zato kljub določenim ugotovitvam o potrebah po vsebinski in strukturni 
spremembi posameznih zakonov, zlasti zakona o osnovni šoli, v skladu z druž- 
benim sistemom in težnjami družbenega razvoja, prav pri tem predlogu zakona 
še niso bile izvršene obsežnejše spremembe, ker menimo, da bo mogoče teme- 
ljito revizijo zakonov na področju šolstva izvršiti šele po sprejemu omenjenega 
zveznega zakona ali drugačnega skupščinskega dokumenta ter po raziskavah 
in analizah nekaterih pedagoških in drugih strokovnih problemov, kakor tudi 
po konfrontaciji vloge in nalog osnovne šole, v odnosu do šolstva druge stopnje 
in visokega šolstva ter ostalih vrst vzgojno-izobraževalnih dejavnosti. 

Republiški zbor se je doslej že seznanil s stanjem pri posameznih vrstah 
šolstva, zlasti na podlagi elaboratov o perspektivnem razvoju šolstva. 

Skupaj s Prosvetno-kulturnim zborom je sprejel stališča glede nadaljnje 
politike na področju šolstva v prihodnjem obdobju, kar se v določeni meri 
izraža tudi v predlogu zakona o osnovni šoli, o katerem bo danes sklepal Re- 
publiški zbor. 

V okviru naloge usklajevanja omenjenih zakonov z ustavo so- bili upo- 
števani številni predlogi in pripombe, ki so jih dali posamezni skupščinski 
odbori že v preliminarnih razpravah o osnutkih predlogov zakonov. 

V obrazložitvah k posameznim zakonskim predlogom želim podrobneje 
pojasniti še nekatere značilnosti in spremembe, ki jih vsebujejo predlogi za- 
konov. 

Pri predlogu zakona o osnovni šoli so predvidene nekatere bistvene spre- 
membe oziroma dopolnitve določb, katerih namen je uskladiti zakon z današnji- 
mi družbenimi zahtevami glede vloge in nalog osnovne šole. Tako je v novem 
10. členu v primerjavi z dosedanjim 9. členom povsem nedvoumno izražena 
brezplačnost šolanja učencev. Doslej so namreč v nekaterih občinah prenašali 
del stroškov za prevoze na starše učencev, ponekod pa sploh niso organizirali 
rednega prevoza učencev, zlasti v primerih, ko je bila reorganizirana šolska 
mreža in povečan šolski okoliš. 
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V istem členu je v skladu z že sprejetimi skupščinskimi stališči postavljena 
občinam tudi naloga, da v sodelovanju z osnovnimi šolami, delovnimi družbe- 
nimi organizacijami ter z občani, zagotavljajo materialne pogoje za brezplačno 
mlečno malico, postopoma v skladu s svojimi možnostmi pa tudi učbenike in 
druge učne pripomočke. V prilogi k obrazložitvi predloga zakona so navedena 
potrebna finančna sredstva za naloge, ki jih nakazuje 10. člen, kar omogoča 
podroben pregled in presojo potrebnih materialnih sredstev za realizacijo teh 
določil. Večina občin je tudi že doslej prispevala velika sredstva bodisi za živila, 
kakor tudi za pripravo mlečne malice, ki mora zaradi zdravega razvoja šolo- 
obveznih otrok postati nepogrešljiv minimum prehrane, za katero skrbi osnovna 
šola v sodelovanju z drugimi prizadetimi družbenimi činitelji v svojem okolju. 
V primerjavi z dosedanjim 14. členom je novi 16. člen dopolnjen tako, da se 
kot trajna naloga osnovne šole določa njena varstveno vzgojna funkcija izven 
pouka, ki jo bomo postopoma uresničevali v skladu z družbenimi potrebami 
in možnostmi, za kar bo potrebno v prihodnjem obdobju postopoma zagotoviti 
tak materialni standard osnovne šole, ki bo omogočal organizacijo pouka brez 
izmen. 

Med ostalimi pomembnejšimi spremembami, ki jih vnaša predlog zakona, 
je precizneje izražena naloga osnovne šole glede spremljanja in razvijanja 
nagnjenj in sposobnosti učencev, ter v zvezi s tem poklicnega usmerjanja, pove- 
zanosti snovi učnega načrta z življenjskim okoljem šole ter z družbenim in go- 
spodarskim razvojem, z ugotavljanjem sredstev za delo osnovne šole na podlagi 
pogodbe in delovnega programa šole itd. Posebej bi omenil še dva amandmaja 
k 22. in 39. členu, ki sta se izoblikovala v razpravi o predlogu zakona v skup- 
ščinskih odborih na podlagi tehtnih pomislekov glede predpisovanja predmet- 
nikov in učnega načrta za osnovne šole, ter glede napredovanja učencev z ne- 
gativnimi ocenami. Zaradi družbene in strokovne utemeljenosti sta bila amand- 
maja sprejeta in sta sestavni del predloga zakona. Za vsako osnovno šolo sta 
predmetnik in učni načrt zelo pomembna dokumenta, ker določata vsebino 
vzgojno-izobraževalnega procesa. Zaradi tega predpisovanje predmetnikov in 
učnih načrtov ne more biti prepuščeno individualnemu upravnemu organu, pač 
pa kolektivnemu organu, sestavljenemu iz priznanih pedagoških strokovnjakov 
ter drugih javnih družbenih delavcev. Dokler smo imeli republiške svete, so 
ti predpisovali predmetnike in učne načrte. Po drugem odstavku 22. člena 
zakona o izvedbi ustave SR Slovenije pa so prišle naloge republiških svetov na 
ustrezne republiške sekretariate. Na podlagi te določbe je bilo v sedanjem pred- 
logu prečiščenega besedila zakona o osnovni šoli predvideno, da predpisuje 
predmetnik in učne načrte Republiški sekretariat za šolstvo. Po ponovni pro- 
učitvi tega problema se je na podlagi razprav v skupščinskih odborih izobliko- 
valo prepričanje, da je treba za tako odgovorno nalogo ustanoviti poseben ko- 
lektivni organ, ki bo odločal o predmetnikih in učnih načrtih šol. Zato naj se 
s posebnim republiškim zakonom predpiše, kako se določajo predmetniki in 
učni načrti šol. S tem zakonom naj bi se ustanovil pedagoški svet, ki bi 
predpisoval predmetnik in učni načrt za osnovne šole, lahko pa bo določal vsaj 
v minimalnem obsegu predmetnike in učne načrte tudi za šole II. stopnje in 
posebne šole, kakor tudi učne programe ostalih vrst šol. Teh ni mogoče obrav- 
navati na enak način kot osnovno šolo, ki je obvezna, temeljna, splošno izobra- 
ževalna šola. Funkcijo pedagoškega sveta pri določevanju predmetnika in 
učnega načrta pri ostalih vrstah šol bo treba še proučiti. 
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Predlog zakona odpravlja diskrecijsko pravico učitelja po 35. in 37. členu 
dosedanjega zakona o osnovni šoli, ko je lahko sicer po posvetovanju s starši 
odločil, da mora učenec razred ponavljati, če je presodil, da bo učencu z nega- 
tivno oceno otežkočen razvoj in uspeh v naslednjem razredu. Ta diskrecijska 
pravica je povzročala spore učiteljev s starši, ki so pogosto neobjektivno ocenje- 
vali uspeh svojih otrok in vztrajali, da mora učenec napredovati v višji razred 
v skladu z možnostmi, ki mu jih je nudil zakon. 

Amandma k 39. členu predloga zakona, ki sta ga sprejela začasni odbor 
Prosvetno-kulturnega zbora za osnovno šolstvo in odbor za prosveto in kulturo 
Republiškega zbora, daje možnosti napredovanja v višji razred učencem od 
2. do 7. razreda, in sicer samo z eno negativno oceno. 

Izvršni svet je proučil predloge za spremembo 39. člena, ki so po mnenju 
pedagoških strokovnjakov predvsem naslednji: V prvem razredu dobi učenec 
osnove iz spoznavanja črk in številk, branja, pisanja in računanja. Če teh 
osnov učenec ne obvlada, ne more slediti pouku v 2. razredu. Zato je po- 
trebno, da tak učenec ponavlja, če se celo ne ugotovi, da ga je treba vzgajati 
in izobraževati v posebnih vzgojnih ustanovah. S ponavljanjem prvega razreda 
si bo učenec pridobil nujno potrebno osnovno znanje, da bo lahko nadaljeval 
šolanje. Ni priporočljivo, da bi učenci od 1. do 4. razreda osnovne šole na- 
predovali v višji razred z dvema negativnima ocenama. V prvih 3. razredih 
osnovne šole je namreč le šest učnih predmetov, in sicer materinščina, ra- 
čunstvo, spoznavanje narave in družbe, telesna vzgoja, likovna vzgoja in glas- 
bena vzgoja. Učenci v teh razredih dobivajo negativne ocene zlasti iz mate- 
rinščine in računstva, skoraj ni primerov, da bi bili negativno ocenjeni tudi 
iz drugih predmetov. Materinščina in računstvo pa sta najpomembnejša te- 
meljna predmeta osnovne šole. Ce bi učenec napredoval v višji razred osnovne 
šole z negativnima ocenama iz obeh predmetov, bi težko sledil pouku v višjem 
razredu, zato je bolje za njega, da razred ponavlja in si še pravočasno pridobi 
in utrdi znanje. Pedagoško je torej utemeljeno napredovanje z eno negativno 
oceno pod pogojem, da učenec razred ponavlja, če je tudi naslednje leto ocenjen 
iz istega predmeta negativno in da mu šola obvezno zagotovi dodaten pouk iz 
predmeta, v katerem je bil negativno ocenjen. 

Izvršni svet je amandma sprejel in je tako ta spreminjevalni predlog postal 
sestavni del predlaganega zakona. Spremembe, ki jih vsebuje predlog zakona 
o osnovni šoli, torej ne pomenijo kompleksne revizije, strukture in vsebine do- 
sedanjega zakona, nedvomno pa je vrednost noveliranega zakona o osnovni šoli 
tudi v tem, da kot normativen akt ne bo določal le materialnih obveznosti druž- 
beno-politične skupnosti do osnovnega šolstva, marveč da se bo njegova usmer- 
jevalna naloga izražala tudi v osveščanju delovnih skupnosti šol, pri oblikovanju 
šol v "samostojne delovne organizacije in pri krepitvi samoupravljanja v njih. 

Predlog zakona o šolah z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom 
in o dvojezičnih šolah v SR Sloveniji ne vsebuje bistvenih sprememb ter daje 
v skladu z ustavo obema narodnostima enake možnosti šolanja bodisi v učnem 
jeziku posamezne narodnosti, bodisi v obliki dvojezičnega šolstva, pri čemer je 
za pripadnike italijanske narodnosti v skladu s tako imenovanim londonskim 
memorandumom zagotovljen pouk v italijanskem učnem jeziku. Nekatere spre- 
membe so nastale na podlagi predloga občinskih skupščin Lendave in Murske 
Sobote le pri navedbi sedežev dvojezičnih šol s slovenskim in madžarskim 
učnim jezikom v 10. členu, kjer so navedeni tudi zavodi in oddelki za predšolsko 
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vzgojo, pri osnovnih šolah pa posebej sedeži osnovnih šol ter sedeži njihovih 
podružnic. 

Ker je bila v zadnjih treh letih osnovnošolska mreža reorganizirana zaradi 
organizacije osrednjih osnovnih šol, ki imajo v višjih razredih predmetni pouk, 
je prišlo do določenih sprememb pri sedežih tudi na dvojezičnem območju 
omenjenih občin. S predlaganimi spremembami so se strinjali zastopniki pri- 
zadetih občanov obeh narodnosti na dvojezičnem območju. 

Nova redakcija zakona o prosvetno-pedagoški službi je temeljila na izhodišču, 
da je prosvetno-pedagoška služba predvsem strokovno-proučevalna služba. S 
predlaganim zakonom se prilagajamo izkušnjam dosedanje prakse ter družbenim 
intencijam glede nadaljnjega razvoja te službe, pri čemer je zlasti upoštevana 
samostojnost in samoupravnost zavodov za prosvetno-pedagoško službo. Namen 
zakona je tudi, da se pedagoški nadzor dejansko omeji na spremljanje uresni- 
čevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev, razen tega pa bo ta služba spremljala 
izvrševanje predpisov glede organizacije vzgojno-izobraževalnega dela v šolah, 
kar je v neposredni zvezi z naravo strokovnega dela te službe. 

Prosvetno-pedagoška služba sama ne ukrepa, temveč seznanja za šolstvo 
pristojne organe občinskih skupščin ter svete in upravne organe ter organe 
šol in učitelje o svojih ugotovitvah in izsledkih, ter predlaga ukrepe oziroma 
daje predloge ustreznim organom, kar povsem jasno opredeljuje njene pri- 
stojnosti in dolžnosti. Zlasti pa želim poudariti, da je v odnosu do šole težišče 
prosvetno-pedagoške službe na strokovno proučevalnem delu in na pomoči 
šolam in učiteljem pri vzgojno-izobraževalnem delu, ki naj se izraža predvsem 
v svetovanju. Potemtakem pedagoški svetovalci obiskujejo pouk predvsem s 
proučevalnim namenom, da se seznanijo z vsebino pouka ter z metodično-di- 
daktičnimi vprašanji. Zato je povsem upravičeno odpadla formalistična določba, 
da pedagoški svetovalci vsaj enkrat na leto obiščejo šolo, kar je nujno ka- 
zalo na inšpekcijsko metodo v stikih med šolo in prosvetno-pedagoško službo. 
Menimo, 'da mora biti spremljanje dela šol kontinuirano in sistematično. Število 
obiskov šol in drugih oblik kontaktiranja s šolami je zato nedvomno stvar, 
ki zadeva metode dela zavodov za prosvetno-pedagoško službo, ne pa formalno 
določene norme v zakonu. 

V zakonu je poudarjena tudi javnost dela te službe, ki je s svojimi izsledki 
in ugotovitvami dolžna seznaniti na ustrezen način ne le učitelje in organe šol 
ter organe družbeno-politične skupnosti, marveč vso javnost. 

Odnos med republiškim ter občinskimi oziroma medobčinskimi zavodi za 
prosvetno-pedagoško službo temelji na strokovnem usmerjanju, pomoči, med- 
sebojnem sodelovanju pri proučevalnih nalogah ter pri usklajevanju delovnih 
programov. Predlog zakona predvideva tudi pooblastilo republiškemu sekre- 
tarju za šolstvo, da določi, katere vrste stalnih ali zunanjih pedagoških sveto- 
valcev mora imeti zavod glede na vrste šol, na katerih opravlja prosvetno-peda- 
goško službo ter kakšno izobrazbo mora imeti pedagoški svetovalec za posa- 
mezne vrste šol oziroma za posamezna vzgojno izobraževalna področja. Repu- 
bliški sekretariat za šolstvo je seznanil občinske skupščine z osnutkom takega 
izvršilnega predpisa, ki bi ga izdal, če bo zanj pooblaščen, pri čemer se je večina 
občinskih skupščin strinjala s predlagano ureditvijo kadrovskih problemov 
v prosvetno pedagoški službi. 

V imenu Izvršnega sveta predlagam Republiškemu zboru, da navedene tri 
predloge zakonov sprejme v predlaganem besedilu skupaj z vsemi amandmaji, 
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skupščinskih odborov in zakonodajno~pravne komisije, ki so sestavni del 
predlogov zakonov. 

Predsednik Tine Remšk ar : Predlog zakona so obravnavali odbor za 
prosveto in kulturo Republiškega zbora kot pristojni odbor, zakonodajno-pravna 
komisija in komisija za usklajevanje republiških predpisov z ustavo. Vsi so 
zboru predložili pismena poročila. 

Ali želi poročevalec odbora za prosveto in kulturo dati še ustno poročilo? 
(Da.) Prosim. 

Kristina Lovrenčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Kot ste že 
slišali, je ta zakonski predlog obravnaval tudi Prosvetno-kultuirni "zbor. Zakon- 
ski predlog je sprejel v istem besedilu kot je predložen našemu zboru razen 
7. člena, kjer je sprejel malo drugačno besedilo in sicer 7. člen se tako, kot ga 
je sprejel Prosvetno-kulturni zbor, glasi: »Na osnovni šoli se poučuje v slo- 
venskem jeziku. Za pripadnike drugih narodov Jugoslavije se organizira pouk 
v njihovem jeziku.« Preostali tekst, ki je bil podčrtan, pa je bil črtan. V imenu 
odbora za prosveto in kulturo predlagam, da ta amandma sprejme tudi Re- 
publiški zbor, ker sprememba ne spreminja vsebine 7. člena.. 

Predsednik Tine Remškar: Ali želi poročevalec zakonodajno-pravne 
komisije dati še ustno obrazložitev? Prosim. 

Dr. Josip Globevnik: Tovarišice in tovariši poslanci. V imenu za- 
konodajno-pravne komisije predlagam k 28. členu tega predloga zakona redak- 
cijsko spremembo, ki jo je sprejel tudi Prosvetno-kulturni zbor. V spremenje- 
nem besedilu naj bi se drugi stavek 28. člena glasil: »V višjih razredih pa jim 
šola daje osnovno znanje o prirodnih in družbenih zakonitostih na posameznih 
področjih, spremlja razvoj nagnjenj učencev in utrjuje ter poglablja njihovo 
znanje in sposobnosti za nadaljnje šolanje oziroma poklic.« 

Predsednik Tine Remškar: Ali želi poročevalec komisije za usklaje- 
vanje republiških predpisov z ustavo dati še ustno poročilo. (Ne želi.) 

Začenjam razpravo'. Kdo želi besedo? 
Besedo ima tovarišica Kristina Lovrenčič. 

Kristina Lovrenčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Poglavitni raz- 
log za spremembo zakona o osnovni šoli je bil, podobno kot pri ostalih zakonih, 
ki jih danes obravnavamo, usklajevanje z ustavo. Toda nekatere spremembe 
predloženega zakona presegajo okvir formalnega usklajevanja. To so predvsem 
določbe o napredovanju učencev iz razreda v razred in razširjene določbe o 
brezplačnem šolanju. Vsebinsko spremembo pa je doživelo tudi določilo o za- 
gotavljanju sredstev za delo osnovnih šol in docela novo je poglavje o upravlja- 
nju v šolah. 

Zakon o osnovni šoli zasluži po svojem vplivu, ki ga bo nujno imel na naj- 
širša osnovna področja izobraževanja, brez dvoma posebno pozornost v da- 
našnji razpravi. Čeprav ne vnaša bistvenih sprememb v doslej postavljene 
osnovne smotre osnovne šole, pa prinaša nova določila o samoupravljanju ter 
postavlja osnovno šolo načeloma kot samostojno in samupravno delovno orga- 
nizacijo v enak položaj kot ga imajo ostale delovne organizacije. Družba dobiva 
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s tem obveznosti, da zagotovi šoli gmotne in druge pogoje za njeno samoupravno 
delo, šola pa ne more biti več le objektiv družbene skrbi, marveč se postavlja 
nasproti družbi kot enakopravni partner z določenimi pravicami in odgovor- 
nostjo za delo, ki ga opravlja. 

Naš samoupravni sistem terja od slehernega svojega udeleženca aktivno 
sodelovanje. Če je v zakonu zapisano, da zagotavlja sredstva osnovni šoli usta- 
novitelj na podlagi pogodbe s šolo, in da je oisnova te pogodbe program dela 
šole, potem je s tem na eni strani zavezan ustanovitelj, da ta sredstva da, na 
drugi pa tudi šola, da sestavi program na osnovi družbenih zahtev in prakse in 
da si prek samoupravnega mehanizma pribori tako pogodbo, ki ji bo zagotav- 
ljala izpolnitev njenih nalog in pa seveda tudi izpolnjevanje pogodbe. Nikakor 
pa šola pri tem ne more pasivno čakati, kot se je to doslej večkrat dogajalo. 

Določilo 10. člena o brezplačnosti šolanja bo verjetno vzbujalo upravičene 
pomisleke ob sedanjem stanju šol v nekaterih občinah. Skeptiki ga ocenjujejo 
kot neuresničljivega v sedanjem položaju, češ kaj bomo govorili o brezplačnih 
malicah ali učbenikih, ko pa še drugega v osnovnih šolah nismo uspeli rešiti. 

Toda vprašam se, ali naj zakon, ki ga danes sprejemamo, registrira samo 
obstoječe nezadovoljivo stanje. Mislim, da tega ne more in ne sme. Zakon mora 
omogočiti napredek, uresničevanje naše bodoče šolske politike, ki smo jo posta- 
vili tudi ob lanskem obravnavanju perspektivnega razvoja šolstva v tej skup- 
ščini. Takrat smo zavzeli stališče, da bi do leta 1970 usposobili naše osnovne 
šole tako, da bi v njih praviloma lahko vsi učenci uspešno v osmih letih kon- 
čali šolanje, postopno pa naj bi jih usposabljali tudi kot varstvene ustanove. 
Takrat smo postavili tudi načelo brezplačnosti šolanja. 

Zadržala bi se posebej še pri enem določilu predloženega zakona. To je že 
prej omenjeni 39. člen, ki govori o napredovanju učencev iz razreda v razred. 
Ta člen je v razpravi skupščinskih odborov vzbudil posebno pozornost in dosti 
razprav. 

Z amandmajem odbora za kulturo in prosveto našega zbora in začasnega 
odbora za osnovno šolstvo Prosvetno-kulturnega zbora je dobil tudi bistveno 
novo vsebino in kot smo slišali, je ta amandma postal sestavni del zakonskega 
predloga. Poslanci so bili mnenja, da dosedanja praksa napredovanja ni dala 
zaželenih rezultatov in da moramo postaviti za napredovanje v osnovni šoli 
precej strožje kriterije, kot smo jih imeli doslej. Zaostanki v znanju so se kopi- 
čili in le izjemno so se dali taki zaostanki v višjih razredih nadomestiti. Namen 
osnovne šole pa ni, da omogoča učencem le, da formalno obiskujejo vse njene 
razrede, marveč da jim da osnovno vzgojo in osnovno, splošno izobrazbo kot 
je zapisano tudi v uvodu zakona o osnovni šoli. 

V zvezi z organizacijo takega pouka, ki bi omogočil uresničitev osnovnih 
smotrov osnovne šole, je pomembno tudi določilo o obveznem dodatnem pouku, 
ki ga mora organizirati osnovna šola za učence, ki napredujejo z negativnimi 
ocenami. Ta dodatni pouk naj bi jim dal tisto manjkajoče znanje, zaradi katere- 
ga niso mogli doseči pozitivne ocene. 

V Prosvetno-kulturnem zboru je tekla tudi razprava o predmetniku in 
učnem načrtu in bila je izražena zahteva, da ie treba predmetnik osvoboditi 
balasta. Izdelani so tudi že konkretni predlogi, po katerih naj bi se zmanjšalo 
število predmetov v višjih razredih osnovne šole, nekateri osnovni predmeti pa 
naj bi dobili več ur. Toda naš predmetnik bo ostal kljub temu še vedno med 
najbolj zahtevnimi v Evropi. Z amandmajem k 22. členu, ki je postal tudi se- 
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stavni del tega predloga, bo predmetnik in učni načrt predpisoval odslej poseben 
pedagoški svet, ki ga bo treba šele ustanoviti z zakonom. S tem naj bi bil 
zagotovljen čimbolj strokoven pedagoški vpliv na to, kaj in koliko naj se učijo 
učenci osnovne šole in mislim, da je to prav. Toda s tem, če bomo razbremenili 
predmetnik, še nismo napravili vsega in tudi nismo uresničili tistih smotrov 
osnovne šole, ki so našteti v 2. členu tega zakona. Ko smo lani razpravljali o pro- 
blemih šolstva, smo, med drugim slišali ocene, da je pouk na naši osnovni šoli 
še vse preveč verbalen, da se učenci sicer dosti uče, pa premalo nauče, da je 
premalo sodobnih sredstev za pouk in podobno. Dovolite mi, da citiram neko 
zgodovinsko ugotovitev, ki sem jo prebrala v zanimivi knjigi Avdijeva »Zgodo- 
vina starega vzhoda«. Mož je med drugim takole napisal o sistemu šolstva pri 
starih Babiloncih: »Sistem poučevanja je bil sila primitiven; omejeval se je 
na učiteljeva vprašanja in učenčeve odgovore, na prevanje iz jezika v jezik, 
pismene vaje in učenje na pamet.« Daleč sem od tega, da bi delala kakršnekoli 
primerjave, pač pa moram žal ugotoviti, da se je poleg nekaterih drugih stvari, 
ki so se od Babiloncev ohranile do današnjih dni, ohranilo našim rodovom tudi 
nekaj iz njihovega šolstva. 

Prej sem omenila stališča, ki smo jih lani sprejeli v tej Skupščini. Ta sta- 
lišča pa niso bila predvidena za neko daljno bodočnost, marveč za prihodnjih 
sedem let, od katerih je eno že minilo. Če to leto ocenjujemo v luči omenjenih 
stališč, z njim ne moremo biti prav zadovoljni. Kljub delnemu izboljšanju 
gmotnega položaja šol, kljub nekaterim novim šolam in prizadevanjem za iz- 
boljšanje osebnih dohodkov prosvetnih delavcev, smo lani doživeli celo zmanj- 
šanje odstotka učencev, ki so uspešno končali vseh 8 razredov osnovne šole, po- 
večanje števila oddelkov, ki delajo v 3 izmenah, povprečni osebni dohodki v 
šolstvu pa še vedno precej zaostajajo za osebnimi dohodki v drugih dejavnostih. 
V primerjavi ž vso industrijo so bili na primer oktobra lani povprečni osebni 
dohodki v vsem šolstvu višji le za okroglo 6000 dinarjev, kar seveda še zdaleč 
ne ustreza, posebno če primerjamo kvalifikacijsko strukturo v obeh dejavnostih. 
Toda sprijazniti se bomo morali s tem, da ne bomo mogli rešiti čez noč teh tako 
dolgo akumuliranih problemov v šolstvu, ki se jim pridružujejo še vse bolj 
rastoče družbene potrebe, pač pa ne glede na to lahko trdimo, da je prav pre- 
teklo leto šolstvo doživelo kvalitetni premik in da je bilo kot morda še nikoli 
poprej postavljeno-v žarišče družbenega zanimanja in skrbi. Predvsem pa se mi 
zdi pomembno dejstvo, da se je v naših glavah že precej zlomila stara misel- 
nost o vlogi in pomenu šole in ljudi, ki delajo v njej. Kaže, da se bo ta posebna 
pozornost in skrb nadaljevala tudi letos in to je nrav. 

Predloženi 2 milijardi dinarjev, ki naj bi služili kot intervencijska sredstva 
za izgradnjo osnovnih šol, lahko pomenita učinkovito podporo za utrditev ma- 
terialne osnove šol, seveda če bosta preudarno in hitro uporabljeni. Predloženo 
je, da bi se ti dve milijardi naložili kot namenska sredstva pri Gospodarski 
banki, ki naj bi razpisala za nujno razdelitev poseben natečaj. Pri tem natečaju 
bi načelno lahko sodelovale vse občine, praviloma pa predvsem tiste, ki jim bo 
republika morala za družbene službe zagotoviti dodatna sredstva. 

Omenjena intervencijska sredstva naj bi. služila za odpravo tretje in delo- 
ma tudi druge izmene, za preselitev šol iz dotrajanih in neustreznih najetih 
stavb predvsem v mestih in industrijskih središčih. Občine bi ta sredstva do- 
bile kot 35-letne kredite z 2 °/o obrestno mero, kar bi bilo doslej gotovo najugod- 
nejše kreditiranje gradnje šol pri nas. Predvidena je tudi določena participa- 
cija lastnih sredstev občin, ki pa naj bi ne bila glede na različno gospodarsko 
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moč občin v nekem fiksnem odstotku. Med pogoje za najetje kredita spada 
vsekakor tudi že podrobno izdelana dokumentacija. Po nekaterih zagotovilih 
so idejni projekti za več šol, ki bi prišle v poštev za kreditiranje, že pripravljeni, 
ostalo pa bi lahko bilo pripravljeno do začetka gradbene sezone. 

Oprostite, da sem se malce dalj zadržala pri teh dveh milijardah. Sicer 
bodo predmet skupščinske razprave v kratkem, ko bomo odločali o družbenem 
planu in proračunu, so pa posredno vendarle povezane tudi z zakonom, ki ga 
danes obravnavamo. Uresničitev njegovih določil je namreč v veliki meri od- 
visna od solidne materialne baze, ki jo moramo dati našemu osnovnemu šolstvu. 
Sedaj smo sredi februarja. Časa je torej dovolj in želim le eno, da proti koncu 
leta ne bi na tem mestu morali obravnavati kakega poslanskega vprašanja, ki 
bi načenjalo problem, čemu ta denar ni bil porabljen. Mislim, da lahko zahteva- 
mo od vseh, ki se bodo ukvarjali z uporabo teh sredstev, tako od banke, ki bo 
kredite odobravala, kot od prizadetih občin, ki bodo morale pripraviti doku- 
mentacijo in sredstva za udeležbo, da se tega problema lotijo takoj in z vso 
odgovornostjo'. 

Teh nekaj pripomb sem povedala z namenom, da bi opozorila na pomen 
spremenjenega in dopolnjenega zakona, ki ga danes sprejemamo, vse tiste, ki 
ga bodo morali izpolnjevati. Hvala lepa. 

Predsednik Tine Remškar: Kdo še želi besedo? Ce se nihče ne javi 
k razpravi, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor 
je za predloženi zakon, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo Vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli. 

Predsednik Tine Remškar: Prehajamo na 4. točko dnevnega 
reda in sicer na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o dvojezičnih šolah in šolah z učnim jezikom narodnost- 
nih manjšin v LR Sloveniji. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet skupaj s 
pismeno obrazložitvijo. Kot svojega predstavnika je določil Borisa Lipužiča, 
republiškega sekretarja za šolstvo. 

Predlog zakona so obravnavali odbor za prosveto in kulturo Republiškega 
zbora kot pristojni odbor, zakonodajno-pravna komisija in komisija za uskla- 
jevanje republiških predpisov z ustavo. Vsi so zboru predložili pismena poročila. 

Ali želi poročevalec odbora za prosveto in kulturo dati še ustno poročilo. 
(Ne želi.) Ali želi poročevalec zakonodajno-pravne komisije dati ustno poročilo? 
(Ne želi.) Ali želi poročevalec komisije za usklajevanje republiških predpisov 
z ustavo dati ustno poročilo? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim. Besedo ima Bruno Giachin. 

Bruno Giachin: Compagne e compagni deputati. 
La legge oggi qui presentata e praticamente gia in attuazione. II fatto che 

oggi si trova di nuovo all'ordine del giorno conferma che, sia gli organi com- 
petenti che 1'Assemblea, con profondo senso di responsabilita cercano le solu- 
zioni dei problemi particolari dei gruppi nazionali. 

Poiche ho personalmente preso parte alle riunioni di varie commissioni 
incaricate alla stesura della presente legge, permettetemi che mi soffermi breve- 
mente su alcuni particolari che, secondo me, sono di grande importanza. 
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La legge rispecchia effettivamente le aspirazioni dei gruppi nazionali che 
vivono nel distretto di Capodistria. 

Nella repubblica socialista della Slovenia ed in particolare negli statuti 
comunali dei comuni do ve vivono gli appartenenti ai vari gruppi nazionali, 
esistono gia le garanzie fondamentali di un libero e fecondo processo di sviluppo 
culturale che procede parallelamente con 1'ulteriore sviluppo della democratiz- 
zazione ni tutti i settori della nostra vita sociale. 

Nella fascia costiera slovena oggi non si parla piu di minoranza, ma di 
gruppi nazionali i cui appartenenti hanno uguali doveri e diiritti: assumendo 
responsibilita, svolgendo funzioni utili ed indispensabili per tutta la citta- 
dinanza. 

Infatti tutto cio e evidente se leggiamo 1'articolo 7 della presente legge. 
Di enorme importanza politica e profondamente democratico e il capito »V« degli 
statuti comunali del Capodistriano: rinsegnamento dela lingua italiana e ma- 
teria obbligatoria in tutte le classi delle scuole slovene. 

Osserviamo 1'alto valore culturale ed economico dei risultati conseguiti 
fino ad oggi, facilitati dalPincontro dei due popoli viventi in questa zona con- 
finaria. La migliore reciproca conoscenza, la conoscenza della lingua e garanzia 
di pace e di sviluppo di buon vicinato. 

Tale collaborazione non solo permette e contribuisce affinche i gruppi na- 
zionali non vengono separati dal proprio paese di origine, anzi rappresenta il 
ponte d'incontro di due popoli. 

Tutto cio ha trovato conferma ed approvazione proprio nel mese scorso, 
quando una delegazione dell'Unione degli Italani dell'Istria e di Fiume, e della 
quale ho avuto 1'onore di far parte, e stata ricevuta dal presidente della repub- 
blica Maresiallo Tito. 

Conversando con il Presidente Tito sullo sviluppo delle scuole del gruppo 
nazionale e sul futuro ruolo, ricordo testualmente che egli si espresse nel se- 
guente modo: 

»La conoscenza della lingua del paese confinante ,non solo e necessaria per 
la conoscenza dei valori culturali, ma e un apporto per la reciproca convivenza 
dei popoli confinanti.« Aggiunse anche che sarebbe un'assurdita insegnare ai 
giovani una qualsia.si altra lingua straniera, tralasciando invece la lingua del 
paese confinante. 

Per tanto nel rivedere la legge sulle scuole dei gruppi nazionali nella 
nostra Repubblica, possiamo affermare che la legalita, sancita dalla nostra 
costituzione, trova ormai fedele attuazione. 

Cio e garanzia di una piu profonda collaborazione, di fratellanza, di com- 
patezza e solidarieta di tutti i cittadini nella nostra societa. 

Tovarišice in tovariši poslanci. 
Zakon, ki je danes tu predložen, se praktično že izvaja. Dejstvo, da je zakon 

ponovno na dnevnem redu, potrjuje, da pristojni organi in skupščina sama, 
z globokim čutom odgovornosti iščejo rešitve posebnih problemov narodnostnih 
skupin. 

Glede na to, da sem se osebno udeležil sej raznih komisij, ki so bile zadol- 
žene s pripravo osnutka tega zakona, mi dovolite, da se na kratko zadržim pri 
nekaterih točkah, ki imajo po mojem mnenju velik pomen. 

V zakonu se dejansko zrcalijo težnje narodnostnih skupin, ki živijo v kopr- 
skem okraju. 
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V socialistični republiki Sloveniji in še posebno v občinskih statutih ko- 
mun, kjer živijo pripadniki raznih narodnostnih skupin, že obstojajo temeljne 
zagotovitve svobodnega in plodnega procesa kulturnega razvoja, ki napreduje 
vzporedno z nadaljnjim razvojem demokratizacije na vseh področjih našega 
družbenega življenja. 

Danes se v obmorskem slovenskem pasu ne govori več o manjšini, marveč 
o narodnostnih skupinah, katerih pripadniki imajo enake dolžnosti in pravice: 
prevzemajo odgovornosti ter opravljajo koristne in potrebne funkcije v korist 
vseh občanov. 

Vse to je še posebej očitno, če preberemo 7. člen tega zakona. Velikega 
političnega in globoko demokratičnega pomena so določila »V.« poglavja ob- 
činskih statutov koprskega področja: pouk italijanskega jezika je obvezen pred- 
met v vseh. razredih slovenskih šol. 

Poglejmo pomembno kulturno in gospodarsko vrednost do danes doseženih 
rezultatov, ki so jih omogočili stiki med obema narodoma, ki živita v tem ob- 
mejnem pasu. Medsebojno spoznavanje, recipročno poznavanje jezikov, vse to 
je porok za mir in razvoj dobrega sosedstva. 

Tako sodelovanje ne samo dovoljuje in doprinaša k temu, da se narod- 
nostne skupine ne ločijo od njihove matične dežele, temveč predstavlja most 
za sodelovanje med obema narodoma. 

Vse to je dobilo potrditev in priznanje ravno v preteklem mesecu, ko sem 
imel čast, kot član delegacije Italijanske Unije za Istro in Reko, udeležiti se 
sprejema pri predsedniku republike maršalu Titu. Iz razgovora s predsednikom 
Titom o razvoju in nadaljnji vlogi šolstva narodnostne skupine se spominjam, 
da se je dobesedno izrazil takole: 

»Znanje jezika dežele, s katero mejimo, ni samo potrebno za spoznavanje 
kulturnih vrednot, marveč je doprinos k medsebojnemu sožitju obeh obmejnih 
narodov.« Dodal je tudi, da bi bilo absurdno učiti mladino kakršnegakoli dru- 
gega tujega jezika in ne jezika dežele, s katero mejimo. 

Zaradi tega pri spreminjanju zakona o šolah narodnostnih skupin, ki živijo 
v naši republiki, lahko trdimo, da se zakonitost, ki jo utrjuje naša ustava, že 
zvesto izvaja. To1 je garancija za še večje in globlje sodelovanje, bratstvo, enot- 
nost in solidarnost državljanov v naši družbi. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim tovariša poslanca, da kolikor 
ima namen staviti amandma, stori to pismeno. Želi še kdo besedo? Besedo ima 
poslanec Mitja Vošnjak. 

Mitja Vošnjak: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! Da ne bi bilo 
nesporazuma, bi hotel stvar pojasniti. Mi spreminjamo zakon o dvojezičnih 
šolah in šolah z učnim, jezikom narodnostnih manjšin v Ljudski republiki 
Sloveniji. To delamo, ker moramo uskladiti zakon z ustavo-. Novi zakon se ne bo 
več glasil tako kot stari zakon, temveč bo imel bistvene spremembe, kar izhaja 
jasno iz predloženega predloga zakona, ki nikjer več ne uporablja naziv »na- 
rodnostna manjšina«, temveč »narodnostne skupine«. Smatram, da gre za ne- 
sporazum, zato predlagam tovarišu poslancu, da amandma umakne. 

Bruno Giachin: Glede na obrazložitev tovariša Mitje Vošnjaka svoj 
amandma umikam. 
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Predsednik Tine Remškar: Hvala lepa. Prosim, želi še kdo besedo. 
(Ne javi se nihče.) Ce nihče ne želi besede, zaključujem razpravo. 

Predlog zakona dajem. na. glasovanje. Kdor je za ta 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 dvojezičnih šolah in šolah z učnim jezikom 
narodnih manjšin v Ljudski republiki Sloveniji. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prosvetno- 
pedagoški službi. 

Predlog zakona je predložil Skupščini SR Slovenije Izvršni svet. Izvršni 
svet je predlog zakona pismeno obrazložil in za svojega predstavnika določil 
Borisa Lipužiča, republiškega sekretarja za šolstvo. 

Predlog zakona so obravnavali odbor za prosveto in kulturo Republiškega 
zbora kot pristojni odbor, zakonodajno-pravna komisija in komisija za usklaje- 
vanje republiških predpisov z ustavo. Vsi so zboru predložili pismena poročila. 

Ali želi poročevalec odbora za prosveto in kulturo dati še ustno obrazlo- 
žitev? (Ne.) Ali želi poročevalec zakonodajno-pravne komisije dati ustno poro- 
čilo? (Da.) Prosim. Besedo ima tovariš Savo Sifrer. 

Savo Sifrer: Prosvetno-kulturni zbor je na svoji seji dne 5. februarja 
1965 sprejel zakon z določenimi redakcijskimi spremembami, ki jih je pred- 
lagala zakonodajno-pravna komisija. Zaradi uskladitve besedil predlagam, da 
Republiški zbor sprejme naslednje spremembe, ki so izključno redakcijskega 
značaja. 

Predlagam, da se spremenjeni drugi odstavek 1. člena glasi takole: »Pro- 
svetno-pedagoška služba se organizira v skladu z določbami tega zakona za 
napredek vzgoje in izobraževanja zato, da pomaga učiteljem in vzgojiteljem 
(v nadaljnjem besedilu učiteljem) pri njihovem delu in njihovem strokovnem 
izpopolnjevanju, da pedagoško nadzira vzgajanje in izobraževanje ter da sprem- 
lja izvrševanje predpisov o organizaciji predpisov vzgojnega-izobraževalnega 
dela v šolah in v drugih vzgojnih in izobraževalnih zavodih, razen v visoko- 
šolskih zavodih (v nadaljnjem besedilu: šole).« 

Nadalje predlagam, da se 5. odstavek 7. člena spremeni takole: 
»Direktorja zavoda imenuje ustanovitelj na predlog sveta zavoda in je 

imenovan za dobo 4 let. Po preteku tega roka je lahko ista oseba znova ime- 
novana za direktorja. Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje 
pogoje glede strokovne in pedagoške usposobljenosti in prakse ter druge po- 
goje, ki so določeni za pedagoške svetovalce po tem zakonu.« 

Predsednik Tine Remškar: Ali želi poročevalec komisije za uskla- 
jevanje republiških predpisov z ustavo dati še ustno poročilo? (Ne.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne 
javi k razpravi, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. 
Prosim, kdor je za predloženi predlog, naj dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o prosvetno-pedagoški službi. 
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Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu 
LR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanje filmov. 

Predlog zakona je predložila Skupščini SR Slovenije komisija za uskla- 
jevanje republiških predpisov z ustavo. Komisija je predlog zakona tudi pis- 
meno obrazložila. Kot svojega predstavnika je komisija določila tovariša Mitjo 
Ribičiča. Ali želi predstavnik komisije predlog zakona še ustno obrazložitev? 
(Da.) Prosim. Besedo ima tovariš Mitja Ribičič. 

Mitja Ribičič: Dovolite, da v imenu komisije dam skupno obrazlo- 
žitev za vseh .12 predlogov zakonov o skladih, to je od 6. do vključno 17. točke. 
S tem bi odpadla potreba, da bi se izjavljal za vsak posamezen zakonski 
predlog. Uvodoma pa bi z nekaj besedami dal Republiškemu zboru tudi kratek 
oris dosedanjega dela komisije za uskladitev republiških predpisov z ustavo. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za uskladitev republiških predpisov z 
ustavo SR Slovenije je doslej na 20 sejah obravnavala in pripravila za uskla- 
ditev 36 zakonov. V programu za uskladitev imamo še 36 predpisov, od česar 
odpade 18 zakonov oziroma drugih predpisov na predpise s področja šolstva. 

Izpolnjevanje programa komisije je precej oviralo občutno zaostajanje 
usklajevanja zveznih predpisov z ustavo. Uskladitev pretežnega števila repu- 
bliških predpisov z ustavno ureditvijo je namreč odvisna od poprejšnje uskla- 
ditve ustreznih zveznih predpisov z zvezno ustavo. Poleg tega se je izkazalo, 
da so v mnogih primerih potrebne obsežnejše priprave in večje vsebinske spre- 
membe, ki presegajo prvotno predvideni obseg same. uskladitve posameznih 
določb z ustavo. Take spremembe sicer terja družbeni razvoj, niso pa nujne 
z gledišča same uskladitve z ustavo. Vse to je povzročilo, da prvotni program 
komisije ni mogel biti uresničen in je komisija morala zaradi navedenih ovir 
prestaviti rok za uskladitev znatnega števila predpisov na kasnejši čas. 

Po zakonu o izvedbi ustave morajo biti vsi republiški predpisi usklajeni 
z ustavo do 9. aprila letos. Do tega roka mora Skupščina sprejeti vse spremembe 
republiških zakonov, ki niso v skladu z ustavo, ker bi sicer vse zadevne določbe 
avtomatično prenehale veljati. V pravnem sistemu bi tako nastala praznina, 
ki bi lahko imela škodljive posledice za prakso. Komisija je storila vse, kar je 
v njeni moči, da do take situacije ne bi prišlo. V prizadevanju, da se usklaje- 
vanje pospeši in da se v sedanji končni fazi njenega dela usklajevalni postopek 
čimbolj skrajša, je komisija v sodelovanju s komisijo Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije za pripravo gradiva za uskladitev republiških predpisov z 
ustavo v oktobru 1964 znova pregledala vse predpise, izpopolnila svoj program, 
oziroma sprejela nov program, v katerem je obdržala tiste republiške predpise, 
pri katerih gre neposredno za uskladitev njihovih določb z ustavo, upoštevaje 
tudi potrebo eventualnih sprememb, ki bodo nujne glede na uskladitev ustrez- 
nih zveznih zakonov z ustavo. Vse druge predpise, pri katerih se je izkazalo, 
da gre zgolj za stvarne spremembe, niso pa v nasprotju z ustavo, je komisija 
po temeljiti proučitvi izločila iz programa. 

S tem svojim spremenjenim programom je komisija seznanila Izvršni svet 
in republiške uprave organe. V januarju 1965 je povabila na sestanek repu- 
bliške sekretarje in skupaj z njimi določila rok za uskladitev vsakega posamez- 
nega še neusklajenega predpisa. Te roke je določila tako, da preostane še do- 
volj časa za obravnavo zakonskih predlogov v pristojnih skupščinskih odborih 
in da jih bodo pristojni zbori lahko sprejeli do 9. aprila 1965. Ce bi se dogodilo, 
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da do roka, ki ga je komisija določila, pristojni upravni organ ne bi mogel 
predložiti predpisa komisiji, in sicer zato, ker bi bilo treba zakonsko materijo 
deloma ali v celoti na novo urediti, a stvar še ni v celoti zrela za odločitev, 
bo komisija predlagala samb uskladitev takega predpisa z ustavo, to se pravi, 
spremembo le tistih določb, ki so v nasprotju z ustavo, druge vsebinske spre- 
membe pa bo odložila za poznejši čas. Izjema bi veljala le v primerih, kjer 
gre hkrati za uskladitev republiškega zakona z zveznim zakonom, a bo uskla- 
ditev slednjega izvršena do 15. februarja 1965. V takih primerih se vzporedno 
pripravlja republiški zakon, ki bo predložen Skupščini, čim bo Zvezna komisija 
za uskladitev predpisov z ustavo določila končni predlog zveznega zakona. 

Zaradi pospešitve postopka komisija za uskladitev republiških predpisov 
z ustavo tesno sodeluje z zakonodajno-pravno komisijo in pretežno število pred- 
pisov obravnavata obe komisiji na skupnih sejah. 

Komisija sama nastopa kot predlagatelj pri tistih predpisih, kjer gre pre- 
težno za uskladitev z ustavo. V primerih, kjer spremembe presegajo ta okvir 
in kjer so predlagane tudi druge, vsebinske spremembe, komisija take zakonske 
predloge obravnava in jih s svojim mnenjem dostavi Izvršnemu svetu, ki nato 
zakon predloži Skupščini po redni zakonodajni poti. 

V skladu z navedenim delom in z navedenimi sklepi je komisija predložila 
Skupščini v sprejem 12 zakonov o republiških skladih. V obrazložitvi k posa- 
meznim zakonskim predlogom so navedeni razlogi, zakaj za sedaj ne kaže 
bistveno spreminjati obstoječe ureditve in razlogi, zaradi katerih se je komisija 
odločila predlagati spremembo samo tistih določil dosedanjih predpisov o skla- 
dih, ki so v nasprotju z ustavo oziroma s temeljnim zakonom o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti. 

Sedanja pravna ureditev skladov je na splošno neenotna, ker je nastajala 
postopoma, zaradi potreb prakse in brez določene jasne orientacije. Nekateri 
skladi imajo lastnost pravne osebe, drugi ne; nekateri skladi imajo lastno 
administracijo, za večino skladov pa opravljajo administrativne naloge ustrezni 
upravni organi. Različno je urejen odnos posameznih skladov do organov 
družbeno-politične skupnosti. Nekateri skladi nimajo niti svojih organov, am- 
pak jih upravljajo neposredno organi družbeno-politične skupnosti. Nekateri 
skladi so bili ustanovljeni z republiškim zakonom, uredbo ali odlokom. Sploš- 
nega predpisa, veljavnega za vse sklade, ni bilo. Zvezni zakon o proračunih 
in financiranju samostojnih zavodov je urejal le proračunske sklade, to je skla- 
de, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, ne pa tudi družbene sklade, to 
je sklade, ustvarjene iz sredstev, ki niso dohodki družbeno-političnih skupnosti. 

Organizacija in delo družbenih skladov sta bila urejena s posebnimi pred- 
pisi o teh skladih. Neenotno je bilo urejeno vprašanje, kateri organ predpiše 
pravila sklada. Glede proračunskih skladov je zvezni zakon določil, da pravila 
sklada predpiše Izvršni svet ali organ, ki ga ta določi, oziroma ljudski odbor. 
Če je imel ta poseben organ upravljanja, je sprejemal spremembe in dopolnitve 
pravil ta organ s potrditvijo tistega, ki je predpisal pravila. Pri nekaterih skla- 
dih sprejme statut sklada upravni odbor, potrjuje pa ga Izvršni svet, pri drugih 
potrjuje pravila pristojni republiški svet, sprejme pa jih upravni odbor sklada. 
Glede organa upravljanja sklada je bilo uveljavljeno načelo, da sklad upravlja 
Izvršni svet oziroma ljudski odbor, razen če ni bilo v aktu o ustanovitvi sklada 
drugače določeno. Finančnega načrta ni potrjeval ustanovitelj sklada, pač pa 
pristojni finančni organ. 
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Iz tega prikaza dosedanje pravne ureditve in sedanjega stanja je razvidno, 
da so odnosi med republiškimi skladi in organi republike neenotno in nesiste- 
matično urejeni, da izvršuje večino ingerenc nasproti republiškim skladom 
Izvršni svet, da obstoje odnosi med skladi in organi republike predvsem v pri- 
stojnosti za imenovanje upravnih odborov skladov in da finančni načrt in za- 
ključni računi skladov doslej v teh odnosih niso imeli posebne vloge. 

Pri pripravljanju predlogov za spremembo sedanje ureditve skladov si je 
komisija prizadevala, da realizira določilo 48. člena republiške ustave, v kate- 
rem je določena pravica družbeno-politične skupnosti, da ustanavlja družbene 
sklade za financiranje nalog trajnejšega pomena na posameznih področjih, 
hkrati pa uveljavljeno načelo, da se skladi upravljajo po načelih družbenega 
upravljanja ter da organe in način upravljanja sklada določi v skladu z zako- 
nom statut sklada. Predlogi zakonov o republiških skladih so usklajeni tudi s 
temeljnim zakonom o financiranju družbeno-političnih skupnosti in z ustrez- 
nim republiškim zakonom. 

V skladu z načelom družbenega upravljanja skladov vsi zakonski predlogi 
določajo, da sklad upravlja upravni odbor. Idejna osnova ustavnega načela 
o družbenem upravljanju skladov je v tem, da gre pri skladih za posebno 
maso družbenih sredstev, ki jim je osnova osvobojeno delo in ki v pogojih 
družbenega samoupravljanja služijo za zadovoljevanje trajnejših družbenih 
nalog na določenem področju. Glede na to naj s temi sredstvi ne upravlja ne- 
posredno država oziroma organ družbeno-politične skupnosti, ampak je treba 
v njihovem upravljanju zagotoviti neposredno družbeno samoupravljanje, to 
je vpliv interesentov, ki v okviru in v skladu s splošno linijo družbeno-politične 
skupnosti na ustreznem področju po svojem organu opravljajo sredstva sklada. 

Sicer pa družbenega samoupravljanja v skladih ni mogoče izenačevati s 
stopnjo samoupravljanja v delovnih organizacijah, zlasti ne v gospodarskih 
organizacijah. Delovne organizacije so nosilci samostojne poltike v okviru pred- 
pisov, skladi pa so le instrument politike družbeno-politične skupnosti. Zato so 
skladi po svoji vsebini bolj odraz določene dekoncentracije v izvajanjih poli- 
tike družbeno-politične skupnosti z določenimi samostojnimi pooblastili za or- 
gane upravljanja, kot pa izraz samoupravnosti določenih področij. Takšnemu 
konceptu ustreza tudi predlagana sestava upravnih organov sklada in način 
njihovega formiranja. Načelu družbenega samoupravljanja bi ustrezal sistem 
volitev upravnih organov izmed predstavnikov ustrezne interesne skupnosti, 
ki jo predstavlja sklad. Toda pri analizi konkretnih skladov moramo ugotoviti, 
da pri večini skladov ni mogoče določiti ustrezne ožje interesne skupnosti, 
ampak predstavlja ustrezno interesno skupnost le celotna družbeno-politična 
skupnost. Zato zakonski predlogi predvidevajo, da Skupščina imenuje upravne 
odbore skladov. Razumljivo, da bo Skupščina imenovala v upravni odbor skla- 
da predvsem osebe z ustreznega področja, ki poznajo problematiko na tem 
področju, kar zagotavlja, da bo organ kar najbolje gospodaril s sredstvi sklada 
za namene, za katere je sklad ustanovljen, pri tem pa zasledoval tisto politiko, 
ki jo za ustrezno dejavnost določi Skupščina. Razen tega je imenovanje organa 
upravljanja samo po sebi instrument v zvezi z opredeljevanjem politike pri 
izvrševanju funkcij sklada. 

Zakonski predlogi vsebujejo le najosnovnejše določbe o skladih in pre- 
puščajo široko področje natančnejše ureditve skladov njihovim samoupravnim 
aktom — statutom, ki jih sprejme upravni odbor sklada. Drugačna rešitev bi 
po mnenju komisije predstavljala kršitev samoupravnosti sklada in bi njegov 
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statut zreducirala na organizacijsko-tehničen splošen akt. Vsebino statuta 
okvirno določa temeljni zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti, 
statut pa bo v okviru ustanovitvenega akta podrobneje opredelil naloge sklada, 
določil režim poslovanja sklada npr. kriterije za uporabo sredstev in podobno 
in uredil tehnično-organizacijska vprašanja v zvezi s poslovanjem sklada kot 
npr. administracijo, postopek, načelo javnosti itd. 

Zakonski predlogi o skladih uveljavljajo določilo temeljnega zakona o 
financiranju družbeno-političnih skupnosti, po katerem statut sklada potrdi 
skupščina družbeno-politične skupnosti, ki je sklad ustanovila. 

Nadaljnje vprašanje, ki se postavlja v zvezi z načelom družbenega uprav- 
ljanja skladov, je vprašanje o obsegu samostojnosti organa sklada pri razpore- 
janju in razpolaganju s sredstvi sklada, seveda v okviru zakona, družbenega 
plana in statuta sklada. Tu pride zlasti v poštev pravica upravnega odbora 
sklada, da v navedenem okviru samostojno sprejme finančni načrt sklada, v 
katerem se realizira njegova politika. Ker se sklad družbeno upravlja, mora 
imeti samoupravni organ sklada pravico, da to politiko samostojno konkreti- 
zira v finančnem načrtu. Zato naj bi bila po mnenju komisije le izjemoma 
uzakonjena dolžnost sklada, da predloži svoj finančni načrt Skupščini v so- 
glasje; načelno naj bi veljal splošni režim družbenega nadzorstva, ki ga izvaja 
predstavniški organ. To pomeni, da se finančni načrt, ki ga samostojno sprejme 
samoupravni organ sklada, pošlje Skupščini na vpogled. Skupščina; lahko da 
k načrtu svoje pripombe ali priporočila, ki jih bo upravni odbor sklada že za- 
radi vloge in avtoritete Skupščine upošteval. Nadzorstvo Skupščine nad poslo- 
vanjem sklada je zagotovljeno tudi s tem, da Skupščina imenuje njegov uprav- 
ni odbor. Dajanje soglasja k finančnim načrtom skladov bi pomenilo za Skup- 
ščino le nepotrebno obremenitev, saj bi postopek moral biti enak, kot pri potrje- 
vanju statutov. Zaradi dolgotrajnosti postopka bi utegnile nastati težave pri 
tekočem poslovanju skladov, če soglasje k finančnemu načrtu ne bi bilo dano 
pravočasno. 

Komisija zato predlaga, da se samo v zakonu o skladu za šolstvo in zakonu 
o skladu za negospodarske investicije določi, da se finančni načrt teh skladov 
da Skupščini v soglasje, pri vseh drugih skladih pa, da se finančni načrt pošlje 
Skupščini na vpogled. Glede sklada za šolstvo je s še veljavnim zveznim zako- 
nom o financiranju šolstva določeno, da mora k njegovemu finančnemu načrtu 
dati soglasje Skupščina. Drugačna ureditev pri tem skladu bi bila v nasprotju 
z zveznim zakonom. Razen tega ta sklad razpolaga z velikimi sredstvi in je tudi 
zato primerno, da Skupščina da soglasje k njihovi uporabi. 

Sklad za negospodarske investicije izvršuje v bistvu proračunske naloge 
in se financira samo iz proračunskih sredstev. Upoštevati je treba tudi dejstvo, 
da se dejavnosti tega sklada praviloma uresničujejo v daljšem obdobju. Po 
temeljnem zakonu o financiranju družbeno-političnih skupnosti se sredstva 
za dela in akcije, ki se uresničujejo več let, lahko določijo s finančnim pro- 
gramom, ki ga sprejme Skupščina v smislu 92. člena. Glede na to zakonsko 
določilo in v zvezi s funkcijo sklada za negospodarske investicije ne bi bilo 
v skladu s pravnim sistemom, če si Skupščina ne bi pridržala pravice, da da 
soglasje k finančnemu načrtu tega sklada. 

Končno se v zvezi s pravico samostojnega razpolaganja s sredstvi sklada 
po organu upravljanja in njegovo družbeno odgovornostjo nakazuje še vpra- 
šanje sprejemanja zaključnega računa sklada. V skladu z načelom družbenega, 
upravljanja je, da organ sklada samostojno sprejme zaključni račun, ki je 

2* 
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podvržen režimu kontrole zakonitosti po splošnih predpisih. Zaključni račun 
sklada nima samo funkcije tehničnega obračunskega akta glede uporabe sred- 
stev sklada za določeno obdobje, ampak predstavlja hkrati obračun dela organa 
sklada v tem smislu, da je res izvrševal politiko, določeno v zakonu, družbenem 
planu in statutu sklada. To pa ni predmet administrativno-računske kontrole, 
ampak splošnega družbenega nadzorstva, ki ga opravlja Skupščina. To nad- 
zorstvo po temeljnem zakonu o financiranju družbeno-političnih skupnosti 
Skupščina lahko opravi tako, da dobi zaključni račun sklada na vpogled ali. 
pa da da potrditev k zaključnemu računu. Razen pri skladu za šolstvo, kjer 
je potrditev zaključnega računa po Skupščini po zveznem zakonu obvezna, 
predvidevajo zakonski predlogi o drugih skladih, da se zaključni račun sklada 
pošlje Skupščini na vpogled. Iz razlogov, navedenih pri obravnavanju vprašanja 
finančnega načrta sklada, komisija meni, da je nadzorstvo Skupščini na pred- 
lagani način zadosti zagotovljeno. 

Predsednik Tine Remškar: Izvršnemu svetu je bil predlog zakona 
skupaj s pismeno obrazložitvijo in vabilom na sejo poslan na podlagi 109. člena 
začasnega poslovnika Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. Kot svojega 
predstavnika je Izvršni svet določil dr. Branka Premroua, republiškega sekre- 
tarja za zakonodajo in organizacijo. 

Predlog zakona je kot pristojni odbor obravnaval odbor za prosveto in 
kulturo, ki je dal pismeno poročilo. Predlog zakona je obravnavala tudi zakono- 
dajno^pravna komisija, ki je tudi predložila pismeno poročilo. Ali želita poro- 
čevalca odboira in komisije ali pa predstavnik Izvršnega sveta dati tudi ustno 
poročilo? (Ne.) Če ne, začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker se nihče ne javlja k razpravi, zaključujem razpravo in dajem predlog za- 
kona 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 skladu LR Slovenije za pospeševanje pro- 
izvodnje in predvajanja filmov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Prešer- 
novem skladu. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložila komisija za usklaje- 
vanje republiških predpisov z ustavo. Komisija je predlog zakona pismeno 
obrazložila. 

Izvršnemu svetu je bil predlog zakona skupaj z vabilom na sejo poslan 
na podlagi 109. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora SR Slovenije 
in je kot svojega predstavnika določil dr. Branka Premroua, republiškega sekre- 
tarja za zakonodajo in organizacijo. 

Predlog zakona je obravnaval odbor za prosveto in kulturo in dal pismeno 
poročilo, prav tako pa ga je obravnavala zakonodajno-pravna komisija, ki je 
tudi dala pismeno poročilo. Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati 
še ustno poročilo? (Ne.) Ce ne, začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi 
se nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o Prešernovem skladu. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu 
LR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložila komisija za usklaje- 
vanje republiških predpisov z ustavo in ga tudi pismeno obrazložila. 

Izvršnemu svetu je bil predlog zakona skupaj s pismeno obrazložitvijo 
in vabilom na sejo poslan na podlagi 109. člena začasnega poslovnika Repu- 
bliškega zbora Skupščine SR Slovenije. Izvršni svet je za svojega predstavnika 
določil dr. Branka Premroua. 

Predlog zakona je obravnaval odbor za prosveto in kulturo in dal pismeno 
poročilo, prav tako pa ga je obravnavala zakonodajno-pravna komisija, ki je 
tudi dala pismeno poročilo. Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati 
še ustno obrazložitev. (Ne.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Če nihče ne želi besede, za- 
ključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za pred- 
loženi zakon, 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 skladu LR Slovenije za pospeševanje kulturnih 
dejavnosti. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu 
SR Slovenije za pospeševanje založniške, časopisne, knjigotrške in tiskarske 
dejavnosti. 

Predlog zakona je Skupščini .SR Slovenije predložila komisija za usklaje- 
vanje republiških predpisov z ustavo. 

Izvršnemu svetu je bilo gradivo k tej točki dnevnega reda skupaj z vabilom 
na sejo poslano na podlagi 109. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije. Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil 
dr. Branka Premroua. Predlog zakona je obravnaval odbor za prosveto in kul- 
turo kot pristojni odbor in zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slo- 
venije. Odbor in komisija sta dala zboru pismeni poročili. 

Ali želi poročevalec odbora dati še ustno poročilo? (Ne.) Prosim poročevalca 
odbora, da se izjavi o amandmaju k 8. členu predloga zakona. 

Mitja Vošnjak: Odbor je ponovno razpravljal o tem amandmaju in 
ga umika. 

Predsednik Tine Remškar: Ali želi poročevalec zakonodajno-pravne 
komisije dati ustno poročilo? (Ne.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce se nihče ne javi, 
zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. 

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

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje založ- 
niške, časopisne, knjigotrške in tiskarske dejavnosti. 
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Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu 
Borisa Kidriča. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložila komisija za usklaje- 
vanje republiških predpisov z ustavo, ki je predlog zakona tudi pismeno obraz- 
ložila. 

Izvršnemu svetu je bil predlog zakona skupaj z vabilom na sejo poslan na 
podlagi 109. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora. Za svojega pred- 
stavnika je Izvršni svet določil dr. Branka Premroua. 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za prosveto in kulturo kot pristojni 
odbor in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta zboru predložila 
pismeni poročili. Ali želi poročevalec odbora dati še ustno obrazložitev. (Ne.) 
Prosim, da se izjavi o amandmaju k 4. členu. 

Inž. Viktor Klanjšček: Odbor za prosveto in kulturo je sklenil, da 
predloženi amandma umakne. 

Predsednik Tine Remškar: Ali želi poročevalec zakonodajno-pravne 
komisije dati tudi ustno poročilo? (Ne želi.) 

Začenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Če ne želi nihče 
besede, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je 
za predloženi zakon, naj prosim, dvigne roko. (Vsi poslanici 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 skladu Borisa Kidriča. 

Predsednik Tine Remškar: Predlagam pol ure odmora. 
(Seja je bila prekinjena ob 10.25 in se je nadaljevala ob 11.05.) 

Predsednik Tine Remškar: Prehajamo na 11. točko dnevnega 
reda, in sicer na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o ustanovitvi sklada LR Slovenije za šolstvo^. 

Tovarišice in tovariši poslanci, predlagam, da ne bi pri vseh zakonskih 
predlogih navajal, kdo je o predlogu zakona razpravljal in kdo je določen za 
predstavnika, ker je to pri vseh zakonskih predlogih o skladih enako. 

Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati tudi ustno poročilo? 
(Ne.) Začenjam razpravo o tem predlogu zakona. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Ker 
se nihče ne javlja k razpravi, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona 
na glasovanje. Kdor je za, naj prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) Hvala. 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi sklada LR Slovenije za šolstvo. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu 
LR Slovenije za negospodarske investicije. 

Želita predstavnika odbora ali komisije besedo? (Ne.) Ce ne, začenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za, 
naj prosim, dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca dvigneta roko.) 
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Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije za negospodarske investicije. 

Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o načinu 
gospodarjenja in razpolaganja s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij. 

Ali želita predstavnika odbora oziroma komisije besedo? (Ne.) Ce ne želita, 
začenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) Ker se nihče ne javlja, 
prehajamo na glasovanje. Prosim, da dvigne roko, kdor je za predloženi zakon. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glaso- 
vanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o načinu gospodarjenja in razpolaganja s skup- 
nimi rezervami gospodarskih organizacij. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu zakona o cestnem skladu SR Slovenije. 

Želita predstavnika komisije oziroma odbora besedo? (Ne.) Prosim poro- 
čevalca odbora, da se izjasni o amandmaju zakonodajno-pravne komisije. 

Inž. Miran Guzelj: Odbor za industrijo in promet se je danes sestal 
in se strinja s predlogom zakonodajno-pravne komisije. Drugih pripomb ni- 
mamo. 

Predsednik Tine Remškar: Hvala lepa. Zeli še kdo izmed poroče- 
valcev besedo? (Ne.) Če ne, začenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) 
Ker se nihče ne javlja k razpravi, dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor 
je za predloženi zakon, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o cest- 
nem skladu SR Slovenije. 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu 
LR Slovenije za pospeševanje kmetijstva. 

Ali želita predstavnika odbora oziroma komisije besedo? (Ne.) Ker ne želita, 
prehajamo na razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče ne želi 
razpravljati, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predloženi zakon, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se kdo^ vzdržuje 
glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje kme- 
tijstva. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodnem 
skladu SR Slovenije. 

Zeli predstavnik komisije oziroma odbora besedo? (Da.) Prosim pred- 
stavnika odbora, da se izjasni o amandmaju zakonodajno-pravne komisije. 
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Inž. Slavko Korbar: Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo se strinja 
s predlogom zakonodajno^pravne komisije. 

Predsednik Tine Remškar : Začenjam razpravo. Zeli kdo besedo? 
(Nihče.) Potem prehajamo na glasovanje. Kdor je za predloženi zakon, naj pro- 
sim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o vodnem skladu SR Slovenije. 

Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo• 
in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o skladu za 
preprečevanje in zatiranje otroške paralize (poliomielitisa). 

Ali želi predstavnik komisije oziroma odbora besedo? (Ne.) Če ne želi, za- 
čenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Ker se nihče ne javlja, zaključujem 
razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Kdor je za predloženi zakon, naj prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o pre- 
nehanju veljavnosti zakona o skladu za preprečevanje in zatiranje otroške 
paralize. • 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vo- 
litvah poslancev Skupščine SR Slovenije. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil dr. Branka Premroua, republiškega sekretarja 
za zakonodajo in organizacijo. 

Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati k predlogu zakona tudi ustno 
obrazložitev? (Da.) Besedo ima dr. Branko Premrou. 

Dr. Branko Premrou: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! Ker 
gre v bistvu za enako zadevo, ki se enako obravnava, dajem obrazložitev k tej in 
k naslednji točki dnevnega reda hkrati. 

Predlagane spremembe spadajo med važne priprave na letošnje skupščinske 
volitve. To so spremembe, ki so bile za volitve v Zvezno skupščino že izvršene 
in ki spreminjajo nekatere neustrezne določbe, ki so na podlagi analize zadnjih 
volitev doživele kritiko. Med predlaganimi spremembami zakona o volitvah 
poslancev Skupščine SR Slovenije so najpomembnejše tiste, ki naj bi stimulirale 
in razširile možnosti predlaganja več kandidatov za poslance Republiškega 
zbora. V tej zvezi je treba poudariti predlagano spremembo volitev poslancev 
Republiškega zbora v občinski skupščini. Predlagana sprememba se tiče primera, 
ko kandidira v volilni enoti več kandidatov. Po 93. členu sedanjega zakona 
je bil izmed več kandidatov za poslanca Republiškega zbora izvoljen samo 
kandidat, ki je dobil večino glasov vseh odbornikov občinske skupščine. To 
pomeni, da je tak kandidat z večino odborniških glasov v občinski skupščini 
izključil vse druge kandidate od neposrednih volitev. Občani — volivci so glaso- 
vali le o njem. Predlog zakona takšno stanje spreminja. Po spremenjenem 
93. členu predloga ne bi kandidat, ki dobi večino glasov vseh odbornikov ob- 
činske skupščine, že s samo takšno večino izključil vse morebitne sokandidate. 
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Če kandidira za poslanca Republiškega zbora več kandidatov, naj bi bil 
po predlogu zakona o občinski skupščini izvoljen vsak kandidat, ki dobi najmanj 
tretjino glasov vseh odbornikov občinske skupščine, neglede na to, če bi 
kateri od sokandidatov dobil večino od vseh odborniških glasov. To pomeni, 
da bodo odslej volili volivci neposredno tudi kandidata, ki bi poleg večinskega 
kandidata dobil tretjino glasov vseh odbornikov občinske skupščine. 

Samo v primeru ko za poslanca Republiškega zbora kandidira v volilni enoti 
en sam kandidat, zahteva predlog zakona za njegovo izvolitev v občinski skup- 
ščini večino glasov vseh odbornikov. 

Predlog zakona pa ne daje samo večje pobude za kandidiranje več kan- 
didatov za poslance Republiškega zbora, ampak skuša kandidiranje čimbolj 
sprostiti in dati zborom volivcem večjo možnost predlaganja kandidatov. Takšen 
namen ima predlagana sprememba 51. člena sedanjega zakona. Po predlogu 
zakona postane kandidat zbora volivcev za poslanca vsak kandidat, ki so ga 
predlagali zbori volivcev, na katerih območju je najmanj desetina vseh volivcev 
z območja volilne enote, medtem ko se je doslej zahtevalo območje petine 
volivcev v volilni enoti. To pomeni, da lahko po predlogu zakona predlaga 
kandidata za Republiški zbor za polovico manjše območje zbora volivcev kot do 
sedaj. 

Važna je tudi sprememba v predlogu zakona, ki odpravlja edino izjemo 
od načela, da vsak volivec voli poslanca Republiškega zbora v tisti volilni enoti, 
na območju katere ima svoje prebivališče, to se pravi, kjer se je udeležil kandi- 
dacijskega postopka in kjer obstoja njegova neposredna poveza,va s kandidati. 

Volivec, ki na dan volitev ni v kraju svojega prebivališča, kjer je vpisan 
v volilnem imeniku, je lahko doslej dvignil potrdilo in je s takim potrdilom 
na dan volitev lahko glasoval na kateremkoli volišču v Sloveniji. Predlog 
zakona odpravlja to izjemno glasovanje izven volilne enote. Po sedanjem pred- 
logu bo lahko volivec, ki na dan volitev ne bo v kraju svojega prebivališča, 
še vedno dvignil potrdilo, da je vpisan v volilnem imeniku, vendar bo s takšnim 
potrdilom lahko glasoval samo na voliščih iz območja volilne enote, v kateri 
ima svoje prebivališče in ne več na območju vse republike kot do sedaj. 

S predlogom zakona naj bi se poenostavil tudi volilni postopek. Do sedaj 
so občinske volilne komisije takoj po končanih volitvah poslale republiški volilni 
komisiji vse volilne spise. Takojšnja pošiljatev teh spisov je bila za občinske 
volilne komisije velika obremenitev. Republiški volilni komisiji pa za ugotovitev 
volilnih izidov vsi ti spisi niso potrebni. Zato določa predlog zakona, da bodo 
v bodoče občinske volilne komisije pošiljale volilne spise republiški volilni 
komisiji v roku in na način, ki ga bo določila republiška volilna komisija. Repu- 
bliška volilna komisija lahko tudi določi, da občinska volilna komisija določen 
čas hrani posamezne volilne spise. S temi spremembami se odpravlja obsežno 
prenašanje volilnih spisov ob zaključku vsakih volitev, ki je zelo obremenjevalo 
volilne komisije. 

Večina sprememb in dopolnitev, ki jih predlagamo v zakonu o volitvah 
poslancev, ne pride v poštev pri zakonu o volitvah odbornikov občinskih in 
okrajnih skupščin, ker imamo tu samo neposredne volitve. Predlog zakona 
se tako omejuje na nekatere manjše spremembe in dopolnitve. Do sedaj je postal 
kandidat za odbornika občinskega zbora vsak kandidat, ki so ga predlagali zbori 
volivcev, na katerih območju je najmanj petina vseh volivcev z območja 
volilne enote. Ker so te volilne enote zelo majhne in obsegajo največkrat le 
2—3 območja zbora volivcev ter petine ni bilo mogoče zmanjšati na desetino, 
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kot je določeno za predlaganje kandidatov za poslance Republiškega zbora, 
predlog zakona zato predvideva, da naj bi postali vsi od zborov volivcev pred- 
lagani kandidati tudi kandidati v volilni enoti. Predlog zakona sprošča tudi 
sprožitev postopka za odpoklic odbornika občinskega zbora. Predlog za odpoklic 
sprožijo po predlogu zbori volivcev, na katerih je bila navzoča najmanj petina 
vseh volivcev volilne enote in ne več tretjina kot doslej. 

S predlogom zakona je podaljšana tudi pravica, da predlagajo in volijo 
kandidate za odbornike zbora delovnih skupnosti, poleg kmetov, ki so člani 
zadruge, tudi člani njihovih gospodarstev, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. 

Iz prikazanega je videti, da se s predlogom obeh zakonov v določeni meri 
sprošča in poenostavlja volilni postopek. Poudariti je treba tudi pomen zakona 
o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije, ki je v tem, da z novimi določbami 
daje večjo pobudo in večjo možnost zborom volivcev, da predlagajo več 
kandidatov za poslance Republiškega zbora, kjer smo imeli pri zadnjih volitvah 
samo po enega kandidata. 

Zakon seveda ne postavlja nobene obveznosti postavljanja več kandidatov. 
Stvar volivcev samih je tudi sedaj, koliko kandidatov bodo predlagali v vsaki 
posamezni volilni enoti, kjer bomo letos imeli volitve. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor 
za organizacijsko-politična vprašanja kot pristojni odbor in pa zakonodajno- 
pravna komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismena poročila. Ali želita 
predstavnika odbora oziroma komisije dati še ustno poročilo. (Ne.) Če ne, 
začenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) 

Ker se nihče ne javlja k razpravi, zaključujem razpravo in dajem predlog 
zakona na glasovanje. Kdor je za predlagani zakon, naj prosim, dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glaso- 
vanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah 
odbornikov občinskih in okrajnih skupščin. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in je za 
svojega predstavnika določil dr. Branka Premroua, republiškega sekretarja za 
zakonodajo in organizacijo. Predlog zakona sta obravnavala tudi odbor za orga- 
nizacijsko-politična vprašanja kot pristojni odbor in zakonodajno-pravna komi- 
sija. Odbor in komisija sta dala zboru pismeni poročili. 

Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati še ustno obrazložitev. 
(Ne.) Ugotavljam, da ne želita in prehajamo na razpravo. Prosim, kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče!) Ker se nihče ne javlja, zaključujem razpravo in 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za predloženi zakon, naj prosim dvigne roko! 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glaso- 
vanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o volitvah odbornikov občinskih in okrajnih 
skupščin. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, in sicer na volitve sod- 
nikov okrožnih sodišč. 



17. seja 27 

Prosim poročevalca komisije za volitve in imenovanja Skupščine SR Slo- 
venije, da da poročilo. (Poročevalec komisije, poslanec Adolf Arigler, 
prebere poročilo komisije. — Glej priloge.) 

Slišali smo poročilo komisije za volitve in imenovanja. Želi kdo besedo? 
(Nihče.) Ker se nihče ne javlja k besedi, dajem predlog komisije za volitve in 
imenovanja na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno izvolil Gvida Beraniča za sod- 
nika Okrožnega sodišča v Mariboru, Janeza Slibarja za sodnika Okrožnega 
sodišča v Kranju in Ludvika Maroša za sodnika Okrožnega sodišča v Celju. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu odloka o razpisu splošnih volitev v občinske in okrajne 
skupščine. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil dr. Branka Premroua, republiškega sekretarja za 
zakonodajo in organizacijo. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) 
Prosim. 

Dr. Branko Premrou: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! Ne 
mislim dajati posebne ustne obrazložitve, ker mislim, da zadostuje pismena 
obrazložitev. Roki so določeni deloma v ustavnem zakonu za izvedbo ustave 
SR Slovenije, deloma pa so vezani na razpis volitev v Zvezno skupščino. Rad 
pa bi dal k predlogu odloka naslednji amandma: 

V Zvezni skupščini je določen rok za posredne volitve, za 4. april. Podobno 
je tudi v predlogu oziroma v osnutku odloka o razpisu volitev za republiške 
poslance. Ker je smotrno, da se vse volitve v občinski skupščini opravijo na- 
enkrat, predlagam spremembo IV. točke, in sicer tako, da se datum 3. april 
spremeni v 4. april 1965. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim -poročevalca odbora - za organi- 
zacijsko-politična vprašanja in zakonodajno-pravno komisijo, da se izjavita, če 
se strinjata s predloženim amandmajem. Prosim predstavnika odbora. (Se 
strinja.) Prosim poročevalca zakonodajno-pravne komisije. (Se tudi strinja.) 

Začenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo 
in dajem predlog odloka s predlaganim amandmajem na glasovanje. Kdor je za 
predlog odloka, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.)" Se je kdo vzdržal? (Ne.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o razpisu 
splošnih volitev v občinske in okrajne skupščine. 

Ker je s tem dnevni red 17. seje Republiškega zbora izčrpan, zaključu- 
jem sejo. 

(Seja je bila zaključena ob 11.25.) 
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18. seja 

(18. in 19. februarja 1965) 

Predsedoval: Tine Remškar, 
predsednik Republiškega zbora 

Začetek seje ob 9. uri 

Predsednik Tine Remškar : Tovariši in tovarišice! Začenjam 18. sejo 
Republiškega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki sem jo sklical 
na podlagi 44. člena začasnega poslovnika našega zbora. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Ivo Janžekovič, inž. Franc Kumše, 
Boris Kocijančič in Tone Preložnik. 

Ugotavljam, da je današnji zbor sklepčen. 
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 17. seje Republiškega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu družbenega plana Socialistične repu- 

blike Slovenije za leto 1965; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o posojilu republike za zago- 

tovitev sredstev za ureditev obveznosti, nastalih z odpravo prispevka v družbene 
investicijske sklade; 

4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o oblikovanju in uporabi 
sredstev za investicije v gospodarstvu; 

5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o uvedbi in stopnjah repu- 
bliških prispevkov, davkov in taks; 

6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o oprostitvi prispevka iz oseb- 
nega dohodka iz delovnega razmerja delavcev v organizaciji jugoslovanskih 
železnic; 

7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o proračunu Socialistične 
republike Slovenije za leto 1965; 

8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o določitvi dopolnilnih sred- 
stev občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem; 

9. obravnava .in sklepanje o programu dela Republiškega zbora za I. pol- 
letje 1965. 

Ima morda kdo kašen predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? 
(Nihče.) Če nima nihče, ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 17. seje Republiškega zbora. Zapisnik ste prejeli pismeno skupno z mate- 
rialom za to sejo. Ima morda kdo kake pripombe k zapisniku? (Ne javi se nihče.) 
Ker nima nihče pripomb, ugotavljam, da je zapisnik zadnje seje odobren. 



18. seja 29 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu družbenega plana Socialistične republike Slovenije za 
leto 1965. 

Predlog družbenega plana je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo 
Izvršni svet in-je za svojega predstavnika določil inž. Viktorja Kotnika. 

Predlagam, da bi obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta k predlogu 
družbenega plana in k spremljajočim zakonom poslušali skupaj z Gospodarskim 
zborom. Se zbor strinja s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Ker se stri- 
njate, odrejam kratek odmor, da pridejo v dvorano še poslanci Gospodarskega 
zbora. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.05 in se je nadaljevala ob 9.10.) 

Predsedujoči Tine Remškar: Začenjam skupno sejo Republiškega in 
Gospodarskega zbora. 

S predsednikom Gospodarskega zbora sva se dogovorila, da to sejo vodi 
predsednik Republiškega zbora. Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da da 
obrazložitev k predlogu družbenega plana SR Slovenije za leto 1965. Besedo 
ima inž. Viktor Kotnik. 

Inž. Viktor Kotnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri sestavljanju 
predloga družbenega plana SR Slovenije za leto 1965 smo izhajali iz dosežene 
ravni gospodarskega razvoja in iz razpoložljive materialne osnove družbenih 
služb. Obenem pa smo upoštevali tudi vse tendence, ki so prišle do izraza pri 
izvajanju naše ekonomske politike v preteklem obdobju. Ker je na ta način 
obravnavani predlog družbenega plana tesno vezan na dogajanje v lanskem 
letu, mi dovolite, da v uvodu na kratko ocenim doseženi razvoj in gospodarska 
gibanja v letu 1964. 

Lani se je v naši republiki nadaljevala velika gospodarska razgibanost; 
dosegli smo močan porast celotnega družbenega proizvoda, ki se je realno po- 
večal za 14,4 '%>, proizvodnja pa je občutno porastla v vseh gospodarskih pa- 
nogah. Kljub zelo intenzivnemu zaposlovanju se je povečala tudi produktivnost 
dela. Ob tej zelo dinamični gospodarski aktivnosti smo dosegli vrsto pozitivnih 
rezultatov. Za razvoj gospodarstva v lanskem letu pa je zlasti značilno, da je 
ob hitrem povečanju proizvodnje še hitreje naraščalo povpraševanje, kar je 
še bolj porušilo že tako nestabilne odnose v našem gospodarstvu. Analiza fak- 
torjev, ki so vplivali na takšna gibanja, jasno kaže, da je tako pri nas, kot v 
vsej državi, eden izmed osnovnih vzrokov za povečano neskladnost med raz- 
položljivimi blagovnimi skladi in potrošnjo bila predvsem velika investicijska 
potrošnja. Ta potrošnja je bila lani v naši republiki od začetka leta pa vse do 
meseca oktobra stalno za okoli 40 do 50 °/o večja, kakor v istem obdobju v letu 
1963, kar pomeni, da je bil tempo rasti investicijske potrošnje približno dvakrat 
hitrejši, kakor povečanje družbenega proizvoda. 

Takšna izredna dinamična investicijska aktivnost je neposredno vplivala 
na hitro rast proizvodnje v vrsti dejavnosti, ki proizvajajo za investicijsko 
tržišče. Posredno pa je tolikšen porast investicijske potrošnja povzročil tudi 
izredno konjunkturo na celotnem domačem tržišču. Takšni odnosi na tržišču 
so sicer vplivali na porast proizvodnje, vendar pa se je proizvodnja tem naglim 
spremembam na domačem tržišču prilagajala predvsem s hitrim zaposlovanjem 
delovne sile ob sočasnem vse večjem uvozu reprodukcijskega materiala, ki pa 
ga ni spremljala usmeritev na ustrezno povečanje izvoza. Razvoj proizvodnje 
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je dobil na ta način izrazito ekstenzivni značaj. Neusklajeni odnosi med povpra- 
ševanjem in ponudbo blaga pa so vplivali na hitro rast cen in življenjskih 
stroškov, kar je občutno zmanjševalo učinke povečanja nominalnih osebnih 
dohodkov. 

Z izgrajevanjem našega gospodarskega sistema se je lani krepila materialna 
osnova delavskega samoupravljanja. Približni računi kažejo, da se je samo s 
spremembami v delitvi dohodka povečal čisti dohodek delovnih kolektivov 
v naši republiki za preko 50 milijard, ali za okoli 15 "Vo v primerjavi z letom 
1963. Kljub takim izboljšanim pogojem gospodarjenja pa so nestabilna eko- 
nomska gibanja slabila zanimanje delovnih kolektivov za povečanje produk- 
tivnosti dela in racionalno gospodarjenje, velika konjunktura na domačem tr- 
žišču pa jim je omogočala, da so svoje probleme reševali s povečanjem cen, kar 
je povzročilo, da pozitivni učinki izvršenih sprememb v pogojih gospodarjenja 
niso mogli priti do polne veljave. Stanje, ki je nastalo zaradi gospodarskega 
razvoja v prvi polovici lanskega leta, je zahtevalo, da se tekoča ekonomska 
politika preusmeri na večjo stabilizacijo gospodarskih gibanj z namenom,, da se 
zmanjšajo neskladnosti med pretiranim povpraševanjem in razpoložljivimi bla- 
govnimi skladi ter da se prepreči inflacijsko financiranje vseh vrst potrošenj. 
V ta namen smo uveljavljali posebne ukrepe za omejevanje investicijske po- 
trošnje, za večjo selektivnost in kontrolo v bančnem kreditiranju; potrebni so 
bili tudi ustrezni ukrepi na deviznem področju, z namenom, da se izboljša 
plačilna bilanca. Proti koncu leta 1964 so se že pokazali prvi rezultati podvzetih 
ukrepov. Tako je bila v zadnjih štirih mesecih lanskega leta že dosežena takšna 
omejitev investicijske potrošnje, da znaša porast investicij za celo 1964. leto 
nominalno 22,7'%», realno pa ob upoštevanju dviga cen samo okoli 10 '°/». Obenem 
je bil dosežen tudi določeni premik v strukturi investicij, saj so se vlaganja 
na negospodarskem področju povečala za 27 %, v gospodarstvo pa samo za 20 '°/o. 
Učinki ostalih ukrepov pa se glede na njihov dolgoročni značaj sedaj še ne 
dajo oceniti. 

V naši republiki je bilo lani zaradi zaostajanja za splošnim razvojem po- 
trebno s posebnimi ukrepi izboljšati tudi materialni položaj nekaterih druž- 
benih služb in določenih kategorij prebivalstva. Z rebalansi proračunov so bila 
za te namene zagotovljena dodatna sredstva, s katerimi je uspelo rešiti nekaj 
najbolj perečih problemov. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Razvoj gospodarstva in s tem povezani 
problemi preteklega leta jasno odrejajo osnovne cilje in naloge naše ekonomske 
politike za letošnje leto. Tako v zveznem, kakor v predloženem republiškem 
diužbenem planu, sta zato kot temelja naše celotne gospodarske aktivnosti v 
letu 1965 navedena dva cilja, in sicer pospešeno nadaljevanje izgradnje našega 
gospodarskega sistema in odločna usmeritev celotne ekonomske politike k večji 
stabilizaciji odnosov. Izgradnja našega gospodarskega sistema in njegovo uva- 
janje v prakso je gotovo temeljni pogoj za nadaljnji hitri razvoj gospodarstva 
in dvig življenjske ravni. Ob gospodarskih gibanjih v lanskem letu se je jasno 
pokazalo, da je v našem gospodarskem sistemu še mnogo odprtih vprašanj, 
tako da obstoje v celotnem mehanizmu funkcioniranja našega gospodarstva še 
precejšnje pomanjkljivosti. Tudi metode za usmerjanje tekočih gospodarskih 
gibanj niso bile vedno najbolj učinkovite. Naše gospodarstvo pa je na doseženi 
ravni mnogo bolj občutljivo, hitreje reagira na nerešene probleme sistema in 
pogojev gospodarjenja, kakor v prejšnjih letih, ko je bila stopnja medsebojne 
odvisnosti v gospodarstvu manjša. 
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Smer nadaljnjega razvijanja gospodarskega sistema je jasno določila 
Zvezna skupščina z resolucijo o razvoju gospodarskega sistema. Zvezni družbeni 
plan pa določa, da moramo velik del sprememb izvršiti že v teku letošnjega leta, 
zlasti pa je treba rešiti tako pomembna vprašanja, kakor so to: uskladitev 
razširjene reprodukcije s proizvodnimi odnosi na bazi družbenega samouprav- 
ljanja, razvijanje sistema ekonomskih cen kot osnovnega pogoja za večje uve- 
ljavljanje ekonomske zakonitosti na domačem tržišču ter vključevanje menjave 
z inozemstvom v proces racionalnega gospodarjenja. Vzporedno pa bo treba 
rešiti tudi akutne probleme planiranja ustvarjanja družbenih materialnih 
rezerv na vseh nivojih, kreditno-monetarne politike, precizirati vlogo bank in 
drugo. 

Smisel predvidenih sprememb gospodarskega sistema je širše vključevanje 
delovnih kolektivov v celotni kompleks gospodarjenja, povečanje njihovih 
materialnih možnosti, ob sočasnem povečanju neposredne odgovornosti pro- 
izvajalcev za oblikovanje svojega dela in za rast življenjske ravni. 

Izvajanje teh sprememb bo že letos vplivalo na takšne odnose v delitvi - 
dohodka, da se bodo sredstva delovnih organizacij še naprej povečevala. Ob 
tem pa je treba upoštevati, da bodo spremenjeni pogoji gospodarjenja obenem 
zahtevali tudi večje angažiranje lastnih sredstev gospodarskih organizacij, 
kakor doslej. Tako bo na primer, odpravljanje depresiranih cen sicer poboljšalo 
materialni položaj posameznih gospodarskih panog, hkrati pa bo to pomenilo 
tudi povečanje materialnih stroškov v nadaljnjih fazah predelave. Ravno tako 
bo večja preusmeritev izvoza in uvoza na devizno samofinanciranje in spre- 
membe v kreditnem sistemu, povezane z omejevanjem sedanjega prekomernega 
obsega centralne emisije denarja, zahtevalo, da bodo morale delovne organi- 
zacije v okviru povečanega dohodka same zagotavljati potrebna sredstva za 
razširjanje proizvodnje in prodajo blaga. V povečanju materialne osnove druž- 
benega samoupravljanja moramo zato videti predvsem le osnovo, ki bo omo- 
gočila vključevanje delovnih organizacij v tiste spremembe gospodarskega 
sistema, od katerih je odvisno celotno funkcioniranje družbenega samouprav- 
ljanja. 

Povečana sredstva delovnih kolektivov zato ne bi smeli uporabljati samo 
za povečanje osebnih dohodkov, za širjenje investicijske fronte in za finan- 
ciranje pretiranih zahtev, ki nastajajo izven gospodarstva. V tej zvezi je po- 
trebno letos zmanjšati tudi številne druge dajatve, ki še vedno v preveliki meri 
obremenjujejo delovne organizacije in ki hkrati omogočajo večkrat neracionalno 
in družbeno nekontrolirano' potrošnjo teh sredstev izven delovnih organizacij. 

Dosledno izvajanje sprememb v gospodarskem sistemu bo ustvarilo splošno 
ugodno atmosfero za prehod na intenzivno gospodarjenje. Odločna orientacija 
delavskega samoupravljanja na modernizacijo celotnega procesa reprodukcije 
pa bo šele omogočila, da 'bo novi gospodarski sistem dejansko tudi polno zaživel. 

Pred delovne organizacije se zato za letošnje leto postavljajo predvsem na- 
slednje osnovne naloge: povečanje produktivnosti dela, večja usmeritev v izvoz 
in kompleksna modernizacija celotne proizvodnje. 

Spremembe v gospodarskem sistemu pa bodo dale pozitivne rezultate le, če 
bo uspeh delovnih organizacij čimbolj odvisen od njihove produktivnosti dela 
in racionalnega gospodarjenja. Ker pa neusklajeno tržišče, kjer se cene formi- 
rajo na temelju predimenzioniranega povpraševanja, ne stimulira proizvajalcev 
k povečanju produktivnosti dela, se kot nadaljnji pogoj za uspešno uvajanje 
sprememb v gospodarskem sistemu postavlja zahteva po uskladitvi odnosov med 
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proizvodnjo in potrošnjo. To potrjujejo v celoti tudi izkušnje iz lanskega leta, 
ki nas opozarjajo, da je nujno vzporedno z izvajanjem sprememb v gospodar- 
skem sistemu umiriti odnose na tržišču in povpraševanje čimbolj prilagoditi 
razpoložljivim blagovnim skladom. Tako se s prvo nalogo družbenega plana za 
leto 1965 logično povezuje tudi druga, nič manj važna naloga, to je vzpostavitev 
stabilnejših odnosov v našem gospodarskem razvoju. 

Nestabilnost v našem gospodarstvu izvira predvsem iz dejstva, da stalno 
trosimo več, kakor nam to dopuščata naša proizvodnja in produktivnost dela. 
V prizadevanju za večjo stabilizacijo gospodarskega gibanja je letos stremeti 
predvsem za tem, da vse vrste potrošnje, to je investicijsko, osebno in splošno 
potrošnjo, čimbolj prilagodimo obsegu naše proizvodnje in obenem z izboljša- 
njem odnosov med izvozom in uvozom zmanjšamo deficit plačilne bilance. V 
lanskem letu je naša celotna potrošnja presegla ustvarjeno proizvodnjo kljub 
njenemu izredno dinamičnemu razvoju tako, da smo razliko lahko pokrivali le 
z večjimi inozemskimi zadolžitvami. Letos moramo nadalje zmanjšati naše ob- 
veznosti v inozemstvu, kar pomeni, da bo preskrba domačega tržišča v največji 
meri odvisna od ustreznega obsega in asortimenta domače proizvodnje; zato 
bo potrebno v vseh panogah gospodarstva čimbolj izkoristiti vse notranje re- 
zerve in sproti odstranjevati vse zapreke, ki bi ovirale razvoj večje proizvodnje. 
Z znatnimi notranjimi rezervami razpolaga predvsem naša industrija, tako 
v proizvodnih kapacitetah, kakpr v delovni sili. Ozko grlo pa bo predstavljala 
letos oskrba z energijo in reprodukcijskim materialom. Z intenzivnim vključe- 
vanjem naše industrije v izvoz pa bo mogoče ustvariti tudi dodatna devizna 
sredstva za večji uvoz reprodukcijskega materiala, kar bo omogočilo predvsem 
predelovalni industriji večjo proizvodnjo in s tem tudi boljšo oskrbo domačega 
tržišča. 

Čeprav mora proizvodnja letos računati s težjimi pogoji, pa odpira večja 
usmeritev v izvoz ob sočasnem izboljšanem načinu gospodarjenja dodatne mož- 
nosti za napredek. 

Tem realnim možnostim proizvodnje pa moramo letos prilagoditi celotno 
potrošnjo in jo na ta način podrediti politiki stabilizacije tržišča. V okviru tako 
določene celotne potrošnje pa bo potrebno doseči tako strukturo delitve druž- 
benega proizvoda, da bo ta omogočila povečanje udeležbe osebne potrošnje. To 
pomeni, da mora imeti rast osebne potrošnje in izboljšanje življenjske ravni 
prednost, ki se ji morajo podrediti ostale kategorije potrošnje, predvsem pa in- 
vesticije. Ob tako postavljenih ciljih pa kažejo bilance razdelitve celotnih sred- 
stev, s katerimi bomo razpolagali v letošnjem letu v naši republiki, da investi- 
cijska vlaganja v letu 1965 po svoji realni vrednosti nikakor ne bi smela pre- 
segati obsega, ki smo ga dosegli v letu 1964. Zato bo letos ena od osnovnih nalog 
za umiritev tržišča, da čimbolj obvladamo investicijsko potrošnjo in da jo za- 
držimo na lanskoletni ravni. 

Kalkulacije in analize dovoljujejo domnevo, da se bo letos pri vseh nosilcih 
sredstev v naši republiki oblikovalo toliko za investicije sposobnih sredstev, da 
bi to presegalo postavljene okvire potrošnje za najmanj 15'°/o. Ta povečani pri- 
tisk na investicijsko tržišče pa je seveda v nasprotju s politiko stabilizacije 
odnosov na tržišču in bo zahteval še prav posebne napore, da se celotna za in- 
vesticije razpoložljiva sredstva ne usmerijo samo v osnovna sredstva. 

Na zmanjšanje vlaganj v osnovna sredstva bo letos zlasti delovala ob- 
veznost bank, da morajo 25'% svojih razpoložljivih sredstev za dolgoročne na- 
ložbe naložiti v trajna obratna sredstva. Intenzivnejša vlaganja povečanih raz- 



18. seja 33 

položljivih sredstev gospodarskih organizacij v stalna obratna sredstva pa bo 
letos podpirala tudi celotna kreditna politika bank, ki bodo odobravanje kratko- 
ročnih kreditov za povečanje proizvodnje vezale na ustrezno udeležbo lastnih 
sredstev. Na ta način se bo zmanjšal pritisk na kratkoročna obratna sredstva, 
hkrati pa se bo učinkovito reševal tudi problem presežne kupne moči na tržišču 
investicijskega blaga. Odločna usmeritev vseh nosilcev sredstev na večja vla- 
ganja v stalna obratna sredstva mora postati letos sestavni del splošnih naporov 
za omejevanje investicijske potrošnje, obenem pa bi to pomenilo pričetek re- 
ševanja akutnega problema oblikovanja stalnih obratnih sredstev, ki v našem 
dosedanjem razvoju še ni bilo zadovoljivo rešeno. 

Poleg ustreznega usmerjanja dela investicijskih sredstev v stalna obratna 
sredstva pa moramo z večjo disciplino investitorjev in bank preprečiti tudi vse 
oblike fiktivnega investiranja in prelivanja kratkoročnih sredstev v dolgoročne 
naložbe. V ta namen moramo zagotoviti, da se bo lani uvedena zaostrena kon- 
trola finančne investicijske discipline nadaljevala tudi v tem letu in tako posta- 
la trajna oblika dela vseh inšpekcijskih in kontrolnih služb. 

Kot poseben problem investicijske politike se v tekočem letu pojavlja 
vprašanje zagotovitve ustrezne strukture pri investicijskih vlaganjih. V tekočem 
letu se bo okoli dve tretjini vseh za investicije razpoložljivih sredstev formiralo 
pri delovnih organizacijah, kar kaže, da postaja razširjena reprodukcija vedno 
pomembnejši sestavni del poslovne politike neposrednih proizvajalcev. Na tej 
osnovi se bo vloga delovnih kolektivov v procesu modernizacije lastne proizvod- 
nje povečala, obenem pa se bo okrepila tudi njihova odgovornost za tak skladen 
splošen razvoj, ki bo omogočil bolj racionalno izkoriščanje kapacitet. 

V tej zvezi postaja problem odprave strukturnih disproporcev pri financi- 
ranju izgradnje objektov, ki zahtevajo dolgoročna vlaganja, posebno aktualen. 
To velja zlasti za tiste panoge gospodarstva, ki zaradi svojega — še nerešenega 
— ekonomskega položaja ne ustvarjajo zadostnih sredstev za lastno izgradnjo, 
kakor so kmetijstvo, promet, turizem, energetika in družbene službe. 

Izgradnja teh dejavnosti se je doslej v znatni meri financirala iz sredstev 
družbenih skladov, katerih vloga pa se s spremembami v sistemu financiranja 
razširjene reprodukcije zmanjšuje. Večjo vlogo pa dobivajo banke, ki bodo mo- 
rale po poslovnih principih zbrati potrebna sredstva gospodarstva in jih na to 
v skladu s smernicami družbenih planov uporabljati za reševanje osnovnih 
disproporcev razvoja. 

V tekočem letu v celoti odpadejo prispevki gospodarskih organizacij tako 
v republiški kot v občinske investicijske sklade, ki so v letu 1964 znašali 30 % 
čistega dohodka gospodarskih organizacij. To pomeni, da so na območju re- 
publike letos prenehali delovati republiški in občinski družbeni investicijski 
skladi, iz katerih se je doslej financirala izgradnja na teh manj akumulativnih 
področjih. 

S prenehanjem zbiranja investicijskih sredstev na davčni osnovi se bo 
bistveno menjala vloga in položaj bank, ki bodo morale odslej s pomočjo oro- 
čanja za investicije razpoložljivih sredstev delovnih organizacij omogočiti tudi 
ustrezno strukturo investicijskih vlaganj. Ker pa naš bančni mehanizem še ni 
v celoti prilagojen povečani vlogi delovnih organizacij v razširjeni reprodukciji 
in. ker šele izgrajujemo tem novim pogojem prilagojen bančno-kreditni sistem, 
je v tem letu omogočeno republikam, da razpišejo 15 °/o obvezno posojilo iz 
skladov gospodarskih organizacij. 

3 
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Čeprav pomeni posojilo še vedno obvezno izločanje sredstev gospodarskih 
organizacij, pa je vendar potrebno posebej poudariti, da gre za kvalitetno 
drugačen odnos. Za razliko od prejšnjih let se na osnovi obveznega posojila 
odvzeta sredstva gospodarskim organizacijam ne odtujijo, marveč jim morajo 
biti ta sredstva v določenem roku vrnjena s pripadajočimi obrestmi. 

Kot ukrep za usmerjanje investicijske potrošnje v tekočem letu predlagamo 
letos v družbenem planu razpis obveznega 15'°/o posojila. Zbrana sredstva bo 
banka uporabila za kreditiranje izgradnje objektov tistih dejavnosti, ki so se 
že doslej gradili iz sredstev republiškega investicijskega sklada. 

Posebno pereče se letos postavlja vprašanje nadaljevanja rekonstrukcije 
železniškega omrežja. Ker je to povezano s širšim programom elektrifikacije in 
modernizacije glavnih prometnih žil v Jugoslaviji, je potrebno ob pomanjkanju 
zadostnih lastnih sredstev železnice sodelovanje celotne družbene skupnosti. 
Zato predvideva naš družbeni plan, da se železnici prepustijo sredstva prispev- 
kov iz osebnega dohodka s tem, da jih ta obvezno uporabi za sodelovanje pri 
modernizaciji osnovne mreže. 

Z navedenimi ukrepi, ki bodo omogočili skladnejši razvoj nekaterih panog 
gospodarstva, pa še ni v celoti rešena izgradnja energetske osnove, ki je v 
zadnjih letih izrazito zaostajala za celotnim razvojem in predstavlja danes naj- 
večjo oviro za boljše koriščenje razpoložljivih kapacitet. V bližnji bodočnosti 
pa bi nezadostno razvito energetsko gospodarstvo lahko zavrlo tudi rast pro- 
izvodnje, produktivnosti dela in posredno tudi življenjske ravni. 

Za izgradnjo energetske osnove morajo poslovne banke v naši republiki 
letos poleg sredstev, ki jih prispeva zvezna banka, same zbrati okoli 30 milijard 
dinarjev. Ta sredstva se bodo porabila za modernizacijo in razširitev premo- 
govnikov, vplinjanje premoga in za izgradnjo električnih central. To nalogo, 
ki pomeni izreden napor naših bank, pa bo mogoče realizirati le ob sodelovanju 
celotnega gospodarstva, ki se mora ob tem zavedati, da si z zagotovitvijo ener- 
gije ustvarja tudi osnovo za lasten nadaljnji razvoj. 

S predloženim družbenim planom usmerja republika za izgradnjo ener- 
getske osnove zapadle anuitete odpravljenega republiškega investicijskega 
sklada in dela sredstev 15'% posojila. Prav tako pa računa družbeni plan, da 
bodo tudi okraji za izgradnjo energetike namenili letos anuitete svojih od- 
pravljenih investicijskih skladov. Ker pa je s tem še vedno zagotovljena komaj 
tretjina potrebnih sredstev, bodo morale poslovne banke kriti preostali del 
sredstev z lastnimi kreditnimi skladi in s sredstvi, zbranimi od gospodarskih 
organizacij. Zato se bo moral del sredstev za investicije, ki se oblikujejo pri 
delovnih organizacijah z oročanjem v bankah, letos še posebej angažirati za 
izgradnjo energetike. 

Problemi usmerjanja investicijskih sredstev in predloženi ukrepi pa jasno 
kažejo, da je vzporedno z izgradnjo našega gospodarskega sistema potrebno 
izgrajevati tak bančni in kreditni sistem, ki bo omogočal stalno prelivanje 
sredstev delovnih organizacij brez odtujevanja za izgradnjo tistih objektov, 
kjer je potreben daljši rok vračanja. 

V naši republiki prehaja glede na doseženo višjo stopnjo razvoja še prav 
posebno do izraza problem hitrejšega razvoja družbenih služb kot osnove za 
rast družbenega standarda in posredno razvoja gospodarstva. 

V preteklem obdobju pomanjkanje sredstev ni zagotavljalo skladnega raz- 
voja posameznih družbenih služb; v nekaterih panogah pa razpoložljiva sredstva 
niso zadoščala niti za ustrezno funkcioniranje osnovne dejavnosti. Zaostajanje 
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razvoja družbenih služb se je odrazilo v poslabšanju udeležbe negospodarskih 
investicij v strukturi celotnih investicijskih naložb; ta je bila zlasti v letu 1963,. 
ko je znašala komaj 32 l0/o vseh investicij, izrazito neugodna. V lanskem letu. 
pa je kljub nezadovoljivemu startu v prvem polletju uspelo s pbmočjo ustreznih 
ukrepov usmeriti investicijsko potrošnjo tako, da se je udeležba negospodarskih 
investicij povečala. Letos pa računa družbeni plan z nadaljnjim porastom naložb 
na negospodarskih področjih za okoli 10 io/o, medtem ko naj bi se investicije- 
v gospodarstvu zmanjšale nasproti 1964. letu za 7 do 8 lo/o. Takšna orientacija 
ima svojo materialno osnovo v povečanju stanovanjskih skladov na osnovi 
predvidenega hitrejšega porasta osebnih dohodkov in za okoli 40,fl/o večjimi 
vlaganji v razvoj družbenih služb. 

Od celotnega povečanja vlaganj v razvoj družbenih služb bi republika 
prispevala okoli 60'%, ostali del pa bi prispevale občine in delovne organizacije. 
To pomeni, da bi bilo potrebno v okviru predvidenega povečanja proračunov 
občin in večje materialne osnove delovnih organizacij letos izločiti okoli 15 °/#i 
več sredstev za razvoj družbenih služb kakor lani. 

Republika si zagotavlja sredstva za razvoj družbenih služb iz proračuna 
in iz posojil, ki so danes predložena Skupščini v uzakonitev. V tej usmeritvi 
sredstev se jasno odraža prizadevanje republike za reševanje osnovnih pro- 
blemov razvoja družbenih služb, predvsem višjega in visokega šolstva, zdrav- 
stva ter republiških kulturnih institucij. 

Kot posebni intervencijski ukrep za hitrejšo izgradnjo osnovnega šolstva 
predvideva družbeni plan, da bi se letos izločila posebna sredstva v višini: 
2 milijard dinarjev, s katerimi bi se po principu soudeležbe preko bančnega 
sistema mobilizirala dodatna sredstva občin, komunalnih bank in delovnih: 
kolektivov za pospešeno izgradnjo osnovnih šol v občinah, ki sprejemajo' do- 
polnilna sredstva. 

Napori za stabilizacijo odnosov med proizvodnjo in potrošnjo se morajo 
letos odraziti tudi v razvoju splošne potrošnje. Predvideno povečanje vseh pro- 
računskih izdatkov v naši republiki za 19 Vo predstavlja realno možnost, ki 
bi jo ob planirani rasti osebne potrošnje in povečanju proizvodnje lahko ustva- 
rili v letošnjem letu. V tem okviru bi se osebni dohodki zaposlenih v družbenih; 
službah gibali vzporedno-s predvidenim povečanjem osebnih dohodkov v go- 
spodarstvu. Materialni izdatki za osnovno dejavnost bi se povečali v skladu 
s porastom družbenega proizvoda, medtem ko bi investicije v družbene službe' 
ob večjem sodelovanju gospodarstva naraščale nekoliko hitreje. Ker se nad 
80 '»/o proračunskih dohodkov oblikuje iz prispevka od osebnega dohodka zapo- 
slenih in iz prometnega davka od prodaje na drobno, torej iz virov, ki nepo- 
sredno obremenjujejo sredstva delovnih organizacij in osebne prejemke pre- 
bivalstva, meni Izvršni svet, da letos ne bi smeli povečati stopnje prispevkov 
na dohodek iz delovnega razmerja preko 17,5 "/o. Povečanje stopenj prispevka 
preko navedenega odstotka bi letos direktno nasprotovalo politiki stabilizacije- 
tržišča in omejevalo možnosti delovnih kolektivov za hitrejšo prilagajanje 
novim pogojem gospodarjenja, kar bi bilo tudi v nasprotju z osnovnimi nalo- 
gami in cilji predloženega družbenega plana. Zato bi morale občine pri razpra- 
vah o stopnjah prispevkov in prometnega davka temeljito analizirati možnosti 
gospodarskih organizacij na njihovem območju ter vpliv prometnega davka 
na razvoj osebne potrošnje. Svoje potreb po proračunski potrošnji pa morajo 
uskladiti s prizadevanji za hitrejši razvoj tistih družbenih služb, ki izrazito 
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zaostajajo na njihovem območju in to ob maksimalnem varčevanju pri vseh 
ostalih proračunskih izdatkih. 

Omejevanje stopnje prispevka iz osebnega dohodka pa ne pomeni zmanj- 
šanja skrbi delovnih kolektivov za probleme razvoja v komuni. Nasprotno, letos 
bo potrebno še v večji meri kot doslej vključiti delovne kolektive k izdelavi 
skupnih programov izgradnje družbenih služb v komuni. Na osnovi dogovorov 
pa bo mogoče mobilizirati tudi prosta sredstva delovnih organizacij za izgradnjo 
tistih prioritetnih objektov družbenega standarda, ki so neposredno povezani 
s perspektivo nadaljnjega razvoja proizvodnje in produktivnosti dela. Z večjo 
mobilizacijo sredstev delovnih kolektivov za negospodarske investicije v ko- 
muni pa bi se lahko proračuni v večji meri angažirali za razvijanje osnovne 
dejavnosti družbenih služb. 

Predloženi predlog družbenega plana v celoti upošteva sklepe in pripo- 
račila zvezne skupščine, da je potrebno povečevati udeležbo osebne potrošnje 
v razdelitvi družbenega proizyoda. Te smernice se izražajo v hitrejši rasti osebne 
potrošnje. Predvidena stopnja povečanja osebne potrošnje naj bi znašala 17,1 %>, 
medtem ko bi se družbeni proizvod povečal za 14,5 %>, oboje računano po cenah 
konec leta 1964. Predvidevamo tudi, da bi se letos povečevali realni osebni 
dohodki v gospodarstvu nekoliko hitreje kakor produktivnost dela. 

Takšne odnose smo sicer deloma dosegli že lani. Se vedno prenizek delež 
osebne potrošnje v narodnem dohodku in premajhna udeležba osebnih dohod- 
kov v stroških proizvodnje pa ne dajeta prave vloge osebni potrošnji kot 
pomembnemu faktorju intenzifikacije proizvodnje, zato je nujno, da nadalju- 
jemo s takšno politiko tudi letos. 

Čeprav je zavestna organizacija družbe na hitrejše povečanje osebne po- 
trošnje pogoj za hitrejši dvig življenjske ravni, pa sama po sebi še ne rndre 
zagotoviti predvidenih rezultatov. Doseganje nakazane politike je vezano na 
določene ekonomske učinke, ki jih je mogoče doseči le z večjo proizvodnjo 
in Z večjo produktivnostjo dela ter z boljšo oskrbo tržišča, kar pa bo posebno 
letos predstavljalo zahtevno nalogo. 

Povečanje osebnih dohodkov v delovnih organizacijah je vsekakor odvisno 
od dohodka, ki ga bodo delovni kolektivi ustvarili s povečano proizvodnjo in 
racionalnim gospodarjenjem. Na porast dohodka gospodarskih organizacij pa 
bo letos, kakor sem že omenil, vplival tudi izboljšan ekonomski položaj posa- 
meznih gospodarskih organizacij in panog, ki bo nastal kot posledica izvršenih 
sprememb v sistemu delitve dohodka in v odnosih cen. To bo omogočilo 
posameznim gospodarskim organizacijam, ki so doslej zaostajale za povprečnimi 
osebnimi dohodki, da popravijo stanje in na ta način rešujejo pereče probleme 
svoje proizvodnje in produktivnosti dela, kot na primer v rudarstvu. Vendar 
pa pomeni težnja po večanju osebnih dohodkov samo na temelju zmanjšanja 
družbenih dajatev in dviga cen, zelo kratkovidno politiko, ki bi v razvijajočem 
s*e sistemu svobodnega delovanja .ekonomskih zakonitosti kmalu pripeljala de- 
lovne kolektive v nove, še večje težave. To pomeni, da je treba osnovo za 
stalno rast osebnih dohodkov iskati v racionalizaciji proizvodnje, v uvajanju 
moderne tehnologije, tekočem spremljanju in analiziranju stroškov in v večji 
specializaciji proizvodnje. To naj bo povezano z opuščanjem raznih oblik ne- 
racionalne in nesodobne proizvodnje, s širšim uvajanjem kooperacije in delitve 
dela, z zboljšanjem delitve osebnega dohodka po vloženem delu, kar vse bo 
stimuliralo večjo produktivnost vsakega posameznika in podpiralo racionalno 
politiko zaposlovanja nove delovne sile. 
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Gibanja na področju zaposlovanja nove delovne sile so bila tekom vsega 
lanskega leta močno zaskrbljujoča. V celotnem gospodarstvu se je povečalo 
število zaposlenih za 7,1°/»; enak porast izkazuje tudi industrija, kar pomeni, 
da se je število zaposlenih povečalo v vsem gospodarstvu za 29 000, od tega 
v industriji za 15 000. Čeprav je za ves naš povojni razvoj značilna stalna, 
sorazmerno visoka stopnja zaposlovanja, ki se je nekoliko umirila le v letih 
1962 in 1963, v nobenem povojnem letu povečanje števila na novo! zaposlenih 
ni bilo tolikšno, kakor lani. To velja tako za industrijo, kot za celotno gospo- 
darstvo. Od vseh na novo zaposlenih preko 70 °/o ni imelo nikakršne poklicne " 
usposobljenosti. Delovne organizacije so se torej lani vključevale v visoko go- 
spodarsko aktivnost na osnovi izrazitega ekstenzivnega zaposlovanja, kar vse 
je imelo za posledico, da je bilo samo polovico porasta realnih osebnih do- 
hodkov, doseženo z večjo produktivnostjo dela. Usmeritev v stabilizacijo odno- 
sov v razvoju gospodarstva in na realno rast osebnih dohodkov zahtevata, da 
letos bistveno spremenimo politiko zaposlovanja; predvideno bolj umirjeno 
povečanja proizvodnje v industriji in gradbeništvu pa bi morali doseči celo 
brez dodatnega zaposlovanja nove delovne sile. Zato bi letos morali delovni 
kolektivi posvetiti mnogo več pozornosti kakor doslej izpopolnjevanju osnov 
in kriterijev za delitev dohodka znotraj podjetij, tako da bi ti vplivali na ra- 
cionalno zaposlovanje delovne sile in boljše izkoriščanje delovnega časa. Tudi 
prehod na skrajšani delovni čas mora biti mnogo bolj povezan z ukrepi za večjo 
racionalnost in učinkovitost proizvodnje. Ker pa zahteva ta prehod obsežne in 
solidne priprave, moramo še vnaprej računati le s postopnim uvajanjem 
skrajšanega delovnika. 

Kljub izredno dinamični rasti nominalnih osebnih dohodkov v preteklem 
letu pa je visok porast življenjskih stroškov v veliki meri zmanjšal stvarni 
učinek teh povečanj. V nekaterih kategorijah potrošnikov je zaradi močnega 
porasta cen prehrambenih artiklov razvoj realnega osebnega standarda celo 
stagniral, zato je letos potrebno, da nominalno povečanje osebnih dohodkov, 
tako po obsegu, kakor po sortimentu proizvodov, spremlja ustrezna rast bla- 
govnih skladov za široko potrošnjo. 

Predvideno povečanje realne osebne potrošnje bo torej predvsem vezana 
na ustrezni porast kmetijske proizvodnje in industrijskih izdelkov za široko 
potrošnjo. Z zveznim družbenim planom nakazani proporci rasti posameznih 
vrst proizvodnje in zunanjetrgovinske menjave zagotavljajo ustrezna ravno- 
težja med proizvodnjo in posameznimi oblikami potrošnje v okviru cele države. 
Ob pravilnem vključevanju trgovine in prometa blaga v tržišče, ob večji skrbi 
za razvoj uslug in ob proizvodnji nekaterih kmetijskih pridelkov za lokalna 
tržišča pa bo mogoče to ravnotežje doseči tudi v posameznih potrošniških 
centrih. 

Zaradi uvajanja ekonomskih cen nekaterih proizvodov in postopnega pre- 
našanja subvencionirane potrošnje na osebne dohodke je treba računati z na- 
daljnjim, bolj umirjenim porastom življenjskih stroškov, ki jih pa mora sproti 
kompenzirati hitrejša rast nominalnih osebnih dohodkov. Od boljše preskrbe 
tržišča pa je odvisno, če predviđene korekcije v cenah ne. bodo povzročile take 
nekontrolirane verižne reakcije splošnega dviga cen, ki bi zavrle razvoj realne 
osebne potrošnje. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Čeprav v uvodni obrazložitvi družbenega 
plana ni mogoče zajeti vseh aktualnih problemov, pa se mi vendar zdi potrebno, 
da se dotaknem še enega izmed najholj občutljivih vprašanj naše ekonomske 
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politike, to je našega izvoza in uvoza, oziroma naše plačilne bilance, ki s svojim 
deficitom v naše gospodarstvo neprestano vnaša številne nove deformacije. 

V 1964. letu v naši republiki nismo v celoti izpolnili izvoznih obveznosti. 
Namesto planiranega povečanja izvoza za .17'% nasproti letu 1963 smo dosegli 
porast le za 15,2,0/o, dočim se je uvoz za potrebe republike povečal za 48'°/o. 
Pretežni del uvoza je odpadel na reprodukcijski material. Naša industrija je 
"torej izkoristila možnosti večjega uvoza reprodukcijskega materiala; v »skrbi« 
:za domače nezahtevno tržišče ipa je svojo proizvodnjo avtarkično zapirala v ozke 
državne meje. Jasno je, da takšna orientacija zaostruje devizno situacijo, 
indirektno podpira težnje po administrativni distribuciji deviz in zato ni v 
skladu z decentraliziranim isistemom gospodarjenja, ki zahteva čimbolj samo- 
stojno razpolaganje z ustvarjenimi deviznimi sredstvi. Ozkost v usmeritvi na 
tuja tržišča je še prav posebno značilna za našo kovinsko in elektro industrijo, 
čeprav je očitno, da domače tržišče prav v teh dveh panogah ne omogoča 
razvoja velikoserijske in zato visoko produktivne proizvodnje. Poleg pre- 
majhnega obsega izvoza pa so se- lani okrepile tudi tendence naših delovnih 
Icolektivov, da povečujejo izvoz predvsem na lažje dosegljiva tržišča, kar ob 
vedno večjih zahtevah po konvertibilnih devizah še bolj slabi našo, že tako ali 
tako neustrezno regionalno strukturo zunanje trgovine. 

Izredno zaostrena devizna situacija, ki je lani nastala zaradi neskladnih 
■odnosov med izvozom in uvozom, je narekovala spremembe, ki postavljajo 
■uvoz v večjo odvisnost od doseženih rezultatov pri izvozu. Zakasnitev v sklepa- 
nju pogodb z bankami ter vrsta nerešenih problemov v zvezi s spremenjenim 
■sistemom, ki še vedno vsebuje močne administrativne elemente, zlasti pa po- 
manjkanje deviz, je povzročilo1, da se srečujemo s problemom nezadovoljive 
preskrbljenosti našega gospodarstva z reprodukcijskim materialom, kar se že 
•odraža v razvoju naše proizvodnje. Izhod iz takšne situacije je predvsem v 
večjem izvozu, zato je nujno, da se naša proizvodnja hitro in odločno v večjem 
obsegu usmeri na inozemska tržišča. Povečan izvoz preko sklenjenih pogodb 
:že danes omogoča večji uvoz reprodukcijskega materiala in s tem tudi večjo 
proizvodnjo. Sele na temelju večje usmeritve v izvoz in ob izboljšani devizni 
situaciji bo mogoče izvajati nadaljnje izpopolnjevanje deviznega režima. To 
izpopolnjevanje mora težiti v smeri večjega deviznega samofinanciranja, ki 
bo prepustilo proizvajalcem ustrezen del ustvarjenih deviznih sredstev in jim 
;s tem omogočilo samostojnejše devizno gospodarjenje. 

Splošen ekonomski položaj zahteva od nas večjo vključitev na inozemska 
tržišča. Ta vključitev mora v bolj usklajenih domačih in inozemskih cenah 
postati osnova za racionalnejše gospodarjenje, kakor tudi za celotno proizvodno 
:in investicijsko usmeritev naše industrije, obenem pa bo to omogočilo tudi 
boljšo preskrbo1 našega tržišča in skladnejšo rast osebne in splošne potrošnje. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Predloženi republiški družbeni plan za 
leto 1965 vsebuje tako kompleksne naloge, da zahteva njihova izvršitev sode- 
lovanje celotnega gospodarstva in podporo vseh družbenih činiteljev v re- 
publiki. Hkrati pa bo potrebno letos več prizadevanj za spremljanje tekočih 
gibanj za usmeritev razvoja. Izvršni svet smatra, da so v predloženem družbe- 
nem planu, ki vsebuje tudi dopolnitve odborov Skupščine, zajeti vsi najvažnejši 
problemi in naloge naše ekonomske politike za leto 1965 in zato predlaga Skup- 
ščini, da sprejme predloženi predlog družbenega plana v letu 1965. 

Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi s predlogom družbenega plana si je 
Izvršni svet pridržal še pravico, da pojasni svoje stališče glede dveh amandma- 
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jev pristojnih odborov Republiškega in Gospodarskega zbora, katerih besedilo 
je sicer že vključeno v prečiščeno besedilo predloga družbenega plana. S pred- 
logom amandmaja, ki sta ga sprejela pristojna odbora Republiškega in Gospo- 
darskega zbora kot dopolnilo k zadnjemu odstavku točke 29, ki glasi: »da bi se 
pospešil razvoj zasebne obrti, je treba v letu 1965 ustrezno znižati prispevek 
v družbene sklade za šolstvo, urediti nerešena vprašanja na področju zdravstve- 
nega in pokojninskega zavarovanja ter proučiti možnost bančnega kreditiranja 
dejavnosti zasebnih obrtnikov,« se v imenu Izvršnega sveta strinjam, vendar 
z omejitvijo, da se črta pasus, ki pravi: »ustrezno znižati prispevek v družbene 
sklade za šolstvo«, ker ni več pravne osnove za plačevanje tega prispevka. 
Navedeni prispevek je namreč temeljil na dosedanjem temeljnem zakonu o 
šolstvu in na njegovi podlagi izdanem republiškem odloku iz leta 1962 o osnovni 
stopnji prispevka v družbene sklade za šolstvo, ki ga plačujejo zasebne obrti. 
Po določbah 123. člena temeljnega zakona v zavodih (Uradni list SFRJ št. 5/65) 
pa preneha veljati temeljni zakon o financiranju šolstva in s tem tudi na njegovi 
podlagi izdani republiški odlok, tako da je ta pasus govoril o zadevi, ki je že 
urejena. 

V zvezi z amandmajem, ki sta ga pristojna odbora Republiškega in Gospo- 
darskega zbora sprejela na skupni seji dne 9. februarja 1965 in je vnesen v 
predlog družbenega plana v 3. in 4. odstavek točke 55, izjavljam v imenu Iz- 
vršnega sveta, da se strinjam s predlogom amandmaja k 3. odstavku, da se 
zamenja vrstni red alinej in da se izpusti besedilo v sedanji drugi alinei, ki 
pravi: »če se s tem omogoči celodnevno bivanje učencev in varstvo otrok v šoli.« 

S predlogom amandmaja k 4. odstavku, da se dodajo besede »■potem ko 
dobi mnenje Republiškega sekretariata za šolstvo« pa se Izvršni svet ne strinja. 
Razlog je naslednji: Kredite za izgradnjo šol v primerih, ki so navedeni v planu, 
odobrava banka po načelih splošnega kreditiranja. Zato bi bilo v nasprotju 
s samostojnostjo bank, če bi bile pri teh odločitvah vezane na mnenje re- 
publiškega sekretariata. Kolikor bi sprejeli predloženi amandma, bi to po- 
menilo edinstven primer, da se nalaga banki obveznost, da mora obvezno 
upoštevati mnenje državnega organa. To pa seveda ne pomeni, da banka pred 
odobravanjem kreditov ne bi mogla oziroma, da ne bo konzultirala strokovnih 
organov, ali posameznih strokovnjakov, v konkretnem primeru gotovo tudi 
sekretariat za šolstvo. 

Pristojna odbora Republiškega in Gospodarskega zbora sta na včerajšnji 
seji sprejela še naslednji predlog amandmaja k istemu problemu, torej k na- 
menskim sredstvom za osnovno šolstvo, in sicer, da se v 3. odstavku točke 55 
izpusti beseda »praviloma«. Predstavnik Izvršnega sveta se je s tem amandma- 
jem strinjal. Glede na ta amandma pa dodatno predlagam, da se v 4. odstavku 
točke 55 predloga plana črtajo še besede »upoštevajoč ekonomsko razvitost 
posamezne občine.« Te besede so namreč vezane na besedo »praviloma«, ki je 
omogočala, da bi dobile kredite za gradnjo šol tudi občine, ki jim niso zago- 
tovljena dopolnilna sredstva, ter bi banka pri teh občinah kot kriterij upoštevala 
tudi ekonomsko moč. Ker pa se s črtanjem besede »praviloma« zožuje krog 
občin samo na tiste občine,- ki prejemajo dopolnilna sredstva, odpade tudi 
potreba po tej diferenciaciji. 

Predsedujoči Tine Remškar: Predlagam, da bi, če se zbora strinjata, 
sedaj poslušali še obrazložitve k ostalim zakonom. Se strinjate? (Poslanci se 
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strinjajo.) Zato prosim predstavnika Izvršnega sveta tovariša Rudija Cačinoviča, 
da da obrazložitev. 

Rudi Cačinovič : Tovarišice in tovariši poslanci! Družbeni plan za 
leto 1965 sprejemamo v procesu vse večjega sproščanja dohodka delovnih 
organizacij. Plan vsebuje tendence po premiku potrošnje ustvarjenih sredstev 
v korist standarda, to je v povečanje osebnih dohodkov in storitev družbenih 
služb, poleg tega pa nam. nalaga kvalitetnejšo investicijsko politiko ob manjšem 
trošenju investicijskih sredstev o gospodarstvu. Družbeni plan sprejemamo brez 
poprejšnjega sprejetja 7-letnega plana. Iz resolucije o temeljnih smernicah za 
nadaljnji razvoj gospodarskega sistema in iz resolucije za izdelavo 7-letnega 
plana poznamo smernice nadaljnjega razvoja družbenoekonomskih odnosov. 
O tem je govoril tudi VIII. kongres Zveze komunistov Jugoslavije. Nimamo pa 
še rešenih vrsto vprašanj, ki zadevajo predvsem nadaljnje razvijanje sistema 
razširjene reprodukcije, zlasti pa praktično reševanje združevanja ustvarjenih 
sredstev v delovnih organizacijah za take napore, ki zahtevajo angažiranje 
delovnih kolektivov na širših področjih. Poleg tega imamo še pomembne go- 
spodarske panoge, ki zaradi neustreznih in neekonomskih odnosov v cenah 
nimajo potrebne materialne osnove za razširjeno reprodukcijo. V letu 1964 so 
bili odpravljeni tudi prispevki v družbene investicijske sklade. Ti skladi bodo 
letos razpolagali le še z anuitetami od kreditov in sredstev, ki so jih plasirali 
v preteklih letih. Poiskati moramo rešitev, ki bo pri vlaganjih v razširjeno' repro- 
dukcijo vse aktivneje vključevala lastne napore nosilcev investicij, dejovne or- 
ganizacije širših področij pa bi sodelovale s sredstvi sproščenega dohodka brez 
administrativnega pritiska, kot kreditor ji, kar bi tehnično izvajale banke. Tak 
karakter ima tudi predlagano obvezno 15®/o posojilo za kritje obveznosti re- 
publike na področju energetike, kmetijstva, prometa, turizma in razvoja druž- 
benih služb. Podobna družbena intervencija je predvidena tudi v premogov- 
ništvu in v prometu. Skupno bi s pomočjo posojila dobili 17,8 milijarde dinarjev. 
Za leto 1965 imajo republike pooblastilo zveze, da razpišejo 15-odstotno obvezno 
posojilo iz skladov delovnih organizacij po zaključnih računih za leto 1964. 
S sredstvi tega posojila naj bi republike omogočile nadaljevanje izgradnje tistih 
objektov, ki so se doslej financirali iz republiškega investicijskega sklada. Obre- 
menitev sredstev delovnih organizacij je z razpisom tega posojila za polovico 
manjša od obveznosti, ki so jih organizacije plačevale v preteklih letih v obliki 
prispevkov v družbene sklade. Hkrati pa se sredstva obveznega posojila morajo 
vrniti delovnim organizacijam skupno z ustreznimi obrestmi najkasneje v 
10 letih. Sprejetje zakona o obveznem posojilu in zakona o oblikovanju in 
uporabi sredstev za investicije v gospodarstvu, naj bo pomagalo reševati na- 
daljevanje izgradnje energetskih objektov, za kar skupno s sredstvi za moder- 
nizacijo in razširitev premogovnikov, potrebujejo letos preko 40 milijard di- 
narjev. V tej vsoti znašajo zvezne tranše okrog 14 milijard. K temu bi prispe- 
vala republiška sredstva iz obveznega posojila 2,3 milijarde in iz anuitet od- 
pravljenega republiškega investicijskega sklada 3,5 milijarde dinarjev. Tako se 
zagotavlja iz usmerjenih sredstev republike za energetiko okoli 6 milijard 
dinarjev. Družbeni plan računa, da bodo za financiranje energetike tudi okraji 
usmerili anuitete iz odpravljenih investicijskih skladov v višini od 2—3 mili- 
jard dinarjev. Eventualna ukinitev okrajev bo> v mnogoeem dodatno obre- 
menila republiko z garancijami, ki so jih prevzemali okraji, poleg tega pa je 
precej tudi njihovih konkretnih zadolžitev, vse to pa je ob sedanjih obveznostih 
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republiških sredstev za energetiko in promet, zahtevna naloga. Poleg tega je 
znaten del teh obveznosti dolgoročnega značaja. Zato naj bi pravica razpola- 
ganja z anuitetami okrajnih skladov, ki bodo zapadle v naslednjih letih obenem 
z obveznostmi prešla na republiko, ki bi jih usmerjala v že omenjena dolgo- 
ročna vlaganja. Preostala sredstva, to je okoli 15 milijard dinarjev, pa bo po- 
trebno zagotoviti z združevanjem preko bank. S temi sredstvi bi letos lahko 
financirali naslednje objekte: hidroelektrarno Srednja Drava z 10,2 milijarde 
dinarjev, termoelektrarno Trbovlje s 5,2 milijarde, toplarno v Ljubljani s 4,9 mi- 
lijarde in daljnovode s 4 milijardami. Letošnje obveznosti za EKK Velenje zna- 
šajo 6,5 milijarde, poleg tega bi imeli še 4 milijarde sredstev za udeležbo pri 
začetni gradnji nove elektrarne, kolikor bi seveda zvezna banka odobrila to 
investicijo in prispevala svoj 'delež. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da opozorim še na poseben 
problem financiranja energetike v Sloveniji in sicer 'preko vlaganja v moder- 
nizacijo in razširitev premogovnikov. Težak položaj v rudarskih organizacijah 
je zahteval tako intervencijo družbe, da bi se tudi ti delovni kolektivi usposo- 
bili za samostojne nosilce modernizacije rudnikov. Z zadnjim zvišanjem cen so 
dobili premogovniki v Sloveniji v celoti nekaj nad 5 milijard dinarjev. Ta 
družbena intervencija omogoča izboljšanje položaja rudnikov tako, da se bodo 
na primer v primerjavi z lanskim letom povečala sredstva v rudnikih Velenje, 
Hrastnik in Trbovlje za 49 do 63%, kar jim bo omogočilo, da bodo lahko po- 
večali osebne prejemke rudarjev in si ustvarili sredstva za sklade. Za povečanje 
proizvodnje premoga predvideva zveza še intervencijo svojih sredstev pri 
nakupu opreme oziroma povečanju rudniških kapacitet. Za to intervencijo bi 
bilo potrebnih skupno 3,4 milijarde dinarjev, od tega za Trbovlje 1,2 milijarde, 
za Velenje 1,1 milijarde in za Zagorje 0,5 milijarde; zveza bi pri tem sodelovala 
s 60 %, 

Položaj slovenskega rudarja in specifičnost njegovega dela pa terjata 
višjo raven osebnih dohodkov. Zgraditi mu moramo temelje takega perspektiv- 
nega razvoja, ki mu bo zagotovil tudi primeren dvig produktivnosti dela. Ne 
moremo se zadovoljiti le z dvigom proizvodnje na več ali manj povprečni nivo 
produktivnosti dela, temveč mu moramo omogočiti sodobnejšo opremo, ki ga 
bo dvignila na raven rudarjev v tehnično naprednejših državah. Rudarstvo je 
bila panoga, ki si iz objektivnih razlogov doslej ni mogla zagotoviti lastnih 
sredstev. Zato je Izvršni svet predvidel in predlaga, da bi pri modernizaciji 
rudnikov sodelovale skupne rezerve gospodarskih organizacij z 2 milijardami 
dinarjev, za odpravo fluktuacij in težav pri nastanitvi kvalificirane delovne 
sile naj bi prispeval republiški stanovanjski sklad pol milijarde dinarjev, kar 
pa je /seveda odvisno še od dokončne odločitve upravnih organov tega sklada 
in od sklepa Skupščine. 

Na področju prometa je še vedno nerešen problem financiranja, vzdrževa- 
nja in gradnje cest teir razvoj železniškega prometa. Iz 15 l% posojila naj bi se 
po predlogu dodelilo od celotnih sredstev 20 ®/o ali 3 milijarde za cestni sklad, 
za nadaljevanje gradnje železnice Koper—Prešnica pa 1,1 milijarde dinarjev. 
Poleg sredstev iz omenjenega posojila bo cestni sklad razpolagal še s sredstvi 
iz proračuna, ki pa so letos občutno zmanjšana. Skupna sredstva sklada bodo 
letos znašala okoli 9,6 milijarde dinarjev, kar je za okrog 7 °/o več kot v letu 
1964. Poleg tega bo republika iz naslova sprostitve obvezne rezerve razpolagala 
za odstranitev škode na cestah, ki so nastale zaradi poplav, z 2 milijardi, priča- 
kuje pa se za iste namene tudi zvezni namenski kredit v višini 2. milijard 
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dinarjev. S temi sredstvi bi lahko financirali najnujnejša vzdrževalna dela 
na cestah prvega in drugega reda, kjer so lani poplave povzročile veliko škodo. 

Za obveznosti republike iz sredstev republiškega investicijskega sklada pa 
predvideva predlog zakona o obveznem posojilu, da se 13 "/o celotnega posojila 
nameni za tri glavne objekte, to je za dokončanje gorenjske proge, za usposo- 
bitev ceste Rimske Toplice—Zidani most ter za nadaljevanje gradnje na za- 
savski cesti. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Omenil sem že 1100 milijonov dinarjev za 
financiranje izgradnje nove proge Prešnica—Koper. Financiranje razširjene 
reprodukcije na železnicah predstavlja letos kompleksno vprašanje, ki bi ga 
hotel poudariti ne glede na to, ali je predmet financiranja iz obveznega posojila. 
Železnice so v preteklosti v svoji modernizaciji močno zaostale. Družba je 
akumulirala na njihov račun znatna sredstva v korist centraliziranih sredstev 
ali pa je z administrativnimi ukrepi preko nizkih tarif usmerjala akumulacijo 
v druga gospodarska področja. Predvidena sprememba tarif bo omogočila večjo 
vključitev železnic v proces lastne izgradnje. Sedanje korekcije pa so le uskla- 
jevanje s korekcijami cen premoga in ostale energije. Ugodna rešitev problema 
akumulativnosti se pričakuje šele v prihodnjem letu. Kakor lani se tudi letos 
na železnici pričakuje izguba, zato je potrebna pri razvijanju lastnih material- 
nih osnov za modernizacijo železnic skupna pomoč republike in občin. Zaradi 
tega predlaga Izvrši svet Skupščini, da ta sprejme poseben zakon o oprostitvi 
prispevka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja delavcev v organiza- 
cijah jugoslovanskih železnic. Z oprostitvijo plačevanja tega prispevka v celoti, 
torej deležev, ki pripadajo zvezi, republiki in občini, se sredstva železniških 
podjetij na območju Slovenije povečajo za okoli 3 milijarde dinarjev. Na ta 
način bi se zagotovila sredstva, s katerimi naj bi letos sodelovala republika pri 
financiranju modernizacije slovenskih železnic. S tem bi bila zagotovljena tudi 
sredstva za letošnje tranše za modernizacijo osnovnega prometnega križa 
Jesenice—Dobova in Sežana—Maribor. Za dokončanje prve faze tega programa, 
ki je hkrati tudi vezana na prvo tranšo Mednarodne banke, bi v obdobju 
1964—1968 potrebovali 55 milijard dinarjev. Mednarodna banka bo pri tem 
sodelovala z 8 milijardami, lastnih sredstev in kreditov bodo železniška pod- 
jetja poleg že omenjenih 3 milijard na račun oprostitev, zbrala še okoli 29 mi- 
lijard. Tako bi letos ostalo za sedaj še nerešenih 15 milijard dinarjev. Predla- 
gana oprostitev zato omogoča železnicam, da se z večjimi lastnimi sredstvi 
vključijo v financiranje modernizacije, ki jim je potrebna za normalni razvoj 
in za zvišanje produktivnosti dela. 

Predlagana intervencija širše skupnosti v obliki oprostitve plačevanja pri- 
spevka iz delovnega razmerja je v skladu s prizadevanji naše družbe, da bi 
delovnim kolektivom ob vse večjem sproščanju dohodka omogočila primerno 
akumulacijo. Dosedanji položaj delavcev.na železnicah ni omogočal aktivnega 
vključevanja teh kolektivov v politiko razširjene reprodukcije in je tako zmanj- 
ševal njihove pravice samoupravi j avcev. 

Ekonomski položaj kmetijstva se je s spremembami cen za osnovne pro- 
izvode v letu 1964 delno izboljšal tako, da bo kmetijstvo razpolagalo' letos za 
okoli 15'% večjimi sredstvi za investicije kot v letu 1964. Prav tako se bo 
izboljšal ekonomski položaj kmetijstva, z odložitvijo plačila 50 !n/o anuitet, 
ki zapadejo leta 1965, ter s podaljšanjem odplačilnega roka za vračilo kreditov, 
danih kmetijstvu za kritje izgub od 8 na 30 let. Vsa ta zmanjšanja obveznosti 
znašajo 1,6 milijarde dinarjev. Vse to bo omogočalo kmetijstvu povečanje 
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naložb v osnovna sredstva iz lastnih sredstev. Kljub temu pa ta porast še ni 
tolikšen, da bi omogočil tak obseg investicij, ki bi bile v skladu s potrebami 
razvoja kmetijstva. Zato se. predlaga, da se iz 15'%> obveznega posojila dodeli 
za kmetijstvo 23'% od skupno zbranih sredstev, kar bi znašalo okoli 4 milijarde 
dinarjev in kar je za 56'% več kot je bilo sredstev,, ki so bila dana kmetijstvu 
iz republiškega investicijskega sklada v letu 1964. Upoštevajoč ta sredstva, 
poleg tega pa še kredite zveznih bank, razna lokalna sredstva ter lastna sredstva 
delovnih organizacij, računamo letos s potrošnjo investicijskih sredstev v kme- 
tijstvu v višini okoli 17,5 milijarde dinarjev, kar je za okoli 3 °/o več kot v 
letu 1964. Pri tem moramo seveda upoštevati tudi to, da v letošnjem letu hkrati 
znižujemo celotni global investicij v gospodarstvu. V strukturi gospodarskih 
investicij bi se udeležba kmetijstva povečala od 9,5 v lanskem letu na 10 °/o 
v 1965. letu. Ta sredstva bi omogočila kmetijskim organizacijam financiranje 
že odobrenih, vendar še nedokončanih investicij, v vrednosti okoli 9 milijard 
dinarjev. Ostala sredstva pa bi se uporabila za soudeležbo pri nakupu mehani- 
zacije, odkupu zemlje, obnovi plantažnih sadovnjakov in gradnji mlečnih farm, 
o čemer pa bodo konkretno še razpravljale pristojne banke. 

Poleg nekaterih gospodarskih področij se je v zadnjih letih s sredstvi re- 
publiškega investicijskega sklada financirala tudi izgradnja pomembnejših 
objektov s področja negospodarstva in sicer tako, da so se iz teh sredstev 
odobravali krediti skladu SR Slovenije za negospodarske investicije. V letu 1964 
je bilo v ta namen ob razdelitvi sredstev RIF dodeljenih 1 milijardo dinarjev. 
V letu 1965 naj bi se za negospodarske investicije zagotovilo skupaj s sredstvi 
neizkoriščenih tranš iz preteklih let okrog 3,3 milijarde dinarjev. V povečanju 
sredstev za te namene se odraža prizadevanje republike za hitrejši razvoj 
družbenih služb, ki se v znatni meri rešuje prav preko sklada za negospodarske 
investicije. S sredstvi, ki jih prejme po predlogu zakona o proračunu SR Slove- 
nije in s posojilom republiškega zavoda za socialno zavarovanje, bo sklad letos 
razpolagal z okoli 7,4 milijarde dinarjev, kar je za-okoli 60 °/o več kot je bilo 
v letu 1964. S temi sredstvi bi sklad poleg vrste manjših objektov pred- 
vidoma lahko zagotovil: za zdravstvo 2,25 milijarde dinarjev, za RTV Ljubljana 
478 milijonov, za reaktor 300 milijonov, za akademijo 220 milijonov in za ob- 
veznost republike pri Trgu revolucije okrog 1 milijardo. Prav tako se iz teh 
sredstev daje za participacijo pri nadaljevanju gradnje Drame 100 milijonov, 
za udeležbo pri športni hali Tivoli 700 milijonov, za socialno varstvo okrog 
162 milijonov itd. Vse to pa bo seveda še predmet posebne razprave v Skup- 
ščini, ki mora dati soglasje k tem predlogom upravnega odbora sklada. 

Poleg že zagotovljenih sredstev iz zapadlih anuitet RIF v znesku 1,4 mili- 
jarde din, da bi letos za investicije na področju turizma in gostinstva porabili 
še 13'% sredstev iz obveznega posojila. V skladu s splošnimi smernicami bi 
morali letos najprej kriti že odobrene transe za dograditev že začetih objektov, 
ker so ti usklajeni s programom turističnega razvoja in jih bo mogoče aktivirati 
že v letu 1965. Vseh sredstev za vlaganje na to področje, vključno z lastnimi 
sredstvi organizacij, bi se zJbralo okoli 6,6 milijarde dinarjev. Preostala sredstva, 
ki se ne bodo porabila za dokončanje objektov, bo treba pred angažiranjem 
v nove investicije podvreči močni selekciji banke, saj je vseh novih zahtevkov 
za preko 17 milijard din. 

Med manjšimi izdatki, ki bi jih financirali iz sredstev republiškega obvez- 
nega posojila, bi 4(%> zbranih sredistey porabili za investicije v grafično indu- 
strijo, ki je doslej svoje investicijske potrebe delno pokrivala iz sklada za po- 
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speševanje založniške dejavnosti. Okoli 150 milijonov pa bi se dalo za soudeležbo 
k sredstvom, ki bi jih mobilizirale zainteresirane gospodarske organizacije za 
urejanje nasadov hitrorastočih dreves. T'a dodatna sredstva bodo omogočila, 
da se ti nasadi osnujejo predvsem tam, kjer so za to najboljši naravni pogoji; 
ti pa so v Sloveniji predvsem na področjih, kjer so zaradi slabih obstoječih 
gozdov, sredstva zainteresiranih gozdarskih organizacij najbolj pičla. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Intervencija republiških sredstev na področju 
energetike, rudarstva, prometa in kmetijstva je v skladu s predvidenimi kva- 
litetnimi spremembami v strukturi investicijske potrošnje. Prav tako je tesno 
povezana s splošno politiko decentralizacije sredstev, s politiko zmanjšanja 
različnih subvencij, regresov in premij, da bi se na način zmanjšala potreba 
federacije po nadaljnjem zajemanju pretežnega dela sredstev delovnih orga- 
nizacij in komunalnih skupnosti. Republiška intervencija nadalje pogojuje in 
pospešuje bolj sproščeno delovanje tržnih zakonov tudi na področjih, kjer je 
bil razvoj doslej zaprt v različne administrativne omejitve. To pa hkrati doka- 
zuje, da je potrebno zagotoviti določeno ekonomsko intervencijo družbe, če 
hočemo doseči uspešno vključevanje teh slabše akumulativnih panog v celoten 
razvoj sistema razširjene reprodukcije. S pomočjo družbene intervencije se na- 
dalje olajšuje vključitev teh panog v bančno-kreditni sistem, kar je pogoj za 
pritegnitev ostalih sredstev. Pri tem pa odpravljamo z intervencijami le posle- 
dice, ki so jih povzročile administrativne omejitve pri železnici, v elektrogospo- 
darstvu in premogovništvu, ki so te dejavnosti spravile v neenakopraven polo- 
žaj glede pogojev gospodarjenja, zoževale materialno bazo za razširjeno repro- 
dukcijo in celo destimulirale produktivnost. Republiška intervencija pomeni, ob 
sočasni večji sprostitvi cen in tarif, odstranitev škodljivih zavor, ki preprečujejo 
intenzivnejši razvoj in prenos večjih samoupravnih pravic ter odgovornosti za 
dobro gospodarjenje na delovne organizacije. Zakonski akti, ki so v tej zvezi 
predloženi Skupščini, so: predlog zakona o posojilu republike za zagotovitev 
sredstev za, ureditev obveznosti nastalih z odpravo prispevka v družbene investi- 
cijske sklade, predlog zakona o oblikovanju in uporabi sredstev za investicije o 
gospodarstvu in predlog zakona o sprostitvi prispevka iz osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja delavcev v organizacijah jugoslovanskih železnic, ki pa so 
seveda le usmerjevalni ukrepi družbene intervencije na področjih, kjer ni dovolj 
lastnih materialnih osnov. Zagotoviti hoče nujno osnovo za ustvarjanje pri- 
mernih osebnih dohodkov in sredstev za razširjeno reprodukcijo. 

V celoti gre za pospešen proces oblikovanja ekonomskih odnosov med 
panogami, kar posebno velja za nadaljnje premike cen, tarif in drugih ekonom- 
skih sprememb, ki jih pričakujemo. Že sedaj mora gospodarstvo računati s po- 
sledicami teh premikov in se na njih pripraviti predvsem z večjo produktiv- 
nostjo dela in z izboljšanjem gospodarjenja. Poleg navedenih ukrepov pa bo 
morala družba tudi v bodoče preko bančnega sistema s posebnimi interven- 
cijskimi krediti skrbeti za skladnejši razvoj gospodarstva. Sedanji ukrepi pa 
vendarle nakazujejo tudi smer reševanja problemov za prihodnje leto in nas 
obvezujejo, da že danes mislimo* na nadaljevanje zastavljene poti. Zato pred- 
lagam, da Skupščina sprejme predložene predloge omenjenih zakonov, saj bi 
brez tega ostala realizacija planskih nalog za leto 1965 le na pol pota. 

Dovolite mi še, da podam v zvezi z drugim odstavkom 7. člena predloga 
zakona o posojilu republike za zagotovitev sredstev za ureditev obveznosti, 
nastalih z odpravo prispevka za družbene investicijske sklade, še poseben 
amandma glede na napako, ki se je vrinila. 
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Pri prepisovanju zakonskega predloga je na začetku drugega odstavka po- 
motoma izpadla beseda »prva«, zato predlagam v imenu Izvršnega sveta na- 
slednji amandma: V 7. členu se na začetku drugega odstavka doda beseda 
»prva« tako, da se drugi odstavek pravilno glasi: »Prva anuiteta zapade 1. marca 
1958, zneski pirejeti iz anuitet se vlagajo v sklade, iz katerih je bilo vplačano 
posojilo.« Mislim, da je jasno, da je to navadna propisna napaka, ker bi bil 
drugače tekst nerazumljiv. 

Predsedujoči Tine Remškar: Prosim še predstavnika Izvršnega sveta 
tovariša Mirana Cvenka, da da obrazložitev. 

Miran Cvenk: Tovarišice in tovariši poslanci! Predloženi zakon je prvi 
akt, ki ga v sklopu novega proračunskega sistema obravnava naša skupščina 
po sprejetju zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti. Kakor vidite, 
se z zakonom predlaga uvedba le tistih dohodkov, s katerimi naj bi se alimen- 
tirale obveznosti, ki jih je dolžna kriti republika. Poleg tega se uvajajo še do- 
hodki, ki so izključno republiški, čeprav se dejansko odstopajo občinam. Ce 
bi jih namreč s tem zakonom ne uvedli, bi jih tudi občine ne mogle prejemati. 
Glavno vprašanje pri tem je bila odločitev, iz katerih virov oblikovati sredstva 
za financiranje izdatkov, ki se krijejo iz republiških proračunskih dohodkov. 
Po glavnih skupinah so to: republiški proračun, okrajni proračuni in dopolnilna 
sredstva za občine. Pri reševanju tega se je težilo, da se pri zagotovitvi sredstev 
za republiški in okrajni proračun s posebno skrbjo obravnavajo potrebe občin. 
Indeks porasta republiškega proračuna za leto 1964 bi skupno z okraji znašal 
le 109, medtem ko bi bil indeks občinskega financiranja 125. Pri predlaganju 
stopnje je bilo potrebno ugotoviti, katere vrste dohodkov naj bi upoštevali, da 
bi omogočili čimvečjemu številu občin samostojno proračunsko aktivnost, ozi- 
roma da bi bilo kar najmanj občin odvisnih od dopolnilnih sredstev. 

Po vseh razpravah smo se odločili, da se za ta sredstva obremeni prispevek 
od osebnega dohodka iz delovnega razmerja in prometni davek od prodaje 
na drobno. Oba dohodka sta namreč prav pri občinah, ki jih je treba dotirati, 
slabše razvita. Uvedba obdavčitve drugih dohodkov pa bi prizadejala prav te 
občine in še bol j. povečala njihovo število. Da bi dosegli 8,8 milijarde dinarjev, 
dopolnilnih in namenskih sredstev za občine 3,7 milijarde za okraje in 37,9 mili- 
jarde za republiški proračun, je bilo treba predlagati stopnjo 7,7% na osebne 
dohodke delovnega razmerja ter 2 % na promet od prodaje na drobno. Sodim, 
da bo s sprejetjem predlaganih stopenj omogočeno predvideno' oblikovanje 
proračunov družbeno-političnih skupnosti. 

Tovarišice in tovariši poslanci. Predlagam, da po razpravi predloženi za- 
kon sprejmete. 

Predsedujoči Tine Remškar: Slišali smo vse obrazložitve, zato za- 
ključujem skupno sejo in odrejam odmor. Ločeni seji se bosta nadaljevali 
ob 11. uri. 

(Skupna seja je bila zaključena ob 10.20. Seja Republiškega zbora pa se je 
nadaljevala ob 11.05.) 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo sejo Republiškega zbora. 
Predlog družbenega plana je v Republiškem zboru obravnaval kot pristojni 
odbor, odbor za družbeni plan in finance. Odbor je predložil zboru pismeno 
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poročilo. Predlog plana je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija, ki 
je prav tako predložila zboru svoje pismeno poročilo. 

Predlog družbenega plana za leto 1965 sta obravnavala tudi Prosvetno- 
kulturni in Socialno-zdravstveni zbor, ki sta dala k predlogu družbenega plana 
svoja mnenja. Ta mnenja so vam bila pismeno predložena. 

Prosim poročevalca odbora za družbeni plan in finance, da k predloženim 
mnenjem zborov pojasni stališče odbora in da da po potrebi še ustno poročilo 
k predlogu družbenega plana in k amandmajem Izvršnega sveta. Besedo* ima 
Miran Košmelj. 

Miran Košmelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Včeraj popoldne 
sta odbor za družbeni plan in finance Republiškega zbora in odbor za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora imela sejo z na- 
menom, da proučita mnenji Prosvetno-kulturnega zbora in Socialno-zdravstve- 
nega zbora in zavzameta stališče do sprememb in dopolnitev, ki jih zbora 
predlagata. 

Prejeli ste mnenja obeh zborov in predloge amandmajev, ki jih odbora 
predlagata. Rad bi obrazložil amandmaje in obenem pojasnil, zakaj nekaterih 
predlogov za spremembe in dopolnitve, ki sta jih predlagala zbora, odbora 
nista sprejela. 

Pričel bi z mnenjem Prosvetno-kulturnega zbora. 
Prosvetno-kulturni zbor predlaga, naj se na strani 19 za prvim stavkom 

drugega odstavka vstavi naslednji stavek: »Še posebej je treba podpreti tisto 
dejavnost kulturnih ustanov, ki ima za razvoj slovenske kulture poseben po- 
men.« Odbora sta ta amandma sprejela in je v spisku amandmajev naveden. 

Naslednji amandma se nanaša na to, da bi na strani 19 v peti vrsti dru- 
gega odstavka besedo »dejavnosti« popravili v. besedo »delovnih«. T'u gre za 
očitno napako, na katero je zbor opozoril. Amandma smo sprejeli in je tudi v 
predloženem spisku amandmajev. 

Do ostalih dveh amandmajev, ki jih predlaga zbor, pa sta odbora zavzela 
negativno stališče. Prosvetno-kulturni zbor namreč predlaga, naj se besedilo 
45. točke razdeli na 2. točki, od katerih naj ena obravnava šolstvo, kulturo 
in telesno kulturo1, druga pa zdravstvo in socialno varstvo. Ko smo- razpravljali 
o tem predlogu, smo prišli do zaključka, da ne gre za vsebinske spremembe in 
da je po našem mišljenju celo pravilno, da se vse družbene službe obravnavajo 
na enem mestu. 

Zadnji predlog se nanaša na to, da se na strani 34, v zadnji vrsti drugega 
odstavka namesto besede »daljši«, vstavi beseda »krajši«. Ta pripomba je vse- 
binskega pomena in je njen pomen v tem, da rok vračanja kreditov, ki jih bo 
dala Splošna gospodarska banka za osnovne šole v okviru dveh milijard dinar- 
jev, ne bi bil krajši kot 15 let. Glede na to, da odbora smatrata, da je rok 15 let, 
kot je predviden v predlogu plana dovolj dolg, da se odplačila izvršijo, pred- 
lagata, da se amandma ne sprejme. Poleg navedenega pa odbora smatrata, da je 
krajši rok primeren tudi zaradi tega, ker se bodo tako sredstva hitreje vračala 
in se uporabila za nadaljnja vlaganja na tem področju. 

Mnenje, ki ga je dal Socialno-zdravstveni zbor: Na strani 18 naj bi se za 
zadnjim odstavkom drugega odstavka dodalo besedilo: »Da bi delovne orga- 
nizacije v družbenih službah lahko skrbele za razširjeno1 reprodukcijo, jim je 
treba zagotoviti ugodnejše kreditne pogoje.« Odbora tega predloga nista spre- 
jela. Postavlja se namreč vprašanje, komu je namenjena ta formulacija. Najbrž 
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je namenjena bankam, republika pa s svojimi instrumenti nima možnosti ban- 
kam dajati tako smernico', razen v primeru, če dajemo hkrati sredstva za take 
namene. Ker sredstev v tem primeru ni, po mnenju odborov tudi ni mogoče tak 
amandma sprejeti. 

Besedilo 2. stavka sedmega odstavka predloga družbenega plana na strani 
19 naj se spremeni tako, da se glasi: »Treba je določiti tako strukturo cen 
zdravstvenih storitev, ki naj vsebuje tudi sredstva za razširjeno reprodukcijo.« 

O tem sta odbora razpravljala na svojih prejšnjih sejah in že takrat ugo- 
tovila, da take formulacije v družbeni plan ne bi mogli dati, ker je razširjena 
reprodukcija stvar zvezne zakonodaje. Odbora smatrata, da je potrebno s tem 
počakati, dokler ne bo sprejet zvezni zakon, ki je ravno sedaj v obravnavi in 
ki bo v celoti rešil te probleme. 

Zadnji predlog Socialno-zdravstvenega zbora pa se nanaša na točko 49 na 
strani 20. Predlog je, da se besedilo točke 49 nadomesti z naslednjim besedilom: 
»Socialno zavarovanje mora pri predpisovanju prispevkov za dolgoročna zava- 
rovanja zagotoviti izvajanje zakonov o pokojninskem zavarovanju tako, da bo 
usklajeno naraščanje standarda upokojencev s standardom aktivnih zava- 
rovancev. 

Predpisovanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje mora biti takšno, 
da bo zagotovilo zdravstvu tudi razširjeno reprodukcijo v skladu z novimi 
predpisi. 

Skupne stopnje prispevkov socialnega zavarovanja naj bi se v letu 1965 
ne povečale. Po izvršenih analizah naj se izvršijo spremembe v strukturi 
stopenj .« 

Odbora sta mnenja, da prva dva odstavka ni mogoče sprejeti, da pa je 
koristno, če sprejmemo prvi stavek tretjega odstavka, ki se glasi: »Skupne 
stopnje prispevkov socialnega zavarovanja naj bi se v letu 1965 ne povečale« 
in s tem stavkom nadomestimo zadnji stavek 49. točke prečiščenega besedila 
predloga družbenega plana. 

Glede na to, da se v kratkem pričakujejo korekture v sistemu financiranja 
socialnega zavarovanja, je tako stališče pravilno. Rešitev notranje strukture 
stopnje in višine posameznih prispevkov za posamezne vrste panog socialnega 
zavarovanja v okviru skupne stopnje pa je stvar kasnejšega dela skupščine. 
Po novih predpisih se namreč predvideva, da bodo republiške skupščine dajale 
soglasja k stopnjam za dolgoročna zavarovanja, občinske skupščine pa k stop- 
njam zdravstvenega zavarovanja. Zato odbora smatrata, da je predlagana for- 
mulacija popolnoma zadovoljiva. S tem so predlogi, ki sta jih dala v svojih mjie^ 
njih Soeialnoi-zdravstveni zibor in Prosvetno-kulturni zbor, izčrpani. 

Odbor je na predlog odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Gospodarskega zbora poleg navedenih sprejel še amandma k 55. točki druž- 
benega plana. V prvem odstavku se nadomesti besedilo tretjega stavka, ki se 
začne v šesti vrsti z besedami: »Zato se morajo...« z naslednjim besedilom: 
»zato se morajo družbeno-politične skupnosti pri predpisovanju prispevkov in 
davkov vključiti v politiko stabilizacije in ob največjem možnem varčevanju 
s proračunskimi sredstvi zagotoviti, da prispevek iz osebnega dohodka iz de- 
lovnega razmerja za pokrivanje proračunskih potreb zveze, republike in občin, 
skupno ne bi prekoračil stopnje 17,5 fl/o odstotka., ki je meja, preko katere bi 
nadaljnja obremenitev osebnih dohodkov s tem prispevkom ovirala razvoj go- 
spodarstva in onemogočila predvideno rast življenjskega standarda in hitrejši 
razvoj družbenih služb.« 



48 Republiški zbor 

Tako stališče Skupščine lahko nudi podporo kolektivom v tistih prime- 
rih in v tistih občinah, kjer bi se poskušalo s predpisovanjem tega prispevka 
iti preko normalnih meja, ki jih za enkrat ocenjujemo kot realne glede na 
materialne možnosti našega gospodarstva. 

Na predlog odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne 
zadeve Republiškega zbora je naš odbor sprejel k 28. točki, in sicer, da se v 
predzadnji vrsti zadnjega odstavka za besedami »takšno usmeritev« doda na- 
slednje besedilo: »in gradnjo stanovanj za tržišče, ki v največji meri omogoča 
industrializacijo stanovanjske graditve«. 

V spisku amandmajev je še amandma k 55. točki, in sicer, da se v 4. vrsti 
tretjega odstavka črta beseda »praviloma«. Odbor je bil namreč mnenja, da naj 
dobe sredstva izključno le občine, ki dobivajo dopolnilna sredstva. Ta amandma 
je obenem tudi povezan z amandmajem Izvršnega sveta, ki ga je predlagal 
inž. Viktor Kotnik, in sicer da se na strani 24 v drugem odstavku črtajo besede: 
»potem, ko dobi mnenje Republiškega sekretariata za šolstvo« in hkrati črtajo 
tudi besede: »upoštevajoč ekonomsko razvitost posamezne'občine«. V imenu 
odbora izjavljam, da se z amandmajema Izvršnega sveta strinjam, obenem pa~ 
zboru predlagam, da ju sprejme z amandmajem odbora. 

Končno sem dolžan dati še stališče k amandmaju na strani 11, ki se na- 
naša na vprašanje zasebne obrti. Predstavnik Izvršnega sveta je izjavil, da se 
s tem amandmajem strinja s tem, da se črtajo besede: »ustrezno znižati pri- 
spevek v družbene sklade za šolstvo«, ostalo besedilo tega amandmaja pa osta- 
ne. Tudi naš odbor je na včerajšnji seji zaivzel isto stališče in se z amandmajem 
v celoti strinja, prav tako pa tudi z argumenti, ki jih je v zvezi s tem navedel 
predstavnik Izvršnega sveta. 

S tem sem izčrpal vse predloge in pripombe, ki smo jih včeraj obravnavali 
na seji odbora in predlagam, da jih Republiški zbor sprejme, oziroma zavrne 
tiste, za katere odbora predlagata, da se ne sprejmejo. 

Predsednik Tine Remškar: Hvala lepa. Prosim še predstavnika 
Izvršnega sveta, da se izjavi glede amandmajev odborov. 

Inž. Viktor Kotnik: S predlaganimi amandmaji se Izvršni svet strinja. 

Predsednik Tine Remškar: Hvala lepa. Prosim še poročevalca zako- 
nodajno-pravne komisije, da pojasni svoje stališče k predloženim amandmajem. 

Dr. Josip Globevnik: S predlaganimi amandmaji se zakonodajno- 
pravna komisija strinja. 

Predsednik Tine Remškar: Začenjam razpravo in prosim poslance, 
ki žele razpravljati, da se prijavijo pismeno. Besedo ima tovariš Ludvik Golob. 

Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlog družbenega 
plana izhaja iz stališča, da je treba doseči v družbenem in gospodarskem raz- 
voju taka razmerja, ki bodo omogočila skladen družbeni razvoj. V zvezi s tem 
vsebuje predloženi plan vrsto pomembnih nalog. Ena izmed njih je zmanjšanje 
investicij ob hitrejši rasti osebne potrošnje in hitrejšem razvoju družbenih služb. 

Predlog družbenega plana podrobneje opredeljuje tudi politiko na področju 
splošne potrošnje. Tako naj bi se letos nadaljevalo z realizacijo že sprejetih 
stališč v Skupščini, ob večji skrbi za razvoj družbenih služb in vseh tistih ne- 
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gospodarskih dejavnosti, ki posredno vplivajo na dvig standarda občanov. Pred- 
videni razvoj teh področij za leto 1965 bi naj bil v skladu s splošno stopnjo 
rasti gospodarskega razvoja in s sredstvi, ki bodo na razpolago. 

Osnovna naloga, ki izhaja iz prej navedenega, zahteva uvedbo takih instru- 
mentov, ki naj omogočijo zagotovitev zadostnih sredstev za predvidene potrebe 
na področju splošne potrošnje, hkrati pa povečanje udeležbe neposrednih pro- 
izvajalcev v razpoložljivih sredstvih. Predloženi družbeni plan predvideva po- 
rast udeležbe delovnih organizacij v ustvarjenih sredstvih, za 1,1 '°/o to je od 
55,1% na 56,2 !0/o. Realizacija tega razmerja je odvisna predvsem od višine sto- 
penj prispevkov in davkov. Nov sistem financiranja družbeno-političnih skup- 
nosti realizira ustavno načelo o pravicah teh Skupnosti na področju financiranj a 
družbenih potreb. Prav zaradi samostojnosti posameznih družbeno-političnih 
skupnosti pri uvajanju prispevkov in davkov, kar je značilno za novi sistem, 
ni mogoče samo z republiškimi instrumenti zagotoviti, da se bodo realizirali 
predvideni proporci republiškega plana ob večji udeležbi delovnih organizacij 
v ustvarjenih sredstvih. 

Nov sistem financiranja družbeno-političnih skupnosti tudi zahteva, da se 
najprej oceni, do kakšne višine je mogoče obremenjevati delovne organizacije 
in občane s prispevki in davki. Po oceni naj bi stopnja prispevka iz osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja v naši republiki ne presegala skupaj stopnje 
17,5 °/o. Višja stopnja bi preveč obremenila dohodek delovnih organizacij, zlasti 
manj akumulativnih gospodarskih dejavnosti. Drug pomemben vir proračun- 
skega dohodka je davek na promet od prodaje blaga na drobno, o katerem se 
je tudi precej razpravljalo ob družbenem planu. 

Pri stopnji tega davka naj bi ne šli na zgornjo mejo, to je na 8 %, ampak 
naj skupna stopnja doseže največ 6lo/o, od tega naj pripade občini 4% in re- 
publiki 2 »/o. Pri predpisovanju tega davka lahko posamezne občine vodijo zelo 
različno politiko. Lahko se odločijo za enako obdavčenje vseh artiklov, ali pa 
za različne stopnje po posameznih skupinah artiklov. Menim, da bi bila druga 
rešitev ustreznejša, ker bi omogočila manjšo obdavčitev artiklov, ki jih vsak 
rad rabi, s tem pa tudi prevalitev davčnega bremena, kolikor je potrebno, 
da ga sploh plača potrošnik, na tiste z večjimi osebnimi dohodki, ki kupujejo 
v večji meri luksuzne artikle in artikle trajne rabe. 

Za realizacijo v tem smislu nakazane rešitve glede tega davka, menim, 
da bi se morali tudi mi zavzeti, predvsem pa naj bi to orientacijo osvojile 
občinske skupščine pri predpisovanju tega prispevka. 

Pri formiranju sredstev za splošno potrošnjo smo odvisni od ustvarjene 
višine in delitve družbenega proizvoda. Zaradi hitro rastočih potreb po sred- 
stvih bo prišlo do tega, da ne bodo formirana sredstva v vsaki občini zadoščala 
za pokritje vse potreb. V takih primerih se bodo pojavljale težnje po zvišanju 
stopenj prispevkov in davkov. Ob tem pa se vsiljuje vprašanje ali je umestno 
zviševati stopnjo prispevkov in davkov in tako zmanjšati interes proizvajalcev 
za povečanje produktivnosti dela. Menim, da je prekomerno obremenjevanje 
s prispevki in davki zelo kratkovidna politika za vsako družbeno-politično skup- 
nost glede na posledice, ki bi jih tak ukrep povzročil. 

Mnogo bolj smotrn način zbiranja sredstev za najnujnejše potrebe bi bilo 
združevanje sredstev gospodarskih organizacij, kar bi bilo še toliko bolj uspešno 
takrat, kadar bi z jasnimi programi, zakaj taka sredstva potrebujemo, vzbudili 
interes članov teh kolektivov, da bi s svojimi sredstvi prispevali k reševanju 
teh potreb. 

4 
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Iz predloženega gradiva je razvidno, da so proračunska sredstva zadnja 
leta hitreje rastla kot družbeni proizvod. Tako so na primer v letu 1964 pro- 
računska sredstva porasla za 29%, družbeni proizvod pa za 14,4 "/o. Za letos' 
se predvideva, da bodo razpoložljiva sredstva za proračunsko potrošnjo porasla 
za 2610/o, družbeni proizvod pa za 9,5'%. Ti podatki kažejo-, da se zadnja leta 
sredstva proračunske potrošnje povečujejo mnogo hitreje kot družbeni proizvod. 

Po predlogu družbenega plana naj se razmerja v potrošnji razpoložljivih 
sredstev spremenijo tako, da bodo pozitivno vplivala na usmeritev tržišča in na 
dvig standarda. Že lani sprejeti ukrepi o omejevanju investicijske potrošnje 
veljajo tudi za letos. Upravičeno se pričakuje, da se bo zmanjšala investicijska 
potrošnja v gospodarstvu v korist hitrejšega razvoja družbenih služb. Prav tako 
bo treba težiti k zmanjšanju rasti proračunske potrošnje, kar bo tudi prispevalo 
k stabilnejšim odnosom v gospodarstvu. Zmanjšanje neskladnosti med rastjo 
proračunske potrošnje in družbenega proizvoda bo zato v prihodnje ena od 
zelo važnih nalog. Zato je treba na področju proračunske potrošnje že sedaj 
pristopiti k strogemu varčevanju, če hočemo ob manjšem zajemanju proračun- 
skih sredstev realizirati osnovne naloge na področju splošne potrošnje. 

Predsednik Tine Remškar: Hvala lepa. Besedo ima inž. Jože Mušič. 

Inž. Jože Mušič: Tovarišice in tovariši poslanci! V predlogu družbe- 
nega plana, ki je pred vami, je podana ocena, da bi bilo potrebno v letošnjem 
letu dograditi 12 500 stanovanj, kar je približno 40 '%> več kot lansko leto. Od 
teh stanovanj bo dograjenih v družbeni gradnji okoli 9000. Tako povečanje 
števila dograjenih stanovanj je nujno, saj je stanovanje eden izmed osnovnih 
pogojev za izboljšanje življenjske ravni in za hitrejše naraščanje produktivnosti 
dela. Ko se sprašujemo', kakšne so možnosti za izpolnitev teh planskih predvi- 
devanj, ne moremo mimo podatkov ankete Biroja za gradbeništvo, iz katere je 
razvidno, da gradbena podjetja prenašajo v letošnje leto 7644 stanovanj, ki jih 
lahko dokončajo letos. Vseh nedograjenih stanovanj na območju Socialistične 
republike Slovenije pa je samo v družbenem sektorju 8828, kar dokazuje pre- 
cejšnjo realnost planskih predvidevanj glede obsega stanovanjske graditve v 
letu 1965. Iz podatkov ankete, ki je zajela vsa gradbena podjetja na območju 
naše republike, prav tako izhaja, da so kapacitete gradbene operative letos 
sposobne začeti in dograditi še 1100 stanovanj. Izvršitev te naloge pa je v ve- 
liki meri odvisna od tega, če bomo sposobni poiskati potrebna dodatna sredstva 
v višini približno 5,8 milijarde dinarjev, jih mobilizirati in vključiti v gradnjo 
stanovanj za tržišče. Le tako smo lahko prepričani, da bodo ta stanovanja letos 
tudi dejansko dograjena. Že v začetku letošnjega leta moramo ustvariti ustrezne 
pogoje, da bo gradnja za tržišče lahko krila razliko med planiranim številom 
stanovanj in stanovanji, ki jih prenašamo kot nedograjena iz leta 1964 v 
leto 1965. 

Menim, da bi morala biti v to vključena predvsem vsa tista sredstva sta- 
novanjskih skladov, ki pogodbeno še niso vezana. Ta sredstva bi morali stano- 
vanjski skladi zagotoviti gradbenim podjetjem neposredno v obliki kratkoročnih 
kreditov ali pa jih oročiti pri poslovnih bankah s pogojem, da se ne smejo 
prelivati izven stanovanjskega in komunalnega gospodarstva. Ta oblika oroča- 
nja omogoča na eni strani koncentracijo kreditnega potenciala, na drugi strani 
pa zagotavlja, da bodo ta sredstva dobila predvsem tista gradbena podjetja, 
ki so sposobna v letu 1965 izvršiti naloge na večjih gradbenih kompleksih. 
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Hkrati pa moramo ohraniti tudi kontinuiteto v gradnji stanovanj s tem, da 
pričnemo graditi 7000 do 9000 stanovanj, ki bodo dograjena šele v letu 1966. 
Ob pričakovanih spremembah v financiranju stanovanjske izgradnje lahko za- 
gotovimo to kontinuiteto samo s sistemom graditve stanovanj za tržišče in na 
ta način omogočimo nakup stanovanj že na samem začetku delovanja novega 
sistema. 

Kot proizvodnjo stanovanj za trg smatram vsako gradnja stanovanj, ki 
sloni na samostojni tehnologiji in samostojnih projektih proizvajalca, ne glede 
na to, če je bil proizvajalec za znanega ali neznanega kupca. Ker pa je samo- 
stojna tehnologija prvi pogoj vsake industrializacije stanovanjske graditve, ni 
težko zaključiti, da prav gradnja za trg pomeni napredek stanovanjske gra- 
ditve in njeno postopno industrializacijo. Odnosi pri gradnji stanovanj: investi- 
tor, projektant, izvajalec ter sistem licitacij pri oddaji del predstavljajo preži- 
velo prakso, ki zavira napredek stanovanjske gradnje. Gradnja stanovanj za trg- 
predstavlja v naši republiki skoraj že 40 °/o vse stanovanjske graditve. Trditi si 
upam, da so pri tem načinu graditve cene bolj stabilne; še več, pri gradbenih 
delih zaznavamo celo> znatne pocenitve. Pri ceni stanovanj te pocenitve žal niso 
očitne, ker je v ceno stanovanja vključen tudi komunalni prispevek, ki v celoti 
deformira prodajno ceno stanovanja in stroške graditve. 

Stroški za komunalno graditev v glavnem neupravičeno bremene stano- 
vanja, ki so grajena za prodajo in to celo bolj kot ostalo gradnjo stanovanj. 
Upravičeno pričakujemo, da bo prav pri gradnji za trg v manjši meri občutiti 
kritično pomanjkanje gradbenih materialov, ker bodo proizvajalci gradnjo* pri- 
lagodili lastni tehnologiji in lastnemu poslovanju. Prenos odgovornosti na 
neposredne proizvajalce stanovanj bo te odločno stimuliral, da si bodo pravo- 
časno zagotovili kritične gradbene materiale, ki v letošnjem letu predstavljajo 
resen materialni problem za realizacijo programa stanovanjske graditve v 
predvidenem obsegu in za njeno kontinuiteto. Da bi razvili stanovanjsko pro- 
izvodnjo za trg in da bi bila taka proizvodnja prilagojena zahtevam kupcev,, 
bi morali podjetja, ki grade stanovanja za trg, obravnavati kot proizvajalce in 
jim omogočati obratne kredite na enak način, kot ostalim blagovnim proizva- 
jalcem, pri tem pa upoštevati specifičnosti proizvodnje v gradbeništvu. V letu 
1964 so poslovne banke na podlagi zveznih predpisov dajale proizvajalcem sta- 
novanj letne kratkoročne kredite za gradnjo stanovanj za tržišče. Te kredite so* 
banke dajale iz vseh bančnih sredstev. To je iz sredstev, na vpogled in iz kre- 
ditov pri Narodni banki. Masa teh kreditnih sredstev je bila določena v višini 
10 %> priliva sredstev stanovanjskih skladov v preteklem letu. 

V letu 1964 je bilo angažiranih 4 milijarde bančnih sredstev, ki so pred- 
stavljala dodatna sredstva za stanovanjsko graditev. Zvezni zakon o gospodar- 
sko-planskih ukrepih v letu 1965 pa dopušča kreditiranje stanovanj za prodajo: 

1. le iz sredstev stanovanjskih skladov, kar je sicer pozitivno iz razlogov, 
ki sem jih v svoji razpravi že omenil, vendar s temi sredstvi ne povečujemo 
namenskih sredstev za stanovanjsko gospodarstvo. 

2. iz posebnih bančnih sredstev, ki se smejo uporabljati za investicijske 
naložbe. Dobro pa vemo, da na ta sredstva nestrpno čaka že nešteto investi- 
torjev. Razumem, da so ti ukrepi sestavni del stabilizacijske politike za sklad- 
nejša gospodarska gibanja, kljub temu pa menim, da ti ukrepi ne. bi smeli 
prizadeti stanovanjske graditve, nasprotno, morali bi vplivati na dejansko* 
preporazdelitev bančnih investicijskih sredstev v prid stanovanjski gradnji s 
tem, da se bodo večale naložbe v gradnjo stanovanj, gospodarske investicije pa 

4» 
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morajo v realizaciji biti nižje kot lani. Dodatna bančna sredstva za kratko- 
ročne kredite proizvajalcev stanovanj za tržišče ne bi smela biti nižja kot v 
lanskem letu. Ta sredstva bi morala služiti predvsem za zagotovitev kontinuitete 
stanovanjske graditve, to je za začetek gradnje stanovanj v letu 1965, za leto 
1966. Smatram, da moramo z akcijo za zagotovitev kratkoročnih kreditov grad- 
beni operativi, ki gradi stanovanja za tržišče, pričeti takoj. Nosilci te naloge, 
pa bi morale biti predvsem Gospodarska zbornica SR Slovenije, Biro za grad- 
beništvo, Združenje stanovanjskih investitorjev, vse poslovne banke in stano- 
vanjski skladi ob sodelovanju občinskih skupščin. Zavedati se moramo, da se 
s financiranjem stanovanj za tržišče ustvarjajo pogoji za financiranje stanovanj- 
ske graditve v notranjem sistemu. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima poslanec Mitja Vošnjak. 

Mitja Vošnjak: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! V predlogu 
družbenega plana SR Slovenije za letošnje leto je vsekakor veliko stališč, s 
katerimi se najbrž vsi docela strinjamo. So pa v njem tudi nekatera stališča, 
o katerih mnenja poslancev in tudi mnenja slovenske javnosti najbrž niso tako 
enotna, kot morda pričakujemo. 

Sprva sem imel namen govoriti o nekaterih vprašanjih, ki so po mojem 
mnenju problematična, in pri katerih ne gre samo za vprašanje gospodarske 
ocene, pač pa tudi za vprašanje socialistične etike. Hotel sem se dotakniti npr. 
vprašanja šolstva, ki je ponekod v naši republiki takšno, da predstavlja dejan- 
sko kulturni škandal. Hotel sem se dotakniti stanja zdravstvene službe, ki po- 
nekod ogroža osnovno dostojanstvo človeka. Ce pogledamo onkološki inštitut 
v Ljubljani, bomo videli, da bolniki v prisotnosti umirajočih pacientov razprav- 
ljajo', kdaj bo kateri od njih umrl, da bodo lahko zasedli posteljo, ki jo bo iz- 
praznil. Ali pa bi razpravljal o tem, kako je mogoče, da mirne duše prevzemamo 
na sebe obveznosti, da poleg sredstev za gradnjo nekaterih objektov plačujemo 
tudi 40 %> obdavčitev teh sredstev, ker pač smatramo, da je izredno nujno 
dokončavati razne zgradbe, ki bodo služile administrativnim namenom. 

Morda je res, da tudi v takšnih zgradbah nekateri že težko pričakujejo, 
kdaj bo kdo umrl, da bi potem zasedli izpraznjeno mesto, prepričan pa >sem; 

da nikjer v organih naše uprave nimamo primerov, da bi delali v dveh ali 
treh izmenah. Vse kaže, da le počasi prihajamo do spoznanja, kakšnega pomena 
je znanje, še počasnejše pa je uveljavljanje tega spoznanja v praksi. In končno 
se mi dozdeva, da je tudi nastajanje in utrjevanje socialistične morale dolgo- 
trajnejši proces. Zato se bom danes poskušal omejiti na nekatere probleme, 
kjer gre po mojem za nujno odločitev, kjer je ta odločitev lahko dalekosežna 
in lahko prejudicira bodoči razvoj naše republike ža daljše obdobje. 

Pred razpravo o problemih energetike pa bi se rad dotaknil še problema, 
ki je po mojem mnenju občutljiv ne le gospodarsko, pač pa tudi politično in 
na katerega sem tudi že opozoril na seji odborov. V 33. točki družbenega plana, 
kjer govorimo o vprašanjih blagovne izmenjave s tujino, je namreč nekje na- 
pisano, da si moramo prizadevati za trajnejšo vključitev gospodarstva pred- 
vsem na tržišča dežel s konvertibilno valuto. Verjetno gre pri tej formulaciji 
za nerodnost, ne pa za zavestno orientacijo. Gre namreč za poskus spremeniti 
dosedanjo usmeritev v naši blagovni izmenjavi s tujino, ki jo karakterizirajo 
težnje gospodarskih organizacij, da kupujejo tam, kjer je pač najlažje kupiti, 
kjer je največja ponudba, kjer so relativno najugodnejši pogoji, kjer so krajši 
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dobavni roki in več zaupanja v kvaliteto, to je na tržiščih dežel s konvertibilno 
valuto. Naša industrija potem predeluje s konvertibilnih tržišč uvožen repro- 
dukcijski material in izvaža gotove proizvode tja, kjer je manjša konkurenca, 
kjer jih je neprimerno lažje plasirati zaradi pomanjkanja artiklov, zaradi zahtev 
pri kvaliteti in zaradi ugodnejših plačilnih pogojev, to se pravi na tržišča dežel 
v razvoju in na tržišča socialističnih dežel na vzhodu. 

Prizadevanja, da spremenimo takšno ozko in škodljivo usmeritev našega 
gospodarstva v razvijanju blagovne izmenjave s tujino, so na vsak način izredno 
pozitivna. Morali bi namreč stremeti za tem, da uvažamo čimveč reprodukcij- 
skega materiala z vzhoda, da odkrivamo in izkoriščamo možnosti uvoza iz dežel 
v razvoju in da se pri plasiranju naših proizvodov čimbolj trudimo za prodor 
na tržišča dežel s konvertibilno valuto. Vendar pa lahko formulacija, kakršna 
je napisana, po mojem mnenju pomeni tudi nekaj povsem drugega. Mislim, 
da je tu na mestu dosledna preciznost, ker lahko sicer nastanejo dvomi. Kdo 
bi lahko razumel takšno formulacijo kot odraz tendenc za vključevanjem v en 
sam svetovni ekonomski sistem, kar je seveda v popolnem nasprotju z našimi 
političnimi koncepti. Mi odločno obsojamo pojav delitve svetovnega tržišča 
na sisteme, ki so politično pobarvani, ki pomenijo diskriminacijo cele vrste 
držav, ker ovirajo nadaljnji razvoj gospodarstva v svetu in zlasti zadržujejo 
krepitev gospodarske moči tistih dežel, ki so šele pred kratkim pridobile svojo 
neodvisnost. 

Takšna orientacija bi bila prav tako v nasprotju z našo dejansko stvar- 
nostjo, saj poleg interesov na tržišču dežel s konvertibilno valuto in poleg sode- 
lovanja z njimi sodelujemo prav tako intenzivno s Svetom za medsebojno 
gospodarsko pomoč, smo eden najaktivnejših činiteljev v ekonomskem življenju 
dežel v razvoju, saj smo na primer bili med sklicatelji ekonomske konference 
v Kairu in podobno. Na koncu koncev smatram, da bi bila takšna formulacija 
v popolnem nasprotju z orientacijo v družbenem planu Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije, ki postavlja vprašanje regionalne usmeritve nepri- 
merno širše, kot pa je formulacija v našem načrtu družbenega plana. Zaradi 
tega bi k 33. točki družbenega plana predlagal amandma. Ne pretendiram na 
originalnost formulacij, ker sem jih v glavnem prepisal iz zveznega družbenega 
plana. 

V drugem odstavku točke 33 naj se v peti vrsti za besedami »regionalne 
usmeritve« postavi pika. Nadaljnji del stavka se črta in nadomesti z novim 
besedilom: »Podpirati je treba tendenco večje blagovne menjave z deželami 
v razvoju in razvijati druge oblike gospodarskega sodelovanja z njimi. Elastično 
je treba izkoriščati uvozne možnosti iz dežel, v katerih razpolagamo z deviz- 
nimi sredstvi. Potrebno je skrbeti za čimvečje ravnotežje med pritokom sred- 
stev in plačili, posebno na območjih, kjer razpolagamo z manjšimi plačilnimi 
sredstvi. Posebnega pomena za napredek gospodarskega sodelovanja s tujino 
so tudi drugi ukrepi, ki omogočajo večjo vključitev našega gospodarstva v 
mednarodno delitev dela.« 

Prehajam na 27. točko družbenega plana, na vprašanje energetike, oziroma 
na vprašanje elektroenergetike. Predvsem bi navedel nekaj številk. V podatkih 
Elektrogospodarske skupnosti Slovenije ugotavljamo, da bomo imeli v letoš- 
njem letu v produkciji električne energije 800 milijonov kilovatnih ur deficita, 
če bo leto srednje mokro, oziroma 1100 milijonov kWh deficita, če bo leto 
sušno. Da bomo prihodnje leto, čeprav računamo že z vključitvijo novozgrajene 
ljubljanske toplarne, v pogojih srednje mokrega leta imeli 1250 milijonov kWh 
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deficita in v primeru sušnega leta 1450 milijonov kWh deficita. Da bomo v 
1967. letu ob vključitvi energije iz hidrocentrale Srednja Drava I in iz termo^ 
centrale Trbovlje II še vedno morali računati ob srednje mokrem letu z defi- 
citom 500 milijonov kWh in ob sušnem letu 700 milijonov kWh. Rešitev v šir- 
šem jugoslovanskem okviru v tem obdobju ne moremo pričakovati, saj vemo, 
da je sosednja republika Hrvatska prav tako v izredno težki deficitarni elektro- 
energetski situaciji in da je dograditev drugih velikih objektov, ki naj raz- 
bremene takšno situacijo, predvidena precej pozneje. Takrat, ko bodo dogra- 
jeni, pa bodo samo delno zmanjšali celotni jugoslovanski deficit v -električni 
energiji. 

Po drugi strani smo slišali na prejšnjem zasedanju Gospodarskega zbora, 
da pomeni ena reducirana kWh v gospodarstvu povprečno izgubo od 100 do 250 
dinarjev. Za svoje izračune bi poskušal vzeti nizko povprečje, ne pa aritmetične 
sredine, nekako vrednost 150 dinarjev za kWh, ki jo moramo reducirati. Na 
zasedanju Gospodarskega zbora smo slišali, da je bilo zaradi izpada električne 
energije v lanskem letu povzročeno gospodarstvu v naši republiki nad 60 mili- 
jard dinarjev škode. Ce gremo torej na izračun, lahko predvidevamo, da bo 
deficitarnost električne energije prinesla našemu gospodarstvu letos od 130 do 
165 milijard izgube, glede na to, ali je leto srednje mokro ali sušno, v letu 1966 
od 187 do 217 milijard, v letu 1967, ko bomo imeli že tri nove pomembne ob- 
jekte, vključene v naše omrežje, pa še vedno 75 do 105 milijard. 

Republiški sekretar za industrijo je na zadnjem zasedanju Gospodarskega 
zbora navedel, da se energetske bilance Slovenije zelo skrbno izdelujejo in da 
smo že leta 1959 v energetski bilanci predvideli, da bo manjkalo 1964. leta 
400—500 milijonov kWh. Dvomim, če res dejansko tako skrbno izdelujemo 
elektro-energetske bilance, če pa jih, se vsiljuje vprašanje, kaj smo storili, 
čeprav smo vnaprej vedeli, da nas čakajo tako katastrofalni pojavi v razvoju 
našega gospodarstva. 

Kar smo praktično storili, je, da smo v načrtu družbenega plana 5-letnega 
razvoja našega gospodarstva predvideli zmanjšanje vlaganj v izgradnjo ener- 
getske baze, zlasti v hidroenergetske objekte. Rezultat je jasen. Rast proiz- 
vodnje električne energije v Socialistični republiki Sloveniji je bila v ob- 
dobju 1952—1957 povprečno 17,5'% na leto, v obdobju 1957—1961 povprečno 
8,5 °/o na leto, po tej novi orientaciji v obdobju 1961—1964 pa 1,1 %> na leto. 
Dozdeva se mi, da bi težko našli deželo, ki bi tako zanemarjala izgradnjo svoje 
elektroenergetske osnove! 

Primerjajmo podatke še s celotnim jugoslovanskim povprečjem. V obdobju 
1952—1957 je bilo na področju Jugoslavije vloženih v izgradnjo elektroener- 
getskih objektov 21,5 lo/o od celotnih gospodarskih investicij, v Sloveniji pa 
več, to se pravi 23,6 °/o. V obdobju 1957—1960 v jugoslovanskem povprečju 
16,3 %>, v slovenskem še vedno več, to je 19 l0/o. V obdobju 1960—1963 v jugo- 
slovanskem povprečju 14,8 %>, v slovenskem pa samo še 9,1 fl/o. Ali pa če pogle- 
damo vlaganja v elektroenergetske vire v primerjavi s celotnimi industrijskimi 
investicijami. Prvo obdobje 1952—1957 znaša jugoslovansko povprečje 32,6 %>, 
slovensko 38,2 l0/t>, drugo obdobje 1957—1961 znaša jugoslovansko povprečje 
36,8«/«, slovensko pa 40,5 «/o. V obdobju 1961—1964 jugoslovansko 28,2 «/o, slo- 
vensko pa samo 19 '"/o. Hkrati z zanemarjanjem izgradnje virov električne ener- 
gije smo vlagali več sredstev v izgradnjo ostalih industrijskih objektov in smo 
tako večali potencial potrošnikov električne energije in ustvarili situacijo, ki 
pomeni za naše gospodarstvo dejansko katastrofo. 
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Ce drži, kar je rekel republiški sekretar za industrijo, potem se postavlja 
vprašanje, ali lahko še govorimo o strukturalnih problemih, ali lahko govorimo 
o tendencah, ali smemo objektivizirati stanje, ali pa moramo razpravljati o 
subjektivni krivdi in o subjektivni odgovornosti za to, da je do tega prišlo, 
to se pravi o nepravilni gospodarski orientaciji, ki je povzročila in bo še povzro- 
čila ne desetine, ampak na stotine milijard gospodarske škode. 

Resno sem zaskrbljen, če se bo po teh ugotovitvah bistveno izboljšala 
situacija v bodoče. V družbenem planu namreč ni nikjer opaziti tendenc za 
pospešitev tempa gradnje hidroenergetskih objektov. Ob pregledu sredstev, ki 
so si jih že zagotovile banke in ob oceni sredstev, ki si jih banke še niso zago- 
tovile in ne vedo, od kod si jih bodo zagotovile, se prav tako* postavlja vprašanje, 
če bodo na razpolago potrebna sredstva. 

Ce pogledamo razne objekte, ki po mojem mnenju res niso bistveni za 
reševanje raznih gospodarskih protislovij, npr. Trg revolucije ali pa izgradnja 
športne hale v Tivoliju, bomo videli, da smo si znali zagotoviti oziroma pred- 
videvamo zagotovitev zanesljivih sredstev, ki jih bomo pobrali gospodarskim 
organizacijam. Pri izgradnji naše energetske baze, ki je ključ celotnega gospo- 
darskega razvoja, pa računamo s sredstvi, ki bodo fakultativna, se pravi, od- 
visna v glavnem od dobre volje posameznih gospodarskih organizacij. Pri iz- 
gradnji energetskih objektov smo v preteklosti v Jugoslaviji že preveč trpeli 
zaradi nesistematičnosti, zaradi borbe med najrazličnejšimi koncepti. Vse pre- 
večkrat smo razpravljali, ali termocentrale, ali hidrocentrale, ali atomske cen- 
trale, pri hidrocentralah ali so boljše dinarske, ali pa centrale na vodah, ki 
dobivajo dotoke iz alpskega sistema, pri tem pa so nam diktirali usmeritev 
ozki lokalistični interesi ali pa eventualne možnosti za dobivanje inozemskih 
kreditov, vse premalo pa so bile naše odločitve posledica dejanske analize naših 
potreb in naših možnosti. 

Zato, da utrdimo naš koncept vplinjevanja premoga, pripovedujemo npr. 
o tem, kako je pri nas slaba struktura, da je delež hidroenergije daleč nad 
povprečjem drugih držav. Mislim, da so vsfe takšne primerjave popolnoma odveč. 
Jasno je, da ne moremo primerjati deleža hidroenergije v naši proizvodnji z de- 
ležem v proizvodnji Zvezne republike Nemčije, ker vemo, da Zvezna republika 
vodnih virov nima, mi pa smo po vodnih virih v Evropi tretja najmočnejša 
država in smo lahko tega samo veseli. 

Primerjave s stroški investicij so prav tako močan argument. Jasno je, 
da je izgradnja termocentral hitrejša in cenejša, postavlja pa se pri tem vpra- 
šanje rekonstrukcije naših rudnikov, vprašanje investicij za odpiranje novih, 
vprašanje novih stanovanj za rudarje in podobno. Nastane tudi vprašanje cene 
energije, ki je v hidroelektrarnah znatno nižja kot v termoelektrarnah. Po 
planu Jugela za leto 1965 bo energija iz hidroelektrarn v jugoslovanskem merilu 
stala povprečno 3,05 dinarja, energija iz termoelektrarn pa 10,92 dinarja. V naši 
republiki bo cena energije iz hidroelektrarn 2,44 in iz termocentral 9,99 din. 

Omenil bi rad še eno vprašanje, ki je prav tako važno. Termocentral ne 
gradimo za nihanje, saj so to objekti, ki naj obratujejo konstantno in naj do- 
bavljajo bazično energijo, medtem ko hidrocentrale neprimerno lažje nihajo 
in se prilagajajo-, zlasti kadar so grajene po principu akumulacij. Sicer pa 
mislim, da bi bilo napačno, če bi se spuščali v razprave, kakšne vrste central 
naj gradimo. Ob težki situaciji v naši energetiki je najbrž edino pravilna ugo- 
tovitev, da potrebujemo hidrocentrale in termocentrale in da moramo pospešeno 
pristopiti k njihovi graditvi, hkrati pa moramo zelo resno razmišljati o uva- 
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janju novih energetskih virov in posvetiti vso pozornost pripravam za izko- 
riščanje nuklearne energije. 

Pri gradnji hidrocentral se srečujemo s trditvami, da ni v naši moči spre- 
jemanje odločitev o vrstnem redu, o rokih in podobno, in da je to odvisno 
od investicijske banke v Beogradu, pri čemer je odločilni faktor cena za pro- 
izvedeno kW uro. Mislim, da bi bilo napačno, če bi se s tako obrazložitvijo 
strinjali. Po mojem mnenju lahko pri odločitvah investicijske banke sodelujemo 
tudi mi. Po eni strani z argumenti, ki dokazujejo, kakšna rešitev najbolj ustreza 
naši širši skupnosti, po drugi strani pa mislim, da lahko včasih udarimo po 
mizi tudi v Beogradu, kjer se da to prav tako dobro storiti kot v Ljubljani. 
Pri naši hidroenergiji imamo v Evropi verjetno edinstven položaj. Nekatere 
dežele razpolagajo z vodnimi viri, ki dajejo ogromno večino svojih voda v 
obdobju jesenskih, zimskih in pomladanskih deževij, poleti pa so zaradi suše 
praktično brez vode. Druge dežele, zlasti alpske, imajo drugo pomanjkljivost pri 
strukturi hidroenergetskih virov, imajo namreč v obdobju zime in pomladi v 
glavnem snežne padavine, ki se akumulirajo in se pozimi ne morejo izkoriščati, 
imajo pa velike možnosti za izrabo svojih hidroenergetskih virov poleti, ko> se 
velika snežišča in ledišča v alpskem sistemu tope. Mislim, da imamo v Jugo- 
slaviji edinstven položaj v tem, da lahko produkcijo velike večine jugoslo- 
vanskih rek, ki dajejo zelo kvalitetno, dragoceno zimsko energijo zaradi deževij 
v našem dinarskem sistemu, idealno dopolnjujemo v času poletnih konic, ko 
zavlada tam suša, z energijo naše alpske reke Drave, ki prav takrat dosega 
maksimalni pretok. Znano je, da 63 %> proizvodnje električne energije dravskega 
sistema pada v poletno dobo, ki je pri nas absolutno deficitna. Ce je komu prav 
ali ne, moramo objektivno ugotoviti, da je od vseh hidroenergetskih virov v 
Jugoslaviji Drava daleč najdragocenejša in daje v naših pogojih najplemenitejšo 
energijo. Drava mora slediti razvoju celotnega sistema v dinarskem področju. 
Izgradnji vsake nove kapacitete v dinarskem sistemu mora slediti izgradnja 
ustreznih kapacitet na področju alpskih rek zlasti Drave. Do tega spoznanja 
so v znatni meri prišli že tudi v SR Hrvatski, kjer so opustili prejšnjo skoro 
izključno orientacijo na dinarski sistem in poskušajo že v letošnjem družbenem 
planu, najkasneje pa drugo leto postaviti gradnjo hidroelektrarn na Dravi v 
isti plan kot objekte v dinarskem sistemu. Tudi mi moramo poskrbeti, da pospe- 
šimo izrabo nadaljnjih možnosti, ki nam jih Drava nudi. Pospešiti moramo 
izgradnjo Spodnje Drave II. Čeprav Drava že pomeni neke vrste akumulacijo, 
moramo proučiti možnosti za izgradnjo raznih dodatnih visokotlačnih central, 
ob zajezitvah nekaterih dolin .na Pohorju in z akumulacijo voda za najbolj 
kritične trenutke. Da ni. to naš izum, nam najlepše dokazuje izredna učinkovi- 
tost takšnega sistema central v zlivu reke Drave, na reki Moli na Koroškem. 
V sistemu Reiseck-Kreuzeck so z relativno majhnimi količinami vode in z njeno 
akumulacijo, v precejšnji višini dosegli izredno koristne rezultate. 

Taki objekti imajo še to prednost, da so največji potrošniki njihove ener- 
gije v neposredni bližini in s tem odpadajo veliki stroški za izgradnjo daljno- 
vodov kakor tudi izgube pri prenosu energije. Samo na najbližjem področju 
Drave imamo Kidričevo s približno 850 milijoni kW ur potrošnje letno, Ruše 
s 400 milijoni, Store z 260 milijoni, Ravne s 150 milijoni, torej skupaj preko 
milijardo in pol kW ur letno posebnega odjema, kjer je izredno važno, da je 
energija čim cenejša in čim bliže. 

Pri gradnji raznih gospodarskih objektov, zlasti pa pri gradnji central in 
še posebej hidrocentral pozabljamo, da to niso objekti, ki nastajajo na ukaz, 
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pač pa so potrebne solidne priprave. Cim več časa in več sredstev posvetimo 
temeljitim pripravam, manj sredstev in manj časa potrebujemo' za izgradnjo 
samega objekta. V materialih Zavoda za gospodarsko planiranje za leto 1965 
zasledimo s področja hidroenergetskih gradenj planiranje nadaljnje gradnje 
Drave I, kar je logično, razen tega pa tudi začetek gradnje akumulacijske hidro- 
centrale Trnovo, ki pa je po mnenju precejšnjega dela slovenske javnosti še 
strahotno problematična, saj bi odvzela sicer revnemu področju Posočja na- 
ravnost idealne pogoje za razvoj turizma. Nikjer v teh materialih pa ni nič 
napisanega o tem, da bomo letos posvetili kakršnokoli pozornost pripravam 
za gradnjo druge stopnje Srednje Drave. Če ostanemo pri takih načrtih, bo 
ponovno prišlo do prekinitve kontinuirane graditve na Dravi, kot smo jo že 
enkrat doživeli. Lani smo začeli graditi Srednjo Dravo I na hitro, brez temeljitih 
priprav, kar je povzročilo vrsto težav, a še vendar precej trdno računamo, 
da bo dograjena v roku, ker je kljub nasprotni planski orientaciji grupa 
investitorjev, ki je rasla z Dravo od začetka gradnje naprej, posvetila progra- 
miranju vse svoje napore in iz lastnih sredstev že od 1954. leta naprej prouče- 
vala problem in pripravljala projekte. 

Mislim, da se ne smemo še enkrat zanesti na možnost takšne rešitve. Ne 
smemo pričakovati, da bo lahko posledice naše napačne orientacije še enkrat 
nadomestila takšna investicijska skupina. Če ne zagotovimo kontinuitete, lahko 
zgubimo kadre z dragocenimi izkušnjami. Povzročili bi podražitev gradnje, saj 
je kontinuirana gradnja v samih gradbenih stroških po vseh računih vsaj za 
10l0/o cenejša; nabava opreme je po ponudbah za 5 do 8'°/o cenejša, ker lahko 
vzporedno izdelamo opremo za dve centrali. S prekinitvijo bi postali problema- 
tični tudi termini za dokončanje centrale, s tem pa bi postala problematična 
tudi možnost koordinacije s SR Hrvatsko pri gradnji njenih objektov od Varaž- 
dina, Legrada in naprej do Osijeka. Roki za gradnjo Srednje Drave II so takšni, 
da bo konec prihodnjega poletja prosta mehanizacija na Dravi I, ki mora začeti 
takoj delati na novem gradbišču, če hočemo doseči najracionalnejši učinek. Če 
hočemo usposobiti gradbišče za to, da bomo lahko drugo leto konec poletja 
mehanizacijo v polni meri angažirali, moramo pričeti s pripravljalnimi deli 
v začetku prihodnjega leta. Če hočemo začeti v začetku prihodnjega leta s pri- 
pravljalnimi deli, moramo letos izvršiti vse investicijske priprave. To pomeni, 
da moramo izdelati glavni projekt, izvesti poskusni izkop na dovodnem kanalu, 
kjer bi preizkusili možnost racionalnejših oblog, poskus izkopa na odvodnem 
kanalu, kjer bi preizkusili najracionalnejšo možnost izkopavanja laporja s čim 
manjšimi nakloni, kar bi zagotovilo prihranek izkopov do 1 milijona kubičnih 
metrov in končno moramo proučiti tudi lastniške odnose. Za te naloge letos 
ne bi smelo manjkati sredstev, ki niso velika, saj znašajo vsega skupaj okrog 
350 milijonov dinarjev, so pa izredno pomembna. Zaradi tega predlagam k 27. 
točki družbenega plana naslednji amandma: 

V 7. vrsti 27. točke se za besedo »virov« postavi pika, nato pa doda novo 
besedilo: »Zagotoviti je treba pravočasno in učinkovito izvedbo priprav, da se 
omogoči kontinuiteta v izgradnji najvažnejših hidroenergetskih objektov.« 

Na koncu bi se rad dotaknil še problema, za katerega se dolgo časa nisem 
mogel odločiti, ali naj ga načnem ali ne, ne zaradi dvomov v upravičenost kri- 
tike koncepta, kakršnega smo tukaj slišali, ampak povsem zaradi osebnih, 
sentimentalnih razlogov. 

Šaleška dolina in Velenje sta mi pri srcu nič manj kot kateremu koli, ki tam 
živi, in prav tako mi je pri srcu njen ekonomski razvoj in njen napredek. Ze 
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nekako pred 70 leti je prišel v štajerski deželni zbor moj stari oče in se je 
12 polnih let zavzemal za napredek Šaleške doline. Prvi elektroenergetski objekt 
v Šaleški dolini je prav tako zgradil on s podporo, ki jo je dobil pri nacionalno 
zavednih prijateljih. Tudi sam sem se osebno angažiral ob energokemičnem 
kombinatu v Velenju, precej več, kot bi bila moja službena dolžnost. Pred nekaj 
leti sem podpiral napore prijateljev iz Velenja in v stikih z najvišjimi pred- 
stavniki Nemške demokratične republike sem dobil načelna zagotovila za odo- 
britev prvega ne državnega kredita gospodarski organizaciji naše države, za 
Velenje, kar bi bil sploh prvi tak primer v naših stikih s socialističnimi deželami 
Vzhodne Evrope. Kljub tej navezanosti na Velenje in kljub željam za -res čim 
uspešnejši napredek Šaleške doline pa imam za svojo dolžnost, da povem mne- 
nje o konceptu graditve EKK. 

Prepričan sem, da gre za dolgoročno, morda usodno odločitev in da lahko 
s to odločitvijo prejudiciramo razvoj celotnega slovenskega gospodarstva. Ne 
samo1, ker bomo angažirali letos in v bodoče skozi vrsto let ogromna sredstva, 
ki nam bodo manjkala drugod, temveč tudi zaradi tega, ker bomo s tako orien- 
tacijo, ki je verjetno v svetu že precej preživela, lahko obsodili celotno slovensko 
gospodarstvo na to, da bo v bodoče navezano na toplotno energijo, ki bo dražja 
od energetskih virov v drugih deželah. S tem bi zmanjšali konkurenčne mož- 
nosti našega gospodarstva pri naporih za vključevanje v mednarodno delitev 
dela. Kemiji, ki bi jo razvili na osnovi plina, torej danes v bistvu zastareli 
karbo-kemiji, pa bi prav tako že vnaprej onemogočili uspešno konkuriranje 
v svetovnem merilu. 

Prepričan sem, da je bila celotna ideja nekoč koristna in v redu. Medtem 
pa so se časi spremenili. V nerazvitih deželah so odkrili ogromne zaloge nafte 
in plina. Tako je bila produkcija nafte samo v Libiji v 1964. letu 41 milijonov 
ton, v Alžiru pa 26 milijonov ton. Na Nizozemskem so odkrili ogromna ležišča 
plina, ki jih ocenjujejo kot druga najpomembnejša na svetu. Danes na svetov- 
nem tržišču ni več problem kupovati nafto in plin, pač pa je problem, kako 
ju prodati. Citiral bi glasilo Alžirske fronte narodne osvoboditve iz Orana »La 
republique«, ki piše med drugim: 

»Mednarodna trgovina s petrolejem je zamotana zadeva. Petrolej je v resnici 
bogastvo samo takrat, kadar ga lahko prodajaš. Ne smemo pozabiti, da je danes 
svetovni petrolejski trg prenasičen kljub občutnemu porastu potreb.« 

Nafta in zemeljski plin sta postala cenejši vir energije od premoga in hkrati 
boljša baza za kemijo kot premog. To je pojav tudi v državah, ki imajo daleč 
bolj razvito produkcijo premoga kot mi, ki nimajo lastnih virov nafte in zemelj- 
skega plina in ki imajo na razpolago premog, ki je vse kaj drugega kot naš 
lignit. Celo v deželah kot je Anglija in Zahodna Nemčija opažamo, da prehajajo 
vse hitreje na nafto in na zemeljski plin kot na vir svoje energije. 

Iz »Dela« z dne 8. februarja bi citiral odlomek iz dopisa, ki ga je iz Londona 
poslal Božidar Pahor in kjer opisuje težko situacijo, v katero je zašla britanska 
premogovna industrija: »Industrija bo v prihodnje kupovala čedalje večje ko- 
ličine nafte iz preprostega razloga, ker je nafta cenejša in praktično brezdimna. 
Konkurenca med posameznimi petrolejskimi družbami, velikanske rafinerije, 
gradnja novih in eenen prevoz s 100 000-tonskimi tankerji, vse to pocenjuje to 
sodobno gorivo. In četudi je premogovna industrija izredno izpopolnila Lurgijev 
proces vplinjevanja premoga, v konkurenci z metanom, ki ga v tekočem stanju 
prevažata dva tankerja iz Alžira in že zadošča za desetino proizvodenega plina 
v Britaniji, se je proizvodnja plina iz naftnih derivatov pokazala kot cenejša.« 
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Kakšno jfe stanje v Zvezni republiki Nemčiji, lahko vidimo iz članka, ki je 
izšel v dunajskem listu »Die Preske«, ki poroča o preiskavah in o raznih ra- 
čunih, ki jih je opravljal nemški strokovnjak dr. inž. Osthaus iz družbe Heinrich 
Koppers iz Essena in kjer pravi: »Rezultat te raziskave je, da črni premog 
pri pretvarjanju v električno energijo najlažje konkurira z nafto in zemeljskim 
plinom, vendar je izraba ob stopnji izkoristka, ki znaša samo 35 Vo, majhna, kar 
neugodno vpliva na ceno toka. Vplinjevanje črnega premoga daje sicer dobro 
stopnjo izrabljenosti, vendar odpade pri tem procesu 70 % sestavin premoga 
na koks. Iz tega sledi, da je vplinjevanje gospodarsko upravičeno samo, če se 
doseže za koks višja cena kot je cena energije za ogrevanje, kot na primer 
v plavžih.« In na koncu. »V primerjavi z nafto in zemeljskim plinom pa vplinjeni 
premog nikakor ni konkurenčen.« 

V Madžarski ugotavljajo, spet citiram: »Medtem ko je znašal delež mad- 
žarske kemične industrije v letu 1960 4,5!% v celotni industrijski proizvodnji, 
se bo njen delež v letu 1980 povzpel na 14 ;°/o. Tedaj bo 60 do 70 °/o vseh kemič- 
nih proizvodov petrokemičnega izvora; tovarne polivinilklorida bodo prešle 
na bazo zemeljskega plina, prav tako tovarni dušičnih gnojil v Borsodu in 
Szolnoku, ki naj bi že leta 1967 100 "/o uporabljali zemeljski plin kot surovino.« 
V Bolgariji, kjer so odkrili velika ležišča zemeljskega plina, pripravljajo iz- 
gradnjo največjega kemičnega kombinata na Balkanu. Letno bo proizvajal 
400 000 ton karbamida in 200 000 tisoč ton amoniaka. Del karbamida je pred- 
videnega za umetna gnojila, drugi del se bo porabil za živinsko krmo>, tretji pa 
za proizvodnjo plastičnih mas in smol. Kombinat bo začel delno obratovati 
v 1966. letu, v celoti pa leto kasneje. Imamo sicer tudi drugačne primere, ki 
gredo nekje po poti rešitev, kakršne so predvideli za Velenje. Največji tak 
primer v Evropi je, če se ne motim,, veliki kombinat Schwarze Pumpe, oziroma 
Corna plumpa na področju Lužic v Vzhodni Nemčiji. Vendar pa je bistvena 
razlika v pomembnosti ležišč. Nemška demokratična republika razpolaga ver- 
jetno z največjimi ležišči lignita na svetu, njena produkcija lignita in rjavega 
premoga je večja od produkcije teh vrst premoga v ZDA in Sovjetski zvezi 
skupaj. Način odkopa je zaradi geološke strukture tako racionalen, da bolj 
racionalen biti ne more. Imajo namreč dnevni kop pod plastjo peska brez ka- 
menin. Debela plast premoga omogoča mehanizacijo dnevnega kopa ne samo 
v obliki, kot jo poznamo mi, to je z navadnimi bagri, pač pa z bagerskimi 
mostovi, ki zavzemajo razpon okoli 100, 150 in še več metrov, kar omogoča 
neverjetno racionalizacijo pridobivanja premoga. 

Tudi tradicija avtarkije, ki je bila posledica orientacije na drugo svetovno 
vojno in same svetovne vojne je prav tako pogojevala tako orientacijo, končno 
pa se je ta kombinat začel graditi v pogojih, ko je bila Nemški demokratični 
republiki zaradi ekonomskih šikan z Zahoda vsiljena tendenca po avtarkičnih 
reševanjih svojih vprašanj. Na koncu koncev pa je bila orientacija na gradnjo 
takega objekta sprejeta takrat, ko še ni bila planirana izgradnja sistema nafto- 
voda bratstva, od izvirov v Sovjetski zvezi preko Poljske v Nemško demokra- 
tično republiko in po drugi strani preko Češke v Madžarsko'. 

Marsikaj se v zadnjem času dogaja okrog naše republike. Kot vemo, je 
perfektuirana izgradnja naftovoda, ki bo segel iz Trsta v Avstrijo in v Nemčijo. 
Budimpešta že ima sovjetsko nafto po naftovodu bratstva, ki je že premajhen 
in predvidevajo izgradnjo drugega takega naftovoda iz Sovjetske zveze v Mad- 
žarsko. Kljub smrti Mateia ENI ni pozabila na svoje koncepte o povezavi 
vzhodnega naftovoda bratstva z zahodnimi naftovodi na relacij Dunaj—Budim- 
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pešta. V Nizozemski so odkrita ogro-mna ležišča plina, ki bo verjetno segal 
sčasoma tudi v bližino naših krajev. Hrvati so zgradili precej veliko mreža 
plinovodov in organizirali butanske postaje na vsem svojem področju. Resno 
pripravljajo gradnjo naftovoda iz Bakra v Sisak. Orientirajo se na uvoz nafte 
iz Alžira, resno se dogovarjajo s predstavniki sovjetskih in madžarskih gospo- 
darskih organizacij, da bi se naftovod bratstva povezal iz Madžarske do Bakra 
in bi se tako pričela nafta pretakati tudi s severa proti jugu in si iskati izhodišče 
na našem Jadranskem morju. Na Hrvatskem že pripravljajo gradnjo dveh ve- 
likih termocentral po 200 MW v Sisku in Plominu, ki bosta orientirani izključno 
na tekoča goriva. Toplarna v Zagrebu, ki je obratovala na bazi premoga, 
se je že rekonstruirala in uporablja za kurjenje mešanice težkih olj in nizko- 
oktanskih bencinov. Na Hrvatskem odločno razpravljajo oziroma delajo na na- 
predku petrokemije. 

Mislim, da bi v tem obdobju morali razmišljati, kako bi se lahko vključili 
v enoten jugoslovanski gospodarski prostor in iskati stike s sosednjo republiko 
in možnosti, da se še mi vključimo v vse te načrte, bodisi da se priključimo 
na naftovode, ki bodo nastajali, bodisi da ponudimo tranzitne usluge za pre- 
takanje sovjetske nafte preko našega ozemlja v Italijo, ki je resen kupec, ali 
pa da se pozanimamo za možnosti gradnje naftovoda ali plinovoda iz Kopra v 
Ljubljano in da razmišljamo o razvoju petrokemije. Tako bi res enotno in 
kompleksno reševali v jugoslovavanskem prostoru nove probleme in se na so- 
doben način vključevali v mednarodno delitev dela. Zdaj pa se mi dozdeva, 
da marsikdaj ne vidimo preko domačega plotu in da se gremo nekakšno repu- 
bliško avtarkijo. Medtem ko se drugim komaj še izplača uplinjanje črnega 
premoga, bomo mi pražili v Velenju naš lignit in ko drugi hitro razvijajo 
petrokemijo, se bomo mi orientirali na zaostalo karbokemijo in bomo sami sebe 
handikapirali ne samo v svetovnem, temveč tudi v jugoslovanskem merilu. 

Pri tem se tolažimo in navdušujemo z nerealnimi kalkulacijami. V elabo- 
ratu za izdelavo Energo kemičnega kombinata je npr. predvidena cena premoga 
2023 din. »Veletrg« v Šoštanju pa je pred kratkim ponudil termocentrali Šoštanj 
orehovec po 4182 din in sicer poleti, pozimi po 4380 din, prah po 4020 din 
poleti, pozimi pa po 4521 din. Tolažimo se s plačilno bilanco, ki baje ne dovo- 
ljuje orientacije na uvoz nafte in njenih derivatov. Toda če se hočemo vklju- 
čevati v mednarodno delitev dela, ne moremo hkrati imeti avtarkičnih tendenc, 
pač pa moramo iskati najcenejše vire energije, ki ne bi že v samem izhodišču 
kvarili naši proizvodnji možnosti za našo ekspanzijo preko nacionalnih meja. 

Končno je uvoz iz dežel v razvoju tudi v našem interesu, ker nam omogoča 
razvijanje širšega gospodarskega sodelovanja z njimi in ker omogoča naši indu- 
striji, ki se vedno bolj razvija in ki ima težave s plasmajem, širši izvoz. Trdimo, 
da je naše gospodarstvo zainteresirano za velenjski plin. Na zadnjem zase- 
danju Gospodarskega zbora, ki sem ga poslušal in kasneje še pazljivo prebral 
sejne zapiske, nisem prišel v celoti do tega zaključka. Jeseničani so npr. trdili, 
da so se orientirali na mazut in da bi lahko velenjski plin plačevali maksimalno 
po 11,23 din za kubični meter, medtem ko je že sedaj kalkuliran na 17 din. 

Kranjčani so zainteresirani za izgradnjo toplarne na mazut. Rogaška Sla- 
tina je prešla prav tako na mazut. Najinteresantneje, čeprav sicer absurdno pa 
je, da se termocentrala Šoštanj, oddaljena le 5 km od Velenja, pogaja o raznih 
možnostih, kako bi se preorientirala na mazut. 

Morda imamo marsikdaj na raznih posvetovanjih vrsto izjav predstavnikov 
naših gospodarskih organizacij, ki govore v korist plina. Toda če govorimo z 
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istimi tovariši privatno, bomo marsikdaj slišali mnenja, ki so popolnoma na- 
sprotna. Po mojem gre za dvojno moralo, enkrat se upamo povedati svoje 
mnenje takšno kot je, drugič pa se ga ne upamo. Ob takšni situaciji bi se res 
vprašal, kdo bi se danes upal prevzeti v polni meri osebno odgovornost za odlo- 
čitev v korist gazifikacije v Velenju, kar bi po mojem mnenju pomenilo zgodo- 
vinsko odločitev za bodočo orientacijo našega gospodarstva. 

Na koncu ostaja še argument v zvezi s sredstvi, ki so že angažirana in ki 
znašajo 4,8 milijarde za nabavo generatorjev iz Čehoslovaške socialistične repu- 
blike in pa 4,7 milijarde za nabavo Rectisol naprav iz Anglije, in ki zapadejo 
s prvo tranšo odplačil 1967. leta. Mislim, da bi lahko poskušali to opremo, ki 
smo jo naročili, locirati morda kje drugod v Jugoslaviji, kjer so boljši pogoji 
odkopa, to se pravi, kjer imajo dnevni kop, ki omogoča uporabo najtežje in 
najracionalnejše mehanizacije, kjer je tudi delovna sila cenejša in kjer je morda 
oddaljenost od sistema naftnih žil, ki vedno bolj prepletajo Evropo, daljša, 
ali pa bi morda bilo ceneje in za iperspektivno orientacijo našega gospodarstva 
bolj smotrno, če enostavno poskušamo odpisati to, kar smo že angažirali in kar 
odplačujemo-. 

Seveda pa to ne pomeni, da bi bilo potrebno okrniti sredstva, ki bi jih 
morali vlagati v naše premogovnike. Mi bomo morali premog uporabljati še 
v večji meri, za potrebe naših termocentral in toplarn. 

V želji, da ne bi zgodovina še enkrat ocenila našega naroda kot naroda 
zamujenih priložnosti, z občutkom teže odločitve, kakršno predlagam in z za- 
vestjo polne odgovornosti, predlagam Republiškemu zboru k 27. točki druž- 
benega plana še amandma: 

V 7. vrsti 27. točke se črta celotno besedilo od besed: »zlasti še glede uva- 
janja bolj racionalnih oblik« pa vse do konca odstavka in se nadomesti z novim 
besedilom: »Nadaljevati je treba z izgradnjo termocentral oziroma toplarn in 
tako omogočiti kar najbolj racionalno izkoriščanje zalog premoga, hkrati pa je 
treba posvetiti pozornost intenzivnim naporom za vključevanje novih energet- 
skih virov (nafte in njenih derivatov, zemeljskega plina) v energetsko gospo- 
darstvo Socialistične republike Slovenije, v tesnejši povezavi s podobnimi na- 
pori v drugih jugoslovanskih republikah in v iskanju mednarodnega sodelo- 
vanja. Nadaljevati je treba s študijami in projektiranjem s področja uporabe 
nuklearne energije.« (Ploskanje.) 

Predsednik Tine Remškar: V razpravi želi sodelovati republiški se- 
kretar za industrijo Drago Dolinšek, kateremu dajem besedo. 

Drago Dolinšek: Tovariši in tovarišice poslanci! V predlogu druž- 
benega plana je posebej poudarjena potreba po maksimalnem izkoriščanju 
zmogljivosti za proizvodnjo energije in nujnost racionalne potrošnje energije. 
Pomanjkanje energije utegne biti namreč letos eden od osnovnih omejitvenih 
činitelj ev za nadaljnjo dinamično rast proizvodnje. 

V predlogu družbenega plan so predvideni ukrepi za povečanje proizvodnje 
energije, na drugi strani pa za njeno bolj ekonomično potrošnjo, tako v pro- 
izvodnji kot v široki potrošnji. Kaj smo ukrenili v neposredni preteklosti in kaj 
nameravamo storiti letos in v bližnji prihodnosti na področju energetike? Za 
polno kritje potreb bi potrebovali letos okoli 4,5 milijarde kWh električne ener- 
gije, proizvodnja v vseh naših elektrarnah pa bo predvidoma znašala le 3,5 
milijarde kWh, kar pomeni kot smo pravkar slišali, pri suhem letu skoraj 1 
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milijardo ali nekaj več kWh deficita; pri srednje mokrem letu pa okrog 800 
milijonov kWh. Za vso državo se predvideva deficit okrog 1900 milijonov kWh, 
ki ga ni mogoče kriti v celoti z uvozom. Doslej je sklenjena za okrog 400 mili- 
jonov kWh pogodba za uvoz električne energije iz Avstrije. Dobave bodo sledile 
v vseh mesecih, razen v aprilu, maju in novembru; z Italijo pa imamo dogo- 
vorjeno samo občasno menjavo. Potrebne bodo torej določene omejitve pri do- 
bavi električne energije tudi v naši republiki. Te omejitve so večinoma že 
pogodbeno dogovorjene med dobaviteljem in potrošniki električne energije, 
v čemer je tudi bistvena razlika v primerjavi s prakso v prejšnjih letih, ko so 
te omejitve administrativno določali. Od veleodjemalcev ima Kidričevo zago- 
tovljeno 77% normalne porabe električne energije, Ruše 65%, Store 80 %, 
Jesenice in Ravne 94%; ostala industrija 96% in široka potrošnja prav tako 
96% od potreb, kot jih je izračunalo združeno podjetje elektrarn Slovenije 
ELES. Te omejitve so računane na potrebe, ki bodo predvidoma pri veleodje- 
malcih letos za okoli 60 % večje od lanskoletne dejanske potrošnje, ki je bila 
reducirana za preko 400 milijonov kWh ali za preko 40 % potreb. Pri distri- 
bucijskih podjetjih se je predvidelo za 25 %. večje potrebe od lani dejansko 
dosežene potrošnje. To kaže, da se je v teh predvidevanjih računalo z določenimi 
rezervami, zlasti v distribucijski potrošnji, ki pa lahko kaj hitro splahnijo ob 
neugodnih vremenskih razmerah, ki so pa manj verjetne, glede na to, da nas je 
vreme že lansko leto izjemno trdo prizadelo v proizvodnji hidroenergije in ker 
se enake vremenske razmere navadno ne ponavljajo tako često. Lahko pa se to 
ponovi, čeprav so bile lanskoletne razmere v proizvodnji hidroenergije takšne, 
da jih ljudje ne pomnijo v zadnjih 50 letih. Možnosti so tudi, da pride do večjih 
okvar v elektrarnah, kar je močno verjetno spričo defektov, ki so se že pojavili 
v glavnem izven Slovenije. V elektrarnah Split, Kolubara, Kosovo in Peručica 
imajo zato že dalj časa precejšnje kapacitete izven obratovanja. Vse to kaže, 
da se mora naša republika dejansko usmeriti na intenzivno gradnjo> elektrarn, 
v čemer se vsi strinjamo s pravkar izrečenemi besedami tovariša Vošnjaka. 
Taka usmeritev je nakazana tudi v družbenem planu. 

Dobro smo se že pred leti zavedali, da bo nastopila kriza v elektroener- 
getski situaciji Slovenije, kar smo z analitičnimi podatki tudi dokazali. Kot je 
vsem dobro znano, pa se je odločalo doslej o razširjeni reprodukciji na področju 
elektroenergetske proizvodnje centralistično. Centralno so odrejali, kje se bodo 
gradile elektrarne in še dandanes imamo hude borbe za prelomitev sedaj veljav- 
nega sistema organizacije elektroenergetske proizvodnje. Mislim, da je vsem 
tudi znano, kako trda je pot k uveljavljanju bolj sodobnih in našemu konceptu 
gospodarstva bolj ustreznih oblik organizacije elektrogospodarstva in s tem tudi 
odločanja o politiki razširjene reprodukcije, o politiki gradnje elektrarn, tako 
hidroelektrarn, kakor tudi pretočnih, akumulacijskih in termoelektrarn. Ne 
moremo se pa, glede na rezultate analiz, ki so bile narejene ne samo pri nas, 
ampak tudi po svetu, odločiti absolutno samo za eno vrsto teh elektrarn, ker se 
vse oblike proizvodnje električne energije tehnično in gospodarsko dopolnjujejo. 
Nimamo te sreče, kot jo ima Norveška, ki ima velikanske hidroelektrarne z 
izredno ugodnimi dotoki in to< predvsem akumulacijske, ne pa pretočne. Kjer 
so pa pretočne hidroelektrarne, takšne kot so naše dravske, pa je nujno treba 
skrbeti za kompenzacijo z bolj stalnimi viri električne energije. Za to so naj- 
ustreznejše hidroelektrarne akumulacijske, ki lahko najbolje krijejo velika 
sezonska in dnevna nihanja v potrošnji, kakor tudi termo ter nuklearne elek- 
trarne, ki pa zahtevajo kontinuirano proizvodnjo električne energije. Tu gre za 
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trojni karakter v proizvodnji električne energije, ki ga je treba ustrezno kom- 
binirati. Strinjam se, da je treba ustrezno kombinirati tudi pretočne hidro- 
elektrarne na Dravi s hidroelektrarnami v centralnem delu naše dežele. Hotel 
bi pripomniti k izvajanju tov. Vošnjaka le to, da ne smemo tudi pri nas zane- 
marjati problema gradnje akumulacijskih elektrarn. Vsi energo gospodarstve- 
niki Slovenije zahtevajo predvsem, če že gradimo hidroelektrarno', novo akumu- 
lacijsko hidroelektrarno, ker samo ta lahko oplemeniti energijo, ki nam jo dajejo 
zdaj dravske elektrarne. 

Ne bi se rad spuščal v podrobna tolmačenja stališč Republiškega sekre- 
tariata za industrijo v zvezi z analizo ob družbenem planu in v zvezi s stališči, 
ki jih je tovariš Vošnjak pravkar omenil, ker to zahteva vsaj prav toliko časa, kot 
je bilo pravkar za to porabljeno, če ne še več, če bi hotel biti prepričljiv. Zato 
bom rajši nadaljeval z izvajanji v zvezi z drugo obliko energetske potrošnje, ki 
je pri nas velikega pomena, to je energetsko potrošnjo premoga. Ta vir energije 
je pri nas daleč najpomembnejši. Pri tem gre predvsem za vprašanje, kako 
postopno normalizirati ekonomski položaj in zagotoviti možnosti za razširjeno 
reprodukcijo premogovnikov. To uresničujemo tako, da se cene premoga po- 
stopno približujejo ekonomski ravni. 

Naši premogovniki — pri tem gre zaradi rudnega bogastva predvsem za 
štiri perspektivne rudnike: Velenje, Trbovlje-Hrastnik, Zagorje in Kanižarico 
— so potrebni vsestranske modernizacije v tehnologiji pridobivanja premoga, 
od odkopov in internega transporta pa separiranja. Za zasavske rudnike, ki so 
gospodarsko najbolj problematični prav zavoljo neenakopravnih pogojev, je 
skupina slovenskih rudarskih strokovnjakov lani izdelala program moderni- 
zacije, katerega bodo začeli rudniki že letos uresničevati. Zvezni izvršni svet 
je letos v januarju poleg 23'°/o zvišanja cen, ki ga je dovolil, še med drugim 
naročil pristojnim zveznim organom, da naj zagotovijo devizna sredstva za 
uvoz rezervnih delov in zaščitnih sredstev, poskrbe naj za ureditev položaja 
rudarjev-inva-lidov, zagotove sredstva za večjo- gradnjo stanovanj, za financi- 
ranje raziskav v premogovnikih in za kreditiranje nabave jeklenih opornikov. 

V zvezi s sistemom vezave uvoza z izvozom zahtevamo za vsa energetska 
podjetja sprostitev ustreznega odstotka amortizacije za uvoz opreme. Kot smo 
slišali iz obrazložitve tovariša Čačinoviča, bo republiški rezervni sklad kre- 
ditiral tistim našim premogovnikom, ki so imeli cene pod kontrolo, njihovo 
rekonstrukcijo in modernizacijo v višini 2 milijard dinarjev. 

Ta sredstva bodo namenjena pri rudniku Trbovlje-Hrastnik za nabavo 
opreme in sicer za verižne transporterje, kompresorje, za orodja za rušenje 
odkopov, zasipne stroje in opremo za rudarska gradbena dela, pri čemer raču- 
najo, da se bo proizvodnja povečala za 160 000 ton letno, hkrati pa zmanjšalo 
število zaposlenih delavcev. V Zagorju nameravajo nabaviti razno mehanizacijo, 
predvsem verižne transporterje, jekleno podporje in obnoviti vozni park. Le- 
tošnji proizvodni plan so zvišali od prvotno predvidenih 600 000 na 660 000 
ton premoga. V Velenju nameravajo povečati proizvodnjo v novem obratu Škale 
v presledkih do leta 1969, ko naj bi povečanje proizvodnje doseglo 1,2 milijona 
ton lignita letno. 

Razen tega predvideva letos republiški stanovanjski sklad 500 milijonov 
za gradnjo stanovanj za rudarje v treh glavnih slovenskih premogovnikih s tem, 
da bodo tudi lokalni skladi prispevali vsaj tolikšna sredstva. Ob takšni pomoči 
bodo rudniki mogli začeti z modernizacijo in razširjenjem kapacitet za prido- 
bivanje premoga že letos, ne glede na to, da Jugoslovanska investicijska banka 
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zavlačuje z uresničitvijo razpisa, ki je bil v lanskem septembru in kjer so se 
naši štirje premogovniki potegovali za skupno 33,5 milijarde dinarjev. V tem 
znesku so upoštevana potrebna sredstva za predvideno povečanje proizvodnje 
za 4 in pol milijona ton premoga, kar predstavlja količinsko približno 80 %> 
več kot so lani dali vsi slovenski premogovniki. Seveda je uresničitev tega pro- 
grama naloga naslednjih 10 let, pri čemer pa bi uskladili' tudi proizvodnjo 
s povečano potrošnjo zaradi sprememb v strukturi energetske potrošnje. Zaradi 
precej dolge gradbene dobe v rudarstvu in zamujenih vlaganj v preteklih letih 
pa bomo v bližnji prihodnosti kljub omenjenim prizadevanjem še občutili po- 
manjkanje premoga. 

Glede vprašanja EKK Velenje bi se omejil le na to, da smo v Repu- 
bliškem sekretariatu za industrijo po vseh diskusijah in analizah ter ob upošte- 
vanju vseh teh momentov, ki smo jih pravkar slišali glede naftnega in plinskega 
gospodarstva v Evropi in v bližnjih ter daljnih deželah v svetu, glede naravnih 

. pogojev, ki so nam dani, le prišli do zaključka, da se ne bomo mogli v nasled- 
njih 20 letih odreči našemu premogu, katerega bomo morali še naprej nakopati 
po 6 oziroma 10 milijonov ton letno, kolikor se predvideva v prihodnjih letih, 
ker je nemogoče, da bi si lahko dovolili, da bi ga nadomestili z nafto ali s pli- 
nom, ki ga nimamo in ki ga tudi ne moremo v celoti uvoziti. Trdno stojimo 
sicer na stališču, da je treba spreminjati energetsko strukturo v korist nafte in 
plina ter pri tem tudi zmanjševati delež premoga v strukturi energetske po- 
trošnje, toda zmanjševanje deleža premoga pomeni še vedno proizvodnjo 10 
milijonov ton premoga letno. Ce Nemci, če Angleži in če Francozi govorijo in 
realizirajo intenzivno vključevanje nafte v svoje energetsko gospodarstvo, pa 
zaradi tega še vedno prav nič ne zmanjšujejo proizvodnjo premoga. Proizvodnja 
premoga sicer stagnira, kar je res. Vendar pa je odločilna revolucija v meha- 
nizaciji proizvodnje tega premoga. Danes se že realizira to, kar so npr. inženirji 
v Nemčiji, ali pa v Angliji pred dvema letoma imeli za nemogoče, zato se tudi 
dviga z neverjetno hitrostjo produktivnost dela v nemških in angleških rud- 
nikih. Avtomatizacijo odkopov, ki so jo naši inženirji in rudarji pred enim 
letom in pol smatrali še kot neuresničljivo v naših rudnikih, so v konceptu 
svojega modernizacij skega programa, ki so ga lani izdelali, že akceptirali. Z 
letošnjimi sredstvi za mehaniziranje del v premogovnikih in deloma avtoma- 
tiziranje del v odkopih bi se naj začela dela za racionalno proizvodnjo v naših 
premogovnikih. 

Če bomo v bodoče trošili 10 milijonov ton premoga, tedaj moramo tudi 
ekonomizirati to potrošnjo in prav veleplinarna ima namen ekonomizirati po- 
trošnjo tega premoga. Kaj pomeni ta investicija, pa sem že zadnjič podrobno 
z izračuni prikazal na seji Gospodarskega zbora. Omejil bi se samo na to, 
da investicija Velenje pomeni 2 termoelektrarni po 200 MW moči, ki trošita 
2 milijona ton lignita in zahtevata 45 milijard dinarjev investicijskih sredstev. 
Energokombinat pa daje prav tako plemenito energijo, če ne še bolj, in enako 
količino kalorij v obliki plina za 38 milijard, pri čemer troši samo 1,5 milijona 
ton premoga, ne pa dva milijona ton,, kot termoelektrarni. 

Kolikor bodo potrebne še podrobnejše analize, bom rade volje sodeloval 
pri pojasnitvi tega problema, ker mislim, da je to vprašanje dejansko kardinal- 
nega pomena za slovensko gospodarstvo, mimo katerega ne bomo mogli iti. 
Ce se bomo temu odrekli, bomo zamudili važno fazo v razvoju našega gospo- 
darstva, kar se nam bo utegnilo pozneje še maščevati. Sem za nafto, bil bi za 
zemeljski plin, bil bi za utekočinjeni plin, in za to, da z njim v celoti nado- 
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mestimo projekt termoplinarne v Velenju, če bi se to dalo realizirati glede na 
vse okoliščine, ki sem jih prej navedel. 

Pomanjkanje premoga in njegova ekonomska cena bo silila potrošnike 
na maksimalno varčevanje v njegovi uporabi. Z ekonomsko ceno priznavamo 
premogu višjo družbeno vrednost, kar je povsem utemeljeno, saj sili potrošnike, 
da se intenzivneje zanimajo za tiste energetske vire, ki uspešneje zamenjujejo 
premog tako po kakovosti, kakor tudi po ekonomičnosti. Podjetja že zamenju- 
jejo kotle za premog s kotli na gorilno olje. Za enkrat jih je še skromno 
število, okoli 24 v SR Sloveniji. Letos predvidevajo nadaljnjo zamenjavo 10 do 
12 agregatov, od tega 5 v tekstilni industriji, kar kaže na smisel tekstilne 
industrije za prilagajanje bolj ekonomični energetski potrošnji, čeprav na 
žalost ni tako prilagodljiva na vseh sektorjih svoje reprodukcije. Skupno 35 
do 40 kotlov na mazut od 600 kotlovnih naprav v naši republiki je še vedno 
zelo skromno število, ki kaže na velike rezerve. 

Tudi v gospodinjstvih v poslovnih in javnih prostorih lahko nadomestimo 
ogrevanje s premogom z ogrevanjem z butanom in gorilnim oljem, ki sta mnogo 
bolj racionalna vira energije. Peči za ogrevanje prostorov na nafto in na gorilno 
olje proizvajata od lanske jeseni dve jugoslovanski podjetji. Praktičnost oljnih 
peči dokazuje dobra prodaja teh peči v vseh delih naše republike. Te peči omo- 
gočajo pri nizkih stroških ogrevanja in pri enostavnem ravnanju čisto kurjenje 
in hitro ogrevanje prostorov. S takšno preorientaci j o prispevamo k bolj varčni 
porabi premoga, zlasti pa električne energije. Zakaj poudarjam električne 
energije, ko vendar znaša odjem električnega toka v gospodinjstvih samo okoli 
20 °/o celotne slovenske potrošnje. Gospodinjstvo,' kot činitelj potrošnje, je 
izredno pomembno zaradi značilnosti električne energije, da je ni mogoče hraniti 
na zalogi. Ta značilnost je v zvezi s problematiko, ki sem jo omenil v zvezi 
z energijo iz pretočnih in akumulacijskih central in s termo pa celo nuklearno 
energijo. Potrošnja električne energije v gospodinjstvu je največja hkrati z 
največjo jutranjo in večerno potrošnjo v industriji, na ulicah za razstvetljavo 
in pri drugih potrošnikih. Potrošnja v gospodinjstvu potencira konico potrošnje 
tako, da pomeni 20'% udeležba v celotni letni potrošnji kar na lepem 40 in več 
odstotno potrošnjo ob konicah, in to posebno takrat, ko je preskrba z električno 
energijo tudi sezonsko najbolj kritična, to je v septembru in oktobru ter v zim- 
skih mesecih, ko nam pretočne centrale na Dravi in tudi centralne akumulacijske 
centrale v Bosni in Dalmaciji odpovedo, kar povzroča že sedaj in nam tudi bo 
v bodoče povzročalo težave v pokrivanju potrošnje električne energije. 

V podkrepitev neprimernosti ogrevanja prostorov z elektriko pa navajam 
naslednje: jugoslovanske termoelektrarne so leta 1963 trošile povprečno za 
proizvodnjo 1 kWh okoli 3850 KCal v obliki premoga, izguba pri prenosu na 
visoki napetosti je znašala 5:0/o, izgube pri prenosu v distribuciji do potrošnika 
pa okoli 12'%, ki so pa verjetno bile pri prenosu do samega gospodinjstva še 
večje. Ti podatki veljajo prav tako za komparacijo med termoenergijo, hidro- 
energijo in plinom. V tem okviru se tudi postavlja vprašanje, ali graditi v Ve- 
lenju termoelektrarno ali plinarno? Izkoristek pri plinu je veliko večji kot pri 
električni energiji iz termoelektrarne. Še daleč pa ne dosegamo, kot smo prej 
slišali, 35 °/o izkoristka za termoelektrarne. V jugoslovanskih termoelektrarnah 
znaša izkoristek samo 19v Šoštanju pa nekoliko več, ker je elektrarna re- 
lativno moderna, čeprav ne najsodobnejša. 

Za proizvodnjo 1 kWh v potrošnji je torej potrebno blizu 4000 KCal. Go- 
spodinja pa dobi iz 1 kWh pri pretvarjanju v toplotno energijo samo 860 KCal. 
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Tehnični izkoristek pri neposrednem pretvarjanju električne energije v toplotno 
sicer znaša 100 '%>, ekonomski izkoristek premoga v celotnem toku od proizvodnje 
do potrošnje pa znaša pri nas komaj 19'°/o ob veliko večjih investicijskih stro- 
ških za proizvodnjo in prenos toka kot pri plinu. To moramo upoštevati pri pro- 
jektiranju in gradnji stanovanj in ne smemo dovoliti gradnjo takšnih stanovanj, 
ki so vezana samo na ogrevanje in kuho z elektriko. To: omenjam v zvezi z lan- 
skoletnimi razpravami o upravičenosti zapornih tarif, ki so prizadele predvsem 
ogrevanje stanovanj z elektriko. Zato smo proti ogrevanju prostorov z elektriko, 
smo pa za uporabo elektrike v gospodinjstvu tam, kjer je ni mogoče ekonomično 
nadomestiti z drugimi energetskimi viri, to je predvsem pri razsvetljavi in pri 
pogonu gospodinjskih aparatov. 

Čeprav navajam kaj malo popularno resnico in se potegujem za politiko, 
ki prizadene enega ali drugega potrošnika, se je nujno s tem dejstvom in po- 
dobnimi dejstvi sprijazniti. Tudi kruh ima neustrezno udeležbo v strukturi 
naše prehrane, omenjajo često neracionalno potrošnjo' moke in podobno. Takšna 
dejstva je pač treba upoštevati in usmerjati ekonomsko politiko tako, da spre- 
minjamo ta razmerja — ne v škodo potrošnika, temiveč v njegovo korist — 
k bolj zdravi, bolj čisti, bolj praktični in hkrati bolj ekonomični strukturi 
potrošnje. Visoka udeležba kruha v prehrani, premoga v energetski potrošnji, 
naravnih vlaken, v tekstilnih proizvodih, naravnega kavčuka v izdelkih iz 
gume, visokovrednih surovin nasploh tam, kjer bi jih bilo brez škode za ka- 
kovost izdelkov mogoče nadomestiti, če že ne v njihovo korist, z racionalnejšo 
potrošnjo ali s cenejšimi surovinami, so negativni momenti produktivnosti dela 
v družbenem merilu. Hkrati pa kažejo na določeno zastarelost naše proizvodne 
in osebne potrošnje. 

Skratka v naših prizadevanjih za boljši življenjski standard ne gre samo 
za modernizacijo proizvodnje kot takšne, temveč gre tudi za modernizacijo po- 
trošnje. Zato zagovarjamo bolj sodobne in hkrati bolj ekonomične oblike ener- 
getske potrošnje kot so ogrevanje z drvmi in premogom v pečeh, zagovarjamo 
hitrejši prehod na centralno ogrevanje in na toplarne, na ogrevanje z gorilnim 
oljem, plinom in podobno. Čeprav so to večinoma perspektivne naloge, lahko 
marsikaj uresničimo že letos in tako prispevamo k zboljšanju energetske situa- 
cije. Pri reševanju navedenih problemov ima pomembno vlogo politika cen. 
Neekonomsko potrošnjo premoga in električne energije pospešujejo cene, ki 
so močno pod pariteto svetovnih cen. Tako npr. pospešujejo uvoz bombaža in 
volne, namiesto umetnih vlaken poleg obračuna deviz pri uvozu po obračunskem 
tečaju, tudi carina, saj je carine prost uvoz bombaža in volne, s carino obreme- 
njen pa uvoz umetnih vlaken. Neustrezni devizni tečaji povečujejo pritisk na 
uvoz ob zanemarjanju izvoza. 

Naj nakažem, kako je delovalo nedavno zvišanje cen električne energije 
na njeno potrošnjo. Višja tarifa velja od dneva odčitanja števcev v lanskem 
oktobru za odjemalce iz distribucijskega omrežja. Od takrat tudi ugotavljamo 
manjšo potrošnjo električne energije, tako da je pri distribucijskih podjetjih 
v Sloveniji bil indeks odvzema v novembru 1964 v primerjavi z novembrom 1963 
103 v decembru pa 99. V decembru je bila torej potrošnja električne energije 
v široki potrošnji in v industrijski potrošnji, razen veleodjemalcev, pod po- 
trošnjo v decembru leta 1963. V januarju letos je bil indeks odvzema 97, tako 
da je bila potrošnja še globlje pod potrošnjo v januarju lanskega leta. 

Še bolj občutljivi za zvišanje cen električne energije so se pokazali potroš- 
niki v skupini odjema — gospodinjstva. Njihov indeks odjema je znašal v no- 
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vembru v primerjavi z istim mesecem 1963. leta 92, v decembru pa 95. Industri- 
ja, ki je potrošila v zadnjih mesecih lanskega leta nekoliko manj električne 
energije za proizvodne namene, kot v istih mesecih leta 1963, je dosegla v no- 
vembru indeks proizvodnje 111, v decembru 108, v letošnjem januarju 106. 
Indeksi so nekoliko- nižji kot smo jih bili vajeni, vsekakor ne zaradi pomanjkanja 
energije, temveč v veliko večji meri za-radi drugih znanih razlogov. Ta primer 
pa vendar dokazuje, da je upravičena zahteva po bolj elastični politiki cen, ki 
naj temelji na ekonomskih načelih, kar je tudi postavil kot nalogo VIII kon- 
gres ZKJ. 

Neekonomske cene vodijo v mnogih primerih k neekonomični porabi su- 
rovin, hipertnof i rani potrošnji, kakor tudi k hipertrofirani gradnji prede- 
lovalnih kapacitet, ki temeljijo na kalkulacijah, v katerih je izkazana le navi- 
dezna rentabilnost. S tem si ne utvarjamo, da lahko cene rešujejo vse naše 
ekonomske probleme, ampak samo poudarjamo, da je elastična kontrola cen, 
kadar je usmerjena na ustvarjanje paritetnih odnosov, eden od važnih pogojev 
za stabilizacijo našega gospodarstva oziroma za njegovo ravnotežje. Zavedamo 
se pa tudi, da se takšna politika lahko uresničuje le v daljšem obdobju in ne 
preko noči. V tem je tudi smisel določil predloga družbenega plana v zvezi 
z vprašanji disparitete med cenami. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš Franc Klobučar. 

Franc Klobučar: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz osnutka druž- 
benega plana so nam v poglavju ekonomski odnosi s tujino razvidni osnovni 
cilji zunanjetrgovinske izmenjave ter njihov vpliv na nadaljnjo rast proizvodnje 
in gibanje gospodarstva. Ce pa pri tem upoštevamo, da so to izvozne naloge 
v pogojih, ko imamo negativni saldo v zunanjetrgovinski bilanci ali na kratko 
povedano, da smo v letu 1964 občutno več uvozili kot izvozili in da je tak odnos 
v menjavi s tujino že. imel negativne posledice v gibanju proizvodnje v razvoju 
gospodarstva v preteklem letu, potem je vsekakor potrebno dati prednost ustva- 
ritvi pogojev, ki naj bi proizvodnim organizacijam omogočili uspešno realizacijo 
izvoznih nalog. 

Namen moje- razprave je, da ob sprejemanju družbenega plana za leto 1965 
odločamo tudi o osnovnih smernicah za razvoj ekonomskih odnosov s tujino1, 
ponovim stališča, ki so bila izražena v tem,zboru v zvezi z zunanjetrgovinsko 
menjavo po regionalnih in sejemskih obmejnih sporazumih ob sprejemu lan- 
skoletnega družbenega plana. Bili smo za hitrejši razvoj menjave v okviru 
obmejnih sporazumov in za razširitve te menjave na podlagi carinskih olajšav, 
kar naj bi omogočilo, da se obmejno sodelovanje s kooperacijskim sodelovanjem 
dvigne na višjo raven. Doseženi uspehi v zunanjetrgovinski menjavi po ob- 
mejnih sporazumih, o katerih mislim kasneje konkretno1 spregovoriti, predstav- 
ljajo precejšen delež realiziranega izvoza in uvoza SR Slovenije. To pa obvezuje 
našo Skupščino, da zavzema svoje stališče do te specifične menjave tudi v le- 
tošnji razpravi o družbenem planu, kar bi tako z jasno opredelitvijo izvajalce 
teh nalog v zvezi s tem sporazumom obvezovali in naredili odgovorne za njihovo 
realizacijo. 

Goriški in tržaški sporazum o obmejnem blagovnem prometu sta v 10 letih, 
to je v času svojega obstoja opravičila svoj namen, saj sta v tem obdobju odigra- 
la pomembno politično in ekonomsko vlogo. Obmejni sporazumi o blagovnem 
prometu ustvarjajo pogoje, ki omogočajo razvijanje različnih oblik gospodar- 

5* 
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skega sodelovanja obmejnega prebivalstva, hkrati pa prispevajo k hitrejšemu 
gospodarskemu napredku obmejnih krajev in mest. Realizirani blagovni promet 
goriškega in tržaškega sporazuma se je iz leta v leto v obdobju od leta 1955 pa 
do leta 1965 povečeval, v prvem letu, to je 1955, se je izvozilo za približno 1500 
milijonov lir, uvozilo pa za okrog 1300 milijonov lir; v letu 1964 je bila dosežena 
realizacija v izvozu in uvozu za 11 500 milijonov lir. Tudi kasnejši sejemski spo- 
razumi Alpe-Adria, od katerih so bili prvi sklenjeni v letu 1962 in trenutno 
predvidevajo menjavo z Italijo v letnem globalu 2 milijardi lir in za Avstrijo 
v višini 20 milijonov šilingov, so pomemben faktor v gospodarskem sodelovanju 
s sosednima državama, čeprav so zaradi dokaj ozkih kontingentnih list avstrij- 
skega sejma in morda tudi zaradi manjše prizadevnosti naše operative v za- 
ostajanju. 

Neizkoriščanj e vseh možnosti iz teh sporazumov nedvomno negativno 
vpliva na večji plasma naših industrijskih izdelkov na ta tržišča. V ilustracijo, 
kako so ti sporazumi v našem gospodarstvu pomembni, naj omenim samo to, 
da je v letu 1964 blagovna menjava na njihovi podlagi dosegla okoli 14!0/o 
celotne menjave naše republike z inozemstvom. Večjo realizacijo menjave po 
vseh teh sporazumih so mnogokrat zavirale nezadostne tehnične priprave, ki 
niso bile vselej pravočasno in dosledno speljane, zakar so krivi predvsem uprav- 
ni organi na vseh nivojih in ne v manjši meri togi bančni sistem. Slednji za- 
držek bi se nedvomno lahko zadovoljivo uredil s prenosom vseh tehničnih 
poslov v zvezi z izvrševanjem takih mednarodnih sporazumov na poslovne 
banke. 

Poleg vidnega porasta vrednosti izvoza in uvoza po sporazumih je še bolj 
značilna struktura menjave blaga, ki je iz leta v leto zajemala več proizvodov, 
zlasti takih, ki se šele v zadnjih letih uveljavljajo v naših proizvodnih progra- 
mih. Razvoj menjave po teh sporazumih bi v zvezi s tem lahko razdelili v tri 
etape. V prvi etapi, ki je trajala nekako do leta 1960, je lista menjave po teh 
sporazumih z Italijo obsegala le kmetijske pridelke, lesne izdelke in v manjši 
meri izdelke industrije ter obrti, uvoz pa ni obsegal reprodukcijskega materiala. 
V drugi etapi sicer nismo uspeli izvozni list znatno razširiti, čeprav izvažamo 
tudi že kovinske in plastične izdelke, pač pa se je znatno izboljšala struktura 
uvoza in to ipo tržaškem kot po goriškem sporazumu glede strojev, industrijskih 
izdelkov za široko potrošnjo zlasti pa reprodukcijskega materiala, katerega 
uvoz se je lani v primerjavi z letom 1963 povečal za 73 % in je v celotnem pred- 
stavljal že 51'%. Nedvomno lahko ta uspeh pripišemo povečanju aktivnosti 
delovnih organizacij obmejnega področja za afirmacijo teh sporazumov, kar 
odpira široke možnosti za nadaljnja vključevanja v mednarodno delitev dela. 
Doslej doseženi pogoji s prilagajanjem sporazumov so izraz dobrih sosedstvenih 
odnosov in večje zainteresiranosti obmejnih podjetij ter okrajev, hkrati pa to 
odpira nove realne možnosti za znatno izboljšanje vsebine, tako izvoza kakor 
uvoza in ustvarja pogoje za nadaljnjo afirmacijo te menjave v tretji etapi malo- 
obmejnega blagovnega prometa. Pri tem ne mislim samo na to, da so možnosti 
za izboljšanje strukture uvoza in izvoza v sedanjem smislu, recimo v nadaljnjem 
povečanju uvoza reprodukcijskega materiala in večjem izvozu proizvodov in- 
dustrije, ki doslej niso bili vključeni ali pa le v neznatni meri, temveč predvsem 
na sodobno obliko vključevanja v mednarodno delitev dela, to je na gospodar- 
sko sodelovanje med našimi proizvodnimi delovnimi organizacijami in podjetji 
sosednje države. Razumljivo je nadaljnja razširitev takega sodelovanja in sicer 
v tem smislu, da se bodo zainteresirana podjetja povezala zaradi mednarodnega 
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gospodarskega sodelovanja izven naših dveh držav, hkrati pa seveda tudi z 
domačimi podjetji. 

Sodelovanje v proizvodnji naj bi se v bodoče uveljavljalo predvsem pri 
izboljšanju tehnoloških procesov z modernizacijo', tipizacijo in standardizacijo 
ter uporabo izpopolnjenih metod dela. Prišlo naj bi do večjega sodelovanja 
pri rekonstrukcijah, do recipročne uporabe razpoložljivih proizvodnih zmoglji- 
vosti, medsebojne izmenjave izumov, licenc in tehnične dokumentacije, do 
skupnega proučevanja tujih tržišč in sodelovanja v raziskovalnem delu. Ni 
mi treba posebej poudariti, kako močan vpliv bi imelo v tej smeri razvito 
gospodarsko sodelovanje sosednjo državo na širjenje strokovnega obzorja naših 
kadrov, na hitro obvladovanje tehnoloških postopkov in najnovejših tehničnih 
dosežkov itd. 

Želim, da bi moja razprava prispevala k uresničevanju nakazane smeri 
nadaljnjega razvoja ekonomskih odnosov s tujino v okviru regionalnih spora- 
zumov. Takšna orientacija je po mojem mnenju delovnim organizacijam in 
družbeno-političnim skupnostim v zvezi z vlogo obmejnih sporazumov tudi 
pravilno nakazana v družbenem planu. 

Predsednik Tine Remškar: Kdo želi še besedo? (Nihče). Ker se nihče 
ne javlja k razpravi zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Najprej 
prosim predstavnika Izvršnega sveta, če se lahko izjavi glede amandmajev 
poslanca Mitje Vošnjaka. 

Inž. Viktor Kotnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Amandmaji, ki 
jih je predlagal poslanec Mitja Vošnjak, so v bistvu več ali manj vsi po vsebini 
približani smislu, v katerem je sestavljen družbeni plan sam. Mislim, da gre 
tu za to, da se o tem, ali se določene stvari bolj odločno podpre precizirati ali 
pa sprejme formulacije v predlogu družbenega plana kot zadostne in pravilne. 

V zvezi s prvim amandmajem v celoti podpiram to, kar je rekel tov. Voš- 
njak glede tendenc po večji glavni menjavi z deželami v razvoju. Kolikor je 
besedilo v družbenem iplanu takšno, da se ga eventualno' lahko razume tako, 
kot ga je tovariš Vošnjak, potem je seveda nujno, da besedilo dopolnimo z do- 
datkom, ki bi to vprašanje zadosti točno preciziral. Nihče od nas ni nikoli mislil, 
da bi se na osnovi takšne formulacije v družbenem planu vključili v nek blok, 
ampak gre dejansko za to, kakor to amandma širše obrazlaga, da se ustvarja 
kvalitetne devize' in še posebej takšne devize, ki jih rabimo in za katere so 
nam odprte večje možnosti za nabavo reprodukcijskega materiala. Vsekakor 
je izredno važno1, da se razvija čimvečje sodelovanje z deželami v razvoju in 
zato mislim', da je tekst amandmaja v principu sprejemljiv, s tem, da bi ga 
po podrobnejšem pregledu eventualno prestilizirali, ne da bi se spremenil njegov 
smisel in ga vključili v predlog družbenega plana. 

V zvezi z drugim amandmajem, s katerim se želi posebej poudariti v sedmi 
vrsti 27. točke, da je treba zagotoviti pravočasno in učinkovito izvedbo priprav, 
da se omogoči kontinuiteta v izgradnji najvažnejših hidroenergetskih objektov, 
mislim, da je to razvidno že iz materialov, ki so bili poslani Skupščini iz mate- 
rialov, na osnovi katerih je danes govoril sekretar, tovariš Dolinšek in iz mate- 
riala, o kateirem je že bolj podrobno razpravljal na Gospodarskem zboru. Iz vseh 
teh materialov sledi, da perspektivni razvoj energetske osnove v naši republiki 
temelji na kontinuirani izgradnji najvažnejših hidroenergetskih objektov, med 
katere zaenkrat spadajo vsi objekti na Dravi, o čemer pa nisem nikoli slišal 
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drugačnega mnenja. Seveda je odvisno od končne odločitve zvezne banke, ki 
med projekti iz cele Jugoslavije izbira tiste, ki najbolj ustrezajo, prvič rentabil- 
nosti in drugič potrebam celotne jugoslovanske energetske bilance. Naša repu- 
blika pa vsekakor podpira takšno kontinuirano gradnjo1. 

Glede na to, da so bili ustrezni napori že izvršeni, ne vidim potrebe, da 
bi se to posebej poudarilo v družbenem planu. Projekt je namreč že vložen, 
republiška banka je do njega že zavzela svoje stališče, končna odločitev pa 
je na zvezni banki. Podobno pa velja tudi za ostale hidroenergetske objekte, 
to je objekte na Soči in na Savi. Končno pa lahko pristanemo tudi na takšno 
besedilo;, ki še posebej poudarja ta problem. 

V zvezi z izgradnjo hidroenergetskih objektov menim, da so bile pravilno 
nakazane prednosti, ki jih ima Drava in ki jih ima hidroenergija. Vendar situ- 
acija le ni tako preprosta, ker so energetske bilance in njihove medsebojne 
teritorialne povezave le bolj kompleksna zadeva. Računati moramo na določeno 
kombinacijo hidroenergije in termoenergije in ne smemo pozabiti, da je treba 
v severozahodnem delu, v katerem živimo, vzporedno graditi termocentrale in 
hidrocentrale in da nam pa pri vsem tem še vedno manjka neka izravnalna 
centrala, ki bi izravnaivala proizvodnjo s potrošnjo v konicah. Ne glede na to, ali 
bomo gradili z večjim tempom termocentrale ah hidrocentrale ali pa celo nukle- 
arno centralo, se bo ta problem postavljal z vso ostrino. Razmisliti bo treba 
o vseh tistih malih možnostih, ki jih imamo in v okviru tega se pripravlja 
tudi študija o centrali na Soči. Ne vem, ne bi upal decidirano reči, ali bo ta 
centrala uničila turizem na tem področju obstoja. V svetu so znani primeri, 
ko so akumulacije šele odprle možnosti za turizem, ponekod pa so bili tudi 
primeri, kjer so njegov razvoj zavrli. Da bi dobili več ali manj jasen odgovor 
na to vprašanje, je bila sprožena polemika v našem časopisju, ki se je končala 
brez določenega rezultata, pokazala pa je, da vprašanje ni tako preprosto, da 
bi lahko nanj odgovorili belo ali črno. Kot rečeno, drugi amandma bi lahko 
vključili, vendar s tem poudarjamo' že detajle. 

V zvezi s tretjim amandmajem, ki se glasi: »Nadaljevati je treba izgradnjo 
termocentral, oziroma toplarn in tako omogočiti kar najbolj racionalno izkori- 
ščanje zalog premoga, hkrati pa je treba posvetiti pozornost intenzivnim napo- 
rom za vključevanje novih energetskih virov (nafte in njenih derivatov zemelj- 
skega plina) v energetsko gospodarstvo SR Slovenije, v tesnejši povezavi s 
podobnimi napori v drugih jugoslovanskih republikah in v iskanju možnosti 
mednarodnega sodelovanja. Nadaljevati je treba s študijami in projektiranjem 
s področja nuklearne energije.« Mislim, da ta podpira politiko, s katero se vsi 
strinjamo. 

Dodal bi le to, kar je že rekel tovariš Dolinšek v zvezi s proučevanji iz- 
gradnje termocentrale, da gre pri tem za boljše izkoriščanje zalog premoga 
in da je za naše premoge nujno potrebno oplemenitenje. Zaenkrat poznamo 
dve možnosti oplemenitenja premoga, to je proizvodnja električne energije in 
proizvodnja plina. Obe možnosti imata določene prednosti, zato se je treba 
v specifičnih primerih odločiti za eno izmed obeh. Hkrati pa se zavedamo, da 
je treba v bodoče računati tudi z večjim vključevanjem nafte in njenih derivatov 
oziroma zemeljskega plina v energetsko potrošnjo. Moderno gospodarstvo' pa 
zahteva vsekakor drugačno strukturo potrošnje energije, kakor je naša in so 
zato v tej smeri storjeni tudi določeni ukrepi. Glede na to, kolikor nam je do 
danes znano, lahko rečemo, da na našem ozemlju ne moremo računati na takšne 
količine nafte niti plina, ki bi lahko bistveno spremenile našo energetsko 
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strukturo. Zbornica pa tudi Izvršni svet se je zato že vključil v študije o sode- 
lovanju pri preskrbi z nafto in njenimi derivati iz prekomorskih dežel. Lahko 
konkretno povem, ker to ni nikakršna tajnost, da se proučuje problem, kako 
bi se naše ozemlje, ki je tipično tranzitno, izkoristilo za to, da bi se preko njega 
speljal naftovod, po drugi zamisli pa plinovod iz prekomorskih dežel. S tem 
tranzitom bi lahko ustvarjali devizna sredstva, hkrati pa bi takšno tranzitno 
omrežje omogočalo ustrezno vključitev v izkoriščanje teh energetskih virov. 

Kaže, da obstojajo zelo ugodne možnosti glede na interes srednje Evrope 
za nafto iz Afrike in Azije. Najnovejše tehnične ugotovitve so pokazale, da je 
mogoče na tak način transportirati preko morja tudi plin in to najprej v teko- 
čem stanju, potem pa v plinskem stanju. Glede na to, da je začela obratovati 
takšna naprava, obstojajo realne možnosti, da se to tudi pri nas izvede. Povedati 
je treba seveda tudi, da to ni povezano samo z izredno težkimi tehnološkimi in 
finančnimi problemi, ampak da so tukaj še tudi drugi problemi. Mislim, da je 
treba dodati k problemom, o katerih je govoril tov. Vošnjak v zvezi s plinovodi 
in naftovodi predvsem pa plinovodi Holandske še to, da je odprto vprašanje 
lastninskih pravic v zvezi s plinovodi v ostalih državah izven Holandije. Kakor 
vidimo, je to težak problem v kapitalističnih državah kljub mednarodnemu 
kapitalu, v našem primeru bi pa to povzročilo še posebne dodatne probleme, 
ki jih je treba posebej proučiti in zavzeti do njih določeno stališče. Zato seveda 
ni mogoča kakršnakoli odločitev, dokler nimamo neke realne osno-ve. 

V zvezi s problemom ali naredimo dejansko zgodovinsko napako, ko gremo 
na uporabo našega premoga in ga oplemenjujemo', namesto da gremo na petro- 
kemijo, bi, tovariši, hotel reči k temu, kar je že rekel tov. Dolinšek, da je pro- 
blem v tem, da se naše življenje ne bo končalo leta 1970, ampak se bo intenzivno 
nadaljevalo tudi naprej. Potrebe po energiji pa se v osmih do desetih letih 
podvojijo in moramo zato v prihodnjih letih računati glede na naše zaloge pre- 
moga, na mnogo bolj intenzivno potrošnjo nafte, plina in tudi nuklearne ener- 
gije, kakor sedaj. To pomeni, da bi k oplemenitvi velenjskega premoga, s katero 
sedaj .računamo, morali pozneje dodati tudi večjo potrošnjo plina ali pa nafte. 
Torej eno ne izključuje drugega, ampak ga samo dopolnjuje, pri čemer gre 
za vprašanje časovnega obdobja, v katerem to lahko naredimo. Zadnje študije 
kažejo, če navežem na to, kar sem prej rekel, da bi se dala v naslednji fazi 
izvršiti sorazmerno ugodna kombinacija proizvodnje plina iz Velenja s preko- 
morskim plinom, ki bi ga v tekočem stanju pripeljali do pristanišča in pozneje 
združili v cevovodih z našim plinom. S tem bi se povečala varnost energetske 
osnove v celoti, bil bi na tej osnovi, mislim domačega plina, manjši devizni 
pritisk in končno ni izključeno, da bi v prihodnje eden od obeh virov lahko 
celo izpadel, oziroma da bi ga drugi v celoti zamenjal. 

No, pri vseh teh odločitvah je treba upoštevati, da v naši državi ni zadosti 
nafte in plina, da računamo z velikim povečanjem uvoza nafte že leta 1970 in 
da je problem, kako kriti v pogojih, ko bo naša država verjetno še dolgo časa 
imela težko devizno> situacijo, ta povečani uvoz nafte. To lahko krijemo samo1 na 
osnovi večjega dodatnega izvoza. Zato mislim, da ko govorim o izkoriščanju 
domačih virov, piri energetiki ne bi smeli in ne bi mogli govoriti o neki avtar- 
kiji. Hotel bi pa pri tem dodati, da je Jugoslavija znana kot država z izredno 
velikimi zalogami premoga, od katerih predstavljajo okoli 90 °/o nizkovredni 
ligniti in da obstaja problem, kako te nizkovredne premoge najbolj ekonomično 
vključiti v napredno gospodarstvo. Pri tem pa ne gre za avtarkijo, ampak gre 
enostavno za to, da surovinsko osnovo izkoristimo. Seveda, če bi imeli razvito 
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gospodarstvo in če bi razpolagali s presežkom deviznih sredstev, bi se verjetno 
lahko tudi odločili, da pustimo te ogromne zaloge premoga ležati in da se v ce- 
loti usmerimo na nafto in plin. V bistvu gre torej za širši problem, ne samo 
za tehnološki in ekonomski, ampak za dolgoročni problem celotne devizne bi- 
lance in celotne menjave z inozemstvom. 

Podoben primer je seveda tudi, ko govorimo o petrokemiji,, oziroma o kar- 
bokemiji. Mislim, da tudi tukaj ne gre za črno in belo. Res je, da se v svetu 
razvija moderna kemija, kjer so za to dani pogoji, v smeri petrokemije, ki za- 
hteva izredno velike instalacije in kompleksne naprave. V posameznih primerih 
kaže, da je takšen primer tudi v Velenju, da je ekonomsko upravičeno in celo 
zelo racionalno z obstoječo proizvodnjo premoga oziroma s predelavo premoga 
povezati tudi karbokemijo'. Na kratko naj omenim samo to, da bi za karbo- 
kemijo v Velenju izkoristili dober del plina CO2 in dušika, ki bi drugače šla 
v zrak in, da ta posrečena kombinacija, po računih, ki so jih naredili strokov- 
njaki, to opravičuje. S tem pa se nihče ni mislil zgodovinsko odločiti za karbo- 
kemijo namesto za petrokemijo. To ni bil namen tega, saj računamo, da bi bilo 
vsekakor potrebno, da se v okviru možnosti, o katerih sem prej govoril, pri- 
ključimo tudi na inozemske izvore nafte in plina, ki nudijo večje možnosti za 
razvoj prvič, kot energetska osnova in drugič, kot osnova za razvoj kemične 
industrije. 

Ce zaključim, tovariši, bi ta amandma tudi lahko vključili s tem, da mi je 
nekoliko nejasen tisti del, ki govori o tesnejšem sodelovanju s podobnimi napori 
v drugih jugoslovanskih republikah. Vsekakor zasluži vsako tesnejše sodelovanje 
podporo, vendar, če sem prav razumel, je bilo govora o nekem prevozu oziroma 
transportu nafte oziroma plina iz drugih republik preko naše republike v za- 
mejstvo. Ce je to osnova tega sodelovanja, potem bi izjavil, da to ni verjetno, 
ker kažejo analize, o katerih se razpravlja v okviru Zveznega izvršnega sveta, 
da naše zaloge plina in nafte ne bodo dovoljevale takega izvoza in da se računa 
na veliko povečanje uvoza nafte; pri domačem plinu pa se računa glede na sedaj 
znane zaloge edino na pokrivanje potreb po energiji in potrebe kemije v tistih 
rajonih, kjer se ta ležišča nahajajo. Če je pa tu mišljeno kakšno drugo tesnejše 
sodelovanje, potem je to vsekakor pozdraviti in bi bilo pravilno, da se ti pro- 
blemi skupno rešujejo. 

Predsednik Tine Remškar: Kot razumem, sprejema Izvršni svet vse 
te amandmaje, s tem, da se dopustijo redakcijske korekture. Prosim še pred- 
stavnika odbora za družbeni plan in finance, da se izjavi o amandmajih. 

Miran Košmelj: Tovariši poslanci! V imenu odbora za družbeni plan 
in finance izjavljam, da se strinjam z vsemi tremi amandmaji. To pa pomeni, 
da so postali sestavni del družbenega plana, ker je predstavnik Izvršnega sveta, 
kot sem razumel, z njimi soglasen. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim še poročevalca zakonodajno-prav- 
ne komisije, če ima kakšno pripombo. (Se strinja.) Hvala lepa. S tem ugotav- 
ljam, da so vsi trije amandmaji postali sestavni del družbenega plana. 

C predlogu družbenega plana bomo glasovali najprej po poglavjih, nato 
pa še v celoti. 

Dajem na glasovanje prvo poglavje: »Gospodarski in družbeni razvoj v 
letu 1964 in osnovni pogoji za razvoj v letu 1965.« Kdor je za, naj prosim dvigne 



18. seja 73 

roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Dajem na glasovanje drugo poglavje »Osnovni proporci gospodarskih gi- 
banj v letu 1965«. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje tretje poglavje »Naloge in usmeritev v proizvodnji«. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje četrto poglavje »Ekonomski odnosi s tujino.« Kdor 
je za, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je. kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje peto poglavje »Naloge in politika na področju osebne 
potrošnje, zaposlovanja in pospeševanja produktivnosti dela«. Kdor je za, naj 
prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje šesto poglavje »Družbene službe«. Kdor je za, naj 
prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje sedmo poglavje »Naloge na področju stanovanjske 
in komunalne graditve«. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Dajem na glasovanje osmo poglavje »Usmeritev sredstev SR Slovenije«. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

S tem ugotavljam, da je Republiški zbor izglasoval družbeni plan po po- 
sameznih poglavjih oziroma delih soglasno. 

Dajem na glasovanje predlog družbenega plana v celoti. Prosim, kdor je 
za to, da se predloženi družbeni plan z amandmaji sprejme, 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 družbenega 
plana SR Slovenije za leto 1965. 

Ugotoviti bomo še morali, če je tudi Gospodarski zbor sprejel amandmaje 
Republiškega zbora, o čemer bom zbor kasneje obvestil. 

Prekinjam sejo in predlagam, da bi jo nadaljevali popoldne ob 16.30. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.40 in se je nadaljevala ob 16.35.) 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo sejo Republiškega zbora 
in prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o posojilu republike za zagotovitev sredstev za ureditev 
obveznosti, nastalih z odpravo prispevka v družbene investicijske sklade. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. Kot svo- 
jega predstavnika je določil tovariša Rudija Čačinoviča. Predstavnik Izvršnega 
sveta je predlog zakona že ustno obrazložil. Predlog zakona je kot pristojni 
odbor obravnaval odbor za družbeni plan in finance in zakonodajno-pravna ko- 
misija. Odbor in komisija sta dala odboru pismeni poročili. Ali želita poroče- 
valca odbora oziroma komisije dati še tudi ustmeno obrazložitev? (Da.) Prosim. 
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Franc Klobučar : Želel bi opozoriti, da so med formulacijami amand- 
majev v našem poročilu in formulacijami v poročilu zakonodajno-pravne komi- 
sije določene razlike. Pri tem mislim na razlike v amandmaju, k naslovu, po- 
tem k 4. členu in k 8. členu. Ker ne gre za bistvene razlike, se v imenu odbora 
strinjam s formulacijami v poročilu zakonodajno-pravne komisije. 

Prav tako se v imenu odbora strinjam z amandmajem predstavnika Izvrš- 
nega sveta, da se v 7. členu drugi odstavek začne z besedama »Prva anuiteta . . .«. 

Predsednik Tine Remškar: Ali ima predstavnik zakonodajno-pravne 
komisije kakšne pripombe? (Ne.) Če nima, začenjam razpravo? Prosim, kdo 
želi besedo? Besedo ima Ivan Gorenc. 

Ivan Gorenc: Predlagam naslednji amandma k predloženemu zakonu 
o posojilu republike za zagotovitev sredstev za ureditev obveznosti, nastalih 
z odpravo prispevka v družbene investicijske sklade. 

Naslov zakona naj se dopolni: »in za nove investicije«, ker sem iz razlage, 
ki smo jo dopoldne slišali, prišel do zaključka, da tukaj niso samo obveznosti 
odpravljenega družbenega investicijskega sklada, ampak so tudi nove investicije. 

Nadalje predlagam, da se v 2. členu v četrti vrsti črta »15'%>« in nadomesti 
z »10 °/o«. To pa zato, ker smatram, da je razpolaganje z družbenimi sredstvi 
v času, ko smo vsi zelo na tesnem, zelo problematično, in ker smatram, da naj 
se omeji, enako kakor so se morale omejiti občine pri svoji investicijski potroš- 
nji, tudi republika. Zase smatram, da je mogoče stvari, ki bi jih naredili s 
sredstvi tega 15 %> posojila, omejiti, da se dajo raztegniti tudi na daljši rok 
ali pa za določen čas odložiti. Predvsem pa smatram, da odgovori predstavnikov 
Izvršnega sveta na izvajanje tovariša Vošnjaka glede energokemičnega kom- 
binata Velenje niso bili zadovoljivi. Nikjer namreč nisem zasledil ugovora 
proti temu, da je tona premoga že danes skoraj dvakrat dražja, kakor je pred- 
videno v elaboratu in da je cena energije na primer za železarno Jesenice na 
bazi mazuta že danes precej nižja od cene plina. 

Drugo, kar me moti pri vseh teh izvajanjih je, da izhajamo iz predpostavke, 
da hočemo modernejšo in bolj ekonomično obliko energije, hkrati pa negiramo 
najbolj ekonomično ■— nafto. Pri tem se opiramo na to, da imamo premog doma. 
Če to primerjamo z Angleži in Nemci, pa vidimo, da imajo oni tudi premog, 
samo ekonomiko spoštujejo drugače. Mislim, da smo popolnoma prezrli to dejstvo 
in milijarde, ki jih bomo vtaknili v to investicijo, kajti te lahko bolj smotrno 
in bolj ekonomično uporabimo kje drugje, kjer bodo več dale. 

Po izjavah, ki smo jih slišali, prihajam do zaključka, da to ni čisti nepo- 
sredni interes samih potrošnikov tega plina in da ni v skladu z njihovo čisto 
ekonomsko računico, za katero jih ni nihče vprašal, kako se izteka; ta računica 
se namreč izteka šele, če se cela republika odreče delu dohodka, ker je ener- 
gija šele takrat za potrošnike cenejša. Menim, da je to zamegljevanje realne 
ekonomske situacije. Zato menim, da so ta vprašanja važna in dokler nanje 
ne dobim zadovoljivega odgovora, predlagam, da se »15 °/o« spremeni v »10 °/o« 
in da se predvidena vlaganja v panogo iz tega naslova črtajo. 

Mislim, da nam more biti jasno med drugim tudi to, da če se danes odlo- 
čimo za to investicijo, da ne bomo združevali obvezno oziroma zahtevali ob- 
vezno posojilo samo letos, ampak da je pred nami še dolga vrsta let obveznega 
združevanja sredstev. 
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Predsednik Tine Remškar: Tovariša poslanca bi opozoril, kar je 
rekel, da ni zadovoljen z odgovorom predstavnika Izvršnega sveta na diskusijo 
tovariša Vošnjaka, da Izvršni svet ni dolžan dati odgovora, ker ne razprav- 
ljamo o konkretnem objektu, to je EKK Velenje. Toliko, da ne bi bilo ne- 
sporazuma. 

Prosim, kdo še želi besedo? Prosim. Tovariš inž. Ivo Pignar ima besedo. 

Inž. Ivo Pignar: Tovarišice in tovariši poslanci! V preteklem letu je bilo 
mnogo izrečenega, da se bo za gospodarske organizacije mnogo spremenilo, 
predvsem pa da bo ostalo gospodarskim organizacijam več sredstev. Peti kon- 
gres Zveze sindikatov, resolucija Zvezne skupščine in VIII. kongres Zveze 
komunistov so nedvomno nakazali potrebo po spremembi instrumentov delitve 
dohodka. Če pa pogledamo, kakšno je stanje daines, potem vidimo, pri čemer 
mislim predvsem na stanje na področju komune Tezno, da se ni prav nič spre- 
menilo na boljše in da je praktično vse ostalo pri starem. 

Zveza je zato1, da bi omogočila hitrejšo rast osebne potrošnje, predvidela 
v družbenem planu znižanje obsega realnih investicij za 3—4 °/o ter zmanjšala 
obseg tako važne investicije, kot je izgradnja Skopja in pomoč nerazvitim pod- 
ročjem. Kaže, da pa nižje teritorialne enote republike in občine ne nameravajo 
storiti isto, saj so s svojimi plani predvidele znižanje investicij samo za povpreč- 
no 0,7i0/o. V republiki pa predvidevamo zmanjšanje realnega obsega investicij 
samo za 1—2®/o. Ce pogledamo relacijo narodni dohodek—investicije—osebna 
potrošnja, tedaj vidimo, da lahko izvršimo premike v korist osebne potrošnje 
samo tako1, da zmanjšamo investicije. Da bo situacija bolj jasna, bi omenil, da 
se na primer predvideva dvig nominalnih osebnih dohodkov v letu 1965 za 28 °/ o, 
porast narodnega dohodka pa za približno 9,5 '%>. Iz tega jasno sledi, da bo mo- 
goče to realizirati samo z zmanjšanjem investicij, ker računa tudi republiški 
proračun za leto 1965 s 26 9/o večjimi sredstvi. V želji, da bi zmanjšala obseg 
investicij je na primer zveza odpravila prispevek v družbene investicijske sklade 
v višini 30 l0/o od bruto ustvarjenih sredstev skladov. Republike med njimi tudi 
naša, pa v nasprotju s tem, želijo uvesti 15% obvezno posojilo. S tem pa de- 
jansko ostajamo pri dosedanjem obsegu vseh investicij in odstopamo od spreje- 
tih stališč. 

Ne želim podrobneje razpravljati o upravičenosti obveznega 15!°/» posojila, 
saj je zveza njegovo uvedbo dopustila za kritje obveznosti iz ukinjenega druž- 
benega investicijskega sklada. Podatki kažejo, da znašajo te obveznosti v re- 
publiki samo okoli 5,4 milijarde, zapadle anuitete pa znašajo okoli 4 milijarde, 
tako bo ostalo okoli 12 milijard v republiki za razne druge investicije. Smatram, 
da je treba kritično obravnavati nesmotrne investicije v preteklem letu, pred- 
vsem nekatere negospodarske, kakor tudi potrebo po večjih vlaganjih v defici- 
tarna področja, to je v energetiko in bazično industrijo. Vidimo pa, da je od 
razpisanega posojila šlo malo sredstev prav za te investicije in da je program 
investicij praktično enak lanskoletnemu. Zato oporekam smotrnost uvedbi tega 
15'% obveznega posojila in naj ta sredstva raje ostanejo gospodarskim organi- 
zacijam, da bodo lahko s povečanimi sredstvi parirala tržišču ter zagotovila 
proizvajalcem take osebne dohodke, ki bodo v skladu z vloženim delom, z zvi- 
šanimi življenjskimi stroški, posebno pa v ustreznem razmerju z osebnimi do- 
hodki administracije in uprave. 

Jasno nam mora biti, da proizvodnja ne bo mogla zadostiti predvidenemu 
povečanju osebnih dohodkov, saj je januarska proizvodnja pod nivojem zad- 
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njega trimesečja lanskega leta, z repromateriali je slabo založena tako, da so 
ponekod morali celo ustaviti proizvodnjo, prav tako pa ni izgledov, da bi se 
občutno popravilo stanje v preskrbi z električno energijo. 

V skladu s tem predlagam naslednji amandma: V 2. členu zakona o poso- 
jilu republike za zagotovitev sredstev za ureditev obveznosti nastalih z odpravo 
prispevka v družbene investicijske sklade se za besedami v šesti vrsti ». .. po- 
slovni sklad« dodajo besede »po odbitku obveznosti« tako, da se 2. člen glasi: 
»Posojilo obvezno vpisujejo gospodarske in druge organizacije, ki so bile dolžne 
plačevati prispevek v družbene investicijske sklade po zakonu o prispevku v 
družbene investicijske sklade (Uradni list FLRJ, št. 8/61 in 52/61), v višini 15 fl/o 
sredstev, ki jih iz svojega čistega dohodka po zaključnem računu za leto 1964 
vložijo v poslovni sklad po odbitku obveznosti, v sklad skupne porabe in ne- 
obvezni d.el rezervnega sklada.-« 

S to dopolnitvijo bi dosegli, da bi se posojilo vplačalo le od razpoložljivih 
sredstev gospodarskih organizacij in ne bi plačale posojilo tudi od tistih sred- 
stev, ki jih dejansko nimajo, ker gredo za odplačilo anuitet. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) Ce ne 
želi nihče več razpravljati, prosim predstavnika Izvršnega sveta, da se izjavi 
o amandmajih. 

Rudi Cačinovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Kot predstavnik 
Izvršnega sveta se ne bi mogel strinjati s tem, da se spremeni naslov tega 
zakona, ker ta sredstva niso samo za kritje neposrednih obveznosti, sprejetih na 
račun predvidenih sredstev anuitet, ki naj bi se natekla v letu 1965, ampak 
gre tudi za kritje posredno sprejetih obveznosti republike na račun bodočega 
priliva v odpravljeni republiški družbeni investicijski sklad. Nadalje bi opozoril 
na to, da mi danes sklepamo o uvedbi 15%> obveznega posojila in ne razprav- 
ljamo o tem, koliko sredstev se bo namenilo za posamezne objekte. Razprav- 
ljamo torej o tem, koliko odstotkov posojila bi naj šlo za investicije v posameznih 
gospodarskih dejavnostih. 

V uvodni obrazložitvi sem navedel, koliko bi namenili za energetiko, koliko 
za kmetijstvo in koliko zia investicije v objekte ostalih panog. Posamezni objekti 
pa bodo še predmet obravnave pri bankah, ki bodo o konkretnih objektih raz- 
pravljale s stališča svojih kriterijev. Vprašanja investicij s področja negospodar- 
skih investicij, ki naj bi jih financiral sklad za negospodarske investicije, sem se 
prav tako že dotaknil, vendar bi rad omenil, da gre tukaj za investicije, o katerih 
je sklad že delno razpravljal in zato, da bi se iz tega sklada financiralo le 
investicije, ki so bile že sprejete. Danes je bil nekajkrat omenjen v tej zvezi 
Trg revolucije, za katerega so določene obveznosti že sprejete, ne glede na to 
ali se bo1 gradilo naprej. Vendar je to vprašanje, o katerem bo moral odločiti 
upravni odbor tega sklada, kakor tudi Skupščina, ki mora dati k trošenju sred- 
stev tega sklada svoje soglasje. Zato mislim, da ne bi bilo umestno, da bi raz- 
pravljali posebej o posameznih objektih, o katerih je govora, da bi se finan- 
cirah iz tega sklada. 

Z amandmajem tovariša predgovornika, k 2. členu predloga zakona se tudi 
ne bi mogel strinjati, ker ne moremo s tem zakonom individualizirati obveznosti 
gospodarskih organizacij. Pri tem pa pripominjam, da bi predstavljalo uvedeno 
15°/o obvezno posojilo za gospodarske organizacije le polovico poprejšnjih ob- 
veznosti za prispevke v družbene investicijske sklade in da ne gre za odvzem 
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sredstev, ampak za posojilo. Uvedba obveznega posojila je le prehodna rešitev, 
dokler ne bomo prišli do rešitev v sistemu, ki naj bi zagotovila sredstva za 
investicije, ki so širšega pomena, in katere ne morejo financirati same gospo- 
darske organizacije, posebno ne v tistih panogah, ki so iz objektivnih razlogov 
v neenakih pogojih gospodarjenja in zato ne morejo same financirati razširjene 
reprodukcije. Kolikor bi sprejeli amandma k 2. členu, bi pa to pomenilo indi- 
vidualiziran je obveznosti vplačila posojila po posameznih gospodarskih organi- 
zacijah glede na obveznosti, ki jih že imajo, hkrati pa to pomeni, da ne bi 
zbrali sredstva, ki jih pričakujemo za naložbe v področja, ki so bistvenega 
pomena za nadaljnji razvoj slovenskega gospodarstva. O problemih energetike, 
o katerih smo danes precej slišali, ne da bi posebej govoril, kvečjemu bi omenil, 
da smo glede naložb že v zamudi, ki bi se pa še povečale, če ne bi sprejeli take 
instrumente, ki bi nam pomagali letos vendarle to problematiko vsaj delno 
rešiti. Če ne bi sprejeli predlaganih instrumentov, mislim, da to tudi ne bi bilo 
v skladu z razpravo, ki smo jo danes slišali pri prejšnji točki dnevnega reda, 

Glede na vse omenjeno se ne morem strinjati niti s spremembo naslova 
zakona, ki ga imamo danes pred seboj, niti s spremembo drugega člena, ki jo 
je predlagal tovariš poslanec. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim predstavnika odbora za družbeni 
plan in finance, da pojasni svoje stališče k predlaganim amandmajem. 

Franc Klobučar: V imenu odbora za družbeni plan izjavljam, da se 
ne morem strinjati z amandmaji, ki so bili predlagani. Strinjam se z obrazlo- 
žitvijo in s stališči člana Izvršnega sveta. Dodajam pa, da smo se že s spre- 
jemom družbenega plana pri točki 53. »Usmeritev združenih sredstev« odločili 
za višino posojila in za usmeritev teh sredstev. Če bi sprejeli predlog za spre- 
membo osnove, od katere se bo vplačalo posojilo, potem seveda teh sredstev 
nič ni, tako je torej nemogoče pristati na ta amandma. 

Predsednik Tine Remškar: Hvala. Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Ima 
mogoče predstavnik zakonodajno-pravne komisije kakšno pripombo? (Nima.) 

Če nihče ne želi razpravljati, dajem amandmaje na glasovanje. Da jih 
ponovim: 

Amandma je bil k naslovu, da se ta dopolni z besedami »za nove investi- 
cije« in k 2. členu, da se spremeni 15l°/o v 10 "/o in da se za besedama ».. . po- 
slovni sklad« doda »po odbitku obveznosti«. 

Kdor je za te amandmaje, naj prosim dvigne roko. (Dva poslanca dvig- 
neta roko.) 

Rudi Burgar: Ker sta k 2. členu tega zakona predlagana dva amand- 
maja, predlagam, da se o njima glasuje ločeno. 

Predsednik Tine Remškar: Dobro, kdor je za prvi amandma, da se 
dopolni naslov z besedami »in za nove investicije«, naj prosim dvigne roko. 
(4 poslanci dvignejo roko.) Kdo je proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Kdo 
se je vzdržal? (4 poslanci dvignejo roko.) 

Kdor je za drugi amandma, da se v 2. členu 15'%> spremeni v 10 %, naj pro- 
sim dvigne roko. (6 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (Večina poslancev 
dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (5 poslancev dvigne roko.) 
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Kdor je za tretji amandma, da se v 2. členu za besedama »... poslovni 
sklad« doda »po odbitku obveznosti«, naj prosim dvigne roko. (4 poslanci dvig- 
nejo roko.) Kdo' je proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? 
(4 poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. 

Ugotavljam, da so predlagani amandmaji z veliko večino glasov odbiti. 
S tem zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Pro- 

sim, kdor je za predloženi zakon, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci dvignejo roko.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o posojilu re- 
publike za zagotovitev sredstev za ureditev obveznosti nastalih z odpravo pri- 
spevka v družbene investicijske sklade. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavanje 
in sklepanje o predlogu zakona o oblikovanju in uporabi sredstev za investicije 
v gospodarstvu. 

Ustno obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta smo že zjutraj poslušali. 
Predlog zakona, ki :ste ga prejeli v prečiščenem besedilu, sta obravnavala odbor 
za družbeni plan in finance in pa zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru 
predložila pismena poročila. Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije 
dati še ustno obrazložitev? (Da.) Besedo ima tovariš Klobučar. 

Franc Klobučar: Odbor za družbeni plan in finance je na skupni 
seji z odborom za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega 
zbora dne 17. februarja 1965 ponovno pregledal prečiščeno besedilo zakonskega 
predloga in ugotovil: 

1. da je drugi odstavek 3. člena za besedami »rok vrnitve« dopolniti z be- 
sedami »in obrestna mera«. 

2. da drugi odstavek 3. člena omejuje splošno gospodarsko banko pri do- 
deljevanju kreditov iz teh sredstev, ker ji onemogoča dajanje kreditov s kraj- 
šim rokom odplačila kot je 10 let in s tem onemogoča v večji meri uveljavljanje 
ekonomskih kriterijev v njenem poslovanju. Pri tem pa moramo tudi upošte- 
vati, da je banka že vezana po zakonu o posojilu republike za zagotovitev 
sredstev za ureditev obveznosti nastalih z odpravo prispevkov v družbene inve- 
sticijske sklade na 10-letno vrnitev teh sredstev gospodarskim organizacijam. 
Odbora sta zato sprejela amandma, da se besedilo 2. odstavka v 3. členu črta 
v celoti. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da 
se izjavi o predlaganih amandmajih odborov. (Se strinja.) Izvršni svet se strinja. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo. (Ne javi se nihče.) Če se nihče ne 
javlja, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Prosim, kdor je za 
predloženi zakon, naj 'dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o obli- 
kovanju in uporabi sredstev za investicije v gospodarstvu. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavanje 
in sklepanje o predlogu zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, 
davkov in taks. 
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Predlog zakona je že na dopoldanskem delu seje obrazložil predstavnik 
Izvršnega sveta Miran Cvenk. Predlog zakona sta obravnavala odbor za druž- 
beni plan in finance in zakonođajno-pravna komisija. Oba sta predložila zboru 
pismena poročila. Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati zboru še 
ustno obrazložitev? (Da.) Besedo ima tovariš Ivan Lužovec. 

Ivan Lužovec: Ker se besedila amandmajev k zakonu o uvedbi in 
stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks razlikujejo med seboj in to 
med amandmaji, ki jih je sprejela zakonodajno-pravna komisija in odbor za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora, izjavljam, 
da se strinjam z amandmaji, ki jih je dala zakonodajno-pravna komisija, s tem, 
da se pri 1. členu sprejme besedilo amandmaja zakonodajno-pravne komisije, 
ki se glasi: »doda se nov 4. a člen in v tem členu se beseda »odstopajo občinam«, 
nadomesti z besedo, kakor je v predlogu odbora za družbeni plan in finance 
pravilno rečeno »odstopijo občinam«. Strinjam se s popravkom 10. člena, ki ga 
predlaga zakonodajno-pravna komisija s tem, da se v tem členu črta nepotrebna 
besedica »in«. 

Predsednik Tine Remškar: Pričenjam razpravo. Kdo želi prosim 
besedo. (Ne javi se nihče.) Če nihče ne želi razpravljati, potem zaključujem 
razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, 
naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel 
predlog zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavanje 
in sklepanje o predlogu zakona o oprostitvi prispevka iz osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja delavcev v organizacijah jugoslovanskih železnic. 

Predlog zakona je na dopoldanski seji že obrazložil predstavnik Izvršnega 
sveta Rudi Čačinovič. Predlog zakona sta prav tako obravnavala odbor za druž- 
beni plan in finance kot pristojni odbor in zakonodajno-pravna komisija, ki 
sta predložila pismeni poročili. Ali želi predstavnik odbora oziroma komisije 
dati še ustno obrazložitev. (Ne.) Če ne želita, pričenjam razpravo. 

Prosim, kdo želi besedo? (Nihče.) Če nihče, zaključujem razpravo in dajem 
predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo> vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno, sprejel predlog zakona o opro- 
stitvi prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja delavcev v organi- 
zaciji jugoslovanskih železnic. 

S tem je dnevni red današnje seje zaključen in prekinjam sejo. Sejo bomo 
nadaljevali jutri ob 9. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.05 in se je nadaljevala 19. februarja ob 9.05 
skupno z Organizacij sko-političnim zborom.) 

Predsedujoči Tine Remškar: Tovariši in tovarišice. Pričenjam skup- 
no sejo' Republiškega in Organizacij sko-političnega zbora, na kateri bomo po- 
slušali obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta dr. Pavla Rozmana k pred- 
logu zakona o republiškem proračunu za leto 1965. 
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Dr. Pavle Rozman: Tovarišice, tovariši poslanci! Ko pričenjamo z 
obravnavo zakona o republiškem proračunu za leto 1965, je prav, da uvodoma 
ugotovimo dejstvo, da imamo tokrat opraviti s proračunom nove vrste, sestav- 
ljenim v smislu načel nove ustave in zakona o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti kot osnovnega, pravnega in finančnega instrumenta za uresničevanje 
samouprave in samostojnosti teh skupnosti ter za krepitev njihove materialne 
osnove. Pri predlaganem proračunu za leto 1965 ne gre samo za neke tehnične 
novosti in izboljšave, pomembnejša je njegova nova vsebina, ki je rezultat 
izvršenih ustavnih sprememb in ustavnih načel, in ki je prilagojena doseženi 
stopnji političnega in ekonomskega razvoja. 

Gre namreč za to, da proračuni zgubljajo dosedanjo vlogo neposrednega 
usmerjevalca sredstev za posamezne namene, temveč postajajo vse bolj osnovni 
instrument bilanciranja vseh dohodkov in izdatkov posamezne družbeno-poli- 
tične skupnosti. Na ta način se na enem mestu zbirajo in obravnavajo vsa 
sredstva splošne potrošnje —- izven sredstev socialnega zavarovanja —, kar 
omogoča kompleksen pregled nad temi sredstvi in omogoča njih usmerjanje. 
S tem postaja proračun hkrati tudi planski instrument, ki povsem konkretno 
določa materialno osnovo za realizacijo tistih ciljev, ki si jih družba postavlja, 
kar zlasti velja za področje družbenih služb. Kakor vam je znano, je tako po 
ustavi kakor tudi po zakonu o financiranju družbeno-političnih skupnosti pred- 
videno, da vsaka od teh skupnosti, občina, republika in zveza samostojno določi 
svoje dohodke iz virov, ki jih predvideva zakon. Samostojnost pri določanju 
dohodkov pa pojmuje zakon tako, da vsaka družbeno-politična skupnost od- 
loča o uvajanju posameznih dohodkov in določa njihovo višino. Tako je po 
zakonu o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks predvideno, 
da se od dohodkov, ki pripadajo SR Sloveniji alimentira republiški proračun 
le iz dveh vrst teh dohodkov, in sicer iz republiškega prispevka od osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja in iz republiškega prometnega davka od pro- 
meta blaga na drobno. Vsi ostali dohodki pa se v celoti odstopajo občinam. 
Tako določen način financiranja republiških potreb, ki je posledica novega 
načina in nove vsebine financiranja družbeno-političnih skupnosti, ima tudi 
svoj konkreten odraz v republiškem proračunu kot bilančnem instrumentu 
neposredno republiki pripadajočih dohodkov, ustvarjenih na njenem območju 
ter njihovega razporejanja na posamezne nosilce za pokrivanje izdatkov ozi- 
roma potreb, ki jih je dolžna financirati republika iz njej pripadajočih dohodkov. 

Bilančna vloga proračuna je torej prva temeljna značilnost letošnjega pro- 
računa v predlaganem zakonskem osnutku. S tem pa je neposredno povezana 
njegova druga, prav tako izredno pomembna značilnost, namreč da postaja 
proračun vse bolj tudi finančni instrument sistema samoupravljanja. To po- 
meni, da se povsod, kjer obstoja samoupravljanje ali vsaj določena stopnja 
samoupravljanja, s proračunom razdeljujejo sredstva na način, ki spoštuje 
samoupravne pravice nosilcev oziroma uporabnikov družbenih sredstev. Tako 
se na primer sredstva, ki so predvidena v proračunu za financiranje zavodov, 
ne določajo podrobno z navedbo namena uporabe. Ta podrobna navedba na- 
menske uporabe bo razvidna v pogodbi, ki jo bo sklenil pristojni organ s posa- 
meznim zavodom. Podobno je tudi z državnimi organi, kot samoupravnimi 
nosilci tistega dela družbenih sredstev, ki se jim dodeljujejo za njihovo redno 
dejavnost. To so osebni in materialni izdatki, namenjeni za izvrševanje funkcij, 
ki jih opravljajo državni organi na temelju zakonov. S tem je dana tem or- 
ganom materialna osnova za samoupravljanje predvsem na področju delitve 
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in usmeritve sredstev ter omogočena pravica delovnih skupnosti državnih orga- 
nov o uporabi teh sredstev. Tako imenovani funkcionalni izdatki pa so v ce- 
loti in po posameznih namenih zaenkrat predvideni še v proračunu. Omenim 
naj končno še tisto kategorijo samostojnih nosilcev oziroma uporabnikov re- 
publiških sredstev, kjer prihaja samoupravljanje najbolj do veljave in kjer je 
tudi materialni učinek najpomembnejši, to so skladi. Za republiške sklade, 
ki se oblikujejo iz proračunskih sredstev, je predvideno kar 42 °/» od skupnih 
sredstev republiškega proračuna. Ta podatek dovolj zgovorno pove, da je tudi 
na ta način dan pomemben del republiških sredstev v upravljanje po načelih 
družbenega samoupravljanja. Spričo vsega navedenega lahko torej upravičeno 
trdimo, da je letošnji republiški proračun dejansko v svojem pretežnem delu 
neposredni finančni instrument samoupravljanja na področju družbenih služb 
in uprave. Seveda pa nalaga tak značaj republiškega proračuna vsem samo- 
upravnim nosilcem družbenih sredstev veliko odgovornost, ki se mora polno 
odraziti v racionalni uporabi teh sredstev ter čimbo-lj smotrnem in učinkovitem 
opravljanju nalog, za katere so ta namenjena. 

To bi bili na kratko označeni dve osnovni vsebinski karakteristiki predloga 
republiškega proračuna za leto 1965. Pri nadaljnji obravnavi predloga prora- 
čuna pa tudi ne moremo mimo nekaterih drugih ugotovitev, ki bi nam lahko 
služile pri njegovi oceni. Predvsem je treba poudariti, da je s predloženim pro- 
računom za leto 1965 prišla do polne veljave težnja, da se v okviru danih 
možnosti zagotovi občinam čimvečja materialna osnova za financiranje nji- 
hovih potreb. To trditev podpira dejstvo, da se sredstva republiškega proračuna 
za potrebe, ki jih je republika financirala dosedaj, povečujejo nasproti letu 
1964, za 16 l0/o, sredstva občin pa za 25*Vo. Ta sorazmerno manjši tempo porasta 
republiškega proračuna ni posledica manjših potreb, saj so uporabniki prora- 
čunskih sredstev predlagali za kritje svojih nalog 20 milijard več kot pa znaša 
republiška kvota, pač pa je predviden manjši tempo rasti republiškega prora- 
čuna posledica zavestne omejitve republiške potrošnje na dejansko najnujnejše 
izdatke in je obenem tudi dokaz zavestne težnje, da bi v splošni delitvi ostalo 
čimveč sredstev za potrebe občin. 

V skladu s splošno politiko so v republiškem proračunu za leto 1965 
močno" poudarjene potrebe družbenih služb predvsem s področja šolstva, kul- 
ture in prosvete, da se na ta način proces ustvarjanja boljše materialne osnove 
teh področij, ki je bil zastavljen že z rebalansi republiškega proračuna za leto 
1964, nadaljuje tudi v letu 1965. 

Dovolite mi, da dam nekaj primerjalnih podatkov za to področje za raz- 
dobje zadnjih treh let. V letu 1963 je bilo dano za potrebe šolstva 5770 mili- 
jonov, v letu 1964 7900 milijonov, v predloženem predlogu proračuna za leto' 1965 
pa je predvideno 9900 milijonov dinarjev, izraženo v odstotkih znaša to pove- 
čanje nasproti 1963. letu 72,0/o. Za kulturo in prosveto' je bilo v letu 1963 uporab- 
ljeno 2970 milijonov, v 1964. letu 3770 milijonov, v predlogu proračuna za leto 
1965 pa se za te namene predvideva 4630 milijonov, kar pomeni nasproti letu 
1963 povečanje za 56 ,0/o. V strukturi proračunske potrošnje je v obsegu prora- 
čunskih sredstev odpadlo za družbene službe s področja. šolstva, kulture in pro- 
svete v 1963. letu 35,0/o, v 1965. letu pa že 39'%, kar tudi dovolj zgovorno kaže, 
da je bil dan poudarek tem panogam. Kljub tolikšnemu poudarku družbenim 
službam pa njihove želje še niso mogle biti v celoti izpolnjene. Predvidena 
sredstva pa vsekakor omogočajo izpolnitev njihovih temeljnih nalog, saj je 
temu področju v okviru možnosti odmerjeno, kar je največ bilo mogoče. Med 
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osnovne značilnosti letošnjega proračuna bi lahko nadalje uvrstili tudi težnjo, 
po maksimalni štednji in zahtevo po skrajni zaostritvi potrebe, da vsak nosilec 
sredstev s konkretnimi ukrepi zagotovi res kar najracionalnejšo porabo teh 
sredstev. Pri tem naj posebej opozorim na nujnost vsestranskega odkrivanja 
aktiviranja vseh notranjih rezerv, s katerimi lahko posamezni nosilci dodatno 
in v mnogih primerih občutno izboljšajo svoj materialni položaj. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Predlog proračuna, ki ga danes obravna- 
vamo, je rezultat večmesečnih priprav in razprav z zainteresiranimi činitelji. 

O predhodnih osnutkih so razpravljali odbori Izvršnega sveta in nekateri 
odbori Skupščine SR Slovenije ob sodelovanju neposrednih uporabnikov pro- 
računskih sredstev. Vse pripombe, ki so jih stavili neposredni uporabniki, so 
bile v kar največji možni meri upoštevane. Še zdaleč pa se ni bilo mogoče 
približati predlogom, saj bi po teh predlogih republiška proračunska potrošnja 
v letu 1965 morala znašati skupaj preko 57 milijard dinarjev. 

S predloženim proračunom so porazdeljena sredstva v višini 50 milijard 
504 milijone dinarjev. Ta sredstva so formirana iz 7,7 ®/o prispevka iz osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja, iz 2 %> davka od prometa na drobno in pa iz 
ostalih dohodkov, ki po svoji masi predstavljajo le neznaten del. 

Preden navedem nekatere značilnosti glede notranje delitve sredstev re- 
publiškega proračuna, je treba ugotoviti, da vsebuje znesek 50 milijard 504 mi- 
lijone tudi dopolnilna sredstva za občine in sredstva za financiranje okrajev 
v skupni višini 12 515 milijonov, tako da ostane za republiške potrebe le 37 mi- 
lijard 989 milijonov dinarjev. Ce pa od tega odštejemo še 1 °/o odvod v republi- 
ški rezervni sklad, to je 380 milijonov, znašajo dejansko1 razpoložljiva sredstva 
skupaj 37 609 milijonov dinarjev. 

V okviru tega ekspozeja se razumljivo ni mogoče spuščati v navajanje in 
pojasnjevanje posameznih razdelkov proračuna, zato bi se v nadaljevanju na 
kratko zadržal le pri dveh postavkah in to pri izdatkih za republiško upravo 
in zavode ter pri problematiki republiških skladov. 

Glede sredstev za redno dejavnost republiških organov in zavodov naj 
omenim, da so sredstva za operativne izdatke predvidena v glavnem v enaki 
višini kakor leta 1964, s čimer je dan kar največji poudarek na skrajnem var- 
čevanju. Sredstva za osebne dohodke, ki se v absolutnem znesku povečujejo 
za 1868 milijonov dinarjev, se ob upoštevanju sedanjih novoletnih nagrad v 
masi povečujejo le za 15%>. Če pa upoštevamo spremembe, ki so nastoipile 
med 1964. letom zaradi novih namestitev itd., pa le za 12 %. Na ta način tedaj 
že v samem proračunu niso mogla biti realizirana načela družbenega plana o 
povečanju osebnih dohodkov v letu 1965, zato se s temvecjo ostrino postavlja 
zahteva, da se z večjo produktivnostjo dela tudi v državni upravi doseže ustrez- 
no zvišanje osebnih dohodkov. To naj bi se doseglo s hitrejšim vključevanjem 
kadrov v državno upravo s primerno strokovno usposobljenostjo in vzporedno 
s postopno zamenjavo uslužbencev, ki za svoje naloge niso dovolj usposobljeni. 
Postopno zboljševanje kvalifikacijske strukture kadrov v državni upravi bi 
omogočilo na eni strani izboljšanje kvalitete dela, na drugi strani pa zmanj- 
šanje števila uslužbencev. Menimo, da bi se na ta način sedanje število usluž- 
bencev, ki opravljajo naloge iz dosedanje pristojnosti, lahko tekom leta znižalo 
za 10 »/o, kar bo omogočilo, da bi se sredstva za osebne dohodke pri ostalih 
uslužbencih ustrezno povečala. 

Med sredstvi, s katerimi razpolagajo republiški organi, so razmeroma vi- 
soko predvidena sredstva za tako imenovano pogodbeno dejavnost. Ta sredstva 
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so se nasproti letu 1964 povečala za 30,0/o, in to predvsem za dejavnosti na 
področju kulture in prosvete, urbanizma, raziskovalnega dela in visokega šol- 
stva ter kmetijstva. Že namen sredstev pove, da gre tu za financiranje na pod- 
lagi sklenjenih pogodb med dvema interesentoma, med republiškimi organi kot 
naročniki določenih del na eni strani ter izvrševalci prevzetih obveznosti, to je 
samostojnimi zavodi na drugi strani. 

Predloženi zakon o republiškem proračunu za leto 1965 predpisuje samo, 
da oba partnerja skleneta medsebojno pogodbo za določeni posel oziroma za 
določen program. Te določbe pa si ne bi smeli razlagati samo s čisto formalno- 
pravnega vidika, ampak predvsem iz njene vsebinske plati. Pogodbena dejavnost 
je ena izmed oblik izvrševanja funkcij republiških organov, za zavode pa 
predstavlja obliko samofinanciranja, z neposrednim ustvarjanjem lastnega do- 
hodka iz svojega dela. Zato je treba posebno pozornost posvetiti zlasti vsebini 
takih pogodb, to je presoji pomena in važnosti tako posameznih nalog, za katere 
se sklepajo pogodbe, kakor tudi pomena predloženega programa v celoti za 
razvoj in napredek na ustreznem področju. Dogovorjeno plačilo in izvršeno delo 
morata biti v medsebojnem sorazmerju ter v skladu z. ustavnim načelom nagra- 
jevanja po rezultatih dela. Obravnavanju pogodbene dejavnosti s te vsebinske 
strani bo treba v letošnjem in v prihodnjih letih posvetiti mnogo več pozornosti 
kakor doslej, to pa tembolj, ker se v letošnjem proračunu zahteva, da se v ta 
namen, kot je bilo že navedeno, določena sredstva povečajo1 za 30 '0/&. 

Za družbene organizacije so predvidena sredstva v višini 1108 milijonov, 
kar je za 21 °/o več kot lani. Ob delitvi teh sredstev bodo morali pristojni organi 
z vso odgovornostjo1 presojati utemeljenost potreb in zahtev posameznih organi- 
zacij. Treba bi bilo tudi uveljaviti načelo pogodbenega razmerja med organom 
in društvom oziroma organizacijo ter sredstva dodeljevati samo za njeno kon- 
kretno funkcionalno dejavnost, na kateri je zainteresirana družba. Republiški 
organi bi morali stalno spremljati, v kakšne namene se dodeljena sredstva 
uporabljajo' in v letnem računu dati skupščini konkretne podatke o uporabljenih 
sredstvih. Svoje redne administrativne izdatke pa bi morale organizacije kriti 
predvsem s članarinami. 

Sredstva za ostale posebne namene, za tako imenovane funkcionalne izdatke 
— so vpredlogu proračuna razčlenjena po posameznih organih in po namenih 
in jih zato ne bom podrobneje navajal. Pri financiranju nekaterih dejavnosti 
preko republiških skladov velja tudi v letošnjem proračunu enak sistem, kakor 
v preteklem letu. Vsa proračunska sredstva skladov se namreč formirajo preko 
proračuna tako, da so skladi udeleženi z določenim odstotkom na skupnih 
sredstvih republiškega proračuna. Za vse republiške sklade je predvideno v 
republiškem proračunu 15 868 milijonov proračunskih sredstev, kar pomeni 
31 ®/o od skupnih dohodkov republiškega proračuna v širšem smislu oziroma 
42 % od skupnih sredstev za republiške potrebe. Upravni odbori skladov so 
predložili svoje potrebe v mnogo višjem znesku in znaša razlika med pro- 
računskimi možnostmi in njihovimi predlogi blizu 18 milijard. Pripominjam 
pa, da bodo nekateri skladi razpolagli razen s proračunskimi sredstvi še s sred- 
stvi iz lastnih virov. Tako bodo imeli svoje lastne vire dohodkov za enkrat še: 
cestni sklad SRS od taks na motorna in vprežna vozila ter od dela prometnega 
davka in denarnih kazni, kar znaša približno milijardo dinarjev; sklad SRS za 
pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov — 20 °/o del od prodanih 
vstopnic, to je okoli 260 milijonov in vodni sklad SRS od odškodnin, ki jih 
plačujejo gospodarske organizacije in uporabo ali za izkoriščanje voda, 650 mili- 
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jonov. Ker pa proračunska in lastna sredstva cestnega sklada nikakor ne po- 
krivajo niti najnujnejših potreb s področja vzdrževanja cest in negospodarskih 
investicij, je v zakonu o proračunu za leto 1965 predlagano, da ta sklad lahko 
najame posojilo do višine 5 milijard, in sicer iz sredstev obveznega posojila 
gospodarskih organizacij in iz zveznih sredstev. Sklad za negospodarske inve- 
sticije pa lahko najame posojilo do višine 5300 milijonov, prav tako iz sredstev 
obveznega posojila gospodarskih organizacij in iz sredstev republiškega zavoda 
za socialno zavarovanje. 

Iz podanega poročila izhaja, da v okviru razpoložljivih proračunskih sred- 
stev ni bilo mogoče zadovoljiti predlogom vseh koristnikov. Menim, da že iz te 
ugotovitve sledi, da bo treba v letu 1965 kar najbolj varčevati pri vseh prora- 
čunskih izdatkih. Zato bi bilo prav, da se dejansko realizira omenjeno znižanje 
števila uslužbencev v republiški upravi. To bi najbrž moralo veljati tudi za 
veliko število samostojnih zavodov in inštitutov, prav tako pa tudi skladi ne 
bi smeli širiti svojega administrativnega aparata. Nasploh bi bilo treba odpraviti 
dvo- ali celo večtirno reševanje nalog oziroma problematike. Menim, da bi s 
primernim prizadevanjem in varčevanjem kljub dokaj omejenim sredstvom, 
čeprav seveda še vedno višjimi kot lani, lahko vendarle v znatni meri uresničili 
smernice zveznega in republiškega družbenega plana za leto 1965 glede našega 
družbenega in gospodarskega razvoja v tem letu in da lahko zlasti družbene 
službe napravijo določen napredek. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da na kraju navedem še eno vpra- 
šanje, ki bi ga želel v imenu Izvršnega sveta prikazati Skupščini, pri čemer 
gre za naslednje: 

Kakor je znano, je republika s posebnim predpisom v letu 1964 določila 
poseben dodatek za zaposlene borce. Sredstva za izplačilo tega dodatka so bila 
zagotovljena v republiškem proračunu za leto 1964. Za leto 1965 pa se je ob 
kalkulaciji sredstev za republiški proračun in občinske proračune predvidevalo, 
da bodo ta dodatek plačevale občine, za kar so pri občinah že tudi predvidena 
potrebna sredstva. Ze po predložitvi republiškega proračuna za leto 1965 pa se 
je pokazalo, da bi bilo vendarle ustrezneje, da bi nosila te stroške republika. 
Zato je Izvršni svet mnenja, da bi to obveznost tudi v letu 1965 financirala 
republika in s tem občine razbremenila te obveznosti. 

Na Izvršnem svetu je bilo dalje ugotovljeno, da bi bilo treba urediti tudi 
vprašanje polnega zdravstvenega zavarovanja kmetov, borcev NOV, ker ta 
kategorija borcev doslej še ne uživa teh pravic. Izvršni svet meni, da bi bilo 
prav, da bi tudi stroške polnega zdravstvenega varstva, to je stroške nad ob- 
segom, ki je kmetom-borcem zagotovljen po zakonu o zdravstvenem zavaro- 
vanju kmetijskih proizvajalcev v osnovnem varstvu, prevzel v svoje breme 
republiški proračun, čeprav je bilo tudi za te izdatke predvideno, da se krijejo 
iz občinskih proračunov. 

Izvršni svet bo pripravil za ureditev obeh navedenih vprašanj posebne pred- 
pise, da bi obveznosti, ki nastajajo iz teh dveh naslovov, bremenila sredstva 
republiškega proračuna. Računa se, da bodo znašala potrebna sredstva za oba 
omenjena namena okoli 500 milijonov dinarjev. 

Ker republiški proračun za leto 1965 ne vključuje omenjenih izdatkov, 
ker kot že omenjeno — niso bili predvideni ob predložitvi predloga republiškega 
proračuna, bo treba naknadno urediti vprašanje financiranja teh nalog. Izvršni 
svet namerava kriti začasno te nepredvidene potrebe iz republiške proračunske 
rezerve, kasneje pa, ko bodo znani bolj točni podatki o višini teh potreb, 
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pa bo treba zadevo reševati ali na račun prihrankov v republiškem proračunu, 
če se bo ta možnost pokazala, ali pa z najetjem posebnih sredstev, bodisi pri 
banki ali pri Republiškem zavodu za socialno zavarovanje. V tem primeru bi 
bilo treba vrniti kreditna sredstva iz republiškega proračuna za leto 1966, 
o čemer bo morala odločati Skupščina. 

Tovariš predsednik! Končno stavljam v imenu Izvršnega sveta amandma, 
ki se glasi: 

»V predlogu zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije, republi- 
škem proračunu za leto 1965 se črta 16. člen.« 

Predlog utemeljujem takole: Izvršnemu svetu kot predlagatelju zakona o 
proračunu je bilo ob sestavi predloga pred očmi določilo temeljnega zakona 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti, po katerem lahko le skupščina 
družbeno-politične skupnosti odloča o zadolževanju družbeno-političnih skup- 
nosti, vendar je smatral, da ne bi bilo protizakonito določilo, kakor ga vsebuje 
omenjeni 16. člen zakona o proračunu, po katerem bi bil Izvršni svet pooblaščen, 
da v imenu Socialistične republike Slovenije daje garancije za posojila, ki jih 
najemajo delovne organizacije in republiški skladi, vendar z omejitvijo do 
100 milijonov dinarjev v posameznem primeru in skupno do ene milijarde 
dinarjev v letu 1965. Motiv, da je Izvršni svet predlagal tak tekst, je bil izključno 
v tem, da pogosto nastopajo situacije, ko je treba nujno dati posamezne poro- 
štvene izjave in je težko čakati, da se v rednem postopku sprejme ustrezni 
sklep v Skupščini. Glede na to, da so določeni pomisleki glede pravilnosti in 
primernosti takega pooblastila, kakršnega predvideva 16. člen obravnavanega 
zakona in pa spričo dejstva, da so predlagano ureditev v zvezi z dajanjem 
garancij narekovali izključno razlogi praktične narave, predlagam v imenu Iz- 
vršnega sveta, da Skupščina ta amandma sprejme. 

Na podlagi dane obrazložitve in v zvezi s predloženim amandmajem pred- 
lagam v imenu Izvršnega sveta, da Skupščina sprejme proračun Socialistične 
republike Slovenije z omenjeno spremembo zakona o proračunu za leto 1965 v 
smislu amandmaja Izvršnega sveta, kakor tudi, da vzame na znanje predlagano 
ureditev izplačevanja dodatka za zaposlene borce in izdatkov za dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje kmetov-borcev. 

Predsedujoči Tine Remškar: Prosim še predstavnika Izvršnega sveta 
tovariša Mirana Cvenka, da da obrazložitev k predlogu zakona o določitvi do- 
polnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem. 

Miran Cvenk: Tovarišice in tovariši poslanci! Z obema zakonoma, 
o katerih razpravlja v teh dneh Skupščina SR Slovenije, to je z zakonom o 
uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks ter zakonom o dolo- 
čitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem, 
se končno konkretizira nov proračunski sistem, s katerim naj bi se v letu 1965 
financirale družbene službe v naši republiki. Delo, priprave in obravnave o 
tem so potekale ne le, odkar je ustava postavila načela novega sistema, temveč 
že odkar je razvoj začel preraščati dosedanji sistem. Končno sovpada uvajanje 
novega proračunskega sistema ■— z urejanjem problematike v naši ekonomiki 
nasploh, ki je bilo zlasti naglašeno na VIII. kongresu Zveze komunistov Jugo- 
slavije, pri čemer je tudi nov proračunski sistem sestavni del tega urejanja. 
Zato se postavlja pred vse družbeno-politične skupnosti dolžnost uvajanja ta- 
kega načina zbiranja dohodkov, ki upošteva zmogljivosti in zainteresiranost 
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občanov, kakor tudi tak način proračunske potrošnje, ki zagotavlja polno racio- 
nalnost in pogoje, ki so danim razmeram za družbene službe primerno najugod- 
nejši. Te so namreč sestavni del standarda občana in imajo tudi nasproti 
gospodarstvu važno vlogo. Pri tem ugotavljam, da bo v naši republiki leta 
1965 od vseh 141 milijard ustvarjenih proračunskih dohodkov ostalo za pro- 
račun družbeno-političnih skupnosti v republiki okoli 122 milijard. Ta sredstva 
bodo po ocenah za 19 °/o višja od onih v letu 1964. Postavlja se vprašanje, ali je 
tak porast spričo večjih potreb in nalog, ki stojijo pred nami, zadosten. V 
odgovor na to naj navedem, da je proračunska potrošnja v zadnjih letih hitreje 
naraščala, kot pa sta naraščala narodni dohodek oziroma družbeni proizvod. 
V letih od 1961 do 1964 je porastel narodni dohodek v naši republiki za 66 %, 
družbeni proizvod za 67 °/o, medtem ko so porasli v tem obdobju proračunski 
izdatki za 85 %. Sredstva, ki jih predvideva proračun za leto 1965, pa so za 
okoli 50 »/o večja od proračunskih sredstev v letu 1963. Tak nivo proračunskih 
sredstev v zadnjih letih ustvarja videz nesorazmernega vplivanja narodnega 
dohodka na proračunsko potrošnjo. To je pa le navidezno. Upoštevati moramo, 
da so se proračunska sredstva porabila pretežno za splošno potrošnjo, to je za 
šolstvo, za zdravstvo, za socialno varstvo in je bil le majhen delež namenjen 
za potrebe uprave. V letu 1964 je bilo za splošno potrošnjo v Sloveniji uporab- 
ljeno 80 fl/o vseh proračunskih sredstev, znano pa je, da se s temi sredstvi lahko 
krijejo le najosnovnejše potrebe, ter da so pri tem družbene službe zaostajale 
za ostalimi panogami. Sodim, da je treba v letu 1965 pri delitvi proračunskih 
sredstev družbeno-političnih skupnosti najizraziteje obravnavati vprašanje šol- 
stva, socialnega varstva, zlasti pa borcev iz NOV. Iz te smeri smo s posebno 
pozornostjo opazovali možnosti, ki se Tcažejo pri posameznih občinah za obliko- 
vanje njihovih proračunov v letu 1965. V tem smislu se je tudi pri individualnih 
razgovorih z občinami obravnavalo vprašanje dopolnilnih sredstev tam, kjer 
ne bi mogle občine z lastnimi sredstvi zadostiti potrebam, ki so pravica ob- 
čanov. Hkrati naj ugotovim, da kažejo oblikovanja proračunov v Sloveniji mož- 
nosti, da bodo sredstva občin lahko narasla v letu 1965 za 25 °/o, sredstva 
republike, vključno s sredstvi, ki so potrebna za financiranje okrajev, pa za 9 %>. 

S tem je izveden napor za racionalno in med dejavnostmi skrbno preteh- 
tano proračunsko potrošnjo v korist občin, na katere se ne le prenaša težišče, 
nalog, temveč zato, ker je postala proračunska potrošnja za občana vse bolj 
pomembna, na katero naj bi vplival občan neposredneje, tako pri ustvarjanju, 
kakor tudi pri razdelitvi in porabi sredstev. 

V okoli 80 milijardah, kolikor bodo znašali proračuni občin na območju 
Slovenije, je tudi 6800 milijonov dopolnilnih sredstev in 2 milijardi investicij- 
skih sredstev za osnovno šolstvo. Ta dopolnilna sredstva naj se po predlogu 
razdeli 37 občinam, število teh občin je sorazmerno visoko, na kar vpliva pred- 
vsem večja udeležba na proračunskih dohodkih republike. Glede na decentra- 
lizacijo sredstev gospodarstva je ta udeležba v naši republiki večja za okoli 
50 milijard. Za kritje svojih potreb pa je federacija zajela v proračunih za 
9 milijard več sredstev. Pomembna sprostitev sredstev v gospodarstvu in sočasno 
zmanjšanje zajemanja prispevkov za proračun je ukrep federacije v cilju stabi- 
lizacije. Kolikor bi dodatna sredstva federacije za proračunsko potrošnjo 
ostala v republiki, to se pravi, za potrebe občin, bi bilo tedaj število občin, 
ki bi jim bila potrebna dopolnilna sredstva, znatno manjše. 

Okoli 75 odstotkov proračunskih sredstev se v letu 1965 ustvarja iz pri- 
spevka na osebni dohodek iz delovnega razmerja. Kljub drugačnim težnjam 
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nekaterih občin pa naj bi ta prispevek oziroma skupna stopnja prispevka iz 
osebnih dohodkov ne znašala več kot 17 in pol odstotka. To je nekaj več, kot 
pa so znašali prispevki iz osebnih dohodkov v letu 1964. Prekoračitev tega 
odstotka ima seveda predvsem fiskalni pomen in ni v skladu s politiko, kakršno 
se postavlja pred našo ekonomiko. Zvišanje te stopnje pomeni obenem tudi 
zviševanje dajatev za socialno zavarovanje. To pa pomeni za gospodarske orga- 
nizacije manj sredstev za sklade in povzroča pri mnogih resne težave, ki bi 
zaradi tega mestoma povzročilo celo latentno zvišanje cen. Vse to ne more biti 
v skladu z našo politiko v odnosu do gospodarskih organizacij, niti z napori za 
standard našega občana. Hkrati se je v mnogih primerih pokazalo, da ima samo 
gospodarstvo veliko razumevanje za potrebe družbenih služb, saj združuje ne- 
šteto gospodarskih organizacij, ki seveda to zmorejo in ki črpajo ta sredstva 
iz skladov skupne porabe, zlasti za investicije v šolstvo, otroško varstvo, komu- 
nalno gospodarstvo in drugod. Zavedajo se, da dejavnost družbenih služb zado- 
voljuje potrebe njihovih delavcev, kar obenem pozitivno vpliva na dejavnost 
gospodarskih organizacij, posebej pa še na storilnost dela. 

Drugi proračunski dohodek, ki ga je treba omeniti, je prometni davek od 
prodaje na drobno. Po predvidevanih dohodkih menimo, da se v letu 1965 ta 
davek lahko zviša za 1 »/», to je od 5 na 6%». Za tako zvišanje obstoje pogoji 
zlasti v tem, da je federacija zvišala svoj splošni prometni davek za 1 °/o in torej 
za zvišanje višjega davka v naslednjem razdobju ne bi bilo opravičila. Poleg 
tega menimo, da omenjeno povečanje odstotka tega davka ne bi smelo biti na 
vse proizvode linearno. Povečani odstotek naj bi se ne uvajal na tiste pro- 
izvode, ki so za življenje pomembnejši. 

Dovolite mi, da se v razpravi dotaknem tistih dopolnih sredstev, ki naj jih 
prizna Skupščina tistim občinam, ki z lastnimi sredstvi ne morejo kriti v dose- 
danjih pogojih potreb svojih družbenih služb. Ze pri sprejemu republiškega 
zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji smo ugo- 
tavljali, da kriterija delitve po prebivalcih, ki lahko služi pri dopolnjevanju 
sredstev nerazvitih republik, pri občinah nismo mogli uporabiti, zato smo se 
odločili, naj se pri dopolnjevanju proračunskih sredstev ustrezno upošteva do- 
sežen nivo družbenega in kulturnega razvoja v občini, ali da je treba upoštevati 
tudi gospodarsko, socialno in geografsko strukturo občine in podobno. Tako 
zasnovano dopolnjevanje sredstev občinam seveda ne pomeni nekega avtoma- 
tizma ali šablone. Spričo raznolikosti v dosedanjem financiranju je za sedaj 
to edini način in kriterij, po katerem se lahko sredstva dopolnjujejo. Razum- 
ljivo je, da se je bilo treba poslužiti primerjav pri taki računski delitvi, ki so 
dale končno višino sredstev za vsako posamezno dopolnitev. Pri teh primerjavah 
ni bilo mogoče postaviti fiksnih kriterijev, kajti v tem primeru bi morali pri 
vsaki občini odstopati od zastavljenih kriterijev. Tako je izdelan predlog na 
eni strani po enotnih stopnjah na dohodek iz delovnega razmerja in na promet 
od prodaje na drobno, na drugi strani pa se je upoštevalo sedanje stanje pro- 
računske potrošnje glede na stroške za posameznega učenca, socialne podpore 
po številu podpirancev, glede na strukturo posamezne občine, proračunske iz- 
datke v celoti, kakor posameznih dejavnosti, kakor tudi glede dosedanjih nor- 
malnih obveznosti, garancij iz posojil, in še druge objektivne posebnosti. Na 
osnovi tega so predlagana odstopanja republiškega proračunskega dohodka 
občinam kot dopolnilna sredstva, ki zagotavljajo občinam primerno vzdrže- 
vanje njihovih družbenih služb že v letu 1965, zlasti pa zagotavljajo boljšo 
ureditev šolstva, socialnega varstva, predvsem pa priznavalnin borcem. Pre- 
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pričan sem, da oba predlagana zakona omogočata v občinah tako oblikovanje 
proračunskih sredstev, ki bo omogočilo razpoložljivim sredstvom primerno in 
objektivno financiranje občinskih potreb vseh občin v naši republiki. Menim, • 
da smo z novim proračunskim sistemom šele pričeli, da torej sistem prora- 
čunskega financiranja s tem še ne more biti dokončen in zaključen. Med letom 
1965 bo treba še temeljiteje zasledovati dogajanja v družbenih službah in pogoje 
proračunske potrošnje. 

Poudaril bi, da so s tem predlogom z gotovostjo storjeni novi koraki v 
politiki ustvarjanja pogojev za enotnejšo in objektivnejšo proračunsko po- 
trošnjo. Tovarišice in tovariši poslanci, prosim, da po razpravi predložena 
zakona sprejmete. 

Predsedujoči Tine Remškar : Slišali smo obrazložitve predstavnikov 
Izvršnega sveta. S tem je skupna seja zaključena.. Ločeni seji obeh zborov se 
bosta nadaljevali takoj. 

(Skupna seja je bila zaključena ob 9.45. Seja Republiškega zbora se je 
nadaljevala ob 9.47.) 

Nadaljujemo 18. sejo Republiškega zbora Skupščine Socialistične republike 
Slovenije in prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na obravnavanje 
in sklepanje o predlogu zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije 
za leto 1965. 

Obrazložitev predstavnika Izvršnega sveta smo že slišali. Predlog zakona 
je obravnaval odbor za proračun, kot pristojni odbor in zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta oba predložila zboru pismeni poročili. Predlog zakona o prora- 
čunu Socialistične republike Slovenije za leto 1965 sta obravnavala tudi So- 
cialno-zdravstveni zbor in Prosvetno-kulturni zbor, ki sta dala k predlogu za- 
kona pismena mnenja. Ker Prosvetno-kulturni zbor predlaga, da se spremeni 
besedilo 4. člena, prosim poročevalca odbora za proračun, da sporoči stališča 
odbora k temu predlogu in da po potrebi da k predlogu zakona še ustno 
poročilo. 

Tone Fajfar: Tovarišice in tovariši! Slišali smo obrazložitve obeh repu- 
bliških sekretarjev, ki sta odgovorna za predložene zakonske predloge. Želel 
pa bi v imenu odbora za proračun in tudi v svojem imenu nekatere probleme 
še posebej poudariti. 

Proračun za leto 1965 in delitev sredstev med občinami in republiko je 
treba obravnavati z vidika obsega vseh razpoložljivih proračunskih sredstev, 
koliko bomo teh sredstev ustvarili na območju republike, pri čemer predvide- 
vamo, da bo teh samo 141 milijard dinarjev, da« je že izločeno< 18 787 milijonov 
za potrebe federacije in da ostane občinam in republiki vsega skupaj okoli 
122 milijard. Občine bi razpolagale po tej delitvi, kot je predlagano, z nekaj 
čez 80 milijard, republika pa z okoli 27 milijardami. Okraji nimajo več nobene 
posebne samostojne vloge, ker bo republika začasno financirala preostale nji- 
hove dejavnosti, ki še niso bile prenesene ali na republiko ali na občine. Repu- 
blika, kot smo slišali iz poročila tovariša Rozmana, je izkazala svojih potreb 
za okoli 56 milijard. To je bilo poudarjeno zaradi tega, ker je za nas predvsem 
zanimiva in najbolj pereča delitev proračunskih sredstev med občinami in 
republiko. Problem republiških subvencij je dostikrat, kakor smo brali v zad- 
njem času v dnevnem časopisju in kar je tudi razvideno iz nekaterih pritožb 
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občinskih skupščin, ki smo jih prejeli v Skupščini, razburjal posamezne razvite 
kot tudi nerazvite občine. Razvite občine menijo, da se jim premalo pušča, 
oziroma jemlje preveč sredstev v korist nerazvitih občin; tiste občine, ki so pa 
pod splošnim nivojem oziroma izpod.eksistenčnega minimuma, pa v glavnem 
izražajo svoje nezadovoljstvo na ta način, ko dokazujejo, da so njihove potrebe 
v veliko premajhni meri pokrite. Napravili smo izračune, ki kažejo zelo 
zanimive podatke. Z novo delitvijo, predvsem pa z novim proračunskim siste- 
mom se je situacija zelo spremenila nasproti prejšnjim sistemom, ki so se dopol- 
njevali skozi dolga leta in imeli za posledico, da niso bili proračuni posameznih 
občin samo rezultat nekih objektivnih odnosov na njihovem območju, ampak 
so bili rezultat raznovrstnih vplivov, ki so z leti pripomogli do tega, da so bili 
lanski proračuni še polni nesorazmerij. Za nekatere občine, tako za nerazvite 
ali pa za enako razvite, je bilo dostikrat odločilno že to, v katerem okraju se je 
nahajala neka občina, kar je močno vplivalo na njen proračun. Recimo, med 
neko sorazmerno manj razvito občino v razvitem okraju, kot je bil to svoj čas 
kranjski okraj, ali pa med enako občino v celjskem okraju, je bila zelo velika 
razlika v njenih proračunskih sredstvih, ker je bogatejši okraj lahko zlahka 
zadovoljil potrebe takih občin, medtem ko so v okraju, ki je imel veliko neraz- 
vitega področja, bili seveda ti odnosi dosti bolj neugodni za te občine. 

Ce primerjamo realizacijo proračunov za leto 1964 v posameznih občinah 
s predvidevanji oziroma izračunom za leto 1965, dobimo nekatere zelo zanimive 
podatke. Naštel bi nekaj podatkov, ker mislim, da so nam potrebni za ilustra- 
cijo in za odgovor na mnoge pritožbe v sedanji delitvi proračunskih sredstev. 
Ce bi ostale občine brez dotacij za leto 1965, potem bi bil odnos v občinskih 
proračunih leta 1965 nasproti leta 1964 takle: občina Laško bi imela 101% 
povečanja, občina Sevnica bi imela samo 77 °/o sredstev nasproti 1964. letu, 
občina Konjice samo 95%, občina Šentjur samo 79 %>, občina Ajdovščina 93 °/o, 
občina Idrija 87°/», občina Bistrica 87 %, občina Izola 98 %, občina Nova Gorica 
91%, občina Piran 84%, občina Tolmin 57%, občina Črnomelj 64%, občina 
Litija 87%, občina Metlika samo 53 %>, občina Trebnje 85%, občina Radgona 
89 %, občina Lenart 89 %, občina Lendava 86 %, občina Ljutomer 89 % itd. Z 
letošnjimi predvidenimi dotacijami pa bi občinski proračuni izgledali takole: 
občina Laško bi imela 119%, občina Sevnica 117 %, občina Ajdovščina 131%, 
občina Bistrica 136%, občina Črnomelj 123%, občina Litija 121%, občina 
Metlika 132%., občina Trebnje 126% povečanja sredstev itd. Proračuni tistih 
občin, ki bodo dobile dotacijo, ne bodo presegli republiškega povprečja v višini 
25 %, kolikor se bodo> v tem povprečju povečala sredstva v letošnjem letu. 

Z delitvijo, ki jo predlagamo za leto 1965, razvite občine ne bodo tako slabo 
prišle skozi kot to nekatere trdijo. Izjema so samo nekatere občine, ki so nekje 
na meji samofinanciranja oziroma niso prišle v poštev za dotacijo in ki krijejo 
vsaj osnovne proračunske potrebe. Tako bodo na primer posamezne občine 
povečale svoj proračun v letu 1965 nasproti letu 1964 takole (indeks 1965 na- 
sproti 1964): Celje 146, Žalec 135, Koper 112, Domžale 122, Jesenice 112, Kam- 
nik 111, Kranj 127, Ljubljana-Bežigrad 120, Center 134, Moste 121, Šiška 121, 
Vič 128, Radovljica ■— ki se je pritožila zoper to delitev — 108, Trbovlje 135, 
Tržič 125, Maribor-Center 131, Maribor-Tabor 123, Maribor-Tezno 122 itd. Iz 
tega je videti, da presega dobršen del razvitih občin republiško povprečje tudi 
po tej delitvi, ki jim določena sredstva vsaj teoretsko odvzema in jih daje 
nerazvitim občinam. Zelo zanimive podatke in zaključke pa bi dobili, če bi 
delitev proračunskih sredstev spremenili in povečali le-te samo za 1 %. Ne 
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strinjam se s tovarišem Cvenkom, ki meni, da bi občine dosti pridobile pri 
proračunskih sredstvih, če bi federacija 1 !0/o proračunskih dohodkov prepustila 
občinam v korist. Naši podatki kažejo, da bi tudi v tem primeru imeli na spisku 
za dotacije vseh 37 občin, tako kot sedaj. S tem bi sicer občine pridobile šest 
milijard. Ta sredsfva pa se ne bi delila enakomerno med vse občine, ampak 
bi razvite občine pridobile 2Js sredstev, to je preko 4 milijarde, okoli 2 milijardi 
pa bi odpadlo 37 občinam. Na ta način bi bile občine v enaki situaciji kot so 
danes, oziroma bi bile v nekem smislu še v dosti slabšem položaju, če bi občine 
dobile še omenjeni odstotek, potem bi se sredstva občin zelo povečala. Celje bi 
dobilo nasproti 1964. letu 60% večja sredstva, Velenje 57%, Žalec 46%, 
Kranj 37 %, Ljubljana-Center 41 %, Ljubljana-Vič-Rudnik 41 %, Trbovlje 49 %, 
Tržič 38%, ki se je tudi pritožil na predlagano delitev, Maribor-Center 41%, 
Ravne 42 % itd. V glavnem bi bile vse te občine visoko nad republiškim pov- 
prečjem, ki znaša sedaj 25% povečanja sredstev nasproti letu 1964. V tem pri- 
meru bi bila občinam potrebna dopolnilna sredstva v znesku 5 440 milijonov. 
Ker pa bi razvite občine dobile še poleg tega 4 030 milijonov, pomeni, da 
bi morala republika, če bi hotela zagotoviti tem 37 občinam tako dotacijo, kot 
jo imajo danes, izločiti iz republiškega proračuna okoli 9 milijard dinarjev. Taki 
premiki bi nastali v primeru povečanja enega odstotka prispevka na osebne 
dohodke v korist občin. 

Tovariši in tovarišice poslanci! Opozoril bi še na nekatere pomembne vire 
financiranja občinskih potreb, zlasti na to, kar bodo zdaj dobile občine, kot 
na primer 2 milijardi kreditnih sredstev za financiranje osnovnega šolstva, 
nadalje, da se bo tudi dober del sredstev, ki so izkazana v republiških skladih, 
porabil na območju občin. Tako se bodo na primer sredstva republiškega sta- 
novanjskega sklada, šolskega in deloma tudi cestnega sklada in sklada za nego- 
spodarske investicije, ki jih danes še klasificiramo kot republiška sredstva, 
porabila, čeprav v glavnem neenakomerno' pa vendar kot dobršen del sredstev 
za investicije na območju naših občin. 

Lahko se torej vprašamo, zakaj je pravzaprav predlagana delitev povzročila 
dokaj nezadovoljstva pri mnogih, lahko rečemo skoraj pri vseh občinah, pa tudi 
v republiki. Tovariš Rozman nam je povedal, da so naše republiške ustanove 
pričakovale 20 milijard sredstev več, kot so pa dejansko dobile. Tako tudi re- 
publiške ustanove oziroma dejavnosti niso zadovoljne s tem proračunom, ker 
seveda še zdaleč ne zadovoljujejo vseh njihovih potreb, oziroma želja. Časopisi 
so prinašali razne intervjuje s predstavniki občinskih skupščin, kjer napadajo 
osnovno delitev proračunskih sredstev, drugi spet zahtevajo predvsem večja 
dopolnilna sredstva, češ da to, kar jim danes republika odmerja, nikakor ne 
bo zadostovalo za njihove potrebe. Pri teh ugovorih me moti to, da skoraj vsak, 
ki se pritožuje, prihaja z neko grožnjo oziroma izraža bojazen, da bo šolstvo 
prikrajšano, da bodo borci prizadeti in tako naprej; nismo še slišali, da bi kdor- 
koli od teh rekel, da bo administracija v nevarnosti ali kaj podobnega. To je zelo 
značilno in kaže na to, kakšen odnos imamo še vedno do proračunske potrošnje. 
Ti novi odnosi, v katerih se danes nahajamo, vnašajo močne kvalitetne spre- 
membe in zahtevajo jasno preorientacijo, da bomo v bodoče proračunsko po- 
trošnjo prilagajali absolutno samo okvirom svojih proračunskih dohodkov, da 
je dohodek tista osnova, ki je že danes postala objektivno merilo pri usklaje- 
vanju proračunov v naših občinah; da to ni več zgolj potrošnja, in da proračun 
ni več akt za uresničevanje vsemogočih želja in načinov, preko katerih so po- 
samezne občine prihajale do raznih sredstev, ampak da dobiva dohodek odlo- 
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čilno moč pri nadaljnjem razvijanju našega proračunskega sistema, predvsem 
v občinah in tudi v republiki. Nekaterim proračunskim dohodkom je že z za- 
konom objektivno določena njihova višina, drugi vrsti dohodkov pa občine 
samostojno določajo njihovo višino. Vendar so občine prisiljene, da imajo 
tudi do teh dohodkov zelo realističen odnos. Vzemimo samo za primer davek 
na dohodek od obrti, ki je prejšnja leta povzročil v znatni meri upadanje te 
dejavnosti in obenem tudi potencialno stalno nižal proračunske oziroma davčne 
dohodke naših občin, ker je bilo število obrti zmerom manjše in ker je tudi 
preostala obrt bila zaradi velikih progresivnih bremen omejena v želji, da 
čimveč proizvaja. Na tem področju bodo občine morale voditi tako realistično 
politiko, da bodo tudi pri tistih dohodkih, ki jim popolnoma samostojno odrejajo 
njihovo višino, imele take prijeme, ki jim pri nadaljnjem razvoju njihovega 
gospodarstva ne bi škodovali. 

Prav tako menim, da bo nujno treba, kar sta že predgovornika poudarila, 
v bodoče varčevati na vseh področjih. 

Pri tem bi omenil, da je v republiškem proračunu princip varčevanja že 
marsikje prišel močno do izraza. Operativne izdatke predvideva proračun na 
lanski višini, kljub temu, da nam je znano, kako so porastle cene pri material- 
nih izdatkih in mislim, da je treba prav tako pri občinah kot pri republiki 
začeti s temeljitim in smotrnim varčevanjem, zlasti s kvalitetno izboljšavo 
administracije, ki je je dostikrat mnogo preveč oziroma preveč nekvalitetne. 
Možno je tudi, da bomo pri realizaciji proračuna za leto 1965 prihranili tudi 
pri sredstvih, ki so namenjena za potrebe okrajev. 

Iz dodatnih predlogov tovariša Rozmana smo slišali, da nam bo prišel prav 
vsak dinar, da bomo lahko uredili vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z borci 
in podobno. Na ta način bi lahko pridobili določene možnosti ob pogoju, da 
bi na vseh področjih, kjerkoli trosimo sredstva, varčevali in s skrajno razum- 
nost j o obravnavali razne izdatke in želje, ki se, kot smo videli, ravno v pri- 
tožbah posameznih občin pojavljajo. 

Skupščina je tako prejela pritožbe nekaterih občin. Novo mesto predlaga 
zvišanje dotacije na 524 milijonov namesto sedanjih 150 milijonov, občina Treb- 
nje predlaga 570 namesto sedanjih 205 milijonov, pri tem pa navaja, da ima 
občina velike obveznosti za plačilo anuitet za investicijske kredite v zdravstvu, 
ki jih je dobila pod zelo neugodnimi pogoji. Menim, da za take obveznosti, 
ki presegajo normalne pogoje in dolžnosti, ki jih nalaga zakon republiki, ni več 
naloga republike, da krije take izdatke, ampak je stvar teh občin samih, da 
najdejo ustrezne rešitve. Občina naj si prizadeva, da se krediti take vrste spre- 
menijo v bolj kvalitetne kredite, z lažjimi pogoji itd. To« je seveda stvar na- 
daljnjih naporov občine in — kot smo slišali — tudi našega Republiškega sekre- 
tariata za finance, ki bo pomagal take probleme reševati ne s sredstvi, ampak 
z ukrepi, ki naj bi olajšali položaj takih občin. 

Občina Kranj meni, da nujno potrebuje vsaj 3500 milijonov proračunskih 
sredstev, namesto dosedanjih 3 milijarde. Če bi lahko ugodili pritožbi občine 
Kranj, potem bi morala dati republika tej občini dopolnilnih sredstev v višini 
dveh odstotkov prispevka iz osebnega dohodka. 1 °/o prispevkov iz osebnega 
dohodka znaša v kranjski občini 249 milijonov. 

Občina Kočevje je tudi prosila za dodatno dotacijo. Ugotovljeno pa je, 
da temelji njena pritožba na zastarelih podatkih in da je bilo v glavnem v njeni 
pritožbi že pri tej delitvi ugodeno. Proračun občine Tržič, ki se je tudi prito- 
žila, bo po naših podatkih za 25 °/o večji kot je bil lansko leto in je dosegel 
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republiško povprečje. Občina navaja, da znaša to povečanje proračuna samo 
16 % in prosi, da se njen položaj pretehta, da naj skupščina pošlje komisijo, 
ki naj bi proučila in rešila pritožbo. Pritožbi te občine bi lahko ugodili samo 
s spremembo osnovne delitve. To je ena od občin, ki seveda še zdaleč ne pride 
na spisek tistih občin, ki potrebujejo' dotacijo^ 

Tovariši in tovarišice! Opozoril bi še na en podatek. Republika Hrvaška 
je vprašanje meje dopolnilnih sredstev rešila na zelo preprost način. Kot gornjo 
mejo za republiško subvencijo je vzela povprečno proračunsko potrošnjo na 
glavo prebivalca. Ta povprečna proračunska potrošnja znaša na Hrvaškem nekaj 
manj kot 18 tisoč, kar je vzeto za limit oziroma kriterij pri razdelitvi dopol- 
nilnih sredstev. V Sloveniji je znašala proračunska potrošnja na glavo prebivalca 
skoraj 50 tisoč dinarjev. Iz navedenih podatkov .se vidi, da je položaj naših občin 
bistveno drugačen in da nas tudi to prepričuje o tem, da verjetno nobena dru- 
gačna delitev ni možna kot ta, ki je tukaj predlagana. Letos so bili storjeni veliki 
napori za to, da se pride do nekih pravičnih in realnih odnosov med našimi ob- 
činami. Sekretariat za finance je v zvezi z novim proračunskim sistemom na- 
pravil veliko analiz, posvetoval se je s predstavniki občin in je proučil vsako 
posameno občino. Prav tako je tudi Skupščina poslala več skupin poslancev 
v posamezne občine, da prouče položaj občin v novih pogojih. Razen tega mislim, 
da so bile v teh pripravah res izkoriščene vse možnosti. Nekateri poslanci so 
v diskusiji, ko smo razpravljali o zakonu o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti in zakonu o prispevkih in davkih, zahtevali, naj se glede delitve sred- 
stev postavijo republiki objektivni kriteriji. Kakršnekoli kriterije bi postavili, 
bi bili neobjektivni, zato menim, da je bila letos opravljena velika naloga 
predvsem v ugotavljanju objektivnih odnosov in potreb, predvsem pa tistih 
zakonskih potreb, ki jih občine morajo izpolnjevati. Možno je, da bi bilo treba 
kje korigirati določene odstoke in zneske dotacij, ker še mogoče niso čisto do 
kraja usklajeni, vendar za to nimamo nobenih dokazov in mislim, da naj se 
predlagana delitev sprejme. 

Glede republiškega proračuna za leto 1965 bi rekel tole. O amandmaju, 
ki ga je dal Prosvetno-kulturni zbor, smo pravzaprav načelno že včeraj glasovali, 
ker je bil dan enak amandma k predlogu družbenega plana. Ti amandmaji so 
bili odbiti in mislim, da je popolnoma logično, da tudi teh amandmajev ne 
moremo sprejeti. 

Strinjam pa se s tem, da se 16. člen zakona o republiškem proračunu za 
leto 1965 črta. Nekaj pripomb bi še imel k samemu proračunu. V razpravi na 
sejah odborov se je postavilo vprašanje, koliko je urejeno financiranje po- 
godbenih dejavnosti oziroma koliko je zagotovljeno, da so s pogodbo dogovor- 
jene storitve tudi res izvršene. Dostikrat imamo vtis, da gre tu še vedno za nek 
zelo pavšalen način budžetiranja posameznih dejavnosti. Sklenili smo, da je 
treba te odnose temeljiteje pregledati. Oba odbora, ki sta to vprašanje obrav- 
navala, bosta skušala dobiti temeljitejše podatke o teh pogodbenih odnosih, 
predvsem pa o izpolnjevanju pogodb, zlasti o tem, da zahtevamo od tistih usta- 
nov, ki so nosilci takih pogodb, res 100'0/» izvršitev sprejetih nalog za vso 
protivrednost denarja, ki ga dobijo te ustanove za ta namen. Sredstva za pogod- 
bene dejavnosti svetov znašajo 1800 milijonov. Imam vtis, da neposredna kon- 
trola nad izpolnjevanjem teh pogodb še ni zagotovljena. 

Glede dohodkov, ki so izkazani v republiškem proračunu, mislim, da so 
ocenjeni mogoče malo preoptimistično. Dosedaj se je izkazak>, da smo vsako 
leto dohodke prepesimistično računali. Letos pa se kažejo določene motnje v 
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našem gospodarstvu tako glede pomanjkanja surovin itd., kar da slutiti, da 
mogoče ti dohodki ne bodo povsod izpolnjeni v taki meri kot jih planiramo. 
Vendar bodo nosili riziko solidarno vsi koristniki od federacije, republike, 
občine itd., če se planirani dohodki ne bodo realizirali. 

Na kraju bi še omenil, da smo dobili nekaj pripomb oziroma vlog, ki se na- 
našajo na sklad SRS za negospodarse investicije. Vse te pritožbe oziroma želje 
smo odložili do razprave o finančnem načrtu tega sklada. 

Tovariši in tovarišice, predlagam, da oba zakonska predloga, to sta: zakon 
o proračunu za leto 1965 in zakon o določitvi dopolnilnih sredstev, občinam 
in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem, sprejmete v predloženem besedilu. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim poročevalca zakonodajno-pravne 
komisije, da se izjavi o amandmajih. 

Dr. Josip Globevnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Prvotni pred- 
log, ki ga je poslal Izvršni svet k 16. členu predloga zakona o proračunu, je ra- 
zumljiv in je bil v osnovi, po mojem mnenju, popolnoma utemeljen, zlasti glede 
na dosedanjo prakso, v kateri je bilo dajanje garancij za dobivanje kreditov 
več ali manj formalnost. Tak sistem financiranja je bil predviden s pozitiv- 
nimi predpisi, ki je bil tudi sprejet neposredno v zakonu o proračunih in finan- 
ciranju samostojnih zavodov leta 1959. Po izrecni določbi tega zakona je bil 
Izvršni svet pooblaščen za dajanje teh garancij. Z novimi načeli financiranja, 
ki so bila usklajena s sistemom samoupravljanja kot našim političnim sistemom, 
so te zadeve postavljene v nekoliko drugačnem smislu in sicer tako* da z mate- 
rialnimi sredstvi družbeno-politične skupnosti razpolaga Skupščina kot organ, 
ki določa politiko družbeno-politične skupnosti, ta politika pa se realizira z ma- 
terialnimi sredstvi. 

Zakonodajno-pravna komisija je izrazila mnenje, da predlog, ki je bil dan, 
čeprav izhaja iz dosedanje prakse, ne bi bil popolnoma v skladu s sistemom. 
Prav tako je komisija razumela tudi misli, ki so bile izražene v razpravah 
v naših odborih, da bo vendarle še nekaj časa potrebno dajati te garancije pri 
hitrih odločitvah in je zaradi tega skušala najti — kot je razvidno iz poročila 
komisije — predlog, ki bi zadostil pravnim predpisom, predvsem pa samemu 
zakonu o financiranju družbeno-politične skupnosti, na drugi strani pa tudi 
potrebam, ki so se postavljale. To se pravi, predlog je, da bi bil Izvršni svet po- 
oblaščen za dajanje določenih garancij s tem, da bi bilo k dani garanciji potreb- 
no soglasje Skupščine. Ta predlog ima to pozitivno stran, da bi na podlagi 
garancij, ki jih daje Izvršni svet, lahko banka prav tako odobrila kredit, seveda 
s pogojem, da je Skupščina garancijo potrdila. Na drugi strani pa je točno to, 
kar je bilo v diskusiji tudi izraženo, da se zadeva s tem samo odloži. 

Zato menim, da je amandma, ki ga je danes predlagal Izvršni svet, popol- 
noma v redu, ker mislim, da bo pomagal prakso usmeriti v pravilno smer. Ce 
gre za večja sredstva, potem je popolnoma jasno, da je treba garancije iskati 
v Skupščini. Ce gre pa za manjša sredstva, pa menim, da se ni treba orientirati 
na to, da bo take garancije dajala republika, temveč bo treba garancijo iskati na 
kreditnem trgu. 

Za zaključek bi še omenil, da je bilo v naših odborih izraženo mnenje, 
da je dajanje garancij več ali manj formalnost in da to ni zadolževanje. Mislim, 
da je tako mnenje globoko zmotno. Garancija je potencialna zadolžitev, ki bo 
v praksi vse bolj postala realnost, in ne le formalnost. Vprašanje je, če lahko 
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potem njeno realizacijo tako poenostavljamo: Mislim, da je predlog, ki ga je 
dal Izvršni svet, razčistil zadevo in da bo tudi praksa na podlagi tega pravilno 
usmerjena. V imenu zakonodajno-pravne komisije izražam stališče, da je pred- 
log amandmaja v skladu s pravnim sistemom in z ustavo. 

Predsednik Tine Remškar: Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi be- 
sedo. (Nekdo iz vrst poslancev predlaga odmor.) Odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.20 in se je nadaljevala ob 10.55.) 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujem sejo. K besedi se je prijavil 
tovariš Ivan Lužovec. 

Ivan Lužovec: Tovarišice in tovariši poslanci! V zvezi- z včeraj spre- 
jetim družbenim planom in z današnjo obravnavo zakona o proračunu SR Slo- 
venije za leto 1965 predlagam v imenu Ludvika Goloba in v svojem imenu 
amandma k drugemu odstavku 4. člena tega zakona z namenom, da ta zakon 
uskladimo s srnernicami družbenega plana. Amandma se glasi takole: »V 
4. členu naj se v 4. vrsti drugega odstavka črta beseda »praviloma«. Na ta način 
bi zakon uskladili s smernicami, ki so dane v družbenem planu«. Ker pa je bil 
amandma že obrazložen na včerajšnjem delu seje menim, da ni potrebno, da 
ga ponovno utemeljujem. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da 
se izjasni o amandmaju. 

Predstavnik Izvršnega sveta se s predlaganim amandmajem strinja. Prosim 
še predstavnika odbora za proračun, da se izjavi o amandmaju. (Se strinja.) In 
predstavnik zakonodajno-pravne komisije? (Se tudi strinja.) 

Ugotavljam, da je predlagani amandma sprejet. Pričenjam razpravo o pred- 
logu proračuna za leto 1965. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce se nihče ne 
javlja k razpravi, zaključujem- razpravo in prehajamo na glasovanje. 

Ker se po 104. členu začasnega poslovnika našega zbora najprej glasuje 
po razdelkih, v katerih so bili sprejeti amandmaji, dajem najprej na glasovanje 
8. razdelek — Republiški sekretariat za turizem,. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo' roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče). 

Prehajamo na glasovanje o 60. razdelku — Sredstva za splošne republiške 
potrebe. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel 60. razdelek republiškega 
proračuna za leto 1965. 

Končno prehajamo na glasovanje o zakonskem predlogu v celoti. 
Kdor je za predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije 

za leto 1965, 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 pro- 
računu Socialistične republike Slovenije za leto 1965. 

Kasneje bomo morali ugotoviti, če je predlog zakona v enakem besedilu 
sprejel tudi Organizacijsko-politični zbor. 
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Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o za- 
gotovitvi finančnih sredstev okrajem. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet in ga je njegov predstav- 
nik že obrazložil. Predlog zakona sta prav tako obravnavala odbor za proračun 
kot pristojni odbor in pa zakonodajno-pravna komisija, ki sta dala pismeni po- 
ročili zboru. Ali želi poročevalec odbora oziroma komisije dati morda še ustno 
obrazložitev? (Ne.) Če ne, začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima 
tovariš Franc Leben. 

Franc Leben: Tovarišice in tovariši poslanci! Nedvomno bo predla- 
gani zakon o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih 
sredstev okrajem omogočil nadaljnjo uresničitev ustavnih načel, glede samo- 
stojnosti republike do zagotovitve materialnega kritja v izvrševanju osnovnih 
nalog v tistih družbeno-političnih skupnostih, ki za to izpolnjujejo potrebne 
pogoje po 42. členu zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti. Z za- 
konom o določitvi dopolnilnih sredstev gospodarsko manj razvitim občinam se 
bo omogočilo večje oblikovanje potrebnih sredstev v posameznih družbeno-po- 
litičnih skupnosti in hitrejše reševanje nekaterih že dolgoletnih perečih pro- 
blemov predvsem na področju šolstva, socialnega skrbstva itd. Ne glede na tako 
pozitivne intencije zakona naj omenim nekatere pomisleke glede oblikovanja 
in delitve proračunskih sredstev, predvsem glede oblikovanja in delitve prora- 
čunskih sredstev, predvsem glede posameznih stopenj prispevkov zlasti na rela- 
ciji zveza—občina, in glede oblikovanja proračunskih sredstev v posameznih 
družbeno-političnih skupnosti. 

Ne glede na tako> pozitivno postavljene intencije zakona naj omenim dolo- 
čene pomisleke glede oblikovanja in delitve vseh proračunskih sredstev, kot je 
višina posameznih stopenj prispevkov na relaciji zveza-občina in vprašanje 
oblikovanja proračunskih sredstev v posameznih družbeno-političnih skupnostih 
v SR Sloveniji. 

Kot je razvidno iz podatkov v obrazložitvi omenjenega zakona, se prora- 
čunska sredstva v občini v 1965. leto povečujejo približno za 25 %>, medtem ko 
participira zveza na prispevku iz osebnega dohodka in katastrskega dohodka 
kar za 97 % več kot lani. Tako se v strukturi vseh proračunskih sredstev sred- 
stva občinskih proračunov po planu zmanjšujejo od 57,5 *>/o v lanskem letu 
nasproti 1965. letu na 57,2%. Sredstva za federacijo pa se v strukturi dvignejo 
od 8,5 «/o na 13,3 "/o. Kljub temu, da občine iz leta v leto prevzemajo vse več 
kompetenc in obveznosti bodisi od okraja ali od republike, ki že bremenijo ob- 
činske proračune, pa v materialnem pogledu v participaciji vseh proračunskih 
sredstev še ni prišlo do ustreznih premikov. Čeprav naša Skupščina ni pristojna 
odločati o tem, ali je tako povečana participacija federacije upravičena ali ne, 
dajem vseeno prigovor k taki delitvi. Ker se proračunska sredstva v največji meri 
formirajo iz osebnega dohodka neposredno v delovnih organizacijah, bi bilo 
prav, da bi republiškim poslancem bila v obrazložitvi na voljo bolj konkretna 
utemeljitev glede na razloge, ki so privedli do povečanja zvezne stopnje pri- 
spevka iz osebnega dohodka od l,5'°/o na 3 %. To pripombo smatram za umestno 
in jo dajem že zaradi tega, ker so zaradi tako povečane stopnje v korist federa- 
cije, adekvatno zmanjšana sredstva občinam. Res je, da se je zveza dosedaj 
odpovedala nekaterim prispevkom in dohodkom v korist gospodarski organizaciji, 
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vendar to še ne pomeni, da je bilo treba v tolikšnem obsegu povečati stopnjo 
zveznega prispevka prav iz tega naslova. 

Prav tako imam prigovor k zakonu, ki ga sedaj obravnavamo. S predvideno 
orientacijo naj bi skupna republiška sredstva znašala 50 504 milj ione dinarjev. 
Od tega bi odpadlo na republiški proračun in na potrebe okrajev 41,7 milijarde, 
ostanek 8,8 milijarde pa je predvideno za redna in namenska dopolnilna sredstva 
za kritje potreb občin. Ta sredstva v višini 8,8 milijarde niso tako majhna, saj 
znašajo v odnosu na republiška sredstva kar 21'%, vendar v odnosu do potreb 
v gospodarsko manj razvitih občinah verjetno tudi ta sredstva ne bodo zadostna. 
S takšnim prelivanjem sredstev preko republiškega proračuna bodo nekatere 
občine več ali manj znatno zvišale svoja proračunska sredstva v odnosu na 
1964. leto, medtem ko bodo nekatere občine, ki so gospodarsko bolj razvite 
in ki ne bodo prejemale dopolnilnih sredstev, letos minimalno povečale svoja 
proračunska sredstva, kljub temu, da se prav v teh občinah, menim, nerealno 
planira porast osebnih dohodkov, celo za 30 °/o več kot lani. Tako bo vprašanje 
financiranja družbenih služb, predvsem šolstva in občinskih uprav v nekaterih 
občinah še naprej ostalo problematično, čeprav stalno poudarjamo, kako je treba 
za potrebe družbenih služb namenjati večja sredstva. Prav zaradi tega prigo- 
varjam, zakaj niso v priloženem materialu bolj konkretno nakazani in po- 
jasnjeni kriteriji, osnove in merila, s katerimi so se določila dopolnilna sredstva 
posameznim občinam. 

Jaz in verjetno tudi ostali poslanci ne moremo trditi, ali je na primer 
višina dopolnilnih sredstev v občini Ormož, Sežana, Šentjur itd. previsoka ali 
prenizka. Enako velja to tudi za druge občine. Za pravilno presojo glede dode- 
ljevanja dopolnilnih sredstev bi morali imeti na razpolago več objektivnih meril, 
ocen, več utemeljitev, ker bi na ta način laže odločali o predloženem zakonu 
in bi lahko občinskim odbornikom in volivcem laže in objektivne je prikazali 
potrebe do dopolnih sredstev te ali one občine. Zaradi tega, ko bom glasoval za 
ta zakon, osebno nisem docela prepričan, da je navedena razdelitev dopolnilnih 
sredstev najbolj adekvatna ^potrebam posameznih občin. Zato se popolnoma 
strinjam s tistim besedilom družbenega plana SR Slovenije, ki v poglavju o po- 
litiki usmerjanja proračunske potrošnje nakazuje, da je treba v letu 1965 pri- 
praviti objektivnejša merila za določevanje višine dopolnilnih sredstev v na- 
slednjih letih. 

Menim, da bi bilo umestno, če bi se že v drugi polovici 1965. leta napravila 
analiza delovanja novega proračunskega sistema, in da bi o njej tudi razprav- 
ljali. Delitev dohodka po delu od delovnih organizacij pa vse do federacije je, 
in bo postajala zahtevno in odgovorno vprašanje, zaradi tega pa je tudi nujno 
v zvezi z zakonom o določitvi dopolnilnih sredstev občinam v bodoče poiskati 
bolj ustrezna in objektivnejša merila, ker bi tako odpadla vsa nepotrebna pre- 
pričevanja, ki so ob pomanjkanju objektivnih meril rezultat neobjektivnih 
ocen. Glede na to, da danes prvikrat sprejemamo takšen zakon in da je bilo 
verjetno do sedaj v tem kratkem času težko že ob tem zakonu poiskati ustrez- 
nejša merila za določitev dopolnilnih sredstev, bom za ta zakon, kljub prigovoru, 
ki sem ga dal, glasoval v obliki kot je bil predložen. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, želi še kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ugotavljam, da ne želi nihče več razpravljati, zato zaključujem raz- 
pravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj 
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prosim 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 zakona o do- 
polnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem. Tudi 
glede tega zakona bomo morali še ugotoviti, če ga je v enakem besedilu sprejel 
Organizacij sko-politični zbor. 

Prehajamo na zadnjo, na 9. točko dnevnega reda, na sklepanje 
o programu dela Republiškega zbora za prvo polletje 1965. leta. 

Predlog tega programa smo poslancem poslali pismeno. Uvodoma bo hotel 
omeniti, da gre za okvirni program dela Republiškega zbora za prvo polletje, 
v katerega smo vključili osnovno problematiko, ki smo jo imeli že v programu 
glede na obravnavo o 7-letnem razvoju republike in na pripravo 7-letnega plana. 
Poleg tega so vključena v program nekatera vprašanja iz tekoče problematike, 
ki jo smatramo skupaj z Izvršnim svetom, da je pereča za republiko-. V progra- 
mu pa niso zapopadeni še vsi zakonski predlogi, ki jih moramo uskladiti z 
ustavo, prav tako tudi ne tekoči zakoni, ki jih bo Skupščini predložil Izvršni 
svet. 

Zato prosim tovarišice in tovariše poslance, da če imajo svoje predloge 
oziroma dodatno problematiko ali predloge, katere naj bi Republiški zbor obrav- 
naval v prvem polletju 1965. leta, da jih predlože. Sicer pa gre za okvirni 
program, ki ga bomo, če bo potreba drugačna, skušali tudi terminsko prila- 
goditi. 

Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Imate morda kakšne pripombe 
ali pa predloge za dopolnitev programa dela zbora? (Ne.) Ce nimate pripomb, 
menim, da se Republiški zbor v osnovi strinja s predlaganim okvirnim progra- 
mom, pri čemer bi tudi delo skupščinskih odborov usmerili v skladu s tem 
programom. 

Pred zaključkom seje obveščam zbor, da je Organizacijsko-politični zbor 
sprejel vse zakonske predloge, ki jih je obravnaval skupno z Republiškim 
zborom, v enakem besedilu kot naš zbor. 

Ker je s tem dnevni red današnje seje izčrpan, zaključujem 18. sejo Repu- 
bliškega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 11.10.) 
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GOSPODARSKI ZBOR 

18. seja 

(4. februarja 1965) 

Predsedoval: Leopold Krese, predsednik 
Gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Leopold Krese: Tovarišice in tovariši poslanci! Pričenjam 
18. sejo Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Jože Šnajder, Elka Grilc, inž. Saša 
Skulj, inž. Franc Mihelič in Ivan Umnik. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo so pripravili gradivo začasni odbori zbora. Razen tega 
je bilo vloženo poslansko vprašanje. Zato predlagam za današnjo sejo naslednji 
dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 17. seje Gospodarskega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. razprava o ekonomskem položaju delovnih organizacij s področja tu- 

rizma in gostinstva v SR Sloveniji; 
4. razprava o problematiki poslovnega sodelovanja in združevanja v go- 

spodarstvu v SR Sloveniji. 
Ima kdo kak dodatni ali spreminjevalni predlog? (Nihče.) Ce nihče, ugo- 

tavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 
Zapisnik 17. seje zbora je bil priložen vabilu za današnjo sejo<. Ima kdo kake 

pripombe k zapisniku? (Nihče.) Ce nihče, ugotavljam, da je zapisnik 17. seje 
odobren. 

Kot ste bili že obveščeni na zadnji seji zbora, je poslanec Riko Rižnar poslal 
poslansko vprašanje, ki se nanaša na gradnjo nekaterih, turističnih objektov, 
predvsem hotela »Union« v Ljubljani in na dodeljevanje investicijskih kreditov. 
Poslansko vprašanje je priloženo zapisniku 17. seje zbora. 

Izvršni svet Slovenije je sporočil, da bo na to vprašanje odgovoril republiški 
sekretar za turizem Janko Potočnik. Prosim tovariša sekretarja, da odgovori 
na poslansko vprašanje. 

Janko Potočnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da od- 
govorim na vprašanje tovariša Rika Rižnarja, poslanca Gospodarskega zbora 
Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Drugo vprašanje se glasi: Kakšna bo politika do investicij za turizem na 
področju Slovenije v letu 1965? Tretje vprašanje pa se glasi: Koliko' republiških 
sredstev bo usmerjenih za investicije v turizmu v letu 1965? 
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Drugo in tretje vprašanje se med seboj povezujeta, saj gre za vprašanje 
našega investicijskega potenciala na področju turizma, ker ni mogoče obravna- 
vati posameznih investicij, dokler ne pregledamo naše celotne bilance, to se 
pravi, naših razpoložljivih sredstev oziroma potreb. 

Po poročilu, ki smo ga prejeli od Splošne gospodarske banke, bomo lahko 
črpali sredstva za kritje investicijske potrošnje v letu 1965 iz naslednjih virov: 

— sredstva Jugoslovanske investicijske banke od ustvarjenega deviznega 
prometa v letu 1964, v znesku predvidoma 850 000 000 dinarjev; 

— sredstva iz predvidenega republiškega posojila 1 500 000 000; 
— krediti gospodarskim organizacijam od ustvarjenega deviznega prometa 

v letu 1964 1 200 000 000; 
— skladi gospodarskih organizacij 850 000 000; 
— pogodbene tranše iz nekdanjih republiških usmerjenih sredstev za 1965. 

leto 587 000 000; 
— prenos neizkoriščenih tranš iz leta 1964 868 000 000. 
Skupaj 5 855 000 000 dinarjev. Višina kredita iz zveznih sredstev je ocenjena 

na 850 milijonov, čeprav še nimamo dokončnega obračuna Jugoslovanske inve- 
sticijske banke. Razen tega je Izvršni svet Skupščine SRS na svoji 55. seji 
obravnaval predlog zakona o posojilu republike — za zagotovitev sredstev za 
ureditev obveznosti, nastalih z odpravo prispevka v družbene investicijske sklade 
ter sprejel sklep, da predlaga Skupščini v potrditev razpis 15 '% posojila ter da 
v okviru omenjenega posojila predvidi 1 500 000 000 za potrebe turizma. 

Po predloženih prijavah deviznega prometa za leto 1964 znaša kredit, ki 
se odobrava na registrirani devizni promet 1200 milijonov dinarjev. Kvaliteta 
teh sredstev pa je občutno slabša, kajti omenjeni kredit pripada skoro 160 go- 
spodarskim organizacijam. Sredstva se bodo torej močno razdrobila tako, da 
kljub naporom, ki jih bo treba vložiti za združevanje srdestev, da bi zagotovili 
čimbolj racionalno in čimbolj smotrno porabo, predvidevamo, da bodo ta 
sredstva v glavnem služila le za različne modernizacije, za dokončanje že za- 
četih investicij, oziroma za udeležbe k raznim kreditom. 

Skladi gostinskih gospodarskih organizacij bodo znašali le okrog 850 milijo- 
nov. Tudi ta sredstva bodo močno razdrobljena, saj pripadajo skoro 500 gospo- 
darskim organizacijam in bodo večinoma prav gotovo uporabljena za manjše, 
da jih tako imenujem, »lokalne« investicije ali pa bodo le delno povečala po- 
tencial naše gospodarske banke v obliki raznih udeležb. 

1455 milijonov znašajo že odobrene tranše, oziroma še neizkoriščene tranše 
iz leta 1964. V tej vsoti je tudi že zajet avans zvezne investicijske banke v višini 
790 milijonov dinarjev. 

Iz obrazložitve torej izhaja, da bo naša gospodarska banka v letu 1965 
prosto razpolagala le z 850 milijoni od jugoslovanske investicijske banke ter 
s 1500 milijoni iz predvidenega republiškega posojila, ves preostali del sredstev 
pa bo le delno uporabljiv, in to predvsem za udeležbe. 

Za sredstva Jugoslovanske investicijske banke 850 milijonov je upravni 
odbor Splošne gospodarske banke že sprejel investicijske odločitve za 8 objektov 
ter jih zato lahko smatramo že za potrošene. Prosta so torej le še sredstva iz 
predvidenega republiškega posojila. 

Tako Republiški sekretariat za turizem, kakor tudi Splošna gospodarska 
banka smatrata v skladu s splošnimi smernicami razvoja v letu 1965 najprej 
pokriti oziroma zagotoviti razen že odobrenih tranš, dograditev že pričetih 
objektov in sicer tistih, ki dajejo polna zagotovila glede rentabilnosti in ki so 
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v skladu z našim že začrtanim programom turističnega razvoja ter jih bo mo- 
goče aktivirati že v letu 1965. 

Za uresničitev omenjene politike bi potrebovali: 
— za že dograjene objekte 445 milijonov dinarjev; 
— za objekte, ki so tik pred dograditvijo, 194 milijonov dinarjev; 
— za objekte, ki bi bili lahko dograjeni v 1965. letu, 714 milijonov dinarjev; 
— za objekte, ki jih ni kreditirala Splošna gospodarska banka, vendar bi 

jih investitorji lahko dogradili v letu 1965, saj so dela že začeta — 374 mili- 
jonov dinarjev. 

Skupaj torej 1729 milijonov dinarjev. 
Iz naštetega sledi, da nastopa v sredstvih Splošne gospodarske banke za 

pokritje navedenih investicij, ki bi jih prav gotovo morali smatrati za priori- 
tetne, kar občuten primanjkljaj. 

Razen tega je pri Splošni gospodarski banki vloženih še 67 zahtevkov 
z investicijsko vrednostjo 17 milijard 487 milijonov dinarjev, pri čemer tvorijo 
zaprošeni krediti vsoto 14 milijard 154 milijonov dinarjev. Nekatere od teh 
zahtevkov bi bilo treba pozitivno rešiti, saj predstavljajo nujno dopolnjevanje 
že zgrajenih gostinsko-turističnih objektov oziroma predelov. 

Prvo vprašanje. Kakšni so izgledi za pravočasno financiranje izgradnje 
hotela Union? 

Splošna gospodarska banka bo pri reševanju konkretnih zahtevkov, kakor 
tudi glede zahtevka hotela Union morala izhajati iz prej navedenih usmeritev 
za leto 1965 in bo morala dodatno upoštevati še bančne kriterije in lastna bančna 
sredstva. Iz navedenih izhodišč bo mogoče rešiti vprašanje kreditiranja izgrad- 
nje novega trakta hotela Union le v direktnem odnosu banka—investitor. Kot 
smo obveščeni, Splošna gospodarska banka zahtevek že obravnava. Zaradi mno- 
gih še nerazčiščenih vprašanj, predvsem glede obsega tako imenovanih inter- 
vencijskih sredstev, pa še ni mogla zavzeti do tega zahtevka svojega dokonč- 
nega stališča. 

Četrto vprašanje. Ali bodo upoštevane potrebe in specifični pogoji pri 
določevanju odplačilnih pogojev? 

Kredite iz zveznih sredstev bo odobravala Splošna gospodarska banka po že 
znanih pogojih, ki jih je določila Jugoslavanska investicijska banka za gostin- 
ske objekte. Enakim pogojem bo morala Splošna gospodarska banka skušati 
prilagoditi tudi kredite iz predvidenega republiškega posojila. 

Peto vprašanje. Kakšne bodo možnosti za najetje kreditov in kakšni bodo 
drugi pogoji za priprave na svetovno hokejsko prvenstvo, ker podjetja, po- 
sebej s področja gostinstva, trgovine in obrti nimajo potrebnih lastnih sredstev? 

Šesto vprašanje. Ali bomo uspeli glede na pogoje, posebej glede na pomanj- 
kanje prenočitvenih kapacitet, svetovno hokejsko prvenstvo tudi gospodar- 
nostno izkoristiti in doseči pozitivni propagandni učinek za našo domovino? 

Sedmo vprašanje. Kako bomo paralizirali priprave v sosednji Avstriji in 
Italiji? 

Osmo vprašanje. Ali bodo v bližnji prihodnosti zgrajene v Ljubljani do- 
datne hotelske zmogljivosti in kdaj, da se omogoči smotrno izkoriščanje velike 
nove prireditvene dvorane in izboljšajo pogoji za tranzitni turizem našega 
glavnega mesta? 

Pozitivno rešitev vseh navedenih vprašanj bo lahko dalo le enotno pri- 
zadevno delovanje vseh zainteresiranih, njihov koordiniran nastop in zdru- 
ževanje sredstev, predvsem v okviru mesta Ljubljane, kakor tudi v nadaljnjem 
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razvoju predvidena krepitev investicijskih sposobnosti vseh navedenih priza- 
detih gospodarskih panog. 

Zato se bodo morali organizatorji prireditve posvetiti reševanju številnih 
nalog, kot npr.: organizirati prevoz in namestiti goste tudi izven mesta, v 
Ljubljani pa namestiti obiskovalce tekem v novo zgrajenih objektih, ki bodo 
kasneje služili ali za namestitev študentov — pri tem mislim predvsem na 
predvideno povečanje študentovskega naselja — ali pa morda za stanovanja. 
Trgovsko ponudbo bo verjetno potrebno povečati z razširitvijo delovnega časa, 
oziroma z organizacijo sejmske prodaje, morda v okviru Gospodarskega raz- 
stavišča, ali na improviziranih prodajnih mestih itd. Prepričan sem, da bodo 
zaradi pomembnosti prireditve organizatorji deležni vsestranske podpore za- 
interesiranih činitelj ev. 

Nadaljnja izgradnja hotelskih zmogljivosti v Ljubljani pa bo lahko izhajala 
le iz naših ustvarjenih investicijskih sposobnosti. Zato menim, da bodo morali 
v bodoče prireditelji ob sprejemanju odločitev za organizacijo velikih prireditev 
poprej zagotoviti potrebna sredstva, ne le za stroške gradnje prireditvenih 
objektov in same prireditve, temveč tudi za ostale izdatke, ki so nujni, če 
želimo podobne prireditve v celoti uspešno izkoristiti. 

Predsednik Leopold Krese: Tovariš Rižnar, se zadovoljuješ z od- 
govorom? 

Riko Rižnar: Hvala lepa. Prosim pa, če bi odgovor dobil tudi pismeno: 

Predsednik Leopold Krese: Ima še kdo kakšno vprašanje k tej točki 
dnevnega reda? Prosim, tovariš inž. Ciril Zmahar. 

Inž. Ciril Zmahar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Imam vprašanje v zvezi s financiranjem selekcioniranja oziroma v zvezi s 
kontrolo proizvodnosti v govedoreji. 

V državnem merilu, kakor tudi v SR Sloveniji je v zadnjih letih padlo 
številčno stanje osnovne črede krav molznic. Povečala pa se je tudi povprečna 
starost osnovne črede. Vzrok temu je bila predvsem nestimulativna cena za 
mleko. Posledice tega so vidne v znižani produkciji mleka, delno pa tudi v 
postopnem zmanjševanju razpoložljivih telet za pitanje. Da bi se zavrlo nadalj- 
nje padanje števila osnovne črede krav molznic, so bili sprejeti predpisi o pre- 
mijah za mleko, ki v večji meri stimulirajo to proizvodnjo'. Na drugi strani 
pa se z nakupom plemenskih telic in mladih krav, ki jih kupujejo družbene 
organizacije in jih dajejo v kooperacijsko rejo, skuša razširiti remont osnovne 
črede. Pred živinorejsko strokovno službo, ki je organizirana v SR Sloveniji 
pri živinorejskih veterinarskih oziroma kmetijskih zavodih, se v zvezi z na- 
stalo situacijo postavljajo naloge, da se čimbolj razširi selekcijsko delo in kon- 
trola proizvodnosti v govedoreji. To delo predstavlja po vsebini javno službo 
in so zavodi za financiranje v tej službi imeli v zadnjih letih pogodbeno zago- 
tovljena sredstva v proračunih okrajnih skupščin, oziroma v skladih za pospe- 
ševanje kmetijstva, ki so se zbirala na osnovi predpisov pri okrajnih skupščinah. 

Kot je znano, so se navedeni skladi s 1. januarjem 1965 pri okrajnih skup- 
ščinah razformirali, okrajne skupščine pa se financirajo iz republiškega pro- 
računa. Za vse zavode v Sloveniji je potrebnih za leto 1965 za financiranje javne 
službe selekcije in kontrole proizvodnosti 66 milijonov 500 tisoč dinarjev. Vpra- 
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šanje: Ali so oziroma bodo v republiškem proračunu za leto 1965 navedena 
sredstva zagotovljena? Drugič, kako je v bodoče zamišljeno financiranje javnih 
služb pri obstoječih zavodih? 

Predsednik Leopold Krese: Ali žele morda navzoči predstavniki 
Izvršnega sveta na vprašanje sedaj odgovoriti? Sicer pa menim, da bi odgovor 
na to vprašanje povezali z diskusijo ob sprejemanju družbenega plana. 

Se tovariš inž. Žmahar strinja s tem predlogom? (Da.) Hvala lepa. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na razpravo o eko- 
nomskem položaju delovnih organizacij s področja turizma in gostinstva. 

Gradivo za to točko je pripravil začasni odbor za trgovino s sodelovanjem 
in uporabljajoč informacije Republiškega sekretariata za turizem, Gospodarske 
zbornice SR Slovenije, Turistične zveze Slovenije in Republiškega sveta sindi- 
katov Slovenije. Poročilo začasnega odbora ste prejeli skupaj z vabilom. 

Na današnjo sejo smo povabili zastopnike organov in organizacij, ki so 
sodelovali pri sestavi poročila in še poslance Republiškega zbora Skupščine 
SR Slovenije Jožeta Tramška, Davorina Ferligoja, Boga Verdeva ter predstav- 
nike delovnih organizacij hotela »Union« v Ljubljani, hotela »Turist« v Ljub- 
ljani, hotela »Toplice« Bled, »Kompasa« iz Ljubljane in zdraviliško-gostinskega 
podjetja iz Rogaške Slatine. 

Predlagam, da zbor sklene, da povabljeni gostje lahko sodelujejo v raz- 
pravi. Je kdo proti temu predlogu? (Nihče.) Ugotavljam, da je zbor predlog 
sprejel in vabim goste, da v razpravi sodelujejo. 

Izvršni svet je sporočil, da bo v razpravi sodeloval tudi Republiški sekretar 
za trgovino tovariš Janko Potočnik. Vse, ki želijo v razpravi sodelovati, prosim, 
da se pismeno prijavijo pri predsedstvu zbora. 

Uvodno besedo v razpravo bo imel predsednik začasnega odbora za trgovino 
tovariš Riko Rižnar. 

Riko Rižnar: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko po enem letu po- 
novno obravnavamo probleme v turizmu, moramo žal ugotoviti, da izčrpna 
in obsežna razprava, v kateri smo lani slišali mnogo koristnih predlogov ter 
takrat sprejeta stališča naše Skupščine v prvem letu 7-letnega plana še niso 
privedla do rezultatov in rešitev, ki so bile nakazane. 

Ugotovljeni so bili naslednji osnovni pogoji za bodoči razvoj turizma. Pred- 
videni splošni gospodarski razvoj bo omogočil delovnim ljudem pomemben 
dvig življenjske ravni in več prostega časa za oddih in rekreacijo. Razmere na 
mednarodnem tržišču odpirajo velike perspektive za večji dotok tujih turistov. 
Splošna razvitost našega gospodarstva že omogoča takšne razmere, v katerih 
se turizem lahko razvija. Odpravljanje nesorazmerij v našem gospodarstvu, 
zlasti pa pospešeni razvoj tistih gospodarskih dejavnosti, ki so do sedaj za- 
ostajale, predvsem terciarnih, ustvarja ugodne pogoje za razvoj tistih dejav- 
nosti, ki so za turizem posebnega pomena. Nadalje izpopolnjevanje gospodar- 
skega sistema in krepitev poslovnosti našega gospodarstva bo omogočilo, da 
se tudi na področju turizma in gostinstva odpravijo vzroki za neenakopraven 
in ekonomsko neustrezen položaj organizacij na tem področju. 

Bodoča politika na področju turizma mora izhajati iz naslednjih osnov: 
Turizem mora postati ena izmed pomembnih gospodarskih dejavnosti, ki 

bo bistveno prispevala k hitrejšemu splošnemu gospodarskemu razvoju. Priliv 
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deviznih sredstev iz turizma mora postati eden izmed najmočnejših virov v 
strukturi deviznega pritoka. 

Turizem je treba obravnavati kot kompleks številnih gospodarskih in ne- 
gospodarskih dejavnosti, pri čemer je treba doseči njihovo medsebojno uskla- 
jenost in funkcionalno povezanost v smeri enotno začrtanega programa. 

Razvoj turizma mora temeljiti na programiranju. Treba je izdelati kom- 
pleksen program razvoja turizma v Socialistični republiki Sloveniji. S tem 
programom je treba uskladiti programe razvoja posameznih območij in ožjih 
turističnih centrov ter gospodarskih dejavnosti. 

Razvoj turizma naj sloni na vzporednem razvoju vseh tistih organizacij, 
ki neposredno sodelujejo v njegovem razvoju, zlasti na močnem sodobnem 
hotelirstvu, ki prerašča v hotelsko industrijo, na sodobno organiziranih poto- 
valnih agencijah in turistično-propagandnih organizacijah. Ob tem pa je po- 
trebno razviti široko mrežo srednjih in manjših podjetij ter gostišč. Na tem 
področju je treba dopustiti enakopravno udeležbo zasebnega sektorja. 

Pri investicijah v turistične objekte je treba zagotoviti kompleksno izgrad- 
njo vseh tistih objektov v posameznih centrih., od katerih celovitosti je odvisna 
rentabilnost takega posameznega objekta, kakor tudi celotnih investicij. Takšen 
način investiranja naj omogoči tudi večjo dnevno potrošnjo. 

Vsem organizacijam, ki so udeležene v turističnem prometu, je treba zago- 
toviti enak položaj v našem gpspodarskem sistemu. Pri tem pa je treba turistič- 
nim organizacijam omogočiti investicijske kredite ob pogojih, ki so običajni 
v turističnem gospodarstvu. 

Da bi se takoj pričelo z izvajanjem tako začrtane politike, je treba nepo- 
sredno podvzeti naslednje ukrepe: 

Da se vsem organizacijam, ki sodelujejo v inozemskem turističnem pro- 
metu, prizna udeležba pri devizah in premijo. Dograditi je treba tista obstoječa 
turistična središča, ki bodo zagotovila čim hitrejše aktiviranje že vloženih 
sredstev. Predvideni razvoj turizma je treba podpreti z vso ustrezno propa- 
gando in nadaljnjimi poenostavitvami mejnih in carinskih formalnosti; 

s predpisi je treba urediti status zasebnega gostinstva, z davčno politiko 
pa mu zagotoviti načelo nagrajevanja po delu in možnost vzdrževanja obrata 
v skladu s sodobnimi potrebami. 

Take so bile naše ugotovitve in stališča. Politika razvoja turizma in za 
njega pomembnih dejavnosti pa je z nekaterimi izjemami precej drugačna. V 
gospodarskem razvoju in dvigu življenjske ravni smo. dosegli lep napredek. 
Delovni ljudje imajo tudi več prostega časa za oddih in rekreacijo, posebej 
s prehodom na 42-urni delovni teden. Povprečni realni osebni dohodki so se 
zvišali za 17%, kar je nujno ugodno vplivalo na turistični promet, ki beleži 
14 °/o povečanje prenočitev domačih gostov in povečanje prometa gostinstva 
za 25%. Niso pa bile v tem času izgrajene nove kapacitete za nadaljnje pove- 
čanje prometa niti v počitniških domovih, prav tako pa ne v objektih za pol- 
dnevno, dnevno in tedensko rekreacijo. Tudi vnaprej ostane odprto vprašanje 
nosilcev teh investicij in sistema financiranja. Svoječasna vnema delovnih 
organizacij je popustila zaradi spremenjenih stališč do zaprtosti poslovanja in 
financiranja njihovih objektov, ki so jih zgradili ali uredili za svoj kolektiv, 
posebej še zaradi slabega izkoriščanja in drugačnega vrednotenja osebnih do- 
hodkov. Posebni problemi pa se pojavljajo tudi v zvezi z gradnjo in financi- 
ranjem obratov za družbeno prehrano. 
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Mednarodno turistično tržišče odpira velike možnosti za razvoj raznih 
oblik turizma v naši republiki. Vendar z izgradnjo v preteklem letu niti letos 
ne ustvarjamo pogojev za izkoriščanje/teh možnosti. Samo naravni pogoji brez 
ustreznih kapacitet in naprav pa ne bodo dali pričakovanih večjih rezultatov. 
Posebej pesimistični smo lahko, če primerjamo naše naložbe v pospešeni razvoj 
turizma z drugimi evropskimi državami, ki podpirajo turizem kot so: Italija, 
Avstrija, Španija, Švica in druge. Znano je, da zelo zaostajamo za njimi glede 
kapacitet in naprav, zelo radi pa jih jemljemo za primerjavo ali celo našemu 
turizmu očitamo neuspeh glede zaostajanja v rezultatih doseženega deviznega 
donosa. 

Zato naj bi naše primerjave v bodoče temeljile na medsebojnem objektiv- 
nem primerjanju, tudi v pogledu osnovnih in pomembnih kapacitet naprav, 
cest, prometa, organizacije in splošnih pogojev; posebej pa še glede tega kot so 
prosti mejni prehodi, carine, opremljenost, propaganda in kreditne možnosti. 

V zadnjih letih raste hkrati s splošnim večanjem turističnega prometa v 
Evropi tudi konkurenca. V tej borbi za tržišče Jugoslavija, posebej še z zadnjimi 
ukrepi s povečanjem cen v kmetijstvu, ni več med najcenejšimi turističnimi 
deželami, zato problemi ureditve izgradnje in liberalizacije tem bolj terjajo 
hitre rešitve. Izgubili smo namreč eno od velikih dosedanjih privlačnosti, vsaj 
za turiste iz bližnjih držav, ki so v večini: nizke cene. 

Ko je bila lani s prvim aprilom priznana 22 % davčna olajšava, to je pre- 
mija za ustvarjene turistične usluge, je bil namen ukrepa izboljšati ekonomski 
položaj gostinstva in ustvariti pogoje za enostavno in razširjeno reprodukcijo 
v podjetjih. O zaključku leta pa ugotavljamo, da je v večini podjetij premija 
komaj zadostovala za kritje novih nabavnih cen za osnovna živila in druge 
podražitve. Za leto 1965 je premija zvišana na 37% za penzio-nske in na 22 % 
za izvenpenzionske storitve. Glede na ponovna zvišanja cen kmetijskim pri- 
delkom, premogu in uslugam, se bo tudi letos prelila premija, ki je namenjena 
za ekonomsko utrditev gostinstva, v druge gospodarske panoge. Zunanji pa tudi 
domači trg namreč ne preneseta takih skokov v cenah. Cene je mogoče zvišati 
iz leta v leto le postopoma in v manjši meri, in to le toliko, da si še zagotovimo 
obisk turistov. 

Za leto 1965 smo v Sloveniji zvišali cene penzionskih uslug povprečno za 
okoli 12 »/o. Ugotavljamo torej, da napovedano odpravljanje nesorazmerij v na- 
šem gospodarstvu deluje ravno nasprotno. To je na škodo razvoju turizma, 
tako glede cen, kakor tudi glede investicij in razvoja tistih gospodarskih dejav- 
nosti, ki so za turizem posebnega pomena. 

Investicije za gostinstvo in turizem so znašale 1963. leta 6 milijard 900 mili- 
jonov dinarjev, 1964. leta 8 milijard 500 milijonov dinarjev. Za leto 1965 so 
predvidene v višini 8 milijard dinarjev. Ce upoštevamo gibanje cen oziroma 
gradbenih stroškov, ne ugotovimo napovedanega pospeška, katerega ne opa- 
zimo tudi v drugih, za turizem pomembnih panog, kot na primer v prometu, 
kjer so znašale investicije v 1963. letu 26 milijard 900 milijonov din, 1964. leta 
28 milijard dinarjev, leta 1965 pa bodo znašale predvidoma 25 milijard 500 mili- 
jonov din. 

V kmetijstvu so znašale investicije 1963. leta 21 milijard 100 milijonov 
dinarjev, 1964. leta 17 milijard dinarjev, leta 1965 pa so predvidene v višini 
17 milijard 500 milijonov dinarjev. Podatki za leto 1965 so vzeti iz dokumen- 
tacije k družbenemu planu, ki za letos kakor vidimo ne predvideva izboljšanja 
pogojev za pospešeni razvoj turizma. 
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Glede odprave vzrokov za neenakopravnost in ekonomsko neustrezen po- 
ložaj organizacij, ki so pomembne za turizem, lahko pozitivno ocenimo odpravo 
prispevka iz dohodka za gostinstvo, ki je stopila v veljavo s 1. januarjem 1965. 
Leta 1964 je bil ta prispevek celo višji kot leta 1963. Pozitivna je odprava pri- 
spevka družbenim investicijskim skladom in možnost predpisovanja promet- 
nega davka na alkoholne pijače od količine. Vendar so ugodni rezultati zadnjih 
dveh ukrepov le minimalni. Še vedno je v večini občin sporno vračilo dela 
pavšalnih obveznosti na račun odpravljenega prispevka družbenim investicij- 
skim skladom. Prometni davek od količine pa ni uvedla niti četrtina občin, 
še niti letos, četudi bi že lani imele to možnost glede na povečan dotok pro- 
računskih dohodkov. Prav gotovo bi s primerno davčno politiko dosegli večjo 
potrošnjo, kvalitetnejše pijače, kvalitetnejše usluge in večjo stimulacijo za 
obrate, to je sodobnejše kategorije in izboljšanje ekonomskega položaja vsaj 
dela gostinskih gospodarskih organizacij. 

Neenakost obstoja tudi glede lastništva poslovnih prostorov. Gostinstvo, 
kakor tudi ostale panoge, ki jih v zadnjem času označujejo kot terciarne, po- 
sluje v najetih poslovnih prostorih ter plačuje razmeroma visoke najemnine, 
okoli 320 milijonov letno; ta sredstva pa se uporabljajo za naložbe v druge pa- 
noge, v upravne zgradbe, del pa gre za režijo raznih zavodov in skladov. 

Najbolj nepojasnjena ekonomska kategorija v našem turizmu je krediti- 
ranje, ki izgleda, da tudi v doglednem času ne bo primerno rešeno, postavlja 
pa turizem v ekonomsko neustrezen, pa tudi v neenakopraven položaj. Sicer 
poskuša s kreditno stimulacijo 180 dinarjev na ustvarjeni dolar nekoliko vpli- 
vati na izgradnjo, vendar so ta sredstva majhna, razdrobljena in nastaja vpra- 
šanje soudeležbe, vprašanje nerazvitih področij, vprašanje začetne izgradnje, 
ko še ni bilo deviznega efekta, vprašanje modernizacije in razširitve zdravilišč 
ter kreditiranje vrste dejavnosti in objektov, brez katerih sodobni turizem ne 
more uspevati, kot so to ceste, promet, športni objekti, objekti za razvedrilo, 
komunalne naprave itd. Saj celo Ljubljana, kot glavno mesto republike z re- 
lativno gospodarsko močnimi komunami s svojo 13°/o udeležbo v prenočitvah 
inozemcev, 9 %> udeležbo v prenočitvah domačih gostov, s 60 '°/o udeležbo v 
prodaji blaga z 20 % pupustom tujim turistom, s svojimi velikimi prireditvami 
gospodarskega, kulturnega, političnega, športnega in podobnega značaja, mno- 
gokrat z mednarodno udeležbo, ni v stanju izgraditi za navedene potrebe in za 
tranzitni turizem nujne zmogljivosti. Danes se tako postavlja vprašanje pravo- 
časne izgradnje nekaterih objektov, kot je športna dvorana, Gospodarsko raz- 
stavišče, letališče Brniki, ker ne dajejo tistih splošnih gospodarskih rezultatov, 
ki bi jih morali. Zraven tega pa ima Ljubljana sama letno s 165 000 prenočitvami 
inozemskih gostov več prenočitev kot vsa zdravilišča, ki jih imajo skupaj 
100 000, medtem po imajo ostali turistični kraji v Sloveniji 120 000 nočnin, vsi 
ostali neturistični kraji pa 80 000. 

Pri tem naj še upoštevamo visoko izkoriščenost kapacitet v hotelih v Ljub- 
ljani, ki presega 80 "/o nasproti 28 %>, kolikor znaša povprečje v Sloveniji. Kljub 
temu in kljub pripravljenosti gostinskih podjetij pa ni mogoče rešiti vprašanje 
ustreznega kreditiranja, ker ni sredstev. Stališče, da naj podjetja sama skrbijo 
s prepuščenimi višjimi sredstvi za razširjeno reprodukcijo, v turizmu niso iz- 
vedljiva, ker ne moremo nikdar v teh panogah doseči take delitve oziroma 
akumulacije, da bo to mogoče. Tako naj npr. gostinsko podjetje samo privarčuje 
za investicijo potrebna sredstva, če ima recimo 500 milijonov dinarjev letnega 
prometa, od tega 50 milijonov dinarjev skladov, pa je potrebno za novi objekt 
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2 milijardi dinarjev. Vsa gostinska podjetja v Sloveniji, katerih je okoli 500, 
bodo imela za leto 1964 vsega 850 milijonov dinarjev vseh skladov. Pri tem se 
postavlja vprašanje, ali lahko v naših bankah pričakujemo tako spremembo, 
da bodo sposobne in pripravljene prevzeti kreditiranje turistične izgradnje. 

Turizem naj prispeva k hitrejšemu splošnemu gospodarskemu razvoju, 
posebej glede deviznega pritoka. Ob ustreznih ukrepih in velikih naporih je to 
objektivno mogoče, vendar bo treba več odločnosti in smotrnosti, da bomo 
uresničili to pomembno potrebo za naše gospodarstvo. Iz naslova turizma smo 
v 1964. letu v Sloveniji dosegli okoli 5 milijard 400 milijonov dinarjev deviz- 
nega efekta, ali 29 °/o več kot leta 1963; za letos predvidevamo 6 milijard 200 
milijonov deviznih dinarjev, kar pomeni 15'% povečanje v primerjavi z lanskim 
letom. S tem bo turizem udeležen v celotnem izvozu v Sloveniji za 10'°/o, kar 
ima poseben pomen glede na njegov čisti donos in tak rezultat lahko ocenimo 
kot zelo ugoden tudi glede na udeležbo v gospodarskih investicijah, saj turizem 
z gostinstvom v njih ni udeležen z več kot 4,6 °/o. Za uspešnejši razvoj turizma, 
predvsem pa za potrebno usklajenost, povezanost in sodelovanje gospodarskih 
in negospodarskih dejavnosti ter ustrezno usmerjenost in enotnost bo potrebno 
aktivnejše delo Gospodarske zbornice, Turistične zveze in Republiškega sekre- 
tariata za turizem. S to aktivnostjo je treba doseči izdelavo regionalnih progra- 
mov in ustreznega republiškega programa razvoja turizma, ki naj objektivno in 
realno nakaže vse sestavine ukrepov, akcij, naložb in organizacijo, z ustreznim 
zaporedjem in povezanostjo ter z gospodarskimi učinki. Dosedaj nam je taka 
kompleksna usmeritev manjkala ter moramo zato razvoj oceniti kot več ali 
manj stihijski, enostranski in nepopoln. To je imelo oziroma ima za posledico, 
da smo z enim ukrepom ali investicijo sprožili nov problem ali celo verigo pro- 
blemov. Vse to pa je ob stalnem pomanjkanju sredstev in načrtnosti povzročilo 
mnogo nezadovoljstva in očitkov, pa tudi popuščanja pri delu in naporih. 

Gostinsko dejavnost opravlja v Sloveniji okoli 340 gostinskih podjetij z 935 
poslovnimi enotami, 1180 zasebnih gostiln in 480 gostinskih organizacij, kot so 
počitniški domovi, menze, okrepčevalnice in podobno. Tako imamo razmeroma 
veliko število podjetij, vendar je večina majhnih, tako glede števila zaposlenih, 
kot glede ekonomske moči. Zato bo potrebno, predvsem z novogradnjami, v 
ostalem pa z ustreznimi integracijskimi procesi težiti k ustvarjanju močnejših 
podjetij, da bodo laže gospodarila v naših splošnih pogojih in uvajala sodobno 
organizacijo dela v podjetju in v odnosih navzven. 

Tudi kadrovske probleme, ki so iz leta v leto vse večji, bomo lahko pri 
sedanjem sistemu in stališčih reševali samo v močnih, velikih in sodobno orga- 
niziranih podjetjih. Samo v takih podjetjih lahko računamo na hitrejše in večje 
vključevanje strokovnjakov in ljudi z visoko in višješolsko izobrazbo. Te pa 
nujno potrebujemo za uspešen razvoj in gospodarjenje v tej panogi, ker brez 
ustrezno usposobljenih kadrov zaman pričakujemo uspehov. 

Gospodarske organizacije bodo zato morale v bodoče voditi perspektivnejšo 
politiko tudi glede tega vprašanja. Ustrezno pa bodo morale vplivati na takšen 
razvoj tudi naše družbeno-politične organizacije, gospodarske zbornice in drugi 
organi. V sedanjem položaju, ko nam še vedno zelo primanjkuje prenočitvenih 
kapacitet, je nujno potrebno, da se potovalne agencije in turistična društva bolj 
zavzamejo za to, da se poveča število, predvsem pa bolje izkoriščajo zasebne 
turistične sobe ter počitniški in planinski domovi. 

S primerno aktivnostjo in propagando je potrebno usmerjati turiste v tiste 
kraje in objekte, kjer do sedaj obstoječih zmogljivosti nismo dovolj smotrno 
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izkoriščali. Potovalne agencije bi morale v svoje programe in ponudbe vklju- 
čevati tudi manjše kraje in se ne omejevati samo na velike posle in propagi- 
ranje najbolj znanih velikih turističnih krajev. Glede tega prav tako velja iz- 
kušnja, da so male ribe dobre ribe. Pri tem pa bi se ne smelo več dogajati, da 
potovalne agencije v ponudbah za te male kraje zvišujejo cene iznad cen, ki 
so jih določili ti manjši kraji, ker bodo ostale njihove akcije seveda brezuspešne. 
Nasploh bi se morale naše potovalne agencije bolj posvetiti turizmu v Sloveniji 
in pomagati pri naših splošnih prizadevanjih za večje dosežke v turizmu naše 
ožje domovine. Ta prizadevanja bi se morala odraziti v njihovi propagandi, v 
izkoriščanju naših zmogljivosti, v izgradnji in večjem koordiniranju. 

Narodna banka naj bi odobravala Jugoslovanski banki za zunanjo trgovino 
posebna devizna sredstva za kritje retencijskih kvot, ustvarjenih v neblagov- 
nem deviznem prometu, to je v turizmu. Prepoved uvoza posameznih naprav, 
inventarja, strojev in podobno, ki se uporabljajo v gostinstvu in v turističnem 
prometu z inozemstvom, naj bi obveljala samo takrat, ko bo ugotovljeno, da 
je določen domač proizvod res tudi uporaben. Obseg takega uvoza bi bil za 
gostinstvo minimalen, za turistične gospodarske organizacije pa bi bil bistvene 
važnosti, ker bi v veliki meri vplival na tehnično opremljenost obratov ter s 
tem v zvezi na izboljšanje kvalitete in nivoja storitev. Do sedaj so namreč 
podjetja le s težavo koristila svoje retencijske kvote, zato je tudi uporaba 
teh izredno majhna. Tako je bilo v letu 1963 izkoriščenih le 13 odstotkov, 
v letu 1964 pa nekaj več. 

Glede na pomen ter splošni položaj turizma in gostinstva smatra odbor, 
da je potrebno uveljaviti naslednja načela, ki naj jih upoštevajo v svoji politiki 
in odločitvah v turizmu sodelujoče delovne ter druge organizacije, občinske 
skupščine, banke in gospodarske zbornice: 

Program razvoja turizma v Socialistični republiki Sloveniji ter v posamez- 
nih občinah je treba izdelati po enotnih usmeritvah,, ki jih pripravi Republiški 
sekretariat za turizem, da bo zagotovljen načrten in kompleksen razvoj, da 
bo mogoče programe uskladiti ter da bo v njih konkretno določeno mesto, 
pomen in razvoj turizma ter nakazani ukrepi v zvezi z investicijsko, finančno 
in kadrovsko politiko ter organizacijo in podobno. Predvsem naj pridejo do 
izraza ta načela v občinskih družbenih planih za leto 1965 ter v perspektivnih 
družbenih planih. 

Delovni kolektivi si morajo v večji meri kot doslej prizadevati, da bodo 
poslovali racionalneje in bolj ekonomično ter dosegali večjo storilnost in izvrše- 
vali svoje samoupravne dolžnosti z večjo odgovornostjo, ker SO' sedaj možnosti 
za izboljšanje ekonomskega položaja samo še znotraj gospodarskih organizacij. 
Dalje je treba voditi politiko konjunkturnih cen v okviru gospodarskih mož- 
nosti gostinskih podjetij in ustrezno kvaliteti uslug. Pri tem je potrebno upošte- 
vati povečane davčne olajšave za leto 1965. Težiti je treba k taki politiki, ki 
bo zagotavljala maksimalno možno izkoriščanje kapacitet. Pri penzionskih ce- 
nah, ki bodo objavljene, je potrebno vztrajati, ker bi vsako zvišanje tekom leta 
pomenilo v prihodnjih letih mnogo večjo škodo kot lahko znaša eventualna 
korist pri povečanju tekom leta. 

Delovni kolektivi naj prilagodijo tehniko poslovanja in evidence tako, da 
bo evidentirana maksimalno možna višina deviznega prometa ter da bodo pri 
banki uveljavljene pravice, tako iz naslova davčne olajšave, kreditne pravice 
in devizne participacije. Tudi te elemente naj podjetja vključijo v svoje go- 
spodarjenje. 
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Da bo domač in inozemski turistični trg pravilno obveščen o cenah in po- 
gojih letovanja pri nas, je potrebno z zadostno, redno in kvalitetno propagando 
zagotoviti točne informacije ter skrbeti, da bo rešeno vprašanje financiranja 
propagande in da zaradi nepremišljenih vesti ne bo ponovno prišlo do podobne 
dezorientacije kot leta 1964. 

Gostinsko mrežo je treba organizirati in razvijati na bazi velikih sodobno 
organiziranih matičnih podjetij s primerno zmogljivostjo in ekonomsko močjo, 
pri tem pa se izogibati zapiranju v lokalne meje. Za popestritev je potrebno 
omogočiti poslovanje posebnih obratov za določene namene ter vključiti v vrste 
ustanoviteljev gostinskih obratov tudi živilsko industrijo, trgovino in podobne 
organizacije. 

Potrebno je pospešiti sprejetje zveznega zakona o gostinstvu ter nato re- 
publiškega zakona, ki naj upošteva specifičnosti, potrebe in možnosti v Sloveniji. 

Integracija podjetij naj se izvaja samo na podlagi ekonomskih upraviče- 
nosti in interesov vseh, ki se združujejo, ne pa z administrativnimi posegi 
raznih organov. Posebno pa se je treba izogibati ustanovitvi samo enega lo- 
kalnega in s tem monopolnega podjetja na ožjem območju. Integracijski pro- 
cesi naj zasledujejo izključno cilje sodobne organizacije in ekonomske utrditve 
gostinstva. 

Nadaljevati je treba izgradnjo in modernizacijo za turizem pomembnih 
naprav in kapacitet. Razpoložljiva sredstva pa naj se prvenstveno uporabijo 
za dokončanje že začetih objektov in za kompletiranje posameznih objektov 
in turističnih centrov. Iz bančnih sredstev je treba zagotoviti tudi v letu 1965 
kredite za izgradnjo in ureditev turističnih sob oziroma kapacitet pri zaseb- 
nikih. Iz republiških sredstev je v letu 1965 treba zagotoviti za investicije za 
turizem enako višino sredstev kot v preteklih letih, upoštevaje pri tem podra- 
žitve opreme in gradbenih del, da bi tako zagotovili enakomerno rast turistič- 
nega prometa tudi v prihodnjih letih. Pri tem je potrebno upoštevati splošna 
načela, naj restrikcije pri investiranju gredo v prid naložbam v turizmu. 

Pri zveznih organih je treba posredovati, da se bodo lahko krediti iz na- 
slova izkazanega deviznega prometa po 185 din na dolar združevali in uporab- 
ljali tudi za kritje že začetih investicij in za odplačilo anuitet. Priporočiti je 
potrebno, da bi zvezni organi že odobrene kredite na pet- in desetletno odpla- 
čilo podaljšali na ustrezno odplačilno dobo, banke pa naj bi pospešile tehnično 
obdelavo kreditov in poskrbele za njihovo unifikacijo. 

Davek na promet od alkoholnih pijač naj občinske skupščine določijo od 
prodane količine, da bi tako dosegli večjo prodajo, predvsem vina in piva ter 
hkrati vplivali na izboljšanje kvalitete pijač in boljše gostinske usluge. Da bi 
v gostinstvu lahko dosegli nadaljnje izboljšanje ekonomskega položaja, je po- 
trebno omogočiti večjo akumulacijo tudi s prostim oblikovanjem cen, ki naj 
upoštevajo tržne pogoje. Odpravi naj se administrativno omejevanje s sklice- 
vanjem na špekulacijo in nesprejemljivim stališčem, da zvišanje cen v gostin- 
stvu ogroža življenjski standard. 

Problemu kadrov v gostinstvu in v turističnih organizacijah bi morale 
delovne organizacije posvetiti več skrbi ter voditi perspektivno politiko. V ta 
namen bi morale tudi gospodarske zbornice prevzeti nase večjo iniciativo ter 
zagotoviti kvalitetne spremebe v strukturi zaposlenih s tem, ko bi dosegle 
primernejše rešitve, tako v pogledu kadrovanja, sistema izobraževanja, pro- 
gramiranja, financiranja in organizacije. Gospodarske organizacije naj aktivneje 
izobražujejo gostinske delavce na delovnem mestu ter v večji meri vključujejo 
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v svoje vrste ljudi z visoko in višjo izobrazbo, ki bodo sposobni reševati težav- 
nejše naloge v poslovanju in ekonomiki podjetja. 

V zvezi s kadri je potrebno stalno težiti k uveljavljanju načela, naj bodo 
osebni dohodki v skladu z rezultati dela in poslovnega uspeha. Ustrezno temu 
načelu je potrebno dopolniti pravilnike o nagrajevanju in uveljaviti stimulativno 
delitev. Pri tem pa je potrebno tudi upoštevati, da bodo pričakovani rezultati 
doseženi samo, če bodo ustrezno rešena vprašanja v zvezi z delovnimi in živ- 
ljenjskimi pogoji gostinskih in turističnih delavcev. 

Nadaljevati je potrebno z delom pri splošni turistični vzgoji in doseči zato 
večje sodelovanje šol in vključitev vseh dejavnosti, ki nastopajo v turističnem 
prometu. Potrebno je zagotoviti pospešeno izgradnjo cest ter njih opremo s 
turističnimi in drugimi objekti, kot so to črpalke, mehanične delavnice, cam- 
pingi, gostišča, športni objekti itd. 

Vprašanju javnih prevoznih sredstev, vlakov in avtobusov je potrebno po- 
svetiti več pozornosti, s tem pa doseči boljšo kvaliteto njihovih uslug in večjo 
usklajenost voznih redov ter kapacitet s sezonskimi potrebami. Glede preskrbe 
oziroma kritja turističnih potreb je treba redno zagotoviti zadostne količine 
kvalitetnega blaga, posebno živil in pijač vseh vrst. V ta namen je potrebno 
časovno uskladiti izvoz tako s proizvodnjo, kakor s povečanimi domačimi po- 
trebami. Poslovni čas je potrebno bolj prilagoditi potrebam turizma. V ta na- 
men naj bi občine v prihodnjem letu prepustile organom upravljanja trgovskih, 
obrtnih, gostinskih in drugih podjetij, da sami določijo poslovni čas, upoštevajo 
dejanske potrebe in frekvenco, z zadolžitvijo, da bodo prilagajale svoje poslo- 
vanje tem potrebam. 

Za večjo popularizacijo Slovenije se že prirejajo razne velike mednarodne 
prireditve, s čimer dosegamo zelo kvalitetno propagando v svetu in ustvarjamo 
s tem velike možnosti za nadaljnje večanje zlasti inozemskega turizma. Za te 
kvalitetne prireditve naj se z večjo vnemo in odgovornostjo pripravijo zlasti 
gostinska in trgovska podjetja, katerih sodelovanje je nujno potrebno. Poleg 
tega pa je treba poskrbeti za dodatno izgradnjo kapacitet, ki bodo omogočile 
ustrezne gospodarske učinke. 

V uvodnem delu sem prečital stališča, ki smo jih lani sprejeli ter nato 
kritično ocenili njihovo dosedanje izpolnjevanje. Nekateri rezultati, doseženi 
v preteklem letu, pa so razvidni iz poročila odbora samega. Prosim, da na 
osnovi vsega tega gradiva, na osnovi znanih problemov in rezultatov pred- 
lagate ustrezne dopolnitve k načelom, ki jih predlaga odbor, da bi tako čimbolj 
določeno nakazali naloge delovnim organizacijam, delovnim kolektivom in or- 
ganom oblasti in uprave ter tako dosegli izpolnitev ciljev in gospodarskih 
rezultatov, ki jih pričakujemo od turizma. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima republiški sekretar za tu- 
rizem tovariš Janko Potočnik. 

Janko Potočnik: Tovarišice in tovariši poslanci, dovolite mi, da 
poskusim v treh delih dopolniti že dano poročilo. V prvem delu bi rad orisal 
splošne razmere in položaj, ki so nastali v letu 1964 in ki bodo odigrali važno 
vlogo v nadaljnjem razvoju v letu 1965. Ob koncu leta 1964 ugotavljamo, da 
se je število gostov v Sloveniji povečalo za 17fl/o, to pomeni, da smo dosegli 
število 1 143 000 gostov. Število prenočitev je v Sloveniji poraslo za 16 "/o, v 
jugoslovanskem merilu pa za 19 %. Od tega smo dosegli pri domačih preno- 
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čitvah porast za 14%, medtem ko znaša jugoslovanski porast 13 %. V inozem- 
skih prenočitvah imamo v Sloveniji porast za 21 %, v celotni Jugoslaviji pa 
celo za 34,0/o'. Opažamo torej, da prednjači v domačem turizmu Slovenija in to 
prav gotovo zaradi svoje uspešneje izvedene politike večjih osebnih dohodkov 
oziroma korekture v porazdelitvi narodnega dohodka, dočim narašča število 
inozemskih prenočitev v jugoslovanskem merilu hitreje kot pa pri nas. Če te 
rezultate primerjamo nekoliko še z našimi planskimi predvidevanji razvoja za 
leto 1964, potem ugotovimo, da smo celotne prenočitve presegli za 8 %>, od tega 
domače za 12 %, tuje pa samo za 0,5%. 

Plan je bil torej izpolnjen in tudi uspešno realiziran. Ce to še dodatno 
ilustriram s podatki Narodne banke, centrale za Slovenijo glede učinka inozem- 
skega turizma v odnosu na tuja plačilna sredstva, potem je po podatkih naše 
centrale znašal odkup deviz .od tujcev v .1964. letu 11 milijard 245 milijonov, 
povečanje za 23 °/o — odkup v maloobmejnem prometu pa 2 milijardi 511 mili- 
jonov. Odkup v zvezi s plačilom virmanov je znašal 167 milijonov, lovne takse 
in odstrel 132 milijonov in končno odkup za prodano blago z 20 °/o popustom 
704 milijone oziroma skupno 14 milijard 759 milijonov. Celotno povečanje znaša 
prav tako 23 %. Preračunano v dolarje je znašal turistični devizni priliv v Slo- 
veniji registriran po Narodni banki, 19 milijonov 678 tisoč dolarjev, kar je za 
slabe 4 milijone dolarjev več, kot pa v letu 1963. V tem deviznem prilivu še 
vedno- prevladujejo po strukturi odkup od tujcev, in sicer s 76 %, maloobmejni 
promet predstavlja 17 °/o od odkupa, vize 1,1 %, lovske takse in odstrel 0,9 % 
dočim se je odkup blaga, prodanega za devize z 20 °/o popustom, zvišal na 5 °/o 
od našega deviznega priliva. 

V skoraj vseh evropskih deželah so v preteklem letu zabeležili občuten 
napredek. Posebno močno je napredovala Španija, skromneje Avstrija in Grčija, 
pa tudi Italija, čeprav je slednja zaradi začetnega zaostajanja, uprizorila kasneje 
v teku sezone pravcato »ofenzivo«. Izdelali so poseben plan za nadaljnji razvoj 
turizma, glavni temelji tega plana pa so bili v razširitvi uslug, v zadrževanju 
nadaljnjega porasta cen in v okrepljeni propagandi. Lahko torej trdimo, da 
se je leta 1964, posebno pa se bo v letu 1965 začelo odražati zaostrovanje kon- 
kurence na področju turistične ponudbe s strani raznih držav. Prav zato po- 
staja zaskrbljujoča ugotovitev, da za našim porastom cen zaostaja pri nas tudi 
porast kvalitete. Navedene številke pa nam prav tako kažejo, da v slovenskem 
merilu dosegamo v letu 1964 v primerjavi s preteklimi leti bolj skromne uspehe. 
Poudaril bi namreč rad, da je v preteklem letu potovalo preko Slovenije 5 mili- 
jonov 813 potnikov, kar pomeni, da je bilo gostov, ki so šli preko Slovenije, za 
63% več, dočim se je število gostov, ki so se zadržali v Sloveniji, povečalo 
samo za 17 %. Medtem ko nam je v letu 1963 uspelo zadržati pri nas 25 °/o 
vseh gostov, smo v letu 1964 zadržali samo še 20 % od vseh gostov. Poprejšnja 
ugotovitev prav gotovo potrjuje, da se prek Slovenije odvija močan tranzitni 
promet, da pa se ostala področja Jugoslavije glede kapacitet razvijajo hitreje 
kot naša republika. 

Hkrati dokazujejo omenjeni podatki, da se je število prenočitev povečalo 
za 21 »/o, število tujih gostov za 23 °/o, turistični devizni priliv pa prav tako tudi 
samo za 23%. Dnevna potrošnja tujih turistov se torej v preteklem letu ni 
bistveno spremenila. Prav tako pa to pomeni, da nismo uspeli dodatno absor- 
birati možnosti, ki nam jih nudi povečan tranzitni promet preko našega ozemlja. 
Ce to podrobneje pogledamo, potem ugotovimo, da so tuji turisti pri nas reali- 
zirali večje število prenočitev kot pa v letu 1963 in da so bile penzionske usluge 
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v Sloveniji povprečno za 7 % dražje kot pa v letu 1963. To pomeni, da se ni 
zmanjšalo število penzionskih uslug, pač pa da se je verjetno zmanjšala dopol- 
nilna potrošnja, ta pa zaradi nizkega nivoja uslug, pomanjkljivega asortimenta 
in na nekaterih področjih deloma tudi zaradi previsokih oziroma nekonku- 
renčnih cen. To trditev (bi prav gotovo lahko ilustrirali še s podatkom, da je pro- 
daja blaga z 20% popustom v preteklem letu porasla kar za 290 %, vendarle 
predstavlja še vedno samo 5 °/o našega celotnega priliva. 

Opazovanja, ki jih je izvršil Republiški sekretariat za trgovino, kažejo, 
da smo povsod napredovali glede fizičnega obsega prodaje, čeprav ne beležimo 
v istem obsegu tudi povečanja deviznega priliva. Posebno jasno se to odraža na 
področjih z razvitim maloobmejnim prometom. Če podrobneje pogledamo indek- 
se gibanja maloobmejnega prometa, ki so prav gotovo najbolj občutljivi glede 
nihanja cen na našem trgu in ki se nanašajo na leto 1963, potem ugotovimo 
naslednje: januar 139, februar 142, marec 121, april 109, maj 109, junij 113, 
julij 90, avgust 97, september 83, oktober 79, november 82 ter končno de- 
cember 102. Iz navedenih indeksov prav gotovo' izhaja, da so izvršene korek- 
ture cen v mesecu juliju povečale nesorazmerje med realno vrednostjo in našimi 
uradnimi tečaji ter zato verjetno sprožile tudi povečan pritok večjih količin tako 
imenovanih črnih dinarjev, delno pa zmanjšale tudi interes do našega blaga, 
saj ugotavljamo, da se je število potnikov povečalo v 1964. letu v maloobmej- 
nem prometu za 60 %, devizni priliv v maloobmejnem prometu pa samo za 
0,7 "/o, iz česar sklepamo, da prihajajo ti ljudje k nam vedno bolj na izlet, 
pri tem pa ali manj trosijo ali pa trošijo s seboj prinesene dinarje. 

V Sloveniji prav zaradi njenega obmejnega položaja prihaja do izraza prav 
gotovo tudi dejstvo, da smo v lanskem letu uspešno nadaljevali z liberalizacijo 
obmejnih formalnosti in da sedaj lahko tuji turisti prinesejo k nam ne le 
3000 kot prej, ampak celo 5000 dinarjev. To sicer uspešno povečuje celoten 
turistični promet Jugoslavije, negativno pa se to odraža na deviznem prilivu 
same Slovenije, kajti tuji turisti sedaj z uradno prinesenimi dinarji — 5000 din 
na osebo — lahko krijejo izdatke tranzita preko Slovenije in zamenjajo valuto 
šele v kraju, kjer bodo ostali dalj časa. 

Mimogrede, ko smo že pri deviznem prilivu iz turističnega prometa, bi 
omenil, da pa je odliv deviznih sredstev za turistična potovanja v preteklem 
letu znašal 824 milijonov dinarjev, kar predstavlja povečanje za 48%, in v 
letu 1964 5,5% od našega celotnega registriranega deviznega odliva. Vendar 
pa lahko poudarim, da postaja sedanja nizka kvota za domače turiste že resnična 
ovira za nadaljnje povečanje turističnega poliva ter skoro ne dopušča več še 
tako skromnih in da tako rečem, dostojnih turističnih potovanj naših ljudi v 
inozemstvo. 

Rad bi navedel še nekaj momentov, ki se nanašajo na naše lanskoletne 
ugotovitve glede domačega turizma. Predvsem bi se dotaknil počitniških domov, 
kajti največji napredek v preteklem letu glede domačega turizma beležimo na 
področju poslovnega in zdraviliškega turizma. Prizadevanja glede boljšega 
izkoriščanja počitniških domov pa niso dala zaželenih rezultatov. Počitniški 
domovi so po številu prenočitev še vedno na drugem mestu, saj je bilo v njih 
realiziranih 577 000 prenočitev. Po letošnjih rezultatih so bili izkoriščeni počit- 
niški domovi v juliju 75'°/o, v avgustu 78% in v septembru 32%. Navedel 
sem odstotke, ki se nanašajo na neizkoriščenost glede na stalna ležišča, ker če 
bi računali še pomožna ležišča, pbtem je ta izkoriščenost še nekoliko nižja. 
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Navedeni rezultati prav gotovo niso zadovoljivi in so posledica še neuve- 
ljavljenega načela gospodarnosti v poslovanju počitniških domov. Le manjši del 
delovnih organizacij je prešel na sicer zakonsko še nedovoljeno dotiranje koiist- 
nikov, vendar pa večina še vedno direktno ali indirektno dotira počitniške do- 
move same. Ustanovitelji počitniških domov še vedno negospodarsko obravna- 
vajo vložena sredstva v počitniške domove, čeprav bi morali tudi počitniški 
domovi poslovati prav tako po načelih gospodarnosti kot ostali deli matičnega 
podjetja. Regresi, ki se dajejo počitniškim domovom, kot tudi regresi, ki se 
dajejo za potovanja na dopust, predstavljajo za današnji čas že preživele 
ostanke socialnih dajatev. Kolektivom prepuščamo skrb celo za dosti bolj 
pomembna vprašanja infra strukture, dočim počitniških domov ne obravna- 
vamo s stališča njihovega lastnega interesa, da sami skrbe za obnovo in porast 
produktivnosti dela svojih članov. Moramo pa še ugotoviti, da ugodnosti za 
regresirane cene v domovih uživajo danes le ozek krog delovnih ljudi in to 
predvsem uslužbenci. Zato je odveč strah, da se bo z odpravo regresov oziroma 
z njihovim prenosom na osebne dohodke zmanjšala rekreativna funkcija tu- 
rizma. Sedanja struktura obiskovalcev kaže, da si večina delavcev ne more 
privoščiti oddiha na morju. 

Posredne dajatve gredo torej prvenstveno v korist uslužbencev z višjimi 
osebnimi dohodki, s prenosom posrednih dajatev na osebne dajatve bi moč- 
neje uveljavili princip nagrajevanja po delu, zvišali osebne dohodke pri zapo- 
slenih z njižjimi osebnimi dohodki in tudi tem omogočili, da si organizirajo 
vsaj primeren počitek doma ali pa v bližnjem kraju. Podjetje dotacij in raznih 
posrednih oblik vzdrževanja domov na osebne dohodke delavcev bi po eni strani 
zahtevalo uvedbo ekonomskih cen v počitniških domovih, s čimer bi omogočili 
tudi tem kolektivom samoupravljanje, po drugi strani pa bi prišlo do krajevne 
preporazdelitve domačega turističnega prometa, saj bi postali mnogo bolj zani- 
mivi razni manjši in tudi bližnji turistični kraji. Menim, da bi morali realizacijo 
prej omenjenih principov, ki jih življenje že samo uvaja, zavestno še bolj 
pospešiti. 

Problematiko počitniških domov lahko p>ovežemo tudi s težavami, ki se 
pojavljajo v naši plačilni bilanci oziroma s splošnim pomanjkanjem deviznih 
sredstev. Delovne organizacije se trudijo, da bi premagale te težave. Eden od 
še neizkoriščenih izvorov sredstev bi bila prav gotovo lahko tudi smotrna 
izraba počitniških domov. Ce bi na primer v letu 1964 tudi v glavni sezoni 
polovico kapacitet v obstoječih počitniških domovih brez kakršnihkoli investicij 
stavili na razpolago inozemskim gostom, bi px>večali število prenočitev tujih 
gostov v Sloveniji za 250 000, kar bi ob že doseženi povprečni dnevni potrošnji 
predstavljalo zvišanje deviznega priliva za 2 250 000 dolarjev oziroma za 11,4 °/o 
od realiziranega deviznega priliva v letu 1964. 

S tem pa domači turizem ne bi prav nič upadel, treba bi bilo le smotrneje 
razpodeliti oddih domačih gostov v pred in posezoni. S tem bi dosegli samo 
še dodatni ekonomski učinek zaradi boljšega izkoriščanja domov. 

Na osnovi predloženih materialov in na osnovi povedanega lahko ugoto- 
vimo naslednje: Turistično povpraševanje v svetu narašča, vendar se razvija 
tudi močna konkurenca v turistični ponudbi posameznih dežel. Zato bo po- 
trebno še naprej formirati konkurenčne cene, notranja nesorazmerja pa odprav- 
ljati v prehodnem času s korekturami premij. Zvišati bomo morali nivo kvali- 
tete, kakor tudi razširiti splošni ascrtiment uslug, predvsem glede naših mož- 
nosti, da zajemamo tranzitni promet. Uspešnost dela gospodarskih organizacij 
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v turističnem prometu bo zagotovljena šele v splošno stabilnem gospodarskem 
okviru, sicer pa bo neprestano prihajalo do negativnih znižanj. Na področju 
domačega turizma pa bi morali močneje uveljaviti ekonomske principe, opustiti 
razne posredne dajatve ter končno uvesti tudi v počitniških domovih gospo- 
darnostno poslovanje. 

Dovolite mi, da se v drugem delu nekoliko zadržim na problemih razširjene 
reprodukcije, o katerih je bilo danes že govora in katerih konkretni položaj za 
leto 1965 :sem že orisal v odgovoru na vprašanje, ki je bilo zastavljeno za 
današnje zasedanje. Rad pa bi dodal še nekaj besed glede na splošne probleme, 
ki se pojavljajo ravno na področju razširjene reprodukcije. 

S problemom razširjene reprodukcije na področju turizma se srečujejo tudi 
v inozemstvu. Ta problem se zaostreno pojavlja povsod. Na poseben način rešu- 
jejo ta problem npr. v Španiji. Španija je začela razvijati svoj inozemski turi- 
zem z začetnim ameriškim posojilom, zgradila s tem večje število hotelov in 
raznih letoviških apartmajev in nato vsako leto prodajala zgrajene kapacitete 
tako, da je potem iz te prodaje črpala sredstva za gradnjo novih objektov. 
V drugih deželah, ki niso šle po španskem vzorcu, se pojavljajo problemi tako 
kot pri nas, vendar bi rad primerjal vire financiranja, ki obstajajo pri njih, 
z možnostmi, ki obstajajo pri nas. 

V inozemstvu se pri vlaganjih v turizem pojavljajo naslednje oblike: Name- 
ščenci, delavci ali celo upokojenci si s prihranki zgrade manjši penzion ali 
gostinski obrat. Tak obrat daje družini dopolnilne dohodke in hkrati seveda 
tudi zaposlitev vsej družini. Ob že utrjenem družbenem sektorju, ki odloča 
v naših razmerah o celotnih storitvah, bi morali podobne procese prav gotovo 
sprostiti tudi pri nas. Zasebniki so še nezaupljivi, vendar bi tudi pri nas lahko 
mobilizirali njihova sredstva, če bi dolgoročneje stabilizirali njihovo mesto 
v našem turističnem gospodarstvu. Ce pomislimo, koliko lažje je danes dobiti 
kredit za nabavo avtomobila, v katerem je veliko delov celo iz uvoza, kot 
pa vsaj enako velik kredit za ureditev sob ali pa gostišča, ki bi celo povečeval 
naš turizni priliv, potem je na dlani odgovor, zakaj dosegamo na tem pod- 
ročju tako skromne rezultate. 

Razen tega obstaja v inozemstvu tudi odvečen finančni kapital. To so 
sredstva raznih družb, zavodov, skladov itd., ki z investicijami v turizmu dobe 
potrebne obresti, ki krijejo svojo lastno ceno, hkrati pa tudi varnost, saj gre 
za naložbe v nepremičnine, predvsem v zemljišča in stavbe. Delovanje takega 
odvečnega kapitala ali pa »rentniškega« kapitala praktično pri nas ni, ker trg 
kapitala pri nas ni svobodno formiran, saj so ravno na tržišču kapitala mnoga 
vprašanja še nerazčiščena. 

Naslednji, ki se v inozemstvu pojavlja kot investitor v turizmu, je indu- 
strijski kapital, ki vlaga svoja sredstva v razvoj turizma predvsem zaradi 
problemov povečanega plasmaja svojih proizvodov. Tako z izgradnjo turističnih 
objektov razširja svojo prodajno mrežo. Naj za primer navedem znani itali- 
janski družbi »Motta« in »Alemagna«, ki sta ob italijanskih avtocestah izgradili 
mrežo motelov in gostinsko-trgovskih obratov. To je ena od takih zelo vidnih 
oblik udeležbe industrijskega kapitala, doeim se v manjših obratih pojavljajo 
te oblike industrijske pomoči tudi v odnosu do privatnika z raznimi stroji, 
z opremo in podobno. Seveda pa nastopa to vse šele takrat, ko nastane problem 
plasmaja proizvodov. Pri nas pa položaj na tržišču še ne zahteva od proizva- 
jalnih organizacij, da bi skrbele za plasma svojih proizvodov, v večji povezavi 
s turizmom. Vendar je ravno povezava industrije z gostinstvom ena od uspešnih 
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oblik ne le za nadaljnjo izgradnjo, ampak tudi za uspešnejše in racionalnejše 
povezovanje raznih panog gospodarstva ter tudi za uspešnejšo in enostavnejšo 
razširitev asortimenta uslug na področju turističnega prometa. 

Eden od najpomebnejših finančnih virov za investicije predstavlja v ino- 
zemstvu kapital raznih družb, oziroma državna sredstva, pri katerih je za vlaga- 
nje odločilen interes po povečanem deviznem prilivu, po reševanju dispro- 
porcev v plačilni bilanci, oziroma po črpanju deviz iz turizma, da bi se lahko 
močneje vključili v mednarodno menjavo. 

Pri nas mnogokrat mislimo, da je skrb za povečan devizni priliv, oziroma 
problem plačilne bilance nekakšna dolžnost skupnosti. To je prav gotovo le 
posledica našega še nezadostno izoblikovanega in nesproščenega gospodarskega, 
predvsem pa deviznega sistema. Turistične in gostinske gospodarske organi- 
zacije bomo morali usposobiti, da bodo našle svoje mesto v sproščenem tržnem 
gospodarstvu in v novem bančnem sistemu. V prehodnem obdobju oziroma na 
osnovi začrtane politike pa bo družbena skupnost lahko pospeševala nadaljnji 
razvoj z intervencijskimi usmeritvami sredstev, če bo potrebno, z regresiranjem 
splošnih bančnih pogojev, pri čemer mislim predvsem na obrestno mero, kre- 
ditne roke in podobno. 

Iz obravnavanih vprašanj glede naših virov financiranja bi lahko povzeli 
naslednje ugotovitve: 

Turistično-gostinska podjetja so v zelo majhni meri sposobna reševati 
problem razširjene reprodukcije ter bo zato potrebno tudi v bodoče skrbeti za 
njihovo krepitev. Zaradi postopnega prehoda je potrebno za področje turizma 
zagotoviti nadaljnjo intervencijo skupnosti s financiranjem turističnih investicij 
iz republiškega posojila. Prav tako je treba izdelati dolgoročnejši sistem finan- 
ciranja razširjene reprodukcije na tem področju. S samostojnejšim razpola- 
ganjem z deviznimi sredstvi bi morali zainteresirati ostale gospodarske panoge, 
da vlagajo in se povezujejo s turizmom, s čimer bi bilo hkrati rešeno tudi vpra- 
šanje širše ponudbe. S spremembo odnosov in predpisov bi morali prav tako 
dodatno omogočiti in stimulirati vlaganja zasebnih sredstev v manjše gostinsko- 
turistične obrate. 

Na koncu bi želel spregovoriti še nekaj besed o problemih, ki se pri nas 
često pojavljajo' in se nanašajo predvsem na vprašanje kadrov. 

Kljub uspehom, ki smo jih dosegli v letu 1964 predvsem v kvantitativnem 
porastu našega turističnega prometa, ugotavljamo, da se v vseh tovrstnih, pod- 
jetjih problem kadrov vedno bolj zaostruje, najbolj jasno pa se kaže na pod- 
ročju gostinstva. 

Sedanji kadri predstavljajo eno izmed osnov, ki predstavlja možnost za 
izboljšanje kvalitete gostinskih uslug, posebno ko se zavedamo, da v prihodnjem 
letu ne bomo mogli povečevati, turističnega prometa samo z ekstenzivnim veča- 
njem kapacitet, ampak da se bomo morali predvsem usmeriti na kvalitativno 
izboljševanje turističnega prometa. Zato smo s pristankom Zavoda za stati- 
stiko Socialistične republike Slovenije anketirali 104 gostinska podjetja. Anketi 
se je odzvalo sicer samo 73 podjetij, vendar mislim, da ie anketa zadosti repre- 
zentativna, saj zajemajo ti obrati 87 °/o vseh kapacitet tovrstnih obratov v 
Sloveniji. V omenjenih 73 podjetjih je 18 delovnih mest direktorjev zasedenih 
z ljudmi z visoko in višješolsko izobrazbo, 19 delovnih mest z ljudmi z visoko 
kvalifikacijo ali kvalifikacijo gostinske stroke, na ostalih delovnih mestih pa 
so zaposleni ljudje s popolno ali nepopolno srednjo šolo, kakor tudi z osnovno 
šolo oziroma osemletko. Sedem od omenjenih direktorjev ne govori nobenega 
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tujega jezika in samo 28 po en tuj jezik. Tudi starostni sestav ni najbolj ugoden, 
saj jih je le- 29 starih manj kot 40 let, 14 pa jih je že med 50. in 60. letom. 
Pomočnike direktorjev imajo le v 5 podjetjih in to dva strokovna gostinska 
delavca, enega s fakulteto, ostala dva pa s popolno srednjo šolo. V navedenih 
podjetjih je 137 poslovodij, od tega 118 strokovnih gostinskih delavcev, v pre- 
težni meri s poklicem natakarja. Starostni sestav teh je nekoliko boljši, vendar 
pa je znanje tujih jezikov minimalno. Če upoštevamo, da je v sklopu teh 73 
podjetij 136 gostinskih obratov za prenočevanje ter 367 obratov za prehrano, 
od katerih bi praktično vsak potreboval šefa obrata ali poslovodjo, potem ugo- 
tovimo, da je tudi glede tega nivo našega kadra zelo nizek. 

Višja ekonomsko-komercialna šola v Mariboru je dala doslej že 18 diplo- 
mantov oddelka za turizem in gostinstvo, vendar so v naši stroki zaposleni 
le 4. Na ekonomski fakulteti je dokončalo na prvi stopnji turistične usmeritve 
30 slušateljev, vendar praktično vsi študirajo dalje na drugi stopnji. Poleg 
tega imamo še oddelek za turizem na filozofski fakulteti, in sicer prvo stopnjo, 
vendar dosedaj še ni nihče diplomiral. Prvi bodo diplomirali v letošnjem letu, 
kajti lani je bil z reorganizacijo študija prenesen študij turizma tudi na drugo 
stopnjo filozofske fakultete. Danes torej obstajajo vsaj teoretično možnosti, 
da bi na vodilnih delovnih mestih v gostinstvu imeli osebje z zadostnim teore- 
tičnim znanjem. Vendar moram obenem poudariti, da se vsi ti študenti priprav- 
ljajo na svoje bodoče poklice ob premagovanju precejšnjih težav, kajti vse šole 
in fakultete ugotavljajo, da izredno težko omogočijo tem študentom celo počit- 
niške prakse v gostinskih ali turističnih obratih, predvsem zaradi tega, ker ti 
obrati oziroma podjetja trdijo, da študenti še ničesar ne znajo in da tudi v 
sezoni ni nikogar, ki bi se lahko z njimi ukvarjal in skrbel za njihovo vzgojo. 

Oglejmo si še nekoliko razmere, kakršne so glede kadra v manj razvitih 
obratih. V obratih za prenočevanje je zaposlenih 900 delavcev, od tega je 67 °/o 
nekvalificiranih oziroma polkvalificiranih, kar pa pomeni, da se z normami, 
ki so v svetu postavljene, praktično niti ne da primerjati. Ce vzamemo za pri- 
mer samo službo v recepciji, potem ugotovimo, da ima 31 l0/o od tega kadra samo 
osnovno šolo oziroma polkvalifikacijo. Večina izmed njih govori samo nemščino, 
le redko še kak drug,jezik. Podobno je tudi z ostalim gostinskim osebjem, 
saj je od zaposlenih sobaric kar 70fl/o nekvalificiranih. Podobne težave imamo 
tudi pri strežnem in kuharskem osebju in je tudi tega kadra relativno malo. 
Po normah, ki jih je švicarska organizacija izdelala za tretjo kategorijo ob- 
ratov, bi moralo priti 9 strokovnih delavcev na 100 sedežev, pri nas pa imamo 
samo 5 strokovnih delavcev na 100 sedežev, vendar smo semkaj vključili vse 
naše kategorije. Pri tem tudi združena prva in druga kategorija ne vzdržita 
primerjave z normami tretje kategorije v svetu. 

V Sloveniji imamo 8 gostinskih šolskih centrov. Te šole so dale ob koiicu 
1964. leta oziroma bodo dale v letu 1965 600 absolventov, čeprav bi pred- 
vidoma potrebovali letno 2000 novih delavcev. Interes med mladino za ta poklic 
je zelo majhen, tako da so šole le s težavo napolnile svoje kapacitete. Ti centri 
so bili napolnjeni šele takrat, ko je nastalo pomanjkanje prostora v drugih 
strokovnih šolah. Da pri mladini ni posebnega interesa za področje turizma, 
je to razumljivo iz več razlogov. Po eni strani je to področje še premalo po- 
znano in premalo reklamirano, po drugi strani pa je dejstvo, da sp osebni 
dohodki v tej panogi prenizki. Poudaril bi, da je od anketiranih podjetij v 
mesecu avgustu, ko nastopajo najvišji osebni dohodki, imelo več kot 50 9/o vseh 
zaposlenih nižje osebne dohodke od 40 000 dinarjev. Jasno je, da taki dohodki 
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niso vabljivi za mladino, da bi se vključevala v ta poklic. Seveda pa je po 
drugi strani res, da tudi sama podjetja kažejo premalo interesa, da bi učinko- 
viteje reševala problem kadrov. Tako bi podjetja lahko uporabila v preteklih 
devetih mesecih za namene vzgoje 1500 milijonov dinarjev, porabila pa so 
komaj 25®/» od navedene vsote. Zato tudi uspehi ne morejo biti zadovoljivi. 

Menim, da je področje vzgoje za vse naše gospodarske organizacije v letoš- 
njem letu izredno pomembno ter da bi bilo treba pristopiti h koordiniranemu 
in vsestranskemu organiziranju ter vključevanju novih delovnih sil v go- 
stinske poklice. Hkrati bi bilo treba izpopolniti sistem nagrajevanja v gostinskih 
podjetjih tako, da ta sistem ne bo slonel samo na kvantiteti dela, ampak da 
bo pri delu gostinskih delavcev zajeto tudi upoštevanje kvalitete, pa tudi 
upoštevanje vzgojnih prizadevanj posameznih starejših uslužbencev. Obenem 
pa bi morali s spremembami predpisov omogočiti tudi združevanje sredstev za 
vzgojo kadrov v raznih šolskih centrih, da bi tako zapolnili eno izmed največjih 
vrzeli na področju turističnega prometa. Hvala lepa! 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanec Milan Bric. 

Milan Bric: Tovarišice in tovariši poslanci. -Kadar smo doslej govorili 
o zimski turistični sezoni, smo mislili predvsem na Kranjsko goro, Pohorje, 
Pokljuko in še na nekatere manjše kraje, ki imajo vsi sorazmerno krajše 
obdobje ugodnih snežnih razmer, nekdanja zibelka smučarskega športa Bohinj 
pa je bil povsem ob strani. Z novo žičnico na Vogel pa so tudi v bohinjskem 
kotu bili ustvarjeni pogoji za razvoj zimskega turizma. To nam potrjuje tudi 
začetek letošnje prve prave zimske sezone, saj je število nočitev v Bohinju 
naraslo v času od sredine decembra do konca januarja od lanskih 7200 na letoš- 
njih 11 745 nočitev. To je za nad 60'% več kot v lanskem letu, obenem pa 
se je gostinski promet povečal za 130 °/o. Moramo pa upoštevati, da je to šele 
začetek sezone, ter da se resnična zimska sezona prične šele v februarju in bo 
trajala do meseca junija. Prav to nam dokazuje, da je tolikokrat grajan projekt 
žičnice na Vogel že sedaj potrdil svojo opravičenost. 

Ne bi se podrobneje zadrževal pri mnogih manjših problemih, ki bi jih bilo 
treba rešiti za uspešnejši razvoj zimskega turizma v Bohinju in od katerih 
naj omenim samo organizacijo zabavnega življenja in zadovoljitev raznih 
uslug, ki jih terja zimski gost. Obširneje bi se rad dotaknil predvsem dveh 
problemov: dokončanje izgradnje Vogla in problema, ki je letos postal že precej 
akuten, to je vprašanje dostopa v Bohinj. 

Gorsko področje na Voglu omogoča izgradnjo športno-turističnega centra, 
ki bi poživel ter dopolnil letni in zimski turizem v Bohinju. Bohinj ima sedaj 
500 hotelskih in 600 zasebnih turističnih ležišč, gostinske in turistične kapacitete 
pa so bile doslej tu polno zasedene le v glavni poletni sezoni, to je okoli 100 dni, 
medtem ko so bile v ostalem času slabo zasedene. Z izgradnjo nihalne žičnice, 
ki ima zmogljivost prevoza 1000 potnikov dnevno v eni smeri, se odpira mož- 
nost množičnega obiska tega gorskega predela. S tem postaja tudi poletno bi- 
vanje obiskovalcev Bohinja zanimivejše in računamo zato s podaljšanim biva- 
njem gostov tudi v letni sezoni. Posebej pa odpira novo zgrajena žičnica 
možnosti za razvoj turizma zaradi lepih smučarskih terenov in visoke snežne 
odeje, ki traja vse do meseca junija. V neposredni bližini hotelov v Bohinju 
ni dobrih smučišč, kar je bilo dosedaj vzrok, da se zimski turizem ni mogel 
razviti kljub sorazmerno močnim prenočninskim kapacitetam. Izgradnja Vogla 
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pa predvideva poleg dosedaj že zgrajenih naprav kot so nihalna žičnica, smu- 
čarska vlečnica s kapaciteto 500 oseb, 2 gostinski koči s po 60 ležišči, 5 zasebnih 
koč in hotel v gradnji s kapaciteto 100 postelj, ki naj bi bil dograjen do na- 
slednje zime, nadaljnjo izgradnjo komunikacij in koč tako, da bodo v bodočem 
sistemu Vogla vključene tudi vse dolinske kapacitete. Del obiskovalcev bi pre- 
bival poleti in pozimi na Voglu, ostali pa bi koristili gostinske kapacitete 
Bohinja. 

Na Voglu je sedaj 120 postelj v obeh gostinskih kočah, razen tega pa bomo 
z dograditvijo hotela pridobili še 100 ležišč. Z ustrezno politiko pa bi bilo 
potrebno v naslednjem odbobju spodbujati še nadaljnjo izgradnjo predvsem 
počitniških domov tako v družbeni kot v zasebni lastnini. Tako bi po pred- 
videnih izračunih znašale leta 1970 skupne receptivne kapacitete na Voglu od 
1000 do 2000 obiskovalcev dnevno. Tem obiskovalcem naj bi služil kot nadalje- 
vanje že zgrajene nihalne žičnice komunikacijski sistem, katerega hrbtenica 
bi bil sistem treh povezanih sedežnic. Rjava skala — Orlove glave in Orlove 
glave-Sija s kapaciteto po 400 oseb ter sedežnica Orlove glave—Zadnji Vogel 
s kapaciteto 300 oseb na uro. Dolžina vseh teh treh žičnic sedežnic bi znašala 
3800 metrov. Kot četrta pa bi se v sistemu vključila sedežnica Vogel—Zadnja 
vrata v dolžini 700 metrov in s kapaciteto 300 oseb na uro. 

Na zgoraj omenjeno transportno hrbtenico se bodo navezale smučarske 
vlečnice, ki bodo omogočile obiskovalcem smrtno izkoriščanje zelo razgibanih 
smučarskih terenov. Vseh vlečnic bi bilo skupno 5 v dolžini od 300 do 500 me- 
trov in s kapaciteto 2500 oseb na uro. Skupna dolžina vseh spustov bo znašala 
7 km ob enkratnem koriščenju vsake posamezne relacije predvidenega sistema. 

Finančni pokazovalci za postavitev celotnega komunikacijskega sistema so 
naslednji: dosedanja izgradnja žičnice nihalke je veljala 280 milijonov dinarjev, 
prva vlečnica pa 40 milijonov dinarjev. Nadaljnja izgradnja transportne hrbte- 
nice bi predvidoma stala 500 milijonov dinarjev, nanjo se navezujoča sedežnica 
še 140 milijonov dinarjev in 5 vlečnic dodatno 100 milijonov dinarjev. Ob 
upoštevanju zgoraj navedenih kapacitet transportnih naprav, ob predvideni 
frekvenci potnikov in povprečnih cenah, bi znašal letni inkaso omenjenega 
komunikacijskega sistema 85 milijonov dinarjev, kar bi zadostovalo za odplačilo 
anuitet in redno vzdrževanje ter režijo vseh transportnih naprav. Pri teh 
finančnih poikazalcih niso upoštevane investicije v nastanitvene zmogljivosti, 
računa pa se, da izgradnja ležišča v počitniških kočah ne bi stala več kot 
400—500 000 dinarjev za ležišče. Ce torej primerjamo sredstva, ki so potrebna za 
zgraditev turističnih naprav na Voglu s sredstvi za druge podobne projekte, 
menim, da je ta naložba sorazmerno izredno ugodna. 

Drugo vprašanje, ki postaja vse bolj pereče, pa je vprašanje dostopa v 
Bohinj. 2e ob sedanji frekvenci turističnega prometa se kaže, da cesta Bled— 
Bohinj ne ustreza naraščajočemu turističnemu prometu niti poleti, kaj šele 
pozimi. Cesta je sicer dokaj dobro oskrbovana, vendar predvsem v zimskih 
mesecih absolutno preozka, tako da je srečavanje skoraj nemogoče. Zato bo 
nujno odpraviti to ozko grlo dostopa v Bohinj. Obstojajo sicer projekti o pre- 
ložitvi ceste, ki pa glede na visoke stroške zaenkrat niso uresničljivi. Za tre- 
nutno rešitev bi bilo dovolj, če bi se cesta razširila in nevarne ovinke izravnalo. 
Ta dela ne bi terjala nemogočih sredstev niti dolgega trajanja gradnje niti 
ne bi ovirala normalni promet. 

Druga vpadnica pa je železniška zveza z Jesenicami in Novo Gorico. Ta 
zveza bi se znatno izboljšala z uvedbo dnevnega motornega vlaka Trst—Gorica— 
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Jesenice oziroma celo do Planice in nazaj. Druga varianta za izboljšanje želez- 
niških zvez z Bohinjem pa je ureditev železniškega predora med Bohinjsko 
Bistrico in Podbrdom za avtomobilski prevoz. Ta varianta bi zelo skrajšala pot 
avtomobilskemu gostu iz Trsta, Gorice, Vidma in drugih krajev sosednje Italije, 
ki so naravno zaledje Bohinja in Bleda, kar nam dokazujejo tudi predvojne 
statistike. Republiški sekretariat za turizem je že podvzel korake za rešitev 
tega problema in bi bilo treba to še pospešiti. 

Z rešitvijo teh dveh večjih problemov in z vzporednim reševanjem drugih 
manjših vprašanj bo Bohinj dobil svoje mesto med zimskimi turističnimi centri, 
podaljšal bo sezono od 3 na 9 mesecev ter prinesel skupnosti potrebne devize. 

Dotaknil bi se še enega problema, ki nastopa pri delu gostinskih podjetij 
s potovalnimi agencijami, katerega pa tovariš Rižnar v svojem poročilu ni načel. 
Največ hude krvi v sodelovanju med gostinskimi podjetji in potovalnimi agen- 
cijami je pri vprašanju plačila uslug. Za gostinska podjetja oziroma hotele je 
popolnoma nemogoča situacija, da dobijo svoje usluge, ki so bile izvršene poleti, 
plačane šele v novembru, decembru ali pa celo v januarju. Agencije se izgo- 
varjajo na svoje inozemske partnerje in pa predvsem na banko, ki s svojimi 
predpisi in pa počasnim virmiranjem onemogoča pravočasno poravnavo računov. 
Mnenja sem, da je predpisani devizni obračun stvar poslovnega odnosa med 
banko in agencijo, ta pa dinarska sredstva lahko takoj nakaže podjetju. Povsem 
nemogoče se mi zdi, da mora gostinsko podjetje kljub ustvarjenim sredstvom 
najemati dodatni kredit za obratna sredstva, plačevati za to obresti, včasih pa 
si tudi izposojati denar pri drugih podjetjih za plače v času, ko ima že ustvar- 
jena svoja sredstva, medtem ko agencije poslujejo z njegovim denarjem. Zato 
je potrebno, da agencije in banka uredita te medsebojne odnose, ki pa se 
gostinskih podjetij ne tičejo. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima predsednik Turistične zveze 
Slovenije dr. Danilo Dougan. 

Dr. Danilo Dougan: Tovarišice in tovariši! Turistične družbene orga- 
nizacije imajo nedvomno izredno pomembno vlogo v razvijanju turizma kot 
družbeno koristne rekreacijske dejavnosti, pa tudi kot gospodarske panoge. 
O njihovem pomenu in vlogi v turizmu nasploh, kakor tudi o njihovem delo- 
vanju je že obširno razpravljal poslanec tovariš Davorin Ferligoj na skupni seji 
Republiškega in Gospodarskega zbora ob sprejetju družbenega plana za leto 
1964, zaradi česar se bom tega dotaknil samo na kratko v uvodu svoje razprave. 

Turistične družbene organizacije, še posebej pa turistična društva kot 
osnovne celice razvoja turizma v določenem kraju, so dolžne skrbeti predvsem 
za turistično vzgojo svojega članstva in prebivalstva svojega kraja ter izvajati 
akcije, ki bi prispevale k boljši urejenosti in olepšavi zunanje podobe naselij. 
Poleg tega morajo sodelovati tudi pri vseh akcijah, ki naj bi zagotovile čim 
kvalitetnejši sprejem ter bivanje domačih in tujih turistov v nekem okraju. 
To pomeni, da morajo' sodelovati pri pripravah za turistično sezono, da morajo 
kritično spremljati potek turističnega prometa in kot neke vrste družbena kon- 
trola opozarjati gospodarske organizacije in svoje občinske skupščine na vse 
pomanjkljivosti .s konkretnimi predlogi za odpravo napak, oziroma izboljšanje 
dotedanjega stanja. V primeru potrebe bi morale organizirati tudi svoje infor- 
macijske biroje, ki bi opravljali recepcijsko službo za zasebne turistične sobe, 
nadalje bi organizirale razne turistične prireditve in izlete ter podobno de- 
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javnost. Zlasti pa je izredno pomembna njihova vloga pri izvajanju tako ime- 
novane splošne turistične propagande in informacijske službe kot enega izmed 
osnovnih elementov za privabljanje gostov v določene kraje. Za uspešno oprav- 
ljanje teh nalog je seveda nujno, da se društva čim tesneje vključijo v komu- 
nalni sistem in s tem postanejo najožji sodelavci občinskih skupščin v njihovih 
naporih za razvoj turizma. Seveda si morajo turistična društva prizadevati tudi 
za čim pestrejše društveno življenje, ker bodo s tem lahko v marsičem vzbudila 
in obdržala aktivno zainteresiranost članstva za stalno ter učinkovito izvajanje 
društvenih delovnih programov. Zlasti v zadnjih letih smo zaznamovali, da se 
turistična družbena dejavnost v tem smislu uspešno razvija in da predstavlja 
danes zelo močan činitelj v razvijanju turizma in turističnega gospodarstva. 
Pri tem seveda ne moremo mimo dejstva, da turistične družbene organizacije 
ponekod še niso popolnoma dojele svojega poslanstva in nalog, da njihova 
mreža še ni dovolj obsežna, da število članstva še ne ustreza, zlasti glede 
Vključevanja mladine, in končno, da želeno vključevanje v komunalni sistem 
povsod še ni v zadostni meri doseženo. Hkrati pa je treba ugotoviti, da je 
izvor takega stanja pogosto tudi v pomanjkljivi finančni in drugi pomoči s 
strani vseh tistih organov in organizacij, ki bi predvsem morali biti zainte- 
resirani za obstoj in čimbolj še delovanje turističnih društev. 

Ne glede na to, da so naloge turističnih družbenih organizacij prvenstveno 
družbenega značaja, pa si v sedanji fazi razvoja našega turizma, verjetno pa 
tudi v bodoče, ni mogoče zamisliti njihovo izoliranost od gospodarskega doga- 
janja na tem področju. Zato je razumljivo, da številna turistična društva v 
soglasju s svojimi občinskimi skupščinami opravljajo tudi določene gospodarske 
posle, bodisi, da so jih slednje za to pooblastile, bodisi, da je do tega prišlo na 
osnovi koristnih pobud turističnih delavcev. Taka gospodarska dejavnost turi- 
stičnih društev se danes odraža v upravljanju in gospodarjenju s turističnimi 
domovi, vikend naselji, campingi, gostišči, kopališči, paviljoni za prodajo spo- 
minkov, menjalnicami, parkirnimi prostori, čolnarnami, kraškimi jamami, 
skupno v Sloveniji s preko 120 objekti. Vendar vodijo turistična društva take 
gospodarske posle samo v tistih primerih, ko jih zaradi nerentabilnosti ali iz 
drugih razlogov noče ali ne more prevzeti nobena gospodarska organizacija 
ter ko je zagotovitev in ponudba tovrstnih turističnih uslug za reden potek 
turističnega prometa neobhodno potrebna. Ni zanikati, da preko teh gospo- 
darskih poslov naša turistična društva ustvarjajo tudi določene dohodke, saj jih 
opravljajo z znatno cenejšo režijo, kakor gospodarske organizacije, vendar so 
ustvarjena sredstva v celoti namenjena za napredek turizma na njihovem pod- 
ročju. Kolikor se pozneje pojavi gospodarska organizacija kot interesent za pre- 
vzem teh opravil, se turističnim društvom priporoča, da jih opustijo in da 
začenjajo nove podobne akcije za izboljšanje turistične opremljenosti svojih 
krajev. 

Iz navedenega sledi zaključek, da so turistične družbene organizacije pri 
izvajanju svojih nalog zelo tesno vključene v turistično gospodarstvo na svojih 
področjih. Pri tem je še posebej poudariti tisto njihovo dejavnost, ki lahko 
odločilno prispeva k porastu turističnega prometa, s tem pa k boljšim rezul- 
tatom vseh tistih gospodarskih dejavnosti, ki tvorijo kompleks turističnega 
gospodarstva. V mislih imam splošno turistično propagando, ki se odraža 
v zelo pestrih oblikah, od izdaje krajevnih in regionalnih prospektov, preko 
vizualnih in akustičnih prikazov turističnih atrakcij nekega kraja v radiu in 
televiziji ter filmu, tja do oglaševanja v tisku in"v obisku domačih ter inozem- 
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sikih novinarjev, filmskih snemalcev itd. V izvajanju take splošne propagandne 
službe so danes na območju naše republike udeleženi Turistična zveza Slovenije, 
njenih 9 regionalnih turističnih podzvez, kakor tudi 3 občinske turistične zveze 
in 198 turističnih društev, pri čemer je obseg posameznih propagandnih akcij, 
s tem pa tudi njihov učinek, odvisen seveda od danes nedvomno preskromnih 
sredstev za te namene. Višina teh sredstev je znašala v 1962. letu 125 milijonov 
dinarjev, od tega za potrebe Turistične zveze Slovenije 26 milijonov dinarjev; 
v letu 1963 pa 229 milijonov dinarjev, od tega Turistična zveza Slovenije samo 
17 milijonov. Višina porabljenih sredstev za splošno propagando v letu 1964 
za Slovenijo še ni znana, pač pa samo tovrstna potrošnja Turistične zveze 
Slovenije, ki je znašala 29 milijonov dinarjev. Pri tej primerjavi takoj pade v 
oči dejstvo, da so se v letu 1963 sicer povečala lokalna sredstva in s tem obseg 
propagande za posamezne turistične regije in kraje, močno pa so padla sredstva 
za republiško splošno turistično propagando v letu .1963. V letu 1964 so ta 
sredstva sicer porasla od 17 na 29 milijonov dinarjev, vendar je tudi v tem 
letu republiška splošna turistična propaganda po svojem fizičnem obsegu, zaradi 
znatno zvišanih cen grafičnih storitev, padla pod obseg iz leta 1962. Trditev, 
ki se v zvezi s tem pojavlja, da je potrebno republiško splošno turistično 
propagando decentralizirati, drži samo v toliko, kolikor je neobhodno po- 
trebno, da tudi naši turistični kraji in regije izvajajo vse oblike splošne turi- 
stične propagande za svoje kraje ter področja in da po svojih možnostih fi- 
nančno sodelujejo tudi pri republiški splošni turistični propagandi. Nemogoče 
pa si je zamisliti to decentralizacijo v tem smislu, da republiška splošna turi- 
stična propaganda popolnoma odpade, saj predstavlja naša republika izrazito 
in zaokroženo turistično območje, ki ga je treba domačim in inozemskim trži- 
ščem predstaviti kot celoto. Tako gledanje je veljavno tudi v vseh drugih 
evropskih turističnih državah, ki najprej intenzivno propagirajo svoj turizem 
v celoti, na to osnovo pa navezujejo svojo regionalno in lokalno turistično 
propagando kot poglavitnega spremljevalca svoje turistične ponudbe. Dejstvo 
je, da znašajo izdatki za splošno turistično propagando v vseh razvitejših 
turističnih državah najmanj 3 pa tja do 5 in več odstotkov od realiziranega 
turističnega prometa, kar pomeni, da se te države ne zadovoljujejo z doseženim 
porastom turističnega prometa, temveč ga s svojo propagando stalno in inten- 
zivno povečujejo. 

Tu naj omenim primer Bolgarije, ki je v letu 1964 porabila 2 milijona do- 
larjev za svojo splošno turistično propagando, kar predstavlja 10 °/o njenega 
lanskega deviznega priliva iz turizma. Pri nas žal do tega spoznanja in do take 
prakse še nismo prišli, saj smo v letu 1963 od doseženega prometa z inozemskimi 
turisti v gostinstvu v višini 15 milijard 178 milijonov dinarjev porabili za vso 
turistično propagando v republiki, upoštevaje pri tem 52 544 000 dinarjev ko- 
mercialne propagande, le 1,8®/» od ustvarjenega prometa. Čim bolj obsežna, 
stalna in kvalitetna splošna turistična propaganda pa je v Jugoslaviji, enako 
pa tudi v Sloveniji kot izrazito tranzitnemu območju, potrebna še zato, ker je 
v primerjavi z drugimi evropskimi turističnimi državami v svetu še vedno 
razmeroma nepoznana. 

Ko ugotavljamo, da moramo glede obsega vseh vrst splošne turistične pro- 
pagande slediti sodobni ravni in zahtevam, potem velja to enako tudi za njene 
številne oblike in kvaliteto. Biti si moramo namreč na jasnem, da moramo 
npr. v prospektih uporabljati barvne slikovne prikaze in kvalitetni papir, da 
moramo končno začeti proizvajati tudi barvne turistične filme za prikazovanje 
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na inozemskih tržiščih, da moramo še bolj izkoristiti televizijo, skratka, da 
moramo po eni strani znatno izboljšati kvaliteto naše že obstoječe tiskane 
propagande, po drugi strani pa začeti s tistimi sodobnimi oblikami, ki smo jih 
doslej premalo oziroma jih sploh nismo uporabljali, ker zato ni bilo sredstev. 

Izredno pereče je tudi vprašanje premajhne naklade naših prospektov, 
katerih število bi zadoščalo kvečjemu za nekaj mesecev, če bi hoteli z njimi 
zadostiti vsem potrebam turistov, turističnih predstavništev v inozemstvu in 
ostalih interesentov. 

Če vrednotimo vlogo splošne turistične propagande in njen pomen za turi- 
stično gospodarstvo tako, kot sem to skušal prikazati in kakor jo pojmujejo 
vse turistične razvite države, potem seveda ne more biti mesta tistemu na- 
sprotnemu gledanju, ki temelji na dokaj primitivnem dokazovanju, da ne 
potrebujemo močnejše propagande, ker so naše hotelske in ostale gostinske 
zmogljivosti tako in tako že vse zasedene, vsaj v glavni sezoni. Gospodarska 
nujnost namreč zahteva, da zaradi izredno močne konkurence stalno in v čim 
bolj kvalitetni ter pestri obliki propagandno delujemo na inozemskih tržiščih 
in s tem vzdržujemo ter izboljšujemo svojo turistično ponudbo, kar seveda 
velja tudi za domače turistično tržišče. Žal kaže, da višina finančnih sredstev, ki 
bodo na razpolago Turistični zvezi Slovenije, njenim regionalnim zvezam in 
turističnim društvom v letu 1965, ne bo omogočila prav nobenega kvantitativ- 
nega in kvalitativnega izboljšanja njihovih propagandnih akcij. Ta sredstva, 
ki bodo dana turističnim organizacijam kot proračunska subvencija, bodo letos 
po dosedanjih informacijah na ravni okrajev sploh odpadla, na ravni občin pa 
bodo nedvomno skromnejša kot sicer. Glede na to naj bi občinske skupščine 
v bodoče prevzele celotno financiranje regionalnih, to je medobčinskih zvez, ki 
so ga dotlej nosile okrajne skupščine, razen tega pa bodo morale finančno pod- 
preti tudi turistična društva na svojih območjih. Predvidena sredstva za repu- 
bliško splošno turistično propagando, ki jo izvaja Turistična zveza Slovenije, 
so z zneskom 36 milijonov dinarjev sicer nekoliko višja kot v zadnjih letih, 
vendar zaradi višjih cen ne bodo omogočila povečanja in izboljšanja doseda- 
njega propagandnega dela zveze. To je obžalovati toliko bolj, ker je Turistična 
zveza Slovenije letos planirala propagandni program v višini 121 milijonov 
dinarjev, s katerim je želela po eni strani uveljaviti nove sodobne oblike turi- 
stične propagande, zlasti s filmi, radiotelevizijo in podobno, po drugi strani pa 
je nameravala izboljšati kvaliteto in povečati naklade posameznih edicij. Zaradi 
tako močno zmanjšanih sredstev bo republiška splošna- turistična propaganda 
morala biti omejena na najnujnejše in najpotrebnejše propagandne akcije v 
dosedanji kvaliteti in nakladi, medtem ko bodo vse druge planirane akcije iz- 
ostale. Kolikor toliko bi se lahko situacija rešila z dodatnimi 26 milijoni dinar- 
jev, s katerimi bi se sofinancirala dva barvna turistična filma, serija televizijskih 
filmov, kakor tudi omogočila izdaja turističnega vodnika po Sloveniji v angle- 
ščini, francoščini, italijanščini in ruščini, ki ga namerava ob sodelovanju turi- 
stične zveze z velikim razumevanjem za turistično propagando založiti Prešer- 
nova družba. Poleg tega bi lahko s temi sredstvi izdali zelo iskano turistično 
karto Slovenije in finančno podprli izdajo turistične številke zunanjetrgovin- 
skega časopisa »EHO«, slej ko prej pa bi ostalo nerešeno vprašanje financiranja 
opreme naših cest in obmejnih prehodov z orientacijskimi elementi ter finančno 
sodelovanje pri propagandnih akcijah za svetovna prvenstva v hokeju na ledu 
in v veslanju. 



122 Gospodarski zbor 

Spričo take težke situacije predlagam, da Skupščina Socialistične republike 
Slovenije v razpravah o letošnjem republiškem proračunu ponovno prouči ta 
problem in najde možnost za zvišanje sredstev za republiško splošno turistično 
propagando. Seveda bodo Turistična zveza Slovenije, kakor tudi ostale turistične 
družbene organizacije, tudi letos skušale pri svojih propagandnih akcijah 
zagotoviti finančno udeležbo zlasti gospodarskih organizacij, ki so udeležene 
v turističnem gospodarstvu, saj služi splošna turistična propaganda v svojem 
končnem učinku predvsem njihovim gospodarskim interesom. 

Ob takem predlogu za zvišanje sredstev pa se je treba seveda zavedati, 
da skuša reševati ta predlog samo letošnjo problematiko. Odprto pa ostane slej 
ko prej načelno vprašanje, kako zagotoviti finančna sredstva, ki bodo v repu- 
bliki, v turističnih regijah in občinah potrebna v prihodnjem razdobju za izva- 
janje sistematične in dolgoročne splošne turistične propagande. 

Ni dvoma, da bi morale vse gospodarske organizacije, ki ustvarjajo davek 
iz turističnega gospodarstva, poleg financiranja svoje lastne komercialne pro- 
pagande, zagotoviti določena sredstva tudi za financiranje splošne turistične 
propagande turističnih področij, na katerih delujejo. Zal pa ekonomski položaj 
gostinskih, pa tudi trgovskih in prometnih gospodarskih organizacij danes še 
ni tak, da bi lahko močneje in kontinuirano sodelovale pri financiranju splošne 
turistične propagande. Zato je treba tudi zaradi rešitve tega vprašanja čimprej 
podvzeti ukrepe, s katerimi bi se normaliziral ekonomski položaj navedenih 
panog, nato pa z dogovori, na primer na ravni gospodarskih zbornic, doseči pro- 
stovoljno združevanje sredstev v turistično gospodarstvo neposredno vključenih 
gospodarskih organizacij, bodisi preko posebnih skladov, bodisi na drug ustrezen 
način. Na ta način bi bilo moč zagotoviti vsaj določena sredstva za splošno 
turistično propagando posameznih turističnih regij in krajev. Pri reševanju 
vprašanja republiške splošne turistične propagande pa je treba po mojem 
mnenju upoštevati naslednje dejstvo: devizni dohodki iz inozemskega turizma, 
ki iz leta v leto naraščajo in predstavljajo izredno tehten prispevek v smeri 
uravnovešenja naše plačilne bilance, služijo za kritje številnih splošno družbenih 
potreb, zlasti pa gospodarskih potreb pri slednjih — na primer za uvoz razno- 
vrstnega potrebnega reprodukcijskega materiala. Iz tega sledi, da glede razvi- 
janja turizma ne bi smele biti zainteresirane samo gospodarske panoge, ki so 
neposredno udeležene v turističnem prometu, temveč tudi vse druge gospo- 
darske panoge, pa tudi celotna družba, kar pomeni, da morajo vsi ti faktorji 
sodelovati tudi v financiranju splošne turistične propagande, saj je ta dejavnost 
eden izmed osnovnih elementov, ki lahko pripomore k porastu turističnega 
prometa in s tem k večanju deviznega dohodka od inozemskega turizma. 

S tem v zvezi pa se sproži vprašanje, kako zagotoviti udeležbo navedenih 
dejavnosti pri financiranju splošne turistične propagande. Odgovor na ta vpra- 
šanja je verjetno enostaven, problem je le, koliko je takšno financiranje moč 
realizirati v našem sedanjem oziroma bodočem družbenem in gospodarskem 
sistemu. Ker koristi devizne dohodke od inozemskega turizma vse naše gospo- 
darstvo in vse javne službe, skratka celotna naša družba in ker vsi ti v seda- 
njem gospodarskem sistemu ne morejo biti in tudi niso zainteresirani v nepo- 
sredno odvajanje svojih prispevkov za financiranje splošne turistične propa- 
gande, ostane slej ko prej edina možnost, da se splošna turistična propaganda 
na ravni federacije in republik financira tudi v prihodnje iz družbenih sredstev, 
bodisi direktno iz proračuna, bodisi preko ustreznega sklada. Vendar bi višina 
teh sredstev in to je najpomembnejše, morala ustrezati že doseženim ekonom- 
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skim rezultatom turističnega gospodarstva, zlasti pa predvideni rasti turističnega 
prometa v posameznem gospodarskem letu, kar za leto 1965 predstavlja sredstva 
v višini prej omenjenih 121 milijonov dinarjev in kolikor je Turistična zveza 
Slovenije predvidela na osnovi svojega propagandnega programa, ki ga je odo- 
bril tudi Republiški sekretariat za turizem. 

Le na ta način bomo zagotovili stalnost, dolgoročnost, kvaliteto in zadostni 
obseg naše splošne turistične propagande. Enako financirajo svojo splošno turi- 
ristično propagando tudi Avstrija, Italija, Švica, Španija in druge turistične 
dežele. Kot sem že omenil, naj bi bila republiška splošna turistična propaganda 
osnova, na katero navezujejo svojo lokalno turistično propagando posamezna 
turistična področja in kraji. Prav tako pa bi se ob taki splošni turistični pro- 
pagandi na nivoju republike, turističnih regij in krajev morala znatno močneje 
razvijati tudi komercialna turistična propaganda, katere nosilci bi morale biti 
prav vse gospodarske dejavnosti, ki neposredno sodelujejo v turističnem gospo- 
darstvu, še prav posebej pa gostinske in turistične gospodarske organizacije 
ter turistične agencije. Sredstva za to komercialno propagando so v letu 1962 
znašala 33 milijonov, v letu 1963 pa okoli 52 milijonov dinarjev, medtem ko 
znesek za leto 1964 še ni znan. Vsekakor lahko ugotovimo, da posamezne gospo- 
darske organizacije vse bolj razumejo koristnost takih komercialno propa- 
gandnih akcij, s katerimi opozarjajo interesente na svojo konkretno turistično 
ponudbo in s katerimi si nedvomno ustvarjajo večje možnosti za ugodnejše 
ekonomske dosežke. Vendar kljub temu trdim, da so naše gospodarske organi- 
zacije, od gostinstva in turističnih agencij, preko trgovine in obrti do industrije 
ter kmetijstva vlagale odločno premalo sredstev turistično propagando, preko 
katere bi lahko spodbudile zlasti inozemske turiste k višji dnevni potrošnji. 

V inozemstvu danes ni gostinskega podjetja, niti podjetja, ki na kakršen- 
koli način sodeluje v turističnem gospodarstvu, ki ne bi redno in stalno izdajalo 
svojih prospektov ali na drug način propagiralo svojih uslug. Posledica take 
komercialne propagande je poleg drugega tudi znatno višja dnevna potrošnja 
njihovih gostov, glede katere danes ugotavljamo, da pri nas še znatno zaostaja 
za potrošnjo turistov v ostalih turističnih državah. Skrajni čas je torej že, da 
začnemo pravilno vrednotiti gospodarski pomen splošne in komercialne tu- 
ristične propagande in da v skladu s takim pojmovanjem zagotovimo zadostna 
sredstva za to dejavnost. To bo prispevalo k porastu turističnega prometa in 
s tem k zvišanju dohodka v gostinski in turistični gospodarski dejavnosti oziro- 
ma gospodarskih organizacijah. V končnem efektu pa bo prav to poleg drugih 
ukrepov vplivalo tudi na izboljšanje njihovega ekonomskega položaja. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanec Stane Zupančič. 

Stane Zupančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da 
v okviru razprave o stanju in problematiki turistične in gostinske dejavnosti 
opozorim na nekatera neskladja in nejasnosti na področju tranzitnega turizma 
ter poslovanja tako imenovanih vzporednih turističnih objektov. Pri tem pa se 
opravičujem, če moj prispevek ne bo popolnoma v skladu s koncepti za razvoj 
turizma in gostinstva, ki so bili obravnavani v dosedanji razpravi. 

Slovenija je glede na geografsko lego in klimatske pogoje s stališča turizma 
izrazito tranzitno področje. Zahodna Evropa je bila in bo verjetno še dolgo 
glavni vir tujih turistov, kar po svoje dokazuje tudi podatek, da je nad 90 °/o 
vseh tujih turistov v letu 1963 prišlo v našo državo preko obmejnih prehodov 
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na področju naše republike. Z nadaljnjim razvojem turizma v Grčiji, Bolgariji 
in Romuniji pa bodo turistični tokovi v smeri sever—jug oziroma jugovzhod 
še pridobili na pomembnosti in se močno povečali. V deželah zahodne Evrope 
je danes nad 30 milijonov osebnih avtomobilov in nad 20 milijonov motornih 
koles. Ce računamo na osebno vozilo povprečno tri osebe, ugotovimo, da je 
polovica prebivalstva motoriziranega. Glavno breme povečanega števila turistov 
bo torej padlo na cestno omrežje in vse tiste objekte, katerih funkcija je nepo- 
sredno povezana s cesto. Pri realnih ocenah računamo, da bo leta 1970 obiskalo 
našo državo letno okrog 8 milijonov inozemskih turistov, od tega 70 ®/o ali 
skoraj 6 milijonov motoriziranih. Jasno je, da bo pretežna večina teh turistov 
samo prepotovala Slovenijo, ali pa se bo zadržala le kratek čas, ki je potreben, 
da se turist odpočije in se oskrbi z različnimi potrebščinami. To pomeni, da bomo 
v bodoče morali posvetiti pozornost zlasti problemom tranzitnega turizma, s ka- 
terim se doslej nismo dovolj ukvarjali oziroma nismo upoštevali specifičnih 
problemov, ki jih razvoj te vrste turizma prinaša. Seveda je dobilo svoj odraz 
tudi v finančnih rezultatih tako posameznih turističnih organizacij, kakor tudi 
panoge kot celote. 

Pogoji dela in organizacija poslovanja turističnih objektov, ki so oziroma 
bi morali biti prilagojeni sprejemu tranzitnih turistov, so bistveno drugačni od 
pogojev dela in tudi organizacijskih oblik v obratih, ki so namenjeni sprejemu 
stacionarnih turistov. Ustrezne lokacije objektov ter hitra in sodobna postrežba 
so osnovni pogoji za uspešno poslovanje turističnih objektov ob glavnih tran- 
zitnih cestah. Rentabilnost poslovanja teh objektov je pri primerni frekvenci 
turistov in solidni organizaciji turističnih storitev večja in bolj zanesljiva kot 
rentabilnost obratov, ki se ukvarjajo s stacionarnim turizmom, saj je znano, 
da je tranzitni turist znatno boljši potrošnik kot stacionarni, ker je njegova 
potrošnja nujna in često celo neodvisna od njegove volje. 

Ce upoštevamo vse omenjene momente, je jasno, da moramo v bodoče razen 
gradnje in modernizacije obstoječih cest posvetiti vso pozornost tudi organizaciji 
dela in uspešnemu poslovanju turističnih objektov ob naših glavnih cestah. 
Poudarjam, ne gradnji novih objektov, vsaj ne v doglednem času, temveč orga- 
nizaciji dela in ekonomičnemu poslovanju. To poudarjam zato, ker nas nekatere 
površne analize, povsem pa vsakdanje napake, navajajo na zaključke, da je 
ob naših cestah premalo motelov, črpalk za gorivo, avtoservisov, avto-negovalnic 
in drugih podobnih objektov za potrebe turistov. Kot posledica takih nepro- 
učenih zaključkov se pogosto pojavljajo in zagovarjajo tudi neupravičene zahte- 
ve po nadaljnjem investiranju v to vrsto objektov. "Vendar, ko bolj kritično 
pogledamo število ter razmestitev teh objektov v naši republiki in stanje pri- 
merjamo s podatki v drugih državah, ugotovimo, da so zadeve precej drugačne, 
posebno, če v primerjavo vključimo še podatke o gostoti prometa in rentabil- 
nosti poslovanja posameznih vrst turističnih objektov. 

Svojo trditev bom podprl z nekaj primeri: po približnih ocenah pride 
v deželah Zahodne Evrope en avto servis oziroma ena črpalka za gorivo na 
deset kilometrov ceste, pri tem pa moramo upoštevati veliko večjo stalno frek- 
venco vozil kot je pri nas celo v turistični sezoni. Na relaciji Ljubljana—Portorož 
imamo 13 črpalk za gorivo, 14 avtoservisov in dve negovalnici. Torej pride po 
en servis in ena črpalka na približno 10 km. Na relaciji Ljubljana—Ilirska Bistri- 
ca imamo 4 bencinske črpalke, 8 avto servisov in 1 negovalnico, torej en servis 
na 10 km in 1 črpalka na 21 km. Približno ista razmerja so tudi na relacijah 
Ljubljana—Maribor in Ljubljana—Jesenice. V načrtu oziroma v gradnji pa 
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je še 8 bencinskih črpalk, od teh 6 na prej omenjenih relacijah in 2 na stranskih 
cestah. Če vse to upoštevamo, pridemo do zaključka, da gostota servisov in 
črpalk popolnoma ustreza sedanji stopnji razvitosti cest in številu vozil na teh 
cestah. Občutno je le pomanjkanje negovalnic, vendar bi bila večja gostota 
negovalnic in njihovo poslovanje izven turistične sezone z ekonomskega vidika 
precej problematična. To namreč dokazujejo že sedanji finančni rezultati. Če 
gostota servisov in črpalk zaenkrat ustreza, pa tega ne moremo trditi za nji- 
hovo poslovanje. Za večino servisov je značilna slaba organizacija dela, nizka 
storilnost in nekvalitetno nuđenje uslug, kar pomeni, da največ njihovih sla- 
bosti izvira prav iz njihovega poslovanja in neekspeditivnosti. Jasno je, da ne 
moremo vse te slabosti pripisati zaposlenim v teh servisih, res pa je, da velik 
del odgovornosti za tako stanje zadene tudi njih, vsaj kar zadevS izredno nizko 
storilnost in slabo organizacijo dela. Servisi, razen redkih izjem, niso zadovoljivo 
opremljeni; nimajo rezervnih delov niti za vozila domače proizvodnje, še manj 
pa rezervne dele za vozila tuje izdelave. Kako slabo je poslovanje servisov, nam 
zgovorno kaže primer, ki se je pred kratkim pripetil v Kranjski gori. Da bi 
nabavil nek rezervni del za vozilo tujega turista, je direktor hotela moral sam 
v Trbiž na italijansko stran, ker tega dela pri nas ni bilo mogoče dobiti, čeprav 
je tovrstnih vozil v naši državi na tisoče. Ker pa je tuji turist moral nujno od- 
potovati, za redni uvozni postopek, ki pri nas traja najmanj dva meseca, ni bilo 
časa, zato je direktor hotela v sporazumu s carinskimi organi plačal potrebni 
material z dinarji. S tem primerom hočem povedati, da nam prav nič ne bo 
pomagalo večje število servisov, če že obstoječi ne morejo izkoriščati kapacitet. 

Kar zadeva nabavo nadomestnih delov iz uvoza, sicer razumem, da nam 
primanjkuje deviz, vendar ne toliko, da ne bi imeli na zalogi rezervnih delov 
za tiste tuje turiste in domače potrošnike, ki te dele plačajo z devizami. Vse- 
kakor pa nam to kaže na pomanjkanje smisla za organizacijo in poslovnost, 
po drugi strani pa tudi na negativen odnos do turizma. 

Tudi glede nastanitvenih kapacitet za tranzitni turizem še nimamo jasne 
slike in pregleda, kaj nam manjka in česa nimamo dovolj. Vedno govorimo samo 
o gradnji novih hotelov in motelov ob tranzitnih cestah, kakor da bo edino 
izgradnja novih objektov rešila probleme, od katerih je odvisen nadaljnji na- 
predek našega tranzitnega turizma. Hkrati pa na vseh razpravah obravnavamo 
vprašanje rentabilnosti velikih turistično-gostinskib objektov, ki ne zmorejo eko- 
nomske amortizacije niti odplačevanja anuitet. Ničesar pa nismo storili, da bi 
vzdolž naših cest usposobili celo vrsto manjših gostinskih lokalov, ki bi prav 
tako služili svojemu namenu in ne bi angažirali velika finančna sredstva. Švica 
in Avstrija sta v razvoju turizma daleč pred nami in vendar sta obe naravnost 
idealno izkoristili obstoječe male podeželske gostilne za sprejem gostov, pred- 
vsem tranzitnih turistov. 

Če v sedanjem gospodarskem položaju težimo od ekstenzivnega k intenziv- 
nemu gospodarjenju v gospodarskih organizacijah sploh, k bolj sistematičnemu 
izkoriščanju vseh notranjih rezerv, če spravljamo investicije v meje naših 
ekonomskih možnosti, potem morajo ta načela veljati tudi v gostinstvu in turiz- 
mu. Nadaljnja investicijska vlaganja v objekte za potrebe tranzita so zato ne- 
smotrna, če nismo dobro izkoristili že obstoječe kapacitete. Da bi dosegli višjo 
raven poslovnosti teh obratov, bi morali izboljšati njihov sistem nagrajevanja, 
poslovanje samo pa prilagoditi potrebam tranzitnega turizma. Z ustreznimi 
ukrepi bi morali še v večji meri vključiti v turistično dejavnost zasebno gostin- 
stvo in zasebnike sploh. Pri tem naj bi nas ne omejeval strah pred deformacijo 



126 Gospodarski zbor 

našega socialističnega družbenega razvoja, če bo tak zasebnik ob celodnevni 
zaposlitvi zaslužil nekaj več kakor zaslužijo delavci v gospodarskih organiza- 
cijah v rednem delovnem času. Za omejevanje morebitnih kapitalističnih ten- 
denc pa imamo na razpolago zadosti uspešnih instrumentov. Lahko bi pa z 
dobrim sodelovanjem malih, zasebnih gostinskih obratov in velikih gostinskih 
podjetij rešili vrsto problemov, ki zavirajo hitrejši razvoj turistične dejavnosti, 
predvsem pa bi z delitvijo dela med temi obrati dosegli večjo rentabilnost poslo- 
vanja. Veliki gostinski obrati namreč niso povsod in ob vsakem času rentabilni, 
če upoštevamo, da se z večanjem števila turistov veča predvsem število slabše 
situiranih tranzitnih turistov. Pri vsem tem pa nisem mnenja, da gradnja- 
velikih turističnih objektov ne bo več potrebna. Menim le, da moramo tudi 
investicije na 'področju turizma uskladiti z našimi trenutnimi možnostmi in 
v vsakdani j praktični dejavnosti bolj smelo* reševati organizacijske, kadrovske 
in ekonomske probleme, katerih rešitev zahteva razmeroma majhna finančna 
sredstva, daje pa lahko zelo ugodne ekonomske učinke. 

Predsednik Leopold Krese: Predlagam 30 minut odmora. 
(Seja je bila prekinjena ob 11.15 in se je nadaljevala ob 12.15.) 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Peter Vujec, pod- 
predsednik Gospodarske zbornice SR Slovenije. 

Peter Vujec: Tovarišice in tovariši poslanci! Med gospodarskimi orga- 
nizacijami, ki so udeležene v turističnem prometu, posebno v inozemskem turiz- 
mu, predstavlja gostinstvo še vedno najmočnejši faktor. Analiza poslovanja in 
poprejšnja ocena ekonomskega položaja gostinstva za leto 1964, ki jo je naša 
zbornica predložila gospodarskemu zboru na podlagi rezultatov glavne turistične 
sezone 1964, potrjuje, da je ekonomski položaj gostinskih organizacij kljub 
nekaterim ukrepom, ki so bili storjeni v preteklem letu, še vedno tak, da kaže 
na določeno zaostajanje, na majhno akumulativnost in na resne probleme s 
tega področja. Zategadelj bi se kot predstavnik republiške gospodarske zbornice 
dotaknil v svoji razpravi nekaterih problemov s področja pogojev poslovanja in 
ekonomskega položaja gostinstva. 

Skladi: Gostinska podjetja so v letu 1964 dosegla več kot 42 milijard dinar- 
jev celotnega dohodka. Od tega bodo izločila za sredstva za sklade okoli 1 mili- 
jardo dinarjev, kar predstavlja 2,3 % ob bruto realizacije oziroma so se pri 
realizaciji povečali za 3010/o v odnosu na leto 1963, ta sredstva povečala samo 
za 12;%. Pri tej povečani realizaciji je povečanje skladov razmeroma majhno 
in to predvsem zato, ker so se v letu 1964 občutno zvišali poslovni stroški, 
predvsem nabavne cene za živila, cene energije in tudi osebni dohodki zaposle- 
nih delavcev, ki pa so kljub zvišanju še vedno za 11% nižji od povprečnih 
osebnih dohodkov v gospodarstvu. 

Družbene obveznosti: Družbene obveznosti v gostinstvu so se v lanskem 
letu relativno znižale razen prispevka iz dohodka, ki v celoti pripada občinam 
in ki je poraste! za 63 %. 

Količinski promet in cene: V komercialnem gostinstvu se je količinski 
promet sicer povečal, vendar se kaže določena stagnacija v prodaji zaradi zvi- 
šanih cen. Gostinska podjetja so v lanskem letu zadržala objavljene cene pen- 
zionskih storitev, pri izven penzionskih pa so se cene zvišale v povprečju za 
okoli 15'% in to najmočneje pri hrani, čeprav še vedno za manj, kot so se pove- 
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čale cene živil. Pri penzionskih cenah so podjetja nastalo razliko pokrivala z 
odobreno davčno olajšavo, pri ostalih storitvah pa so morala zvišati ceno. Ugo- 
tavlja se, da zaradi visokih cen zaostaja penzionska potrošnja tudi pri inozem- 
skih turistih, pri čemer je treba upoštevati, da pri penzionskih cenah krijemo 
določeno zvišanje cen z davčno, olajšavo, medtem ko pri ostalih storitvah zviša- 
nje cen direktno vpliva na potrošnjo. Razen tega je pri oceni izven penzionske 
potrošnje, posebno za inozemske goste, potrebno upoštevati tudi strukturo 
gostov, ki prihajajo v naše turistične kraje. Ta struktura pa je v določeni meri 
pogojena s kvaliteto gostinskih uslug. Pri slednji nedvomno leži največja odgo- 
vornost na gostinskih delavcih, vendar pa tudi nekateri objektivni vzroki vpli- 
vajo na kvaliteto' uslug. Tako naj omenim, da je gostinstvu bila priznana 7 °/o 
retencijska kvota predvsem zato, da iz uvoza izpopolni svojo opremo, inventar 
in pribor. Kljub temu, da so mnoga podjetja razpolagala z dinarskimi sredstvi, 
potrebne opreme niso mogla uvoziti, bodisi zaradi uvoznih restrikcij ali pa za- 
radi devizne nelikvidnosti naših bank. 

Izkoriščenost kapacitet: Povprečna izkoriščenost prenočninskih kapacitet je 
v Sloveniji sicer nad povprečjem v sosednjih turističnih deželah, vendar za 
naše ekonomske pogoje še vedno prenizka. Izboljšanje je mogoče praktično 
doseči le s podaljšanjem predsezone in posezone, ter z močnejšo zimsko sezono. 
Ob tem pa je nujno potrebno, da se poleg večjega prizadevanja in boljše ko- 
mercialne politke gostinskih podjetij uspešneje vključijo v to še drugi faktorji. 
Ce hočemo, da bo nižja posezonska cena v gostinstvu pritegnila turiste kljub 
slabšim vremenskim pogojem, morajo temu ustrezno politiko voditi ne le gostin- 
ske organizacije, temveč tudi železnica, letalski in pomorski promet, predvsem 
pa moramo naše turistične kraje dopolniti z manjkajočimi objekti za razvedrilo 
in šport. 

Amortizacija: Kljub nekaterim slabostim, ki jih še kaže naše gostinstvo, 
pa moramo poslovno politiko večine kolektivov oceniti pozitivno. V lanskem 
letu so prvič v obdobju samostojnega oblikovanja dohodka tudi skoro vsa se- 
zonska gostinska podjetja obračunala celotno amortizacijo, tako da so ta sred- 
stva porasla za 75°/o. Ta povečana sredstva pa bodo mnoge gospodarske organi- 
zacije morale uporabiti za odplačilo anuitet, ker doseženi skladi za to ne bodo 
zadoščali. 

Struktura poslovnih sredstev: Težave, ki jih imajo gostinske organizacije 
z odplačilom anuitet, izvirajo predvsem iz neugodne strukture skupnih poslov- 
nih sredstev te panoge gospodarstva. V skupnih poslovnih sredstvih gospodar- 
stva v Sloveniji predstavljajo poslovni skladi podjetij 60%, pri gostinskih pod- 
jetjih pa predstavljajo poslovni skladi samo 47 %>, ostalo pa je pokrito s krediti. 
Ob tako nizkem povprečju lastnih poslovnih skladov v gostinstvu pa je potreb- 
no opozoriti še na dejstvo, da so v tej panogi posamezna podjetja še v mnogo 
težjem položaju. Na področjih, kjer se je močneje investiralo v nove kapacitete, 
na primer v obmorskem področju, znašajo sredstva poslovnih skladov podjetih 
komaj 19,6 °/o, krediti za odplačilno dobo do 10 let pa več kot 32 "Vo vseh po- 
slovnih sredstev. To neustrezno strukturo poslovnih sredstev gostinskih organi- 
zacij pa-še poslabšujejo neugodni odplačilni pogoji, pod katerimi so bili najeti 
investicijski krediti. Tako je pri 58 #/o vseh investicijskih kreditov v gostinstvu 
odplačilna doba krajša kot 20 let, pri 38 °/o investicijskih kreditov pa je odpla- 
čilna doba krajša kot 15 let. Ce to primerjamo s kreditiranjem industrije v Slo- 
veniji, nam podatki kažejo, da ima industrija kljub hitrejšemu obračanju 
sredstev 52 %> kreditov z odplačilno dobo mianj kot 20 let. 
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Problemi anuitet: Omenil sem že, da nekatera podjetja ne bodo ustvarila 
dovolj sredstev za odplačilo anuitet. Podjetja imajo kot stimulacijo za doseženi 
devizni priliv v letu 1964 sicer pravico do kreditnih sredstev v višini 185 dinar- 
jev na en realizirani dolar. To znaša v naši republiki skupno okoli 780 milijonov 
dinarjev, vendar se ta sredstva lahko uporabijo le za nove investicije. Zato 
ta sredstva ne vplivajo na sposobnost podjetij za odplačilo anuitet. Ker imajo 
mnoga podjetja nepokrite investicije iz lanskega leta, oziroma ne morejo do- 
končati že začetih investicij zaradi pozneje nastalih podražitev, je naša zbor- 
nica mnenja in to ugotavlja tudi začasni odbor za trgovino Gospodarskega zbora, 
da bi bilo pravilno in potrebno omogočiti podjetjem, da ta sredstva uporabijo 
tudi za že nastale obveznosti, ki izvirajo iz investicijske izgradnje in da je zato 
umesten predlog, da se to vprašanje v tem smislu čimprej reši. 

Perspektive za leto 1965: Pri obravnavi poslovanja in ekonomskega polo- 
žaja gostinstva pa se moramo nujno dotakniti tudi njegove perspektive za 
leto 1965. Kljub temu da zvezni cenik penzionskih storitev za sezono 1965 še 
vedno ni izšel in da je zaradi zavlačevanja pristojnih zveznih organov republiški 
cenik izšel z veliko zakasnitvijo, so podjetja, vsaj tista iz glavnih turističnih 
centrov, že sklenila predhodne pogodbe za leto 1965. Formirane penzionske cene 
za glavno letošnjo sezono so v povprečju za okoli 10 do 12 °/o višje od cen 
v letu 1964, kar gre deloma na račun dejanskih podražitev, deloma pa tudi na 
račun spremenjene strukture kapacitet. 

Z zveznimi predpisi je ukinjen prispevek na dohodek za gostinske gospo- 
darske organizacije, davčna olajšava za devizne penzionske in hotelske storitve 
pa je povečana na 37'%, prav tako je priznana davčna olajšava še za del izven 
penzionskih storitev. Ti ukrepi za izboljšanje ekonomskega položaja gostinstva 
bodo prinesli gostinstvu na račun povečanja davčne olajšave okoli 1 milijardo 
dinarjev, odprava prispevka na dohodek pa dodatno še približno 450 milijonov 
dinarjev. Pri vsem tem pa moramo le opozoriti na določene probleme, ki nasto- 
pajo v zvezi z ekonomskim položajem gostinstva. Davčno olajšavo dobijo samo 
podjetja, ki imajo prenočninske kapacitete, torej odpade pri tem ves tranzitni 
turizem, ki je bil lani pri omenjeni olajšavi deloma deležen. Promet gostinskih 
storitev, ki daje osnovo za obračun davčne olajšave, predstavlja komaj 10'%, ves 
inozemski turizem vključno s tranzitnim turizmom pa okoli 22 °/o od skupnega 
prometa vseh gostinskih podjetij družbenega sektorja. Povečana davčna olaj- 
šava predstavlja za podjetje vsekakor znaten prispevek, vendar moramo upošte- 
vati, da se bodo po intencijah, ki jih nakazuje zvezni družbeni plan, zvišale 
cene kmetijskih proizvodov, cene premoga in električne energije, kar bo na 
osnovi verižne reakcije povzročilo tudi delno povečanje drugih poslovnih stro- 
škov. Zato se ocenjuje, da bodo skupni poslovni stroški, skupno z zvišanimi oseb- 
nimi dohodki, porasli v omenjenih podjetjih v takem razmerju, da bodo absorbi- 
rali okoli 80'% davčne olajšave. Povečana davčna olajšava tako nc bo bistveno 
prispevala k povečani sposobnosti podjetij za razširjeno reprodukcijo v letu 
1965, vendar bo omogočila, da bodo ta podjetja lahko obdržala objavljene pen- 
zionske cene. Upoštevati pa moramo, da uživa davčno olajšavo le manjši del 
podjetij in da povečana premija krije povečane stroške samo v tistih podjetjih, 
ki imajo od skupnega iztržka vsaj 30 "Vo deviznega prometa. S povečano davčno 
olajšavo se povprečna cena dolarja v gostinstvu oblikuje v višini 1028 dinarjev. 
Turistični delavci predlagajo, da bi bilo potrebno v bodoče davčno olajšavo 
za gostinstvo reševati hitreje in bolj gibčno, sproženi pa so tudi predlogi, da bi 
se davčna olajšava zvišala na podlagi povprečne cene za dolar v višini 1200 
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dinarjev, s "čimer bi taka davčna olajšava omogočila tudi razširjeno repro- 
dukcijo te panoge gospodarstva. Vendar pa je to vprašanje odvisno tudi od 
ostalih faktorjev, ki vplivajo na določanje takih obračunskih paritet. 

Zasebno gostinstvo: Ta zvrst gostinstva, ki lahko uspešno poseže predvsem 
na področje domačega turizma, kljub ugodnejši občinski davčni politiki, v 
lanskem letu ni dosegla večjih uspehov. Število zasebnih gostišč se ni povečalo, 
ker večina interesentov čaka, da se deklarirana politika tudi uzakoni. Zato 
predlagamo, da pristojni činitelji čimprej sprejmejo zvezni zakon o gostinstvu, 
nato pa v skladu s tem tudi republiški zakon o gostinstvu, ki je v osnutku že 
pripravljen. 

Nova davčna politika, ki jo uvaja zakon o prispevkih in davkih občanov, 
uvršča zasebne gostilničarje v isto kategorijo kot storitveno obrt. Davčne ob- 
veznosti se bodo določale po pavšalnih osnovah, ki jih bodo določale občine 
v sorazmerju z dohodki delavcev v družbenem sektorju gostinstva na njihovem 
območju. Za vaške gostilničarje pa so predvidene še posebne olajšave. Občinske 
skupščine imajo torej vso možnost, da same kreirajo ustrezno politiko do tega 
sektorja, ker jih v tem ne ovirajo več niti zvezna niti republiška davčna lestvica. 
Glede reguliranja prispevka za šolstvo od zasebnega gostinstva, ki temelji na 
republiškem predpisu, pa je naša zbornica že dala predlog pristojnim repu- 
bliškim organom za ustrezno rešitev tega vprašanja. 

Trgovina: Kakor so sicer na mestu kritične ugotovitve, da trgovina ni v 
celoti izpolnila svoje naloge glede preskrbljenosti turističnih krajev, moramo 
vendar priznati, da se je v preteklem letu preskrbljenost izboljšala. S tem pa ne 
trdimo, da je položaj glede preskrbe turističnih krajev povsem v redu. K oboga- 
titvi in večji pestrosti pri založenosti našega trga lahko v veliki meri pripomore 
tudi uvoz blaga za široko potrošnjo, in to tako redni uvoz, kot tudi uvoz blaga 
za široko potrošnjo preko obmejnih sejmov in sporazumov. Zato menimo, da 
prav uvoz blaga na osnovi tržaškega in goriškega obmejnega sporazuma, preko 
sejma Alpe-Adria v Ljubljani ter avstrijskih sejemskih sporazumov lahko v 
znatni meri pripomore k obogatitvi založenosti in k boljši preskrbi turističnih 
krajev. 

Republiška Gospodarska zbornica sprejema stališča, ki so navedena v po- 
ročilu začasnega odbora za trgovino Gospodarskega zbora Skupščine SRS. Za 
realizacijo takih stališč in predlogov si je zbornica tudi doslej prizadevala in 
bo tudi v svojem bodočem delu v neposrednem stiku z gostinskimi gospodar- 
skimi organizacijami in preko okrajnih gospodarskih zbornic delovala za njihovo 
uresničitev. Menimo pa, da je potrebno še posebej poudariti, da kolektivi gostin- 
skih gospodarskih organizacij v bodoče ne morejo več pričakovati izboljšanje 
svojega ekonomskega položaja samo od sprememb v gospodarskem sistemu, 
od sprememb planskih instrumentov ali znižanja družbenih obveznosti, z izjemo 
uresničenja upravičenih zahtev po ugodnejših odplačilnih pogojih za najete 
kredite, temveč se morajo opreti predvsem na lastno sposobnost in prizadevanja 
za boljše gospodarjenje, za izpopolnitev notranje organizacije, kontrolo poslo- 
vanja in na svojo sposobnost za pravilno oceno pogojev notranjega in zunanjega 
tržišča, pri čemer menimo, da je zelo pomembno vprašanje tudi čimbolj racional- 
na poraba sredstev za splošno turistično propagando. 

Ob koncu bi omenil še problem zagotovitve potrebnih deviznih sredstev 
za leto 1965 za potrebe turizma, gostinstva in ostale dejavnosti, ki so povezane 
z razvojem turizma. Republiška gospodarska zbornica je zbrala konkretno pro- 
blematiko v tej zadevi in jo poslala pristojnim zveznim in republiškim organom. 
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Apeliramo, da bi se ta problematika čimprej rešila, pri čemer je treba upoštevati 
da je devizni priliv iz turizma zelo pomemben, tako s stališča uravnovešenja 
plačilne bilance kot s stališča čistega deviznega efekta. Devizni priliv iz turizma 
pa je tudi ena od najcenejših poti za pridobitev deviz. Zato> smo glede na to, 
da družbeni plan predvideva v nadaljnjem razvoju močan porast turizma, go- 
stinstva in s tem povezanih dejavnosti, predlagali, da je v skladu s planiranim 
razvojem potrebno zagotoviti tudi določeno materialno osnovo, ki je za to 
potrebna, del te osnove pa so tudi nujno potrebna devizna sredstva za turizem 
in gostinstvo. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanka Tatjana Menna. 

Tatjana Menna: Želela bi povedati nekaj misli o delitvi čistega do- 
hodka in osebnega dohodka v gostinstvu. V današnji razpravi je bilo že večkrat 
poudarjeno, to vprašanje pa je bilo načeto tudi že v lanskoletni obravnavi pro- 
grama sedemletnega razvoja gostinstva in turizma, da bo pospešeni razvoj 
turizma zahteval ustrezen dotok sposobnih kadrov. Analize, ki so bile opravljene 
v pripravi sedemletnega programa razvoja gostinstva in turizma, kažejo, da 
bomo do leta 1970 v Sloveniji potrebovali okrog 9500 novih gostinskih delavcev 
ali približno 2000 letno. Priliv tega kadra pa je bil, kot vemo, tudi v preteklosti 
izredno pereč in se ni realiziral tako, kot smo to planirali. Nedvomno so eden 
izmed vzrokov za slab dotok nove delovne sile v gostinstvo nizki osebni dohodki. 
Ko smo v preteklem letu na seji našega zbora obravnavali turistično proble- 
matiko, je bilo v razpravi opozorjeno, da osebni dohodki v tej dejavnosti kljub 
izboljšanju v primerjavi s prejšnjimi leti, zaostajajo za povprečjem osebnih 
dohodkov v gospodarstvu za 12 °/o. Poročilo začasnega odbora za trgovino našega 
zbora pa tudi za zadnje obdobje navaja, da je. povprečje osebnih dohodkov 
v gostinstvu še vedno za 11,3% nižje od tistega v gospodarstvu. Podatki za prvih 
9 mesecev leta 1964 kažejo, da so znašali povprečni osebni dohodki na zaposle- 
nega v gostinstvu 38 727 dinarjev, hkrati pa je bil povprečni osebni dohodek 
na zaposlenega v gospodarstvu 43 110 dinarjev. 

Gornji primeri nam nazorno kažejo, da so delavci v gostinstvu še vedno 
slabo nagrajevani. Razen vseh drugih posledic, ki jih povzroča tak položaj in jih 
ni potrebno posebej komentirati, saj je bilo danes že veliko govora o njih, 
lahko ob tem ugotovimo še to, da zaradi majhne materialne zainteresiranosti 
tudi samoupravljanje v teh delovnih kolektivih ne more močneje zaživeti. 

Pri obravnavanju samoupravljanja nasploh še vedno naletimo na mnenja — 
to velja tudi za gostinska podjetja — da je z razširjanjem materialnih osnov 
samoupravljanja ogrožen nadaljnji gospodarski razvoj podjetja. Pri tem je 
mišljena nevarnost, da delovni kolektivi pri delitvi čistega dohodka ne bi upošte- 
vali tudi sredstev za enostavno in razširjeno reprodukcijo in bi z nenehnim pove- 
čevanjem zgolj sredstev za osebne dohodke oziroma potrošnjo ogrožali obstoj 
gospodarske organizacije. 

Povedati je treba, da bi odnose idealizirali, če bi trdili, da takih pojavov 
oziroma tendenc ni. Vendar podatki kažejo, da v glavnem ni razlogov za trditve 
o zanemarjenju nadaljnjega razvoja gospodarskih organizacij. 

Delitev sredstev, ki so bili namenjeni za osebne dohodke, se. je v gostinstvu 
pretežno odvijala na osnovi doseženih ekonomskih rezultatov. Le-ti pa so do- 
voljevali, kolikor se je hotelo hkrati zadržati že obstoječe razmerje med oseb- 
nimi dohodki in skladi, porast Osebnih dohodkov le v višini porasta tistega dela 
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čistega dohodka, ki je na osnovi delitvenih razmerij odpadel na osebne dohodke. 
V primerih pa, ko so osebni dohodki porastli nad omenjenimi razmerji, je to 
kajpak šlo na račun sredstev za sklade. Glede na to, da so bili osebni dohodki 
v gostinstvu precej nižji kot v ostalih panogah, je bil takšen poseg v določenih 
primerih objektivno upravičen. Vendar tudi ti posegi niso uspeli pripeljati 
osebne dohodke v primerjavi z ostalim gospodarstvom, na ustrezno višino;. 
Izboljšale so se predvsem posamezne kategorije osebnih dohodkov, posebno 
najnižji osebni dohodki. Tako je v letu 1963 obstojal še relativno visok odstotek 
osebnih dohodkov do 25 000 dinarjev, ob koncu leta 1964 pa je takšne osebne 
dohodke imelo le še 5,0/o gostinskih delavcev. Glede na to, da so skladi gostin- 
skih podjetij minimalni, saj znašajo v povprečju okrog pol milijona dinarjev 
na posamezno gostinsko podjetje, je jasno, da s povečanjem udeležbe osebnih 
dohodkov v čistem dohodku podjetja ne bomo rešili to vprašanje. Zato bo po- 
trebno iskati rešitve razen v zunanjih faktorjih, katerih ureditev je izven do- 
mene gostinskih podjetij in o katerih je bilo danes že veliko govora, tudi v 
intenzivnejšem izkoriščanju notranjih rezerv vsakega posameznega podjetja. 
Prav toliko kot sama delitev osebnih dohodkov je namreč pomemben tudi način 
delitve razpoložljivih sredstev v okviru delovne organizacije. Glede tega so 
bili doseženi določeni uspehi, s katerimi pa še vedno ne moremo biti zadovoljni. 
Neurejenost teh vprašanj nedvomno ne vpliva spodbudno na interes zaposlenih 
pri dviganju tako količinskega prometa, kot zlasti kvalitativnejšega gospodar- 
jenja, ki bi v končni konsekvenci zagotovilo boljše rezultate tako celotni orga- 
nizaciji, s tem pa seveda tudi boljšo individualno stimulacijo posameznika. 

Danes lahko trdimo, da je za delitev osebnih dohodkov v celotnem gostin- 
stvu značilna njihova odvisnost od doseženega prometa, pri čemer večji del 
stimulacije po delu sloni predvsem na kolektivnih učinkih. Tak način delitve 
pomeni nedvomno napredek v smeri delitve po delu, saj odpravlja administra- 
tivno-mezdne odnose in ga je zato potrebno stalno izpopolnjevati. Toda le redke 
so tiste gostinske organizacije, ki so napravile še korak naprej z vpeljavo indi- 
vidualnih učinkov, vezanimi na ekonomičnost in rentabilnost podjetja. Kaj 
predstavlja urejeno nagrajevanje po delu, nam dokazujejo uspehi nekaterih 
gostinskih organizacij, katere so v okviru svojih pogojev .izoblikovale sistem 
nagrajevanja, ki temelji predvsem na individualni storilnosti. Kot primer nava- 
jam Gostinsko podjetje Ljubljana, ki ima v svojem sklopu več obratov. V tem 
podjetju so v lanskem letu s takim načinom nagrajevanja dosegli rezultate, na 
osnovi katerih so v povprečju dvignili osebne dohodke na 55 000 din, kar je 
znatno več, kot znaša republiško povprečje. Hkrati so dosegli tudi dosti ugod- 
nejši odnos med osebnimi dohodki in skladi, saj znaša to razmerje v tem pod- 
jetju 76 nasproti 24, v slovenskem merilu pa znaša to razmerje za gostinstvo 
85 nasproti 15. Podobne rezultate bi lahko našteli še za nekatera druga gostinska 
podjetja, ki so delitveni sistem prilagodila svojim pogojem. Posebej je potrebno 
poudariti neurejeno vprašanje stimulacije po delu za vodilni kader oziroma 
za vse tiste, za katere se navadno trdi, da je nemogoče najti individualna me- 
rila za delo. Rezultat takšnih pojmovanj v praksi je udeležba teh članov kolek- 
tiva pri rezultatih drugih članov, ali z drugimi besedami povedano pri rezultatih, 
ki navadno niso odvisni od njihovega prizadevanja. Takšen način delitve oseb- 
nih dohodkov netočno odmerja njihov obseg, zapira perspektivo in zavira 
iniciativo, hkrati pa ta kader odvrača od iskanja metod za doseganje čimvečjih 
efektov na njihovih delovnih mestih. Razen tega se pri tako imenovanih nepro- 
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izvodnih mestih še vedno srečujemo z več ali manj fiksiranimi osebnimi dohod- 
ki, ker za ta mesta niso predvidena neka konkretna merila. 

Vse to opozarja na nujnost, da delovni kolektivi in njihovi samoupravni 
organi čimprej začnejo z izpopolnjevanjem delitvenih sistemov in izdelajo taka 
merila za delo na posameznih delovnih mestih, s katerimi se bo dosledneje 
izvajal princip odvisnosti osebnih dohodkov od dosežene stopnje individualne 
in kolektivne storilnosti, ekonomičnosti ter rentabilnosti poslovanja. V te na- 
mene bo vsekakor treba na osnovi temeljite j ših analiz vseh komponent, ki vodijo 
k večji storilnosti, ekonomičnosti ter rentabilnosti intenzivneje spremljati de- 
lovanje celotnega sistema delitve. Seveda bo nemogoče tako odgovorno delo pre- 
pustiti občasno sestavljenim komisijam, s čimer bi bil porušen vsak princip 
kontinuitete in globljega študija problematike delitve. Zato se ob tem zlasti pri 
večjih gostinskih kolektivih upravičeno pojavlja vprašanje samostojnih delovnih 
mest za te namene. Prav tako bo za reševanje tega vprašanja nujno potrebno 
veliko več angažiranja gospodarskih zbornic, ki bodo morale nuditi več konkret- 
ne moči pri oblikovanju internega obračuna dohodka ter oblik meril in instru- 
mentov njegove neposredne delitve, predvsem manjšim gostinskim podjetjem, 
ki nimajo ustreznega kadra, niti možnosti za njegovo zaposlitev. 

Glede na to, da se v vsakdanji praksi pri reševanju problemov s področja 
nagrajevanja po delu srečujemo z zelo primitivnimi in laičnimi rešitvami do- 
ločenih vprašanj, narekujejo taki pojavi potrebo po pospešeni strokovni in poli- 
tični pomoči prizadetim gostinskim kolektivom v borbi proti neznanju, nekje 
pa še vedno proti oportunističnemu vztrajanju pri administrativnem mezdnem 
obravnavanju zaslužkov. V ta namen je začela z delom posebna študijska komi- 
sija pri Republiškem zboru sindikatov storitvene dejavnosti, ki bo v kratkem 
praktično obdelala posamezna vprašanja ter svoje ugotovitve poslala gostinskim 
organizacijam, tako da bodo lahko še pred začetkom nove turistične sezone 
korigirale in izpopolnile obstoječe delitvene sisteme. 

Seveda pa bodo izsledke te komisije posamezna podjetja lahko koristila le 
kot pripomoček pri reševanju svojih problemov. Osnovno težišče dela pa je in 
bo ostalo znotraj vsake posamezne gostinske organizacije, ki edina, upoštevajoč 
svoje konkretne razmere, lahko uspešno reši ta vprašanja. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Tone Kolar, direktor 
hotela »Turist«, Ljubljana. 

Tone Kolar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Poro- 
čilo o problematiki turizma in gostinstva v Socialistični republiki Sloveniji 
odkriva dokaj kritično situacijo v tej dejavnosti, še posebej, če upoštevamo, 
da je ta dejavnost ena izmed tistih, ki . nam na najugodnejši način in najbolj 
perspektivno prinaša dragocena devizna sredstva, za domačega potrošnika pa 
potrošnja v tej sferi predstavlja element standarda. V poročilu so zgovorni po- 
datki o močni stopnji porasta turističnega prometa, ki je pri nas kljub nezadostni 
materialni osnovi večja kot v razvitih evropskih državah, hkrati pa nam analiza 
odkriva vedno slabši ekonomski položaj gostinstva. Poročilo nadalje pravilno 
navaja, da je potrebno rešiti številne probleme s področja gostinske dejavnosti, 
žal pa premalo govori o konkretni rešitvi posameznih ovir, ki gostinski dejav- 
nosti preprečujejo ugodnejše ekonomske efekte. 

Zato mi dovolite, da se v nadaljnji razpravi s svojimi sugestijami dotaknem 
nekaterih najpomembnejših vprašanj, ki zadevajo turizem in gostinstvo. 



18. seja 133 

Nadaljnji razvoj našega gospodarstva v celoti in posameznih gospodarskih 
panog bi moral temeljiti na analizah, ki bi jasno pokazale, katera gospodarska 
panoga je za našo družbo najbolj donosna in najbolj perspektivna. V tej zvezi 
menim, da ima prav turistično gospodarstvo zaradi skoraj izključne porabe do- 
mačih surovin, zaradi prodaje našega dela, zaradi prodaje številnih nematerial- 
nih dobrin in zaradi silne rasti povpraševanja, največ faktorjev donosnosti. Zato 
bi se morali odločiti, da pospešeno razvijamo to dejavnost, morda celo na račun 
drugih panog, ki so v masi prometa sicer bolj v ospredju, a relativno družbeno 
manj rentabilne kot turizem. 

Znano nam je, kaj so vse storili v Švici, Avstriji in Italiji, da jim je ravno 
turizem danes eden glavnih virov priliva deviz. Mar se ne bi tudi pri nas na 
osnovi omenjenih gospodarskih analiz bolj resno in aktivno lotili tega področja 
gospodarjenja in bi v nekaj letih tudi lahko zabeležili znatne rezultate. Zaradi 
tega se za turistično dejavnost ne bi smelo postavljati vprašanja, ali se bo na 
nivoju zveze, republike in drugih družbeno-političnih enot zagotovilo 5—10 % 
vseh investicijskih sredstev za nadaljnjo izgradnjo te dejavnosti. Zavedati se 
moramo, da je močna in hitra državna podpora v izgradnji turističnih objektov 
danes nujno potrebna, saj šele takrat ko bodo ti izgrajeni, bomo lahko nastopili 
na svetovnem tržišču in dosegli uspehe, kot jih dosegajo naši sosedje. Pri tem 
pa moramo upoštevati njihovo konkurenčnost, ki ji bomo kos le, če bomo gradili 
objekte pod najbolj ugodnimi kreditnimi pogoji, množično in kompleksno-. 
Računati moramo tudi z našo sedanjo gospodarsko situacijo in ker nam prav 
turizem v nekaj letih lahko prinese tolikšen devizni priliv, da bomo iz teh sred- 
stev sposobni uravnovesiti našo plačilno bilanco, bi se zato za nekaj let lahko 
odpovedali nekaterim drugim investicijam gospodarskega in negospodarskega 
značaja. V uspeh take akcije sem docela prepričan, hkrati pa ne vem kaj 
bomo storili, če nam bo za investicije v turizem v letu 1965 ostalo le 460 milijo- 
nov dinarjev zveznih kreditov, medtem ko bodo ostala sredstva porabljena za 
kritje podražitev za investicije iz leta 1964. Skladi podjetij so zaradi močnega 
naraščanja poslovnih stroškov za investicije prešibki, prav tako pa ni mogoče 
nadaljevati škodljivo prakso, da se za nove objekte uporablja lastno amortiza- 
cijo. Pod takimi pogoji ni moč govoriti o razširjeni reprodukciji v okviru pod- 
jetja. Ko se danes razpisuje obvezno posojilo gospodarskih organizacij, ki bo 
zneslo okoli 30 milijard dinarjev, bi bilo nujno, da se del teh sredstev preusmeri 
tudi v turizem. Pri tem moramo imeti pred očmi tudi dve svetovni prvenstvi 
v Ljubljani. Ali jih bomo lahko komercialno izkoristili? Ali jim bomo organi- 
zacijsko in komercialno dorasli pri tako šibkih receptivnih kapacitetah? Ze 
s približno 5 ®/o sredstev omenjenega posojila, ki bi jih usmerili v turizem, bi 
lahko odpravili naše pomisleke. 

Poročilo navaja med drugim misel, naj vztrajamo pri konjunkturnih cenah 
penzionskih storitev. Menim, da je to popolnoma pravilno, ker morajo biti naše 
cene na nivoju cen penzionskih storitev sosednjih držav. Vendar pa se spra- 
šujem, kako naj krijemo izredne podražitve vseh materialov kot so meso, 
elektrika, gorivo in storitve, ki močno zadevajo prav gostinstvo? Letošnje podra- 
žitve smo na srečo krili iz davčne olajšave. Ce prodajne cene obdržimo, podra- 
žitve pa zaznamujemo iz dneva v dan, ali bo olajšava rasla vzporedno s po- 
dražitvami? Namen davčne olajšave je bil, da bi z njo prišli do lastnih skladov, 
rezultat pa je, da smo znjo pokrili podražitve v preteklem letu. Prav tako so 
bili sproženi predlogi, naj se gostinstvo oprosti prispevka iz dohodka, davek na 
promet alkoholnih pijač pa zniža. Tudi ti ukrepi naj bi izboljšali gospodarski 
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položaj gostinstva. Prispevek iz dohodka je odpravljen, možnost olajšave pa 
obstoji še pri davku na promet alkoholnih pijač. Ta je v skupni količini ostal 
na isti višini kot je bil, spremenjen pa je bil način njegovega obračunavanja, 
tako da ga sedaj računamo od prodane količine in ne več od prodajne cene. 
Zaradi takega načina obračuna imajo koristi le gostišča višjih kategorij, mala 
gostišča pa so danes s prometnim davkom celo bolj obremenjena. Zato menim, 
da naj se odgovorni organi še nadalje zavzemajo za nadaljnje znižanje preostalih 
družbenih obveznosti, da bi tako gospodarske organizacije v gostinstvu ustva- 
rile več lastnih sredstev za svoj razvoj'. 

Glede kreditov, ki so jih posamezna gostinska podjetja dobila na 5 ali 
10 let, menim, da je potrebno urediti to s. podaljšanjem kreditov, sicer bodo 
morala podjetja uporabiti za odplačilo anuitet tudi celotno amortizacijo. 

Ustavili bi se še pri izgradnji materialnih osnov za turizem v Ljubljani. 
Ljubljana ima danes nekaj ležišč več kot jih je imela pred vojno. Statistični 
podatki nam kažejo, da se giblje zasedenost teh kapacitet skozi vse leto od 
80 do 90 odstotkov. Z izgradnjo hotela »Lev«, hotela »Ilirija« in s povečanjem 
hotela »Slon«, kar je povečalo posteljni fond v Ljubljani skupaj za približno 
580 ležišč, se zasedba ni zmanjšala. To nam jasno kaže, da v Ljubljani primanj- 
kuje posteljnih kapacitet, ki bi jih mesto moralo imeti spričo svoje gospodarske 
rasti, predvsem pa glede na močan tranzitni turizem. Preko Ljubljane gre naj- 
več turistov, ki prihajajo v Jugoslavijo, v današnjih kapacitetah pa jih lahko 
zadržimo le majhen odstotek. Število prehodov inozemcev preko obmejnih blo- 
kov v Sloveniji se je od leta 1963 na 1964 povečalo za 73'% v rednem prometu, 
v obmejnem prometu pa za 59'%. Na vprašanje, ali zadržimo v našem mestu 
tiste goste, ki bi jih lahko, je odgovor jasen. Gostje zaradi negotovosti, ker jim 
ne moremo vnaprej zagotoviti bivanja, gredo skozi naše mesto brez postanka 
in gredo preko meja republike. Ce pa imamo pred očmi tak živahen promet 
turistov, si težko razložimo dejstva, da hotel »Union« že tri leta čaka na sredstva 
za svoje povečanje, da prav tako čaka na povečanje in zaključitev hotel »Turist«, 
ki ima že izdelan svoj investicijski program, zgradili pa naj bi tudi hotel pred 
železniško postajo itd. Res je, da izvedba teh gradenj terja okoli 4 milijarde 
dinarjev. Ta sredstva pa bi se hitro vrnila, saj problem izkoriščenosti v Ljub- 
ljani sploh ne obstaja. Pred nami sta dve svetovni športni prvenstvi: v namiz- 
nem tenisu — »SPENT« — in v hokeju na ledu v prihodnjem letu. Za »SPENT« 
bomo potrebovali od 1500 do 2000 ležišč. V tem času se moramo odreči vsem 
gostom, ki že brez take prireditve zasedejo naše kapacitete od 70—80 %. Očitno 
je, da moramo zgraditi nove objekte, ki bodo zadovoljili tolikšno povpraševanje, 
omogočili izkoriščanje novih športnih naprav v Ljubljani, obenem pa zajezili 
tisoče turistov, ki v glavni sezoni nezadovoljni zapuščajo Ljubljano. Rešitev 
teh problemov smo za »SPENT« že zamudili, za svetovno prvenstvo v hokeju 
na ledu pa je po mojem mnenju še čas. 

V zvezi z organizacijo in nadaljnjim razvojem gostinstva menim, da je nuj- 
no, da se čimprej sprejme zakon o gostinstvu, ki naj nakaže čim širše možnosti 
za razvoj turistične dejavnosti tako v družbenem kot v zasebnem sektorju. Za 
zasebni sektor je treba zagotoviti ustrezno perspektivo razvoja, s tem bi pa od- 
pravili tista gostišča, ki so danes marsikje skrita pod firmo družbenega sektorja, 
v bistvu pa so v rokah zasebnih gostilničarjev. Prav tako bi morali z ustrezno 
davčno politiko zagotoviti eksistenco zasebnim gostilničarjem, ker bi to samo 
popestrilo izbiro potrošnikov. 
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Povedal bi nekaj misli tudi o integraciji v gostinstvu. Zdi se mi potrebno 
naglasiti, da ne iščimo integracije izključno v združevanju dosedanjih samo- 
stojnih podjetij v eno združeno podjetje. Mogoče bi bolj kazalo, da ostanejo 
določena podjetja še nadalje samostojna, formirajo pa naj se skupne službe, 
ki bi prodajale njihove kapacitete doma in v tujini, nudila komercialne infor- 
macije, opravljale skupne pomožne dejavnosti itd. Pri organizaciji tovrstnih 
služb mislim predvsem na naša turistična središča kot so Bled, Portorož, Ro- 
gaška Slatina in druga. Združevanje podjetij v eno podjetje pa naj bo izvedeno 
le tam, kjer so za to resnično ugodni ekonomski pogoji in da je združevanje 
v skladu z voljo samoupravljavcev. Pri združevanju pa naj se ne priključuje 
hotelu obrat družbene prehrane ali pretežno turističnemu podjetju obrat, ki 
služi le domačinom. Tu res ne bi smelo biti meja, morala pa bi biti neka stro- 
kovna sorodnost obratov, ki se združujejo. Če bomo tako izvajali integracijo, 
nas prav prej nakazane oblike lahko pripeljejo do večjih uspehov delovnih 
organizacij, ki se združujejo. 

Vse te rešitve pa morajo imeti svoj odraz v zavesti gostinskih delavcev in 
njihovi sposobnosti. Gostinski kadri so poseben problem, ki ga pogosto rešu- 
jemo brez prave orientacije, kaj želimo doseči. Zavedati se moramo, da je reši- 
tev kadrovskih problemov prav v gospodarskih organizacijah samih. Zagotoviti 
moramo zaposlenim v gostinstvu enake ali vsaj približno enake delovne pogoje 
kot jih imajo zaposleni drugje v gospodarstvu. Tu gre za vprašanje njihovih 
osebnih dohodkov, za delovni čas, za njihove stanovanjske in druge pogoje. 
Potrebno je zato, da se gostinskemu delavcu nadomesti škoda zaradi deljenega 
delovnega časa, zaradi dela ob nedeljah in zaradi drugih težav, ki jih ima 
gostinski poklic. Glede strokovnega izobraževanja pa menim tole: imamo 8 šol- 
skih centrov, ki delajo na usposabljanju gostinskih kadrov, zdi se mi pa, da v 
njihovem delu ni koordinacije, da je nadalje v njihovem delu mnogo primitiv- 
nosti in da so tudi neživi j en j ski. To nujno terja, da se zadolži nek organ, ki naj 
uskladi, pregleda in usmeri delo teh centrov tako*, da bo ustrezalo potrebam 
gostinstva. Jedro strokovnega kadra mora prihajati iz dobro organiziranih go- 
stinskih šol, za priučevanje delavcev na delovnih mestih pa naj se temeljito 
angažirajo sama podjetja. Menim, da je boljše, da imamo manj šol, ki pa bodo 
vzgojile res dobre vodilne gostinske delavce in delavce v osnovnih poklicih, 
kot pa da dobivamo iz neorganiziranih šol množico kadrov, ki ne ustrezajo 
našim potrebam. 

Popolnoma se strinjam, da moramo angažirati tudi v naši dejavnosti več 
kadrov z visoko in višjo strokovno izobrazbo. Analiza poslovanja, organizacija 
dela in znanstveno usmerjanje te močno kompleksne dejavnosti terja sposob- 
nih kadrov; dokler tega ne bomo imeli, toliko časa ne bomo sposobni aktivirati 
številnih notranjih rezerv v podjetjih in gospodariti tako kot to terja od nas 
družba. 

Želim, da moje misli prispevajo k nadaljnjemu napredku turistične dejav- 
nosti, obenem pa prosim, da se ta forum zavzame za probleme, o katerih tu 
razpravljamo in jih želimo rešiti s skupnimi močmi. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanka inž. Jelka Kaj- 
zersberger. 

Inž. Jelka Kajzersberger: Tovarišce in tovariši poslanci! V mojem 
prispevku k razpravi bi se dotaknila predvsem problematike zdraviliškega tu- 
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rizma na območju celjskega okraja,. Posebej moram namreč poudariti, da ima 
zdraviliški turizem na tem območju vodilno vlogo, saj znaša udeležba zdravilišč 
v prenočitvah, doseženih na celjskem območju preko 75 °/o. Karakteristično za 
vse zdraviliško-turistične kraje tega območja, to je za Dobrno, Rogaško Slatino, 
Laško, Rimske Toplice in Čateške Toplice pa je pomanjkanje zdraviliških in 
gostinskih kapacitet. Vsi objekti in naprave so stari ter izrabljeni, pomanjkanje 
sredstev pa je bilo ovira, da se niso izvedle potrebne rekonstrukcije oziroma 
da niso bile zgrajene nove zmogljivosti. 

V letu 1963 je dobilo zdravilišče v Rogaški Slatini kredit za novo terapijo, 
ki bo v letošnjem letu že služila svojemu namenu, postavlja pa se takoj vpra- 
šanje števila in ustreznosti prenočitvenih in restavracijskih kapacitet. Število 
nočitev v zdraviliščih iz leta v leto raste, povpraševanje, predvsem s strani 
inozemskih gostov v glavni turistični sezoni pa je tolikšno, da morajo gostinska 
podjetja in sama zdravilišča zaradi pomanjkanja ležišč goste odklanjati. Če 
primerjamo število nočitev v letu 1964 z letom 1963, je stanje naslednje: v 
Dobrni je bilo v letu 1964 za 31,0/o več nočitev, pri tem pa je bilo tujih gostov 
v 1964. letu za 85«/o več. V Rogaški Slatini je bilo v 1964. letu za 14,3'% več 
nočitev kot v letu 1963, od tega je bilo nočitev tujih gostov za 24,7 °/o več. V 
Laškem se je število inozemskih nočitev v letu 1964 povečalo za 69 % nasproti 
nočitvam v letu 1963. Skupne nočitve pa so porasle za 3'%, in sicer predvsem 
zaradi pomanjkanja prenočitvenih kapacitet v zdravilišču. V tem zdravilišču bi 
lahko s koordinacijo z gostinskim podjetjem v večji meri koristili kapacitete 
tudi v izvensezonskem času. V Čateških Toplicah se je skupno število nočitev 
v letu 1964 povečalo za 35,2 °/o, v inozemskih nočitvah pa so zaznamovali padec 
za 4,7 %>, kar gre predvsem na račun investicijskih del, ki so bila v lanskem 
letu. Močna ovira za nadaljnji razvoj zdraviliškega turizma so tudi slabe ceste, 
kar velja predvsem za Dobrno in Čateške Toplice. Potrebno pa bi bilo tudi 
dokončati cesto v Rogaško Slatino ter izvesti povezavo s sosednjo Hrvatsko. 

Pri vsem pomanjkanju zdraviliških in prenočitvenih kapacitet v zdravili- 
ščih pa je potrebno posebej poudariti, da tudi obstoječe niso ustrezno urejene. 
Nujno je, da v veliko večji meri kot dosedaj vlagamo sredstva tudi v obnovo 
in izboljšanje pogojev bivanja v že obstoječih kapacitetah, ki prav zaradi ne- 
urejenih higienskih in sanitarnih naprav ne morejo služiti inozemskim turistom. 
V Rogaški Slatini, ki je naše največje zdravilišče, zanimivo zlasti za inozemske 
goste, je močno pomanjkanje kurjenih sob, zaradi česar se v zimskem času 
kapacitete precej zmanjšajo. V zdraviliških krajih so vsi ti problemi tembolj 
pereči, ker si brez sodobno urejenih zdraviliških in gostinskih storitev ne mo- 
remo zamišljati razvoja zdraviliškega turizma. 

Potrebno in nujno je, da se v te namene zagotovijo tudi družbena sred- 
stva. Sama zdravilišča in gostinska podjetja tega s sredstvi, s katerimi raz- 
polagajo, ne zmorejo. Dobra koordinacija dela med zdravstvenimi ustanovami, 
gostinskimi podjetji in turističnimi društvi bi le delno pripomogla k izboljšanju 
situacije, v kateri se nahajajo zdravilišča. Vsekakor pa je pacientom potrebno 
poleg zdravljenja nuditi ustrezne gostinske storitve in razvedrilo, če hočemo, 
da se zdraviliški turizem dvigne na višjo raveri. 

Omenila bi tu še nekaj, kar je samo po sebi majhna stvar, a močno vpliva 
na naš renome. V letu 1964 je bilo v glavni sezoni veliko pomanjkanje toalet- 
nega papirja. Kaj to pomeni v zdraviliščih, predvsem pa v Rogaški Slatini, 
si lahko, mislimo. Toaletni papir pa je le ena izmed podrobnosti v verigi po- 
manjkljivosti, ki jih je potrebno odpravljati. Zavedati se moramo, da ni vse 
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samo zdravljenje. Pritožbe, predvsem iz inozemstva, niso redke, nanašajo pa se 
v glavnem na neurejenost higienskih in sanitarnih naprav ter na pogoje, v 
katerih živi pacient v času zdravljenja. Menim, da so to stvari, preko katerih 
ne moremo, pač pa jih moramo reševati vzporedno z ostalimi investicijami v 
nove kapacitete, ker so osnova ne samo za zdraviliški turizem, temveč za vse 
naše gostinstvo. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Stane Cuješ, direk- 
tor zdraviliškega gostinskega podjetja Rogaška Slatina. 

Stane Cuješ: Tovarišice in tovariši poslanci, tovariš predsednik! Do- 
volite mi, da se najprej v imenu delovne organizacije zdraviliškega gostinskega 
podjetja Rogaška Slatina in v svojem imenu zahvalim, da nam je dana možnost, 
da z razpravo sodelujemo na zasedanju Gospodarskega zbora Skupščine SRS. 

Prav prijetno me je presenetila predgovornica, poslanka iz Laškega, ki je 
razpravljala o problemih zdravilišč v celjskem okraju. Dopolnil pa jo bom s 
podatki, ki zadevajo več ali manj samo Rogaško Slatino. Opozoriti bi želel na 
nekatere probleme, ki so sicer skupni vsem gostinskim organizacijam, imajo 
pa v našem primeru specifično obeležje in terjajo nujne rešitve. 

Prirodni zdravilni vrelci v Rogaški Slatini so pogoj za nastanek in obstoj 
ene od najstarejših kategorij turizma, tako imenovanega zdraviliškega turizma. 
Zdravilna učinkovitost teh vrelcev ima že staro tradicijo, ki je dobro znana 
tudi v nekaterih deželah Srednje Evrope. Temu primerno pa je žal stanje 
zdraviliških objektov, katerih povprečna izrabljenost dosega že nad polovico 
njihove vrednosti. Receptivno dejavnost opravljata v tem zdraviliško-turistič- 
nem kraju dve organizaciji, in sicer zavod zdravilišča Rogaška Slatina in gospo- 
darska organizacija Zdraviliško-gostinsko podjetje, ki je nastalo z integracijo 
treh samostojnih gostinskih podjetij v letu 1961. Tako se s turistično dejav- 
nostjo in polnitvijo mineralne vode za prodajo ukvarjata v Rogaški Slatini 
dve delovni organizaciji, ki sta ustvarili v preteklem letu približno 1 milijardo 
200 milijonov dinarjev bruto produkta. Število inozemskih obiskovalcev na- 
rašča vsako leto' za 20 do 30 % nasproti prejšnjemu letu, tako da je bilo v 1964. 
letu registriranih okoli 61 000 inozemskih nočitev, od tega v našem podjetju 
57 861. Naše zmogljivosti znašajo 520 postelj, njihova povprečna zasedenost pa 
je bila v preteklem letu 73 %, če upoštevamo v zimskem času le kurjene sobe. 
V obdobju 1961/1964 so inozemske prenočitve v Rogaški Slatini porasle za 
98%; v strukturi vseh prenočitev so v preteklem letu tvorile inozemske pre- 
nočitve že 56,7%, povprečna doba bivanja pa se je podaljšala na 13 dni. Od vseh 
inozemskih nočitev, ki smo jih v letu 1963 zaznamovali v jugoslovanskih zdra- 
viliščih, je dosegla Rogaška Slatina 50,1 %, vsa zdravilišča v Sloveniji pa 67,6 %. 

Vse prednje podatke je zbrala in objavila Zveza naravnih zdravilišč Slo- 
venije v Celju. Ce vzamemo, da je znašala povprečna dnevna potrošnja ino- 
zemca leta 1964 v Jugoslaviji okrog 8 dolarjev, za Rogaško Slatino pa skromno 
računamo le 6 dolarjev, je že po tem računu Rogaška Slatina prispevala v pre- 
tekli sezoni našemu deviznemu fondu preko 360 000 dolarjev. 

V letošnji sezoni bo predan svojemu namenu nov objekt — terapija, s či- 
mer bodo ustvarjeni pogoji za izvajanje najsodobnejših balneo-terapevtskih 
postopkov. S tem bo ponovno oživela vrsta vprašanj, ki se pojavljajo že nekaj 
let in terjajo .čimprejšnjo rešitev. Precej tega smo že zamudili. Vsa ta vpra- 
šanja so predvsem investicijskega značaja in bi jih morali prvenstveno urediti, 
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če bi hoteli v večji meri izkoristiti ugodno konjunkturo, ki vlada na inozem- 
skem turistične tržišču za naše zdraviliške usluge. Za nas ugodna okolnost na 
tem področju je zlasti, da priznajo inozemske blagajne svojim članom dobršen 
del stroškov zdravljenja pri nas, tako konkretno Avstrija tudi do 85 šilingov 
na dan in pa dejstvo, da so po indikacijah enakovredna oziroma sorodna zdra- 
vilišča v inozemstvu zelo redka in po ceni manj pristopna nižjemu in srednjemu 
sloju zavarovancev. Pred nekaj časa so se zglasili pri nas predstavniki odgovor- 
nih organov najštevilnejšega bolniškega zavarovanja iz Avstrije. Namen nji- 
hovega obiska je predvsem bila ugotovitev stanja in zdravilnosti naravnega 
zdravilnega sredstva ter kvaliteta in uspešnost zdravljenja pri nas. Po daljši 
razpravi so postavili dvoje vprašanj, ki po svoje dokazujejo, da nam spričo 
zastarelosti naših objektov izkazujejo določeno nezaupanje. Vprašali so namreč, 
ali je mogoče rogaško slatino izvažati v Avstrijo in ali bi bila ta voda v Avstriji, 
kjer bi ustanovili stacionarije in kopališča po svoji zdravilnosti" enakovredna 
kot je pri izviru v Rogaški Slatini. Ko jim je bilo na to na podlagi določenih 
statističnih podatkov in opazovanj odgovorjeno negativno, so postavili vpra- 
šanje, če bi lahko v Rogaški Slatini s svojimi sredstvi zgradili objekte, v katere 
bi pošiljali svoje zavarovance. Zadeva se sedaj obravnava v okviru meddržav- 
nih stikov, vendar so bili omenjeni predstavniki v drugem vprašanju prav 
konkretni in po njihovih zatrjevanjih ima to vprašanje realno osnovo v njihovih 
zavarovanjih. 

Glede na skokovit porast inozemskih gostov — že leta 1960 je bil dosežen 
obisk, ki je bil enak najugodnejši turistični sezoni pred vojno — se pred nami 
že nekaj let kot izredno pereče postavlja vprašanje nadaljnje izgradnje novih 
hotelskih zmogljivosti. Poleg tega narekuje v zadnjem času nujnost te izgrad- 
nje tudi približno 850 milijonov dinarjev vredna investicija v omenjeno tera- 
pijo, ki je s svojimi prostori dimenzionirana za 2500 pacientov dnevno, medtem 
ko so receptivne zmogljivosti zdravilišča danes skupno z zasebnim sektorjem le 
borih 1300. Začetek realizacije nekaterih projektiranih objektov je praktično 
onemogočen, ker investitor, sedanje integrirano zdraviliško gostinsko podjetje 
nima zadosti sredstev za razširjeno reprodukcijo. To onemogoča tudi nizka 
povprečna prodajna cena penzionskih storitev, ki se giblje med 2300 ter 2600 
dinarjev in jo pogojujejo tako objektivni pogoji, spričo precejšnje izrabljenosti 
objektov, kot tudi nujno upoštevanje konkurenčnosti nasproti sorodnim objek- 
tom v inozemstvu. 

Nadaljnji faktorji, ki negativno delujejo na kreditno sposobnost zdravilišča, 
so v šibki ekonomski osnovi ožje komunalne skupnosti, viri sredstev v okraj- 
nem merilu pa so povsem angažirani z rekonstrukcijo zastarelih industrijskih 
objektov, v kmetijstvu in energetiki. Občinska skupščina nam je sicer pomagala 
tako, da je pri odmeri dohodkov, ki so v njeni pristojnosti, poskušala okrepiti 
naš materialni položaj. Določila, nam je povpreček pri prispevku iz dohodka, ki 
dosega po bilančnih pokazateljih, komaj 1 '°/<r od celotnega dohodka. Omogočila 
nam je ugodne kredite za kritje predsezonske izgube, predpisala stopnje pro- 
metnega davka na alkoholne pijače, ki so bile nižje od povprečnih stopenj 
v drugih občinah. S tem pa je tudi izčrpala vse možnosti, ki so v njeni pristoj- 
nosti. Pravica do udeležbe na natečaju za zvezne kredite, ki so na razpolago 
iz naslova devizne participacije v turizmu, je prav zaradi navedenih razlogov 
bila ves čas neizkoriščena. 

Nadalje nam znižujejo materialno osnovo za udeležbo pri najetjih kreditov 
tudi gradnje lokalnih komunalnih objektov kot na primer asfaltiranje spreha- 
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jališč, javna razsvetljava in podobno, ki jih po dogovoru z občinsko skupščino 
financiramo iz sklada skupne porabe, s čimer seveda znižujemo svoje sklade. 
Občina zaradi pičlih sredstev ne sodeluje pri asanaciji kanalizacije, regulaciji 
dveh potokov, gradnji kinodvorane in športnih objektov in pri financiranju 
drugostopenjskega šolstva. Zaradi tega seveda naslavlja priporočila na delovne 
organizacije, da bi prevzele stroške za izgradnjo objektov in izvedbo teh nalog. 

Nujno bi bilo preložiti tudi republiško cesto, ki vodi skozi središče zdravi- 
lišča. Republiški organi povezujejo izvedbo teh del z občutnim lokalnim so- 
financiranjem. Podjetje v ta namen ne ustvarja zadostnih sredstev, to pa je 
razvidno tudi iz nekaterih številk: bruto produkt je v preteklem letu znašal 
z davčno olajšavo v višini 29 milijonov vred skupno okoli 400 milijonov dinar- 
jev. Skupni poslovni stroški zajemajo 63 "/o bruto produkta oziroma 251 mili- 
jonov dinarjev. Čisti dohodek je znašal 148 milijonov dinarjev, neto osebni 
dohodki 75 750 000 dinarjev oziroma 19 °/o, skladi pa komaj 14 380 000 dinarjev 
oziroma 3,3 ®/o od bruto produkta. Povprečni osebni dohodki so znašali 41 260 
dinarjev. Ce bi ne realizirali davčne olajšave v.omenjenem znesku, bi zaključili 
poslovno leto z okoli 15 milijonov izgube, ali pa bi morali občutno znižati 
osebne dohodke, kar bi povzročilo nadaljnjo fluktuacijo in preusmeritev kadrov 
iz stroke. Podražitev živil in ostalih storitev v mesecu juliju preteklega leta pa 
nam je zmanjšala sklade najmanj za 21 milijonov. 

Da bi se izognili neugodnim posledicam, ki jih bo povzročila stagnacija v 
investiranju, bi bilo potrebno posameznim turističnim regijam omogočiti iz- 
jemne kreditne pogoje tako glede udeležbe, obrestne mere, roka vračil in po- 
dobno, saj sedanji kreditni režim in pa ekonomski položaj gostinskih podjetij 
ter tudi njihovih družbeno-političnih skupnosti že v startu onemogoča realiza- 
cijo izgradnje. Izjemno odstopanje od sedanjih kreditnih pogojev bi v takšnih 
primerih prav gotovo povzročilo neprimerno manjšo škodo, kot pa jo povzroča 
vztrajanje pri sedanjem sistemu, ki onemogoča večji priliv deviznih sredstev. 
Naložbe v zdraviliške objekte pa so v turizmu daleč najbolj rentabilne, saj 
poslujejo zdravilišča sorazmerno neodvisno od vremenskih razmer, dosegajo 
povprečno zasedbo objektov od 70% do 75%, obisk gostov-bolnikov ni tako 
močno podvržen morebitnim zunanjepolitičnim učinkom, klientela je starejša 
in materialno boljše situirana. Pri tem moramo izkoristiti željo po naravnih 
zdravilnih sredstvih, ki je na zahodu odraz gesla »nazaj k prirodi« in se. ga 
močno poslužuje industrializirani Zahod, ima pa določene posledice tudi pri 
našem človeku. Zakaj ne bi izkoristili vse te okolnosti za zaželen dotok deviz. 

Pridružil bi se ostalim pred govornikom, ki so obravnavali, vprašanje stro- 
kovnih kadrov. To vprašanje postaja vsako sezono občutnejše. Menim, da se- 
danji način izobraževanja kadrov v gostinstvu kvalitetno ne zadovoljuje. Pred- 
vsem pa nam primanjkuje izobraževalnih centrov za višje strokovne kvali- 
fikacije. 

Omenil bi še motnje, ki nam jih povzroča že nekaj let naš neurejeni trg 
v obliki pomanjkanja mesa, predvsem teletine, kvalitetnega sadja, zelenjave, 
nekaterih industrijskih izdelkov dnevne rabe, zelo dragih in strokovno neustrez- 
nih obrtnih storitev. Pri tem bi navedel, da je kritika omenjenih pojavov do- 
stikrat neobjektivna, ker pomanjkljivosti pogostoma v celoti pripisuje gostin- 
skim podjetjem. Neugodne posledice, ki jih povzroča neurejeni trg z omenje- 
nimi proizvodi in storitvami, bodo v letošnjem letu občutne, tako da ne moremo 
pričakovati izboljšanja v kvaliteti uslug. 
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Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanka Justa Kos. 

Justa Kos: Tovarišice in tovariši poslanci! Kljub temu, da so bili v letu 
1964 doseženi zadovoljivi rezultati na področju turizma, z njimi ne moremo biti 
povsem zadovoljni. Pokazala se je namreč vrsta pomanjkljivosti in v svoji raz- 
pravi bi se zadržala pri nekaterih od teh. Za glavno turistično sezono niso bili 
dokončani razni turistični objekti, kar se je negativno odrazilo na realizacijo 
v turizmu. Tega ne ugotavljamo samo za leto 1964, ampak se to pojavlja že 
več let. 

Druga pomanjkljivost je v zvezi s pisanjem naših in tujih časopisov o raz- 
prodanih kapacitetah v Jugoslaviji, kar je tudi negativno vplivalo na začetek 
turistične sezone. Znatno so neugodno vplivale tudi zvišane cene, predvsem 
izven penzionskih storitev. 

Posebna skrb naj bi v bodoče veljala dograditvi že začetih turističnih 
objektov. Večjo pozornost bi morali posvečati zimskemu turizmu in graditvi 
športnih objektov. Skrbeti bi morali za hitro postrežbo gostov, zato bi bilo tre- 
ba razširiti omrežje samopostrežnih in ekspresnih restavracij. Posebno' pozor- 
nost bi bilo treba posvečati specialitetam, ki so značilne za našo deželo in ki 
posebno ugajajo našim in tujim gostom. 

Naslednja stvar, ki bi jo morali v večji meri vključiti v naš turizem, so 
spomeniki iz naše preteklosti, ki jih imamo pri nas veliko od najstarejših še 
iz rimskih časov preko srednjeveških gradov vse do spomenikov iz narodno- 
osvobodilne vojne. 

Vse to pa ne znamo v zadostni meri izkoristiti. Vzrokov za to je več, vse- 
kakor pa je vzrok tudi slabo cestno omrežje ter slaba povezava glavnih cest 
z odročnimi turističnimi kraji in območji. 

Tudi prodajo spđminkov. bi morali bolje organizirati, zakar naj bi skrbele 
turistične družbene organizacije. Spominki naj bi bili usklajeni s turističnim 
krajem in estetskim okusom. 

Mislim, da bi lahko posvetili več pozornosti uporabi raznih bogastev, ki 
jih naša domovina ima, ne pa, da vlagamo investicije le v velike moderne ob- 
jekte. Turizem bi morali šteti ne samo kot nalogo, s katero se ukvarjajo zgolj 
gostinci in razne turistične organizacije, temveč bi morala ta dejavnost postati 
ena osnovnih interesov vsakega občana. 

V takih izrednih prirodnih pogojih kot jih ima naša država, zlasti pa Slo- 
venija, ima turizem več pogojev za doseganje deviznega priliva od katerekoli 
druge veje našega gospodarstva. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Vlado Mikuž, direk- 
tor turistične agencije »Kompas«. 

Vlado Mikuž: Tovariši in tovarišice poslanci! Naša gospodarska orga- 
nizacija je z velikim zadovoljstvom sprejela povabilo na današnjo sejo, ki je 
posvečena problematiki turističnega prometa nasploh. 

V razpravi nameravam Gospodarski zbor seznaniti s tistimi' ekonomskimi 
činitelji poslovanja turističnih podjetij, od katerih je odvisen njihov nadaljnji 
razvoj kot tudi njihov vpliv na turistično gospodarstvo nasploh. 

Osnovo za delovanje turističnih podjetij tvorita naslednji dve temeljni 
ekonomski načeli: 
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Prvič, turistična podjetja v svojem delovanju težijo k prodaji kompleks- 
nih turističnih storitev v obliki prodaje kompletnih aranžmajev od transportnih 
storitev, ki zajemajo letalski, pomorski, železniški in avtobusni promet, preko 
hotelskih penzionov do vseh ostalih oblik turistične potrošnje, kot so izleti, 
izposojanje vozil, prodaja turističnega blaga, valutna služba, krožna poto- 
vanja itd. 

Drugič, turistična podjetja organizirano zagotavljajo integralnost jugoslo- 
vanskega turističnega prometa. Gre torej za gospodarske organizacije, ki sku- 
šajo prilagoditi svojo komercialno politiko načelom sodobnega mednarodnega 
turističnega prometa, ki imperativno zahteva prodajo kompletnih aranžmajev, 
tako imenovanih »turističnih paketov« in to na celotnem jugoslovanskem tu- 
rističnem področju. 

V uresničevanju teh poslovnih nalo-g smo dosegli tako glede povečane 
realizacije kot tudi glede organizacijske splošne razširitve določene ugodne 
rezultate. Danes predstavljamo največje turistično podjetje v Jugoslaviji z rea- 
lizacijo preko 12 milijard din in deviznim prilivom 11 in pol milijona dolarjev 
letno. Z našimi 31 poslovnimi enotami v raznih krajih naše države sodelujemo 
pri realizaciji celotnega jugoslovanskega deviznega priliva s 14 °/o. Še posebej 
pa se odločno borimo za spremembo vsebine našega dela, ki se vedno bolj 
uveljavlja v tej smeri, da se klasično turistično posredovanje nadomesti s pro- 
dajo lastnih uslug v ozki povezavi s prodajo ostalih komplementarnih turistič- 
nih storitev. Vsa ta usmeritev pa ima za svoj cilj, da poveča devizni priliv. 
Toliko sem želel povedati kot uvod za kratko splošno predstavo glede obsega 
in temeljne dejavnosti naše organizacije. 

V nadaljevanju razprave nameravam obravnavati konkretno turistično 
problematiko. Eno najpomembnejših vprašanj je razširjena reprodukcija za 
potrebe turističnega prometa v naši republiki. Povsem jasno nam je, da brez 
smotrnih in intenzivnih investicijskih vlaganj ni mogoče doseči kakršnegakoli 
izdatnega napredka turističnega prometa. Vse drugo očitno pomeni samo prazno 
govorjenje, posledica pa je stagnacija turističnega prometa, kar se za naše go- 
spodarstvo odraža v zmanjšanju deviznega priliva. Ali si lahko predstavljamo 
izgradnjo nove industrije in razvoj družbenega sektorja kmetijstva brez potreb- 
nih investicijskih vlaganj? Pri tem ne plediramo na ničesar drugega, kakor 
da se dosledno uveljavijo načelni zaključki sprejetih restrikcijskih ukrepov, da 
dejavnosti, s katerimi se pospešuje devizni priliv, pri tem niso prizadete. Zato 
želimo, da se prvenstveno rešijo strukturalni problemi našega gospodarstva, ki 
predstavljajo osnovno zavoro našega hitrejšega ekonomskega razvoja in da se 
da jasnejša orientacija glede bodoče strukture naše ekonomike nasploh. Šele 
v tako razčiščeni in jasno opredeljeni gospodarski orientaciji bo dobil turistični 
promet svoje mesto in vlogo v sklopu celotnega gospodarstva. Prav s tega 
mesta opozarjamo, da kolikor se ne reši osnovni problem nadaljnjega turi- 
stičnega razvoja to je financiranje razširjene reprodukcije naših delovnih orga- 
nizacij, bo turistično gospodarstvo ostalo na svojem starem mestu, kar v števil- 
kah pomeni, da bo jugoslovanski turistični promet udeležen samo z 1,5% v 
evropskem turizmu, oziroma od 6 milijard ustvarjenih dolarjev turističnega 
priliva v Evropi z 90 milijoni naše realizacije. 

Nadaljnje vprašanje je sama struktura turističnih investicijskih vlaganj. 
Čeprav predstavljajo potrebne posteljne kapacitete osnovo turistične dejavnosti, 
moramo kljub temu zasledovati kot prioritetno načelo kompleksnost teh vla- 
ganj, ki bo tudi najboljše zagotovilo za njihovo rentabilnost. Potrebna so nam- 
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reč izdatnejša srednja in kratkoročna vlaganja v turistične poslovalnice in trgo- 
vino, prevozna sredstva, organiziran sistem avto campingov, kompletnih turi- 
stičnih trgovskih centrov ipd. Vse to je zlasti za naše razmere potrebno zaradi 
tega, ker predstavljamo, upoštevajoč celotno jugoslovansko turistično področje, 
predvsem tranzitno tržišče. Prav rezultati naše gospodarske organizacije kažejo 
vso prednost in rentabilnost tovrstnih investicijskih vlaganj. 

Posebno mesto v kompleksnosti turističnega prometa zavzema ekspanzija 
na jugoslovansko in svetovno turistično tržišče. Tovrstna problematika je skoraj 
analogna splošnemu mestu in vlogi naše trgovine v jugoslovanskem blagovnem 
prometu, vendar z očitno prednostjo v tem. da skoraj vse turistične magistrale 
na jugoslovansko turistično področje vodijo skozi našo republiko in imamo tako 
največje možnosti za organizirano reševanje tega problema. Naša republika ima 
zaradi svojega ekonomsko-geografskega položaja izredne možnosti, da organi- 
zirano usmerja večji del turističnega prometa v naši državi. Izgradnja novih 
obmejnih turističnih poslovalnic in organizacija raznih krožnih potovanj je samo 
neznaten in skromen začetek te akcije. Nujno potrebujemo centralni in kom- 
pleksni turistični servis v našem glavnem mestu, ki bo tehnično in strokovno 
sposoben organizirano usmerjati po naši državi tuje turiste in voditi lastne po- 
slovne objekte v turistično najbolj atraktivnih krajih naše obale. 

Dosedanja praksa financiranja turističnega gospodarstva pa je za tako kon- 
cepcijo nesprejemljiva, ker deluje nasprotno principu sleherne integracije jugo- 
slovanskega turističnega trga. Osnovna dejavnost organiziranega turističnega 
prometa na mednarodnem tržišču je neposredna akvizicija inozemskih gostov 
in neposredna prodaja turističnih aranžmajev v tujini. Tu gre prvenstveno 
za odpiranje lastnih komercialnih organizacij v tujini, ki bi bile specializirane 
za akvizicijo inozemskih gostov za Jugoslavijo. Izrazita prednost takih organi- 
zacij je predvsem v tem, da organizirano vplivajo na spremembo strukture 
tujih gostov v neki deželi v korist večje devizne potrošnje, ki se praktično po- 
dvoji že z angažiranjem domačega letalskega prevoznika. Zato moramo tovrstne 
organizacije organizirati zlasti na sicer bolj oddaljenih, vendar kvalitetnejših 
tujih tržiščih, iz katerih tuji turisti prihajajo v našo državo v obliki grupnih 
ali individualnih aranžmajev. V končnem cilju gre za to, da damo naši organi- 
zaciji mednarodni poslovni značaj, kot že v praksi delujejo številne tuje tu- 
ristične organizacije po vsej Evropi. Tak razvoj zahteva tudi vedno večja težnja 
hotelskih organizacij po samostojnem nastopanju na tujem tržišču, pri čemer 
izgublja domače posredništvo na svoji vlogi. 

V ozki zvezi s tem problemom je vprašanje tako imenovanega deviznega 
samofinanciranja. Tovrstne sugestije odločno pozdravljamo1, želimo in pričaku- 
jemo pa tudi njihovo dosledno realizacijo. To lahko pomeni tudi pomemben 
prispevek k razvoju materialna baze turizma, ker bo nedvomno celotno gospo- 
darstvo zaradi žive potrebe po deviznih sredstvih zainteresirano na svojih vla- 
ganjih v turistične objekte in opremo. Ze večkrat smo nakazovali možnost, da 
bi se številne potrebe po uvozu repromateriala, pa tudi opreme, rešile v poslov- 
ni kooperaciji med gospodarskimi in turističnimi organizacijami. Skoraj isto 
stanje ugotavljamo tudi na svetovnem tržišču, ko finančni kapital iz bank, 
industrije in trgovine neustavljivo prodira v turistično gospodarstvo. Uteme- 
ljeno zaključujemo isto potrebo tudi v naši državi, z izrazito večjim poudarkom 
na doseženi devizni realizaciji kot pa na stopnji dohodka. Šele na ta način 
nam bo uspelo celotno naše gospodarstvo poslovno integrirati z interesi turiz- 
ma. V takem stanju je mnogo lažje realizirati koriščenje namenskih inozem- 



18. seja 143 

skih kreditov, ker v tem sodeluje več zainteresiranih faktorjev. Za uresničitev 
te misli pa je potrebno dosledno uveljavljanje dveh temeljnih pogojev: prvič, 
samostojno razpolaganje z ustvarjenimi deviznimi sredstvi; drugič, organiziran 
pošlo vno-bančni sistem, preko katerega bi zainteresirani partnerji izvajali na- 
vedeno prelivanje dinarskih in deviznih sredstev. 

Glede na navedeno menimo, da naj Gospodarski zbor v svojem priporočilu 
priporoči pristojnim organom in bančnim organizacijam predlagano spremembo 
v kreditiranju turistične izgradnje in dosledno izvajanje sistema deviznega 
samofinanciranja, še posebej pa podpre naše napore pri izgradnji centralnega 
turističnega servisa v Ljubljani kot organizatorja in usmerjevalca jugoslovan- 
skega turističnega prometa. 

Še na kratko glede neposrednega ekonomskega položaja turističnih pod- 
jetij. V tej zvezi želimo predvsem, da se naš tretma izenači s tretmajem gostin- 
skih organizacij glede davčne olajšave za devize, ki jih ustvarjamo pri posre- 
dovanju hotelskih storitev in ostali dejavnosti. Znano je namreč, da je bila 
gostinskim organizacijam priznana davčna olajšava na ustvarjeni dolar pri 
penzionskih storitvah v višini 37 %, za ostale storitve pa v višini 22 %, medtem 
ko so turistične organizacije od tega izvzete. Ta zahteva, je tudi v skladu z za- 
ključki VIII. kongresa ZKJ, ki se je zavzel za to, da gospodarske organizacije 
samostojno razpolagajo vsaj z minimalnimi deviznimi sredstvi, kar bo okrepilo 
njihove samoupravne pravice in povečalo ekonomski interes. 

Končno bi še podprl tudi zahteve naših občanov, ki že več let upravičeno 
načenjajo vprašanje povečanja osebne devizne kvote za potovanje v tujino. Ta 
zadeva ni samo izredno pereča zaradi dejstva, da se praktično nahajamo glede 
tega na zadnjem mestu v svetu, temveč tudi zaradi splošnih problemov poslovne 
reciprocitete, ki jo uveljavljajo druge države, še bolj pa v interesu splošnega 
ugleda naše države v tujini. 

Predsednik Leopold Krese: Predhodno se je že prijavil za razpravo 
tovariš Bogo Verdev, poslanec Republiškega zbora in direktor Zdraviliškega 
podjetja Slatina Radenci. Ker pa se ni mogel udeležiti današnje seje, je poslal 
zboru svojo diskusijo pismeno, prečita! pa jo bo^sekretar zbora dr. Rastko 
Močnik. 

Bogo Verdev: Nagel razvoj turističnih kapacitet nam ustvarja po- 
trebe po novih kvalificiranih in polkvalificiranih kadrih. Ker je sedanja oblika 
šolanja gostinskih kadrov glede na pereče potrebe predolga, bi bilo potrebno 
ponovno razmisliti o sistemu vzgoje s priučevanjem na delovnem mestu. Po- 
udariti je, da število gostinskega kvalificiranega in visoko kvalificiranega kadra 
ne zadovoljuje potreb za že obstoječe kapacitete. Problem gostinstva kot stroke, 
zaposlovanje gostincev v tujini in podobno. Tak položaj je nedvomno posledica 
specifičnih težav v gostinskem poklicu, kakor tudi nestimulativnega nagrajeva- 
nja. V tej zvezi tudi postrežnina ni dosegla svojega namena, saj pri sedanjem 
načinu obračuna pomeni le podražitev gostinskih uslug, zato bi bilo potrebno 
razmisliti o njeni ukinitvi. 

Oskrba gostinskih podjetij z živili pogosto ni zadovoljiva, zlasti še izven 
večjih potrošnih središč. Zato bi bilo potrebno, da se večjim gostinskim pod- 
jetjem dovoli nabava živil in kmetijskih pridelkov neposredno od kmečkega 
prebivalstva, kar bi poleg boljše oskrbe pogosto pomenilo tudi cenejše nabave. 
To je še posebej važno za sezonske gostinske organizacije izven mestnih centrov, 
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ki se pogosto srečujejo s pomanjkanjem določenih artiklov ali z zelo ozkim 
asortimentom. Večjim gostinskim podjetjem bi tako omogočili, da bi prišla 
do cenejše in večje izbire živil in bi s tem, da bi imela lastne klavnice in eno- 
stavne predelovalne obrate, popestrila svoj jedilni list. Splošne klavnice se 
danes namreč ne ukvarjajo s spravljanjem razne drobovine, ker se jim to baje 
ne izplača in tako razno drobovino, ki je v gostinstvu zelo cenjena, celo 
uničujejo. 

Nestabilnost cen in njihov stalni porast je eden od osnovnih problemov 
gostinstva. Posebna težava je v tem, da cene živil pogosto poraste j o potem, 
ko so prodajne cene gostinskih podjetij že objavljene in tako stoji gostinska 
organizacija pred dilemo ali naknadno zvišati ceno na račun solidnosti svojega 
poslovanja ali pa poslovati z izgubo. 

Posebne težave imajo turistične in gostinske organizacije v neurbaniziranih 
naseljih, kjer za komunalo in ureditev kraja ne skrbi občina ali druga organi- 
zacija ter tako pade vse breme na že tako neakumulativno gospodarsko dejav- 
nost. To pa tudi zelo neugodno vpliva na turizem vzporedne dejavnosti in sploh 
na kompleksno turistično ponudbo. 

Ugotavlja se, da prihaja do stagnacije prodaje vin, in sicer v veliki meri 
zaradi obdavčitve; ki v sedanjem položaju ni instrument ekonomske politike, 
kar je njen prvenstveni namen, temveč bolj posledica fiskalnih potreb. Pivo, 
če ne tudi vino, bi se moralo> šteti za živilo in bi moralo biti sploh oproščeno 
prometnega davka, kot je to v nekaterih drugih državah. To bi nedvomno 
ugodno vplivalo na povečanje količinskega obsega prodaje pijač in s tem tudi 
ob nižjih cenah ekonomski učinek za družbo ne bi bil manjši, temveč nasprotno. 

Davčna olajšava na inozemski promet ima namen izboljšati ekonomski 
položaj gostinstva. Vendar ta ob stalnem porastu cen živil dejansko sploh ne 
zagotavlja sredstev za razširjeno reprodukcijo, ker se z olajšavo komaj nado- 
mešča porast poslovnih stroškov in s tem zagotavlja le enostavno reprodukcijo. 
Zato od tega ukrepa v sedanjem položaju ne moremo pričakovati nekih bistve- 
nih izboljšav glede razširitve materialne osnove gostinstva. 

Menim, da ne bi bilo prav, če bi omogočili, da se ustanavljajo gostinski 
obrati tudi v sklopu drugih dejavnosti kot so trgovina in kmetijstvo, ker bi ti 
obrati bili v boljšem položaju nasproti gostinskim organizacijam. Z enostavno 
postrežbo in z znatno manjšo režijo bi lahko bile prodajne cene v teh obratih 
nižje od onih v gostinstvu, kar bi se lahko neugodno odrazilo pri povpraševanju 
v gostinstvu. 

Splošna ugotovitev je, da gostinstvo danes ni sposobno akumulirati toliko 
sredstev za sklade, da bi lahko samo financiralo razširjeno reprodukcijo ali 
da bi z lastnimi visokimi udeležbami nastopalo na kreditnem trgu. Zato bo 
nujno, podobno kot je bilo to pri nekaterih drugih panogah v našem gospodar- 
stvu, zagotoviti investicijam v gostinstvo določeno prioriteto. Ta naj bi se od- 
ražala v večjih sredstvih, namenjenih za investicije v to dejavnost in v ugod- 
nejših pogojih kreditiranja kot za ostale panoge — rok odplačila, lastna ude- 
ležba. Le tako bo mogoče čim hitreje ustvariti solidno materialno osnovo turi- 
stične dejavnosti, ki jo že sedanji kvantitativni in kvalitativni obseg povpraše- 
vanja domačih in tujih gostov zahteva. 

, Predsednik Leopold Krese: Prijavljenih govornikov ni več, se morda 
še kdo dodatno prijavlja? Prosim, tovariš Franc Klobučar, poslanec Republi- 
škega zbora Skupščine SRS. 
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Franc Klobučar: Postavljam vprašanje v zvezi s tem, o čemer je 
govoril podpredsednik Gospodarske zbornice SRS, da namreč kljub ugodnejši 
občinski davčni politiki nismo še v zasebnem gostinstvu zabeležili določeno 
izboljšanje. Glede na to, da se pripravlja zakon o gostinski dejavnosti, me za- 
nima, kdo in pod kakšnimi pogoji bo dobil dovoljenje za otvoritev zasebnega 
gostišča ter kakšne kvalifikacije bo ta oseba morala imeti. Zlasti me zanima, 
kako se bo to izvajalo na podeželju. Nisem proti ustanavljanju zasebnih gostišč, 
vendar se mi zdi, da prehajamo iz enega ekstrema v drugi in pri tem v seda- 
njem položaju zapostavljamo družbeni sektor gostinstva, medtem ko je zasebni 
sektor nekako v privilegiranem položaju. Zaradi take politike ima družbeni 
sektor gostinstva tudi izgube, ki jih morajo pokrivati občinske skupščine. V 
kolikor se bo to nadaljevalo, bo prišlo do ukinjanja gostišč družbenega sektorja. 

Janko Potočnik: Glede tehničnih in sanitarnih pogojev ter osebnih 
kvalifikacij za otvoritev zasebnega gostišča bodo odločali republiški organi, prav 
tako pa bomo pred sprejetjem zakona o tem še razpravljali v Skupščini. 

Predsednik Leopold Krese: Želi še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Hvala lepa. Ce se nihče več ne javi, potem mi dovolite, da si vzamem besedo in 
poskušam sumirati našo razpravo. 

Poročilo začasnega odbora za trgovino našega zbora in razprava na da- 
našnji seji sta predvsem ugotovila, da so bila stališča in priporočila za razvoj 
turizma v Sloveniji, ki jih je sprejel naš zbor v februarju preteklega leta, le 
deloma izpolnjena. Ekonomski položaj delovnih organizacij s področja turizma 
in gostinstva kljub izboljšanju še vedno zaostaja za potrebami razvoja te 
panoge gospodarstva, ki pa je za nadaljnjo rast narodnega dohodka naše repu- 
blike izrednega pomena. Zlasti ni bil dosežen večji napredek glede pestrosti 
dejavnosti in aktivnosti individualne iniciative ter zasebnih gostišč in podobnih 
drugih dejavnosti. 

Hkrati pa lahko ugotovimo, da so bili sprejeti določeni ukrepi, ki olajšujejo 
poslovanje delovnih organizacij na teh področjih in ki v veliki meri odpravljajo 
oziroma vsaj zmanjšujejo materialne obveznosti teh organizacij do družbe. S 
tem so se bistveno popravili pogoji za samostojnejše gospodarjenje teh delovnih 
organizacij, in je tako njihov nadaljnji razvoj in položaj odvisen v glavnem 
od lastnih sposobnosti in prizadevanj. Vendar vsi problemi še niso rešeni, 
tako na primer devizni sistem in sistem premij, ki še ne spodbujajo dovolj 
k večji prizadevnosti, razširjeni reprodukciji, nadalje še ni rešen način kredi- 
tiranja ter obresti in roki vračila v turizma; tu je še vprašanje prometnega 
davka od alkoholnih pijač itd. 

Zato menimo, da so zlasti pereči tile problemi, ki terjajo čimprejšnjo 
rešitev: 

Prvič, delovne organizacije s področja turizma in gostinstva morajo čimprej 
izdelati delitveni sistem čistega dohodka in osebnih dohodkov ob upoštevanju 
načela svobodnega formiranja cen. To bo spodbudno delovalo na individualno 
in kolektivno storilnost v delovni organizaciji. Le tako bodo kolektivi izboljšali 
delovne in materialne pogoje ter svoj standard in zagotovili reden priliv kadrov 
v to panogo. Poleg tega morajo delovne organizacije posvetiti vso skrb izobrazbi 
kadrov in to tako z izobraževanjem na delovnem mestu kot tudi s štipendi- 
ranjem. 
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Drugič, za naše gospodarstvo sta turizem in gostinstvo izrednega pomena. 
Zato naj družbeno-politične skupnosti na svojih območjih realizirajo smernice 
glede razvoja teh dejavnosti in temu prilagodijo svojo davčno politiko. Pri 
določanju davka na promet na alkoholne pijače naj bo merilo prodana količina. 

Tretjič, sodobni turizem terja velike in moderne turistične in gostinske 
organizacije, ki so sposobne nuditi kvalitetne usluge. Take organizacije moramo 
dobiti z naravno rastjo, z razširitvijo in krepitvijo že obstoječih sposobnih 
delovnih kolektivov, ne pa z administrativnim združevanjem posameznih raz- 
drobljenih obratov in z ustvarjanjem krajevnih monopolov. Integracija turi- 
stično gostinskih delovnih organizacij je mogoča le tam, kjer obstojajo za to 
ekonomski pogoji, ki bodo v integriranih podjetjih omogočili bolj smotrno 
gospodarjenje. Zato naj se gostinske in turistične organizacije združujejo na 
podlagi dobro pripravljenih analiz vseh ekonomskih činiteljev. Le na ta način 
bomo lahko preprečili nasilno administrativno integriranje, ki v mnogih pri- 
merih ustvarja monopol posameznih velikih podjetij in s tem tudi znane nega- 
tivne rezultate. Moderne velike organizacije pa naj vključujejo za razširitev 
svojih kapacitet tudi iniciativo zasebnikov in podobno. 

Četrtič, turistična propaganda je sestavni del turistične dejavnosti in jo 
morajo kot tako obravnavati tako družbeno-politične skupnosti kot tudi turi- 
stična in gostinska podjetja ter agencije. Propagando je treba izpopolniti glede 
kvalitete in jo popestriti. 

Petič, pri izgradnji in modernizaciji turističnih in gostinskih objektov se 
morajo razpoložljiva sredstva porabiti predvsem za dovršitev oziroma opremo 
posameznih že začetih objektov in turističnih centrov. Pri tem pa je spričo po- 
sebnega položaja mesta Ljubljane, ki je upravni, gospodarski, geografski in tudi 
turistični center republike ter pomembna tranzitna točka, treba to še posebej 
obravnavati in reševati. 

Šestič, za uspešen nadaljnji razvoj turizma je potrebne- čimtesnejše sodelo- 
vanje med potovalnimi in turističnimi agencijami ter turističnimi in gostinskimi 
organizacijami. To medsebojno sodelovanje morata podpirati obe strani, ker je 
to v njunem skupnem interesu in v skladu s tem postaviti tudi medsebojne 
odnose. 

Želi kdo razpravljati o teh zaključkih, oziroma želi dati še kake dopolnitve? 
(Nihče.) Če ne, menim, da je ta točka dnevnega reda izčrpana. 

Sejo bomo nadaljevali ob 16. uri z razpravo o integraciji in združevanju 
podjetij. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.35 in se je nadaljevala ob 16.05.) 

Predsednik Leopold Krese: Prehajamo na 4. točko dnevnega 
reda, na razpravo o problematiki poslovnega sodelovanja in združevanja 
v gospodarstvu. 

Gradivo za to točko dnevnega reda sta pripravila začasni odbor za produk- 
tivnost dela in Gospodarska zbornica Slovenije. Prejeli ste ga skupaj z vabilom 
za to sejo. Na današnjo sejo smo povabili predstavnike Gospodarske zbornice 
Slovenije, Zavoda za gospodarsko planiranje in poslovnih združenj Rudis, Les, 
Rude in metali, Smelt, Vektor, Maris, Agrokombinat in Žita. 

Predlagam, da tako kot pri prejšnji točki dnevnega reda, damo v razpravi 
besedo tudi gostom. 

Izvršni svet mi je sporočil, da bosta v razpravi o tej problematiki sodelovala 
tudi član Izvršnega sveta Riko Jerman in republiški sekretar za industrijo 
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Drago Dolinšek. Prosim vse, ki želijo sodelovati v razpravi, da izpolnijo prijav- 
nice in jih oddajo. Uvodno besedo v razpravo ima predsednik začasnega odbora 
za produktivnost dela in zaposlovanje, poslanec Andrej Lah. 

Andrej Lah: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko je začasni odbor za 
produktivnost dela in zaposlovanje obravnaval problematiko poslovnega sodelo- 
vanja, se je v polni meri zavedal, da je to vprašanje eno izmed tistih, od katerih 
je v veliki meri odvisen nadaljnji razvoj proizvajalnih sil naše družbe. Delitev 
dela in specializacija ter sodelovanje med delovnimi organizacijami na tej osnovi 
je eden izmed bistvenih in nujnih pogojev za bodoči razvoj proizvajalnih sil v 
intenzivni smeri, ali drugače povedano, le specializacija in sodelovanje med če- 
dalje bolj ozko specializiranimi proizvajalci bo lahko zagotovila intenzifikacijo 
proizvodnje in končno tudi aktivnejšo vključitev v mednarodne izmenjave. 

Ko je odbor obravnaval vprašanje poslovnega sodelovanja, je ugotavljal, 
da smo dosegli določene uspehe na tem področju, saj se naše gospodarstvo 
razvija v smeri specializacije in gospodarskega sodelovanja na različnih pod- 
ročjih in z različno intenzivnostjo, v različnih smereh in oblikah. Jasno pa je 
hkrati, da je treba ta proces pospešiti, oziroma težiti za tem, da bodo tako objek- 
tivni kot subjektivni činitelji kar najbolj uspešno delovali za razvoj zdravega 
gospodarskega sodelovanja. To pa obenem tudi pomeni, da je potrebno vse 
činitelje tako objektivne kot subjektivne, ki vplivajo ali lahko vplivajo na po- 
slovno sodelovanje, temeljito proučiti. Ker pričakujemo v prvi vrsti od samih 
blagovnih proizvajalcev, da bodo pospeševali razvoj v smeri specializacije ter na 
tej osnovi kooperacijo in druge oblike sodelovanja, navaja odbor v svojem 
poročilu na prvem mestu subjektivne činitelje oziroma slabosti, ki se pojavljajo 
tako v delovnih organizacijah kot v organih izven delovnih organizacij. 

Odbor želi opozoriti, da niso pravilna stališča nekaterih kolektivov, ki se 
kažejo v tem, da je vse odvisno le od objektivnih činiteljev, na katere nimajo 
vpliva, da pa so sami že ukrenili vse, kar je bilo v njihovih močeh. Ne namera- 
vam se spuščati v analizo teh nepravilnih in za zdrav gospodarski razvoj škodlji- 
vih gledanj, niti ne v pojavne oblike takih nepravilnih gledanj, saj sem nekatere 
od njih v poročilih že navedel. 

Odbor pa v svojem poročilu tudi poudarja važnost objektivnih činiteljev, saj 
obstaja cela vrsta vprašanj, ki jih sami blagovni proizvajalci ne morejo uspešno 
reševati brez zavestne akcije vse družbe, brez ustreznih ukrepov, instrumentov 
in tako naprej. V želji, da bi predlagal ukrepe za izboljšanje poslovnega sode- 
lovanja, je odbor prišel do spoznanja, da zahteva vsak izmed tako imenovanih 
objektivnih faktorjev zelo podrobno proučitev. Tako je odbor v poročilu v glav- 
nem le nakazal vprašanja, ki jih je po njegovem mnenju potrebno upoštevati 
pri iskanju boljših rešitev v ekonomskem sistemu. Današnji pojavi na tržišču, 
pomanjkljivosti bančnega in kreditnega sistema, nekateri elementi delitve do- 
hodka in posamezni ekonomski instrumenti so izredno pomembni činitelji, ki 
danes v določeni meri celo zaviralno delujejo na integracijske procese. Ne 
smemo in ne moremo iti mimo dejstva, da v trenutni situaciji, ko nam primanj- 
kuje potrebnih deviznih sredstev, ko imamo velike težave z reprodukcijskim 
materialom ter različne pogoje gospodarjenja itd., prej navedeni činitelji še bolj 
delujejo proti gospodarskemu sodelovanju, saj je često redna proizvodnja one- 
mogočena pri posameznih blagovnih proizvajalcih. Zato je odbor mnenja, da 
lahko v bodoče pričakujemo hitrejši razvoj specializacije in pospešitev integra- 
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cijskih procesov le, če bodo ustvarjeni določeni pogoji, ki bodo omogočili vse- 
stransko sodelovanje specializiranih proizvajalcev. 

Nadaljnji razvoj gospodarskega sistema mora namreč v polni meri upošte- 
vati ali določene spremembe in vsak posamezni instrument, ki delujejo zaviralno 
ali pospeševalno na poslovno sodelovanje. Tako bomo morali na primer različne 
predloge sistema delitve dohodka temeljito proučiti tudi s tega stališča. Iz poro- 
čila je mogoče razbrati, da odbor ni mogel izdelati dokončnih predlogov oziroma 
predlagati ukrepov za spremembo posameznih instrumentov in da v pretežni 
meri le nakazuje smer reševanja posameznih problemov. Mislim pa, da bo da- 
našnja razprava splošni značaj predlogov v znatni meri konkretizirala. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Riko Jerman. 

Riko Jerman: Tovarišice in tovariši poslanci! Mnenja sem, da bi 
današnja razprava o poslovnem sodelovanju v gospodarstvu morala zlasti osvet- 
liti vprašanji, kako to, da proces poslovnega združevanja v našem gospodarstvu 
tako počasi napreduje, oziroma kje so vzroki, da je ta proces začel hkrati kazati 
v zadnjem času celo znake delnega razpadanja. Ali naj to pomeni, da gospo- 
darstvo zavestno zanemarja svoje poslovne možnosti, ali pa imamo morda 
opravka tudi z docela realnimi in objektivnimi zaprekami, ki tak proces in 
interes proizvajalcev zavirajo? Zdi se mi, da je na vprašanje mogoče odgo- 
voriti zelo enostavno. Ce je tako sodelovanje ena od najugodnejših oblik za 
dosego boljših poslovnih uspehov, pa se je delovni kolektivi kljub temu premalo 
poslužujejo, lahko to pomeni samo, da se v očeh proizvajalcev napori za boljši 
poslovni uspeh v sedanjih razmerah še ne kažejo kot nujni, da torej ni nepo- 
sredne stimulacije za taka prizadevanja. Te trditve ne nameravam ilustrirati 
preveč obširno. Dovolite mi le, da poskusim na podlagi splošno znanih dejstev 
našega dosedanjega gospodarskega razvoja prikazati nekaj vzrokov in posledic, 
ki so povezani s problematiko današnje razprave. 

Dosedanja investicijska politika v gospodarstvu je bila odvisna v pretežni 
meri od širših družbenih pobud, manj pa od neposrednih in dolgoročnih eko- 
nomskih interesov neposrednih proizvajalcev. Zato v investicijskih programih 
ni bil dan potreben poudarek smotrni in ekonomsko uspešni delitvi. Dobili smo 
sicer vrsto novih proizvajalnih kapacitet, ki pa so imele že v svoji zasnovi 
močno avtarkičen značaj. Te kapacitete ne predstavljajo podlage za večjo delitev 
proizvodnega dela in ne silijo k medsebojnemu povezovanju. K uspešnemu raz- 
voju poslovnega združevanja tudi niso prispevala dosedanja razmerja v struk- 
turi celotnega dohodka. Sorazmerno nizek delež osebnih dohodkov v tej struk- 
turi ni spodbujal podjetij k taki racionalni organizaciji dela, ki bi ga poslovna 
združevanja v mnogih primerih lahko zagotovila. Trajna in nerealno visoka 
konjunktura na domačem trgu ni zaostrila problemov plasmaja blaga, nasprotno 
veliko povpraševanje je celo omogočalo, da so se ustvarili visoki dohodki. Ne- 
ekonomska stimulacija s pomočjo premij in carin pa je ščitila takšno pro- 
izvodnjo tudi pred pritiskom mednarodnega tržišča, ki bi bil v pogledu renta- 
bilnosti in racionalnosti proizvodnje zelo koristen. Instrument medfaznega pro- 
metnega davka in prometnega davka v proizvodnji sploh je bil tako pomemben 
element v strukturi končne cene, da se je v mnogih primerih bolj izplačala 
finalna proizvodnja v lastnem podjetju, kot pa sklepanje kooperantskih poslov, 
ki so bili obremenjeni z večkrat delujočim prometnim davkom. Te in nekatere 
druge okoliščine so vzrok, da se podjetja doslej praktično še sploh niso resno 
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lotevala ukrepov za zniževanje svojih proizvodnih stroškov, pri čemer bi ne- 
dvomno ugotovila tudi potrebo in ekonomsko nujo za poslovnim sodelovanjem. 
Če k temu dodamo še naraščajočo nestabilnost tržišča in pogodbenih odnosov 
med pdjetji, kar seveda postavlja trdne solidne poslovne vezi v veliko nego- 
tovost, postane jasno-, da splošni ekonomski položaj doslej ni spodbujal k solid- 
nemu poslovnemu tehničnemu povezovanju. Čeprav so bila splošna družbena 
priporočila več ali manj načelno in teoretično pravilna, niso v takih pogojih 
mogla zainteresirati kolektivov, pripeljala so kvečjemu do nekaterih kampanj- 
skih rešitev. Zaradi naglice in premajhne ekonomske utemeljenosti pa take 
združitve niso bile sposobne trajnega življenja in so se včasih celo kompromiti- 
tirale v očeh sodelujočih proizvajalcev. S ponavljanjem teh že splošno znanih 
ugotovitev sem želel le podkrepiti svojo začetno misel, da lahko razvijamo 
zdravo poslovno tehnično sodelovanje v gospodarstvu le z ustvarjanjem takih 
splošnih ekonomskih pogojev, ki bodo do največje mere spodbujali neposredne 
proizvajalce k raznim oblikam proizvodne kooperacije in proizvodne raciona- 
lizacije, kamor prištevamo tudi poslovno tehnično sodelovanje. Postaviti je treba 
enoten in stabilen gospodarski sistem z jasno in preprosto delitvijo med družbo 
in podjetji. Zlasti moramo ekonomsko objektivizirati odnose v cenah, tako da 
bi lahko vsak kolektiv jasno in točno ugotovil svoje resnično ekonomske pred- 
nosti v poslovnem sodelovanju. Zunanjetrgovinski sistem mara'npr. postati 
tak, da bo s svojo ekonomsko logiko silil podjetja v mednarodno menjavo, kjer 
bodo soočena z zahtevami • po večji rentabilnosti in racionalnejši proizvodnji. 
Uveljavljanje na tujem tržišču bo praviloma lažje v okviru poslovno-interesnih 
skupnosti; silil bo podjetja v specializacijo in kooperacijo1, po drugi strani pa jih 
bo usposabljal tudi za proizvodno-tehnično povezovanje izven državnih meja. 
Poleg tega morajo učinkoviti stabilizacijski ukrepi zagotoviti tudi realne kalku- 
lacije za daljša časovna razdobja ter dati s tem osnovo za solidne in ekonomsko 
uspešne pogodbene dogovore. Ko bodo ti pogoji vsaj delno ustvarjeni, potem za 

- združevanje ne bodo več potrebna priporočila, ker ga bodo mnogo uspešneje 
pospeševali konkretni ekonomski interesi samih delovnih kolektivov. Sedanja 
prizadevanja za ustreznejšo ureditev gospodarskega sistema in za gospodarsko 
stabilizacijo moramo torej pojmovati tudi kot najboljšo metodo za pospeševanje 
poslovno-tehničnega sodelovanja v našem gospodarstvu. 

V razpravi o ustvarjanju ugodnejših splošnih pogojev ne moremo mimo še 
enega pogosto citiranega problema. Velikokrat slišimo različne zahteve po raz- 
vijanju poslovno-tehničnega sodelovanja v širših teritorialnih okvirih. V zvezi s 
tem se pojavljajo razni očitki o zatiranju posameznih gospodarskih bazenov 
in se naglašajo potrebe po tehnični pomoči, ki pa se pojmuje kot nekaj, kar ni 
poslovno. Predvsem želim povedati, da tudi za poslovno povezovanje na širših 
gospodarskih območjih velja prav isto, o čemer sem pravkar govoril. Reči ho- 
čem, da je pojem popolnega povezovanja univerzalen in da glede tega geografski 
elementi ne predstavljajo in ne morejo predstavljati nekega specifičnega eko- 
nomskega problema; Vse, kar pospešuje razvoj poslovnega povezovanja, ga 
pospešuje nasploh in vse, kar ga ovira, ga ovira nasploh. Ni razloga, da se spro- 
ščeni ekonomski interesi ne bi mogli spajati na širših geografskih razdaljah, 
če tako pokaže ekonomski račun prizadetih partnerjev. Nasprotno pa vsiljevanje 
neekonomskih gesel nič manj ne škoduje takemu povezovanju na razdalji npr. 
1000 km, kot zhotraj iste komune. Poslovno povezovanje ne more biti parola, 
ki je sama sebi namen, temveč mora postati čista poslovna kategorija, ki temelji 
na ekonomskih računih. Tehnološki razvoj in druge že dosežene proizvodne 
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prednosti so vselej plod materialnih in delovnih prizadevanj delovnih kolek- 
tivov. Težko si je predstavljati tako delitev, v kateri bi morali prizadevni delovni 
kolektivi svoje dosežke brez ustreznega ekonomskega povračila odstopati drugim 
kolektivom. Tako bi se kaj kmalu pojavili dve vrsti kolektivov. Na eni strani 
tisti, ki bi vlagali in si prizadevali za svoj tehnični in tehnološki napredek, za 
boljšo in racionalnejšo proizvodnjo, na drugi strani pa podjetja, ki bi pač pod na- 
slovom neke socialistične solidarnosti v gospodarstvu pričakovala brezplačno 
pomoč. Mislim, da bi bilo to poslovno poniževanje, ki nima nič skupnega z 
načeli socializma. V poslovno-tehničnem sodelovanju med republikami obstoja 
mnogo trenutnih in potencialnih ekonomskih interesov na obeh straneh. Finalna 
proizvodnja ima interese sodelovati pri razvijanju kapacitet za proizvodnjo 
surovin in polizdelkov na področjih, ki imajo za tako proizvodnjo optimalne 
pogoje, saj vidi v tem garancijo za boljšo in trajnejšo oskrbo lastne proizvodnje. 
Podjetja, ki imajo zaradi pestrosti proizvodnega programa svoje kapacitete raz- 
drobljene in zato ne zmorejo velikih serij, s katerimi bi se lahko plasirala 
v tujini,, imajo interes za specializacijo in za prenos dela svojega proizvodnega 
program na proste kapacitete v drugih gospodarskih regionih. Da bi proizvodnjo 
tehnično prilagodila svoji razvojni stopnji, so pripravljena nuditi tudi pomoč, 
tako v organizaciji same proizvodnje, v tehničnem napredku teh podjetij in 
zlasti usposabljanju kvalificiranih kadrov. Seveda pa je tako sodelovanje pogo- 
jeno le, če tudi drugi partner jamči, da bo solidno izpolnjeval sprejete pogod- 
bene obveznosti. Podjetja iz gospodarsko bolj razvitih predelov so pripravljena 
celo najemati kredite iz sklada za nerazvita področja in s pomočjo teh kreditov 
usposobiti kooperantske proizvajalne organizacije v manj razvitih področjih. 
Nedvomno so naštete oblike poslovnega povezovanja ekonomsko najbolj uspešno 
sredstvo za pospeševanje gospodarskega razvoja teh manj razvitih področij. 
Poleg tega pa zagotavljajo novim delovnim organizacijam tudi dolgoročno po- 
slovno perspektivo in rentabilno proizvodnjo. Izkušnje nam povedo, da so taka 
prizadevanja že pokazala realne sadove povsod tam, kjer so na dolgoročni osnovi 
sodelovali obojestransko zainteresirani partnerji. Problemi pa so se pojavili 
povsod tam, kjer so takim poskusom botrovala razna neekonomska gledanja, 
parole, slaba poslovnost in nerealna računica. Ti problemi ne nastajajo torej 
zaradi kakršnihkoli geografskih vplivov, temveč so posledica naših ekonomskih 
razmer in mentalitete, ki po svoje vplivajo na celotni integracijski proces v 
našem gospodarstvu. Zato je ključ do rešitve teh tako imenovanih specifičnih 
problemov le v radikalni ureditvi splošnih vprašanj jugoslovanske ekonomike, 
v objektivizaciji ekonomskih zakonitosti, v razvijanju neposrednega interesa 
proizvajalcev za lastni poslovni uspeh in v sproščeni poslovnosti delovnih orga- 
nizacij. Poseben pa je problem razvoja kooperantskih odnosov s tujino. Tuji 
poslovni partnerji kažejo zanje velik interes, kar prihaja do izraza ob obiskih 
raznih državnih, poslovnih in drugih delegacij ter v neposrednih poslovnih 
stikih. V številnih primerih smo za takšno kooperacijo po priznanju tujih part- 
nerjev tehnološko povsem sposobni. Problem pa so visoki materialni stroški 
v naši proizvodnji. Ti stroški so veliki zaradi relativno zelo visokih družbenih 
obveznosti, v še večji meri pa zaradi zelo neracionalne proizvodnje. Tudi če ne 
upoštevamo družbenih obveznosti so naši proizvodni stroški še vedno tako vi- 
soki, da se našemu podjetju često kooperacija s tujim partnerjem ne izplača 
in zato seveda tudi ne pride do nje. Ce hočemo rešiti osnovni problem medna- 
rodne kooperacije naših podjetij z zunanjimi, gledano s stališča naših partnerjev, 
bi morali najprej analizirati proizvodne stroške in zagotoviti vse tiste notranje 
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ukrepe, ki so potrebni za racionalizacijo proizvodnje in ki zagotavljajo racio- 
nalno oziroma cenejšo proizvodnjo. Mednarodna kooperacija torej ni sredstvo, 
ki naj bi spodbujala postopno racionalizacijo domače proizvodnje, temveč 
je taka racinalizacija pogoj, ki ga moramo izpolniti še pred tem, če želimo 
ustvarjati mednarodne kooperacijske odnose. V poštev prihaja tudi konkretna 
pomoč tujih podjetij — kooperantov. Menim, da bi v'poslovnih dogovorih lahko 
bolj učinkovito izkoriščali take možnosti. Razvoj poslovnega sodelovanja pa 
poleg problemov ekonomskega značaja ovirajo tudi nekateri pravni in gospo- 
darski predpisi, ki jih bomo morali čimprej prilagoditi potrebam poslovnega 
združevanja v gospodarstvu. 

Govoril sem že o negativnem učinku prometnega davka. Podpiram načelo, 
da je treba prometne davke prenesti na končni proizvod, to je v sfero potrošnje. 
Pri poslovnem povezovanju in zlasti pri poslovnih združenjih nekateri predpisi 
otežujejo ali celo onemogočajo, da bi bili pogodbeni odnosi bolj pestri in bogati. 
Določi naj se samo to, kaj po splošnih družbenih in gospodarskih normah ni 
dovoljeno. Vse drugo pa naj se prepusti pogodbeni volji prizadetih partnerjev. 
Tudi status poslovnih združenj in njihove materialne možnosti so danes veliko 
preveč okrnjene in podjetjem ne dovoljujejo plodnejše poslovne politike. Po- 
slovna združevanja morajo imeti pravico do osnovnih in obratnih sredstev in 
pa možnosti, da delijo dohodek tako kot druge gospodarske organizacije. Morala 
bi imeti pravico do poslovanja s tretjimi partnerji brez vsakih omejitev. Vsebina 
in obseg teh pravic naj bi bila odvisna le od volje pogodbenikov. V taki 
pogodbi bi določili tudi način udeležbe v dohodku, vrste jamstev in druge klav- 
zule, ki izhajajo iz interesov poslovnega povezovanja. Tudi načela samouprav- 
ljanja v kolektivu bi morala biti načelno izenačena z načeli, ki veljajo v gospo- 
darstvu. Sele s tako zakonodajno in pravno ureditvijo bi bili zgrajeni ustrezni 
formalni okviri za konkretne organizacijske oblike poslovnega združevanja in 
kooperacije. Vsebino posameznih dogovorov pa morajo brezpogojno določati 
neposredni ekonomski interesi vseh v pogodbi sodelujočih podjetij. Naloga 
družbene skupnosti je torej, da s svojimi ukrepi zagotovi čim bolj nemoten 
razvoj teh interesov skladno s subjektivnimi zakoni ekonomskega razvoja. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Milan Medvešček. 

Milan Medvešček: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi 
se želim dotakniti integracije in nekaterih vprašanj v zvezi z njo z gledišča pod- 
jetij in prakse. Do integracije med dvema ali več podjetji bi naj prišlo izključno 
le v primeru, če je posredi obojestranski proizvodni in ekonomski interes. 
Eden od zelo koristnih načinov v tem procesu je kooperacija. Rezultati so bili 
boljši v tistih primerih, ko je kooperaciji in poslovnemu sodelovanju sledila 
integracija. 

Kooperacija ustvarja priložnost za obe podjetji, ki se nameravata združiti, 
da se dodobra spoznata, da se navežejo tesni poslovni stiki in ustvarijo skupni 
interesi. Energično pa se je treba upreti vsakemu vsiljenemu združevanju pod- 
jetij, pa naj zgleda teoretično še tako ugodno. Ko dve podjetji spoznata, da sta 
ekonomsko in tehnično zainteresirani na skupnem delu, je treba pristopiti k 
temeljiti analizi najprej stanja v vsakem podjetju posebej, potem pa k analizi 
perspektive, bodočega integriranega podjetja. Tu je treba realno in objektivno 
prikazati stanje v podjetjih in nato' prav tako realno oceniti bodočnost. Osnovno 
izhodišče analize mora biti, da je delitev dela najvažnejša. Analizirati je treba 
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domači in tuji trg posebej za krajše obdobje in posebej za nekaj let naprej, 
recimo za pet ali deset let; do podrobnosti pregledati proizvodni načrt za vsako 
podjetje posebej, pri čemer je težiti k čimvečji specializaciji in k čim večji 
serijski proizvodnji ter podrobnejši delitvi dela. V analizi se ne bi smeli poslu- 
ževati povprečkov in pavšalnih ugotovitev, temveč natančnih in podrobnih ter 
dokumentiranih dejstev. 

Smatram, da je v preteklosti bilo prav zaradi površnega dela pri sestav- 
ljanju proizvodnega elaborata največ napak, ki so povzročile nesoglasja. Vsa- 
kemu podjetju je treba jasno, natančno in brez olepševanja prikazati njegovo 
mesto v proizvodnji bodočega integriranega podjetja. 

Nadalje bi bilo treba sestaviti načrt investicij in pri tem težiti, da se ma- 
ksimalno izkoristijo obstoječi objekti in proizvodna sredstva. Razumljivo pa je, 
da je treba skladno z bodočim razvojem podjetja predvideti tudi tiste investicije, 
ki bodo nujne za višjo stopnjo' tehnike oziroma proizvodnega procesa. Primerno 
bi bilo, da ta elaborat predvidi dve alternativi: 

Prvič, program, ki predvideva samo tiste investicije, ki so nujno potrebne 
za nemoteno proizvodnjo integriranih podjetij, in drugič program, ki naj pred- 
vidi modernizacijo podjetja, uvajanje sodobne tehnologije in proizvodnjo takih 
proizvodov, ki bodo konkurenčni na domačem in tujem trgu. Med tema dvema 
skrajnostima je potem predvideti več kombinacij v daljših ali krajših časovnih 
obdobjih. Podobno je treba obdelati delovno silo s tem, da obstoječo delovno 
silo kar najbolj izkoristimo. Pri tem je treba predvideti strokovno izobrazbo 
delavcev, da bodo sposobni osvojiti proizvodnjo novih proizvodov in sredstva 
za izkoriščanje. Menim, da so ti stroški manjše zlo, kot pa tvegati fluktuacijo 
in iskati nove ljudi, ki bi jih bilo treba šolati verjetno še z večjimi stroški. 
Podrobno je obdelati organizacijo bodočega združenega podjetja. Po potrebi bi 
bilo treba predvideti tudi prehodne organizacijske oblike, nikakor pa ne trmasto 
vsiljevati določenih koncepcij. Zlasti je treba s posluhom in razumevanjem 
obdelati sistem samoupravnih organov ter pristojnosti posameznih delovnih 
enot v bodočem integriranem podjetju in dopustiti različne možnosti organi- 
zacije. Šele ko so obdelane vse te analize, bi bilo treba pričeti z živahno politično 
akcijo za združitev, kajti šele takrat lahko to akcijo tudi podpremo s konkret- 
nimi podatki in dokazi, ki govorijo v prid integracije. Zelo nevarno se mi zdi iti 
v akcijo za združitev le na osnovi splošnih želja in meglenih analiz, pri čemer 
vedno tvegamo, da pride v delovnih kolektivih do nezaupanja, če ni trdnih 
in utemeljenih dokazov. Prav zaradi tega se je treba izogibati vsakemu pri- 
tisku in pavšalnemu govorjenju. Dosedanje izkušnje namreč kažejo, da se o 
integraciji lahko z uspehom pogovarjajo predvsem samostojna podjetja. Misliti 
je treba tudi na to, da se takim podjetjem tudi po integraciji dopusti možnost 
samostojnega ustvarjanja in delitve dohodka, sklepanja določenih sporazumov, 
prodaje in nakupa blaga izven združenega podjetja, če pokazatelji dokazujejo 
ugodne rezultate za obe podjetji. To seveda ne bi smelo biti pravilo, temveč le 
ena od možnih oblik sodelovanja s ciljem čimboljšega prosperiranja obeh 
podjetij. 

Predvsem je treba imeti pred očmi, da integracija ne sme postati sredstvo 
podrejanja, temveč mora biti njen cilj združevanje v duhu enakopravnosti in 
razumevanja. 

Omenil bi še nekatere najznačilnejše pomanjkljivosti, ki smo jih do danes 
opazili pri pripravah za integracijo. Moja izvajanja temelje na izkušnjah mojega 
podjetja, ki se pripravlja na integracijo. Drugje stanja ne poznam, mislim pa, 
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da tudi drugod ni bistveno drugače. Elaborati, ki so jih izdelale strokovne komi- 
sije pri večjih podjetjih, so izdelani predvsem z gledališča osebnih položajev 
v bodočem integriranem podjetju. Tu mislim predvsem na razpored vodilnega 
strokovnega kadra. Gospodarske zbornice pri teh procesih zelo malo ali pa sploh 
ne sodelujejo*, čeprav gre za iresne elaborate. Njihovo delo se vidi le pri tako 
imenovanih kampanjskih političnih integracijah, ki pa niso strokovno priprav- 
ljene. Deviznih bilanc podjetij, katera naj se integrirajo, ni mogoče izdelati 
zaradi nerazčiščenih pojmov v deviznem samofinanciranju, oziroma vezanju 
uvoza z izvozom, nadalje zaradi negotovosti domačega tržišča itd. Tu mislimo 
predvsem na barvno in črno metalurgijo. Niti za eno leto vnaprej se ne ve, 
kaj se naredi doma in kaj se mora uvažati. Prednosti združevanja kapitala 
v današnjih pogojih, ko so sredstva za investicije pri podjetjih manjši del po- 
trebnih celotnih investicijskih sredstev, niso razumljive vsem članom delovnega 
kolektiva. In končno družba le v manjši meri pomaga pri izdelavi elaboratov, 
ki bi morali biti izdelani pred združitvijo. 

Morda bi se na koncu dotaknil še poslovnih združenj in njihovega sodelo- 
vanja s podjetji. Gledano z očmi podjetja je sedanja funkcija raznih združenj 
ta, da opravljajo le določene komercialne naloge za posamezna podjetja. To pa 
ima često za posledico nelojalno konkurenco. Poslovna združenja se danes po- 
javljajo kot nekakšen posredovalec med bankami, sekretariati, okraji, zborni- 
cami in podjetji, med državnimi organi in združenji, sekretariatom za indu- 
strijo, zvezno gospodarsko zbornico itd. Dogaja se, da se predstavniki podjetij 
udeležijo sestanka na združenju ali zbornici, kjer jim nekdo prebere poročila, 
ki so se tam nabirala. Pri tem često slišijo celo poročilo, ki so ga sami poslali. 
Podjetja pa danes pričakujejo od združenj predvsem strokovno pomoč in na- 
svete, posredovanje tehničnih in drugih pridobitev, tesno sodelovanje pri iz- 
delavi plana perspektivne investicijske izgradnje, analizo trga, pomoč pri osva- 
janju trga doma in zunai, pomoč pi standardizaciji proizvodnje ob zmanjševanju 
asortimenta proizvodov pri posameznih podjetjih in drugo. Mnenja sem, da 
bo tudi na tem področju moralo priti do določenih sprememb v načinu dela, 
da bodo zbornice in združenja navsezadnje lahko odigrale vlogo, ki jim na 
današnji stopnji razvoja pripada. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo- ima tovariš Franc Slapnik. 

Franc Slapnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Materiali, ki sta jih 
pripravila odbor za produktivnost in Gospodarska zbornica ter o katerih danes 
razpravljamo, so temeljito obdelali vprašanje, kaj je treba napraviti, da proces 
integracije pri nas ne bi več zaostajal. Ce zasledujemo integracijske procese 
tako na Zahodu kot v državah SEV, vidimo, da se ti procesi mnogo hitreje raz- 
vijajo kot pri nas. Upam si celo trditi, da sta naši republiki Srbija in Hrvatska 
v tem pogledu bolj napredovali kot naša. Pri nas govorimo o veliki razdrob- 
ljenosti naše industrije, ki ima svoj vzrok že v sami zasnovi naše proizvodnje. 
Moje ugotovitve izhajajo iz izkušenj v strojni industriji in projektivnih orga- 
nizacijah, ker ti dve panogi bolje poznam. Ko smo začeli analizirati stanje v teh 
razdrobljenih organizacijah, smo ugotovili, da je to zaskrbljujoče. Ugotovili 
smo, da imamo premalo lastnih rešitev, premalo lastne tehnologije in da nam 
primanjkuje lastnih inženiringov. Prav zaradi tega se nam že danes jasno kažejo 
težave, na katere bo naletela naša strojna industrija. Konkurenca pri serijski 
proizvodnji je danes v svetu čedalje večja. V naši strojni industriji pa nimamo 
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razvite velikoserijske proizvodnje, ampak le individualno. Zato naša podjetja 
na zunanjih tržiščih težko konkurirajo. 

Obratno pa vidimo, da bi pri izvajanju kompletnih objektov z lastno tehno- 
logijo in lastnim inženiringom naša strojna industrija lažje premagovala konku- 
renco na zunanjem tržišču, ker so inteligenčne storitve zunaj dražje kot pri nas. 

Naša grupacija — poslovno združenje Smelt, se je odločila, da bo finan- 
cirala izdelavo lastnih projektov za kompletne metalurške in kemijske objekte 
ter industrijski transport. Izbrali smo nekaj najbolj reprezentativnih objektov 
ter jih tehnično obdelujemo, da bi jih lahko komercializirali na zunanjem 
tržišču. 

S področja opreme za metalurško industrijo pripravlja združenje projekte 
za naslednje objekte: livarne sive litine, livarne temper litine, manjše je.klo- 
livarne, livarne barvnih kovin in razne vrste metalurških peči. 

S področja kemične industrije pa elektrokorund, natrijev tripolifosfat, poli- 
uretanska pena in polivinilacetatna emulzija. 

2e v letošnjem letu bomo verjetno izdelali še druge projekte in sklepali 
inženiring posle z inozemstvom. 

Domače tržišče ni tako močno, da bi zagotovilo plasma naših proizvodov po 
količini kot tudi po času v takem obsegu in omogočilo trajnejšo usmeritev 
in specializacijo v proizvodnji. Problem plasmaja kompletnih tovarn na ino- 
zemsko tržišče ni lahek in enostaven. Za to je potrebna odlična organizacija in 
sodobna rešitev tehnoloških postopkov ter izkušnje pri izgradnji podobnih ob- 
jektov. Dosedanje izkušnje kažejo, da naša podjetja niso vedno sposobna napra- 
viti vsega sama, zato često prihaja do zamujanja rokov in plačevanja penalov. 

Ugotavljamo, da na tem področju do sedaj ni bilo dosti narejenega. Vzrok je 
delno v napačnem gledanju na našo strojno industrijo. Ta industrija, ki je 
nosilec napredka, katere osnovna naloga je modernizacija ostalih panog indu- 
strije, bi morala biti sama najmoderneje organizirana in sodobno opremljena. 
Dejansko pa je stanje ravno nasprotno. Oprema te industrije je zastarela, pro- 
izvodni programi so preširoki in ni izvedena specializacija, razpolaga z majhnim 
številom lastnih tehnoloških sredstev itd. Povsod v svetu, zlasti pa v državah 
v razvoju posvečajo tej panogi industrije veliko pozornost, med drugim tudi iz 
razloga, ker ta industrija izvaža največ predelanega materiala in je v njenih 
proizvodih veliko vloženega denarja. 

Našo strojno industrijo je nujno treba usposobiti — pri tem ne mislim 
na izgradnjo novih objektov, pač pa na modernizacijo in rekonstrukcijo obsto- 
ječih. — da bi se tako naša podjetja lažje specializirala, kar je predpogoj za 
uspešno vključitev v mednarodno delitev dela. Pri tem pa nas ovira razdrob- 
ljenost naše proizvodnje in želja proizvajalcev izdelovati čimveč artiklov, da bi 
na ta način ublažili nihanja na tržišču. Perspektivno gledano- je tako gledanje 
nevzdržno, ker s takim načinom razvijamo le obrtno proizvodnjo ne pa orga- 
nizirane velikoserijske. 

Podobne tendence kot pri naših proizvajalnih podjetjih zasledimo tudi pri 
inštitutih in projektantskih organizacijah. Tudi njihovo delo je preveč razdrob- 
ljeno in ne poteka v smislu specializacije. 

Gradnja kompletnih objektov je stvar večjega števila proizvajalcev. Zaradi 
tega se v svetu formirajo podobne grupacije kot je naša, ki združuje več pro- 
izvajalcev strojne industrije,'projektantske organizacije in inštitute. Tak sestav 
omogoča, da se prevzema graditev kompletnih objektov, česar posamezno pod- 
jetje ne bi moglo napraviti. Za posameznega proizvajalca opreme bi pomenilo 
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preveliko breme nositi celotne stroške inženiringa za nalogo, v kateri sodeluje 
le z delom svoje opreme. Pri tem delu se je pokazala potreba po vlaganju 
sredstev v skupni razvoj, skupno kreditiranje in skupno vzdrževanje delegatske 
mreže v inozemstvu. Potrebna nam je tehnična dokumentacija, ker brez nje ne 
moremo sodobno in moderno proizvajati. Ta dokumentacija igra pomembno 
vlogo tudi v primerih, kadar gre za kooperacijo z inozemskim partnerjem na 
domačem tržišču. Inozemski partner lahko najde svojo računico v tem, da v 
izogib velikim transportnim stroškom prepusti domačemu izvajalcu del doku- 
mentacije ter kreditira ta del izgradnje. Za nas pomeni to dejansko izvoz, pri 
čemer pa ne igra vloge samo devizni učinek, ampak gre tu za reference, ki so 
nam za uspešen nastop na zunanjem tržišču nujno potrebne. Naša industrija bi 
postala pri takih poslih enakovreden partner in bi lahko sodelovala na tretjem 
tržišču, npr. v okviru držav SE V. 

Naslednji problem je organizacija delegatske mreže na inozemskem tržišču. 
Naloga delegatov je, informirati združenje o možnostih plasmaja naše opreme 
in uslug, o potrebah in zahtevah posameznih tržišč in obravnavanje konkretnih 
poslov. Financiranje delegatske mreže je do sklenitve konkretnih pogodb velik 
problem, zaradi pomanjkanja deviznih sredstev oziroma bančnih deviznih kre- 
ditov. Člani združenja sami ne razpolagajo z zadostno kvoto deviznih sredstev, 
da bi to službo lahko sami financirali. Za nekatera tržišča smo vprašanja finan- 
ciranja pogodbeno že rešili z Intertrade, dogovarjamo pa se tudi z nekaterimi 
drugimi zunanjetrgovinskimi organizacijami ter poslovnimi združenji, da bi z 
njihovo pomočjo prebredli začetne težave. Jasno je, da si brez lastne delegatske 
mreže ne moremo zamišljati uspešnega izvoza. 

Število predstavnikov iz naše republike na zunanjem tržišču je zelo majhno. 
Jugoslavija ima danes v inozemstvu preko 700 predstavnikov, od katerih jih 
odpade na Slovenijo približno 33. Intertrade ima na 4 tržiščih 22 predstavnikov, 
vsa ostala slovenska zunanjetrgovinska podjetja pa nekaj več kot 10. Obrnili 
smo se na Jugobanko s prošnjo za devizni kredit za financiranje 10 novih dele- 
gatskih mest. Kredit nam ni bil odobren z utemeljitvijo, naj člani financirajo 
delegate iz lastne retencijske kvote. Poznano je, kako majhni so ti retencijski 
zneski, ki običajno ne zadoščajo niti za kritje najnujnejših nabav reproduk- 
cijskega materiala iz uvoza. Zato ne moremo pričakovati, da bi v tej situaciji naši 
člani vlagali svoja skromna devizna sredstva v vzdrževanje lastne delegatske 
mreže. Ostale jugoslovanske grupacije kot sta npr. Poslovni združenji Progres- 
Invest Beograd, ali Ingra Zagreb, vzdržujejo svoje delegate iz odobrenih bančnih 
deviznih kreditov. Zato upravičeno smatramo, da bi morali biti slični krediti 
odobreni tudi nam. Jasno je, da zunanjetrgovinska podjetja sama ne morejo 
uspešno izvažati, ker so preveč kratkoročno orientirana in niso pripravljena niti 
sposobna v zadostni meri dolgoročno vlagati svojih sredstev. Razen tega pa je za 
nas nujna organizacija lastne delegatske mreže tudi iz razloga, da je za prodajo 
opreme potrebna strokovna razgledanost delegatov, s kakršnimi pa trgovina ne 
razpolaga. Možnosti za izvoz obstojajo, treba jih je le poiskati. Za perspektivni 
razvoj in povečan izvoz je potrebno, da imamo zastopnike v več državah, ker 
stremimo za tem, da bi določene kompletne objekte plasirali na čimveč mestih. 
Na ta način znatno znižamo stroške intelektualnih uslug in naše opreme. 

V zadnjem času smo glede tega naredili pomemben korak, ko smo s poslov- 
nim združenjem Ingro dosegli sporazum, da bodo njihovi delegati nastopali na 
zunanjih tržiščih na področju programa za metalurško industrijo v imenu na- 
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šega združenja. Sporazum je bil dosežen ne toliko pa zaslugi birojev naših dveh 
združenj, kot na pritisk podjetij, ki so včlanjena v obeh združenjih. 

Načel bi še vprašanje vloge naših bank. Vpliv naše industrije na banke je 
minimalen. Banke so bile dosedaj podaljšana roka državnega aparata, zaradi 
česar je industrija naletela pri poslovanju z njimi na velike težave. Odveč bi 
bilo govoriti o tem, kakšne težave nastopajo v zvezi z obratnimi krediti, s kre- 
diti za povečanje proizvodnje, težave zaradi pomanjkanja reprodukcijskega 
materiala itd., ker so to splošno znani pojavi. Vendar pa zdaj novi predpisi kot 
npr. zakon o bankah, zakon o gospodarskih organizacijah, zakon o obrestni meri, 
zakon o družbenem knjigovodstvu, zakon o prometu blaga ipd., odpirajo nove 
možnosti. Pri tem mislim na to, da bi naša grupacija lahko koncentrirala 
veliko sredstev ter s tem marsikaj dosegla. To so moja mnenja, o katerih še 
nisem imel priložnosti razpravljati s predstavniki podjetij naših članov. Tako 
finančno združevanje bi nas hitreje pripeljalo do tistega cilja, ki ga zasleduje 
integracija, to je do specializacije in delitve dela. Ce bi ta grupacija imela svoj 
finančni zavod in koncentrirana lastna sredstva, bi lahko v resnici predstavljala 
celoto. S finančnim združevanjem bi hitreje dosegli kreditiranje skupnih raz- 
vojnih služb, zmogli bi konkurenčno kreditiranje domačih in inozemskih kupcev, 
organizacijo lastne delegatske mreže itd. S tem bi bile ustvarjene večje možnosti 
za pridobivanje poslov, pa tudi v okviru same grupacije bi si podjetja lahko 
medsebojno pomagala pri modernizaciji svoje proizvodnje v interesu vseh čla- 
nov, ki jih naše združenje predstavlja. Tega problema ne moremo načeti dotlej, 
dokler niso vsa ta vprašanja urejena in dokler se nahajamo še v zelo težkih 
delovnih pogojih: neustrezni delovni prostori, pomanjkanje stanovanj za stro- 
kovne sodelavce, ki jih trenutno potrebujemo še okrog 50 itd. Novi restrikcijski 
ukrepi pa začasno onemogočajo gradnjo novih poslovnih prostorov. 

Ce bi naleteli na razumevanje in dosegli podporo pristojnih organov, nam 
bo s skupnimi napori uspelo razviti našo dejavnost z organiziranim in siste- 
matičnim delom. Ljubljana ni tako majhna, da ne bi bilo mogoče najti ustreznih 
prostorov za našo dejavnost. Ustrezne strokovne kadre nam bo uspelo dobiti, 
čim bomo lahko rešili njihovo stanovanjsko vprašanje. Menim, da je človek, 
potem ko je delal 20—25 let operativno v industriji, že zelo izčrpan, da pa bi v 
biroju kot je naš, lahko uspešno delal in svoje bogate izkušnje realiziral v pro- 
jektih in načrtih. 

O pomenu integracije bi na koncu želel spregovoriti še nekaj besed: 
Ustanovitev združenja našega tipa in druge oblike povezovanja v gospo- 

darstvu streme za tem, da se na osnovi ekonomskih interesov razporedijo in 
organizirajo naše moči in sredstva s ciljem, da se laže dosežejo optimalni 
rezultati v gospodarstvu. Pojem integracije, oziroma združevanja kot nova 
kvaliteta, še ni v popolnosti definiran predvsem s pravnega vidika. Obstoječi 
predpisi dajejo široke možnosti za razvoj teh procesov. Gospodarske organizacije 
se za proces združevanja odločajo povsem prostovoljno in na osnovi ekonom- 
skega interesa. 

Združenje, kakršno je naše, ne zavira razvoja posameznih podjetij-članov, 
ampak doprinaša k hitrejši rasti podjetja. Ti procesi so sestavni deli družbenega 
in gospodarskega razvoja, pogojeni s stanjem proizvodnih sil in hkrati faktor, 
ki pozitivno vpliva na njihov razvoj. Skromni rezultati teh procesov in pojavov 
že kažejo na enotno reševanje teh problemov, ker bi brez razvoja teh procesov 
težko prišlo do družbene delitve dela, prav tako pa tudi do intenzivnega razvoja 
našega gospodarstva. Zaradi pomembnosti tega problema bodo napori, vloženi 



18. seja 157 

v reševanje in pospeševanje integracijske poti, čeprav še ni vidnih uspehov, 
morali dati v bodočnosti dobre rezultate. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši poslanci! Industrijska skupnost 
Maris je bila ustanovljena leta 1957 in spada torej med najstarejša združenja v 
Sloveniji. Podjetja so ustanovila skupnost Maris z namenom, da bi sama oprav- 
ljala le ožje naloge, razne službe pa bi v njihovem imenu izvrševal skupni organ. 
Te naloge, ki slede iz predmeta poslovanja in elementov združevanja po pogodbi 
so predvsem: skupna proizvodnja strojev za obrt, gostinstvo, kmetijstvo, trgo- 
vino ter gradbeništvo, usklajevanje proizvodnega programa, izbor kakovosti 
proizvodov, skupna p>oraba opreme in naprav, skupna nabava opreme, surovin 
in reprodukcijskega materiala, skupna prodaja, skupni sejemski nastopi doma 
in v inozemstvu, skupna konjunkturna služba, skupen nakup in uporaba licenc, 
skupno raziskovalno in konstrukcijsko delo, kompletiranje in oprema objektov 
za gostinstvo, turizem in trgovino, skupna servisna služba itd. Od tega dokaj 
obširnega kooperacijskega program nam je uspelo do sedaj formirati le na- 
slednje službe in referate: referat za skupne nastope na sejmih, oddelek za zu- 
nanjo trgovino, v katerega se niso vključili vsi člani, oddelek za standardizacijo 
in tipizacijo ter biro za gostinsko in trgovinsko opremo, ki ima značaj inže- 
niringa. 

Ugotoviti moramo torej, da Maris ni dosegel tega, kar se je pričakovalo 
in da ni uspel vzpostaviti take organizacije, ki bi zagotavljala razvoj proiz- 
vodnje in takšno organizacijo raznih tehničnih in komercialnih služb, kot jo 
zahteva naša industrija jakega toka. 

Sedanja organizacija do danes sicer še ni predstavljala posebnega problema, 
ker je bilo moč vso proizivodnjo plasirati že v naprej; ti problemi pa se po- 
javljajo sedaj, kar mnoga podjetja v državi že občutijo. V ostalih republikah 
je bilo zgrajenih več specializiranih tovarn za proizvodnjo gospodinjskih apa- 
ratov, ki so opremljene s sodobno opremo. V času, ko je na trgu primanjkovalo 
gospodinjskih aparatov, tem podjetjem ni bilo težko konkurirati; temeljita spre- 
memba pa že nastaja v škodo naših podjetij, ker smo v Sloveniji vložili le ne- 
pomembna sredstva za izgradnjo sodobnih kapacitet za proizvodnjo teh pro- 
izvodov. 

Proizvodnja članov Marisa je sicer naraščala letno za okoli 25 do 35 °/o. Iz 
tega sledi, da bi bilo treba prilagojevati organizacijske oblike novim potrebam, 
da bi zagotovili primeren tempo dviga proizvodnje tudi v bodoče. Izvršena je 
bila sicer združitev dveh podjetij, mnogo se je razpravljalo o formiranju raznih 
skupnih služb, kot na primer skupne razvojne službe, referatov za oblikovanje 
proizvodov, skupne servisne službe, biroja za analizo tržišča, prodajnega servisa, 
tehnične hiše, biroja za stanovanjsko opremo, skupne propagande in reklame, 
kakor tudi o nadaljnjih združevanjih podjetij itd. Do vsega tega pa na žalost 
ni prišlo. V svetu je samo ob sebi razumljivo, da terja gospodarski razvoj vedno 
nove organizacijske oblike, ki gredo v smeri večjega in močnejšega sodelovanja 
gospodarstva, v smeri združevanja raznih služb, pa tudi združevanja podjetij. 
Posebno pozornost posvečajo razvojnim službam, ki so močno koncentrirane in 
postajajo odločujoč činitelj gospodarskega napredka. Pri tem velja pravilo, da je 
le sodobno organizirana industrija sposobna proizvajati ceneje in s tem ustvar- 
jati lastnikom večje dobičke. 
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V lanskem letu je znašal v Sloveniji dvig produktivnosti le 4,6 %; če pa 
odbijemo pri izračunu produktivnosti brutoprodukt, ki je nastal kot posledica 
neproizvodnjih vlaganj in velikih rekonstrukcij, se čista produktivnost bistveno 
zmanjša. Nedvomno' moramo iskati vzrok tudi v tem, da je nastala na področju 
organizacije stagnacija, oziroma, da smo za uvedbo sodobne orgnizacije napravili 
mnogo premalo ali skoraj nič. Združenja bi morala odigrati večjo vlogo v našem 
gospodarskem sistemu, ki podpira zahtevo', da se ustanavljajo večje gospodarske 
organizacije in organi, ki bi v poslovnem smislu bili sposobni povezovati manjša 
samostojna podjetja v cilju organizirane in specializirane proizvodnje. Toda 
v naših podjetjih prevladuje mnenje, da je pač najbolje imeti vse službe v sami 
gospodarski organizaciji, v isti hiši, pod isto streho. V izračun rentabilnosti takih 
organizacij se vse premalo spuščamo. Tu pa moramo seveda razlikovati večja 
in manjša podjetja. Dejstvo je, da zlasti pri manjših podjetjih samostojne službe 
v lastni hiši močno podražujejo proizvodnjo. 

V združenju se pojavlja tudi določeno nesoglasje, ki izvira iz želja nekaterih 
predstavnikov podjetij, da bi njihova podjetja, pa čeprav na nerealni osnovi, 
v kratkem času postala »veliki proizvajalec«, ki naj bi proizvajali tako imeno- 
vani »kompletni asortiment«. To pa pomeni bistveno odstopanje od specializacije 
velikoserijske proizvodnje. Dokler pa ne bo take organizacije, ki bo zasnovana 
na specializaciji in velikoserijski proizvodnji, bodo naši proizvodi še vedno dragi 
in za zunanje tržišče nezanimivi. Sedaj imamo v državi na primer 18 proizva- 
jalcev štedilnikov in 3 proizvajalce gospodinjskih hladilnikov. Ignis v Italiji 
izdela v svojem obratu v enem dnevu 5000 gospodinjskih hladilnikov, torej 
v enem mesecu toliko, kolikor vsi naši proizvajalci skupaj v enem letu. Seveda 
so Ignisove prodajne cene za liter 400—500 lir, to je za okoli 40 °/o nižje kakor 
pri nas. 

Nezdrava stremljenja nekaterih predstavnikov podjetij povzročajo, da se 
pogosto kršijo že sprejeti sklepi upravnega odbora, kar spravlja združenje v 
neroden položaj. Dejstvo je, da bi lahko skupna organizacija na področju zunanje 
trgovine dosegla večje uspehe, zlasti ko gre za ožjo gospodarsko in industrijsko 
vejo. Toda ko doseže nek član pogoje, da samostojno odloča o zunanjetrgovin- 
skih poslih, nastane nevarnost osamosvojitve, kar velja tudi za druge službe. 
Ti pojavi pa seveda ustvarjajo negotovost v samem združenju. Zato si združenja 
ne morejo zagotoviti ustreznega in primerno kvalificiranega kadra. Ustanavlja- 
nje skupnih služb v okviru združenja ne bi smelo biti le začasen ukrep. Uspeha 
pa tudi ne moremo pričakovati, če podjetja sicer ustanovijo pri združenjih 
skupne službe, ohranjajo pa lastne službe v podjetjih — skupne službe smatrajo 
le za dopolnilo lastnih, včasih celo za konkurenco — in skupnih služb ne obrav- 
navajo kot lastnih organov. Potrebno bo urediti vprašanje materialne osnove 
za poslovanje združenj, kakor tudi na novo urediti pravno osnovo za sodelovanje 
in združevanje. 

V sedanji praksi kooperacijski odnosi med finalisti in dobavitelji niso taki, 
ki bi zagotavljali potrebno specializacijo in veliko serijsko proizvodnjo in s tem 
dali perspektivo kooperantom, ker so ti odnosi v veliki meri zasnovani na letnih 
licitacijah. Potrebno bi bilo torej vnašati v kooperacijo večjo ekonomsko vse- 
bino. Ostali predpisi o družbenih obveznostih, v mislih imam vpliv prometnega 
davka, o katerem je že govoril tovariš predsednik, niso stimulirali težnje, da 
se uvede boljša organizacija industrije. O tem se je sicer že veliko razpravljalo, 
napravilo pa malo. 
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Prevelika razdobijenost proizvodnje gospodinjskih aparatov v državi, inte- 
gracijska gibanja v sklopu podobnih združenj na Hrvatskem in v Srbiji — EKA 
in STANDARD —, tehnična zaostalost naših proizvodov, preveliki stroški naše 
proizvodnje, težave pri nabavi surovin in delov za finalne proizvode, težave 
pri prodaji blaga v inozemstvu, kjer dosegamo zelo nizke cene in osvojitev 
proizvodnje novih tehničnih sodobnih proizvodov, ki jih zahteva tržišče, terjajo 
hitro in kompleksno rešitev številnih in nerešenih organizacijskih vprašanj na 
področju industrije v Sloveniji, čeprav imamo tu že nekaj specializiranih obra- 
tov in podjetij, ki proizvajajo že na velikoserijski način. 

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

Drago Dolinšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Nahajamo se v 
obdobju, ko moramo nujno rešiti vprašanja uskladitve uvoza z izvozom in delo- 
vati v smeri izravnanja plačilne bilance. 

Odločno moramo zajeziti težnjo po povečanem uvozu ob zaostajanju izvoza, 
ki se je posebno močno uresničevala v preteklem letu. Izravnavanje plačilne 
bilance ne pomeni samo stabilizacije v zunanjetrgovinskih odnosih, temveč je 
tudi pogoj za stabilizacijo na notranjem trgu. Eno brez drugega ne gre. Zato 
predstavlja vezanje uvoza z izvozom, v sedanji fazi našega gospodarskega razvoja 
objektivno nujnost, hkrati pa je to ena od etap na poti k takšnemu deviznemu 
tečaju našega dinarja, ki bo zagotavljal ravnotežje tako v odnosih do tujine, 
kakor tudi v odnosih na domačem trgu. Čeprav je treba gledati na uravnovešen 
devizni tečaj dinarja dinamično, bo vendarle predstavljal močno zaostritev 
objektivnih kriterijev pri vzpostavljanju poslovnih odnosov ter ocenjevanju 
poslovnih uspehov v našem gospodarstvu. Saj bo te kriterije v veliko večji meri 
kot sedaj določal svetovni trg. Gospodarske organizacije, ki se ne bodo pravo- 
časno vključile v te odnose, se bodo pač znašle v hudih škripcih. Utiranje poti 
k ustrezajočemu tečaju našega dinarja spremljajo še mnogi drugi nujni ukrepi, 
med katerimi so maksimalno možna decentralizacija sredstev gospodarskih orga- 
nizacij z oprostitvijo družbenih prispevkov, z reduciranjem prometnega davka 
in njegovim prenosom v fazo trgovine na drobno oziroma potrošnje, znižanje 
obresti na poslovni sklad, uskladitev cen, predvsem energetskih in surovinskih, 
ki so v mnogih primerih globoko izpod paritete. Če iz teb. pozicij gledamo na 
sistem vezave uvoza z izvozom, potem se moramo odločno postaviti na njegovo 
stran. Ta sistem nujno zahteva od gospodarskih organizacij, da se angažirajo 
pri izvozu in se že sedaj vključijo mnogo močneje v svetovna razmerja, čeprav 
jim zaenkrat kažejo kalkulacije boljše rezultate s prodajo- na domačem trgu. 
Tiste organizacije, ki to nujnost spoznavajo in po njej uravnavajo svojo po- 
slovno politiko, bodo lažje reševale še resnejše naloge, ki jih bodo pred njih 
postavljale nove gospodarske situacije ob vedno ostrejšem izravnavanju kriteri- 
jev na svetovnem in domačem trgu. Približevanje dinarskega tečaja k njegovi 
relativni stabilnosti bo vodilo postopoma tudi k določeni izvozni selekciji pro- 
izvodnih vej in podjetij v smeri komparativnih prednosti. 

Čemu ta precej dolg uvod? Tema o poslovnem sodelovanju in združenju 
v našem gospodarstvu je namreč ozko povezana s temi procesi. To povezavo in 
njeno konkretno manifestacijo v naših sedanjih gospodarskih razmerah želim 
osvetliti iz dveh oziroma treh stališč. 
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Gospodarsko sodelovanje in poslovno združevanje predstavljajo tisti element 
proizvajalnih sil, ki nam utegnejo kar v največji meri dvigniti produktivnost 
dela, če se teh organizacijskih oblik preudarno in spretno lotimo. To vlogo de- 
litve dela, specializacije in na njej zasnovane kooperacije so podčrtali že klasiki 
marksizma, dandanes ga močno poudarjajo organizatorji vključevanja ožjih 
trgov v širša integrirana tržišča, bodisi na zahodu ali v okviru SEV. Udeleženci 
zahodnoevropskega skupnega tržišča vsestransko pospešujejo najrazličnejše 
oblike poslovno-tehničnega in gospodarskega sodelovanja kot sredstvo za krepi- 
tev konkurenčne sposobnosti na širšem integriranem trgu in pri prodiranju 
na tuje zunanje trge. To ne velja le za velika podjetja, temveč organizirajo in 
pospešujejo sodelovanje zlasti med manjšimi in srednjimi podjetji, ki so na- 
vadno bolj izolirana kot velika podjetja in težje obvladujejo faktor časa, ki 
igra odločilno vlogo v konkurenčni borbi, pri razvojnem delu, perspektivni 
usmeritvi ipd. Pri tem se poslužujejo najrazličnejših organizacijskih oblik ob 
udeležbi samih partnerjev in njihovih profesionalnih združenj. Močno je anga- 
žirana tudi država, ki pri tem uveljavlja svoje državno-kapitalistične koncepcije. 
Tovariš Slatnik je v svoji diskusiji prav osvetlil ta gibanja. 

Za nas je proces poslovnega sodelovanja in združevanja tembolj pomemben 
sedaj, ko stojimo pred močnejšim vključevanjem v svetovno tržišče. Poslovno 
sodelovanje je plodno v vseh stopnjah reprodukcije, od znanstveno-razvojnega 
dela v aplikativne namene, konkretne pomoči v proizvodnem procesu, pri na- 
bavi materiala, kontroli kvalitete organiziranja skupne proizvodnje do skupnih 
študijskih birojev za organizacijo in produktivnost, vmesne in končne kontrole 
kvalitete, izobraževanja kadrov ter konjunkturne službe in skupne analize 
tržišč za prodajo doma in v tujini. Z decentralizacijo sredstev pa postaja posebno 
pomembno sodelovanje ob skupnem financiranju komplementarnih proizvodnih 
kapacitet, ki zagotavljajo pravočasno in redno oskrbovanje financerjev 
takšne proizvodnje. Gre za vertikalno in ozko medsebojno povezavo zaiteresi- 
ranih podjetij. Npr. Cinkarna v Celju ima namen sodelovati v usposabljanju 
rudnika Mojkovac v Crni gori ne le v obliki tehnične pomoči, temveč tudi v fi- 
nančnem pogledu za pridobivanje cinkovega koncentrata in pirita. Papirnice 
sodelujejo v financiranju eksploatacije kaolina, lesna in celulozna industrija 
sta udeleženi s svojimi sredstvi pri formiranju hitro rastočih gozdnih nasadov. 
Takšna udeležba je dala že določene rezultate v sodelovanju med živilsko indu- 
strijo in kmetijsko proizvodnjo, pa tudi kooperacija med družbenim kmetijstvom 
in individualnimi proizvajalci se uveljavlja bodisi v obliki kooperacijskih 
pogodb, ali pa dela na domu z zagotovitvijo določene drobne mehanizacije, 
kakor smo čitali v včerajšnjem »Delu«. 

Takšno poslovno povezovanje interesov ob sodelovanju bank, ali pa mimo 
njih, ustvarja trdne osnove za kooperacijo. Vlagatelju finančnih sredstev zago- 
tavlja boljše izkoriščanje lastnih kapacitet, zvišuje hitrost obračunavanja sred- 
stev, omogoča tehnološko disciplino in mu s tem daje večje koristi, kot pa ne- 
nehno slepo širjenje lastnih kapacitet brez ustreznega usklajevanja zmogljivosti 
na področju komplementarne proizvodnje. Zadnje čase je udeležena v financi- 
ranje nekaterih pomembnih investicijskih objektov, kot so Steklarna Novo mesto, 
»Julon« in nekatera druga, tudi trgovina na debelo, ki je precej akumulativna 
zlasti, ko se bavi z uvozom materialov za industrijo in pa tudi, čeprav manj, 
z izvozom njenih izdelkov. Našla je dober račun, hkrati pa predstavlja to solidno 
osnovo za širjenje njene lastne dejavnosti. 
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Analiza, kako Tomosovi kooperanti izvršujejo svoje obveznosti, daje zani- 
mive ugotovitve. LTH iz Škofje Loke je bil slab kooperant, ker mu je pač 
»Pretiš« iz Sarajeva zagotovil denar za nabavo stroja za odtisnjen liv. Plamen, 
Mehanotehnika, Iskra, TAM, IKO Zreče so izpolnili lani samo 50% svojih obvez- 
nosti do Tomosa. Zaključek je, da kooperanti, ki imajo močan lastni proizvodni 
program finalizacije, slabo izvršujejo obveznosti v kooperaciji. V naših razme- 
rah, pa tudi drugod po svetu, je mnogo bolj solidna zveza med manjšimi, spe- 
cializiranimi podjetji spremljajoče industrije. 

To naj imajo pred očmi pri svoji investicijski politiki organizatorji spremlja- 
joče prozvodnje, pa tudi banke, če hočejo maksimalno uveljaviti svoj interes po 
optimalnem izkoriščanju obstoječih kapacitet. Takšna orientacija seveda ne 
izključuje racionalizacije v obstoječi proizvodnji finalistov. 

Ko ugotavljamo, kakšen pomen ima poslovno sodelovanje za krepitev kon- 
kurenčne sposobnosti naše industrije in gospodarstva na sploh na svetovnem 
trgu, je prav, če se ozremo tudi na nekatere težave, ki se porajajo na področju 
kooperacije zaradi sistema vezave uvoza z izvozom. Mnogi finalisti pripominjajo, 
da ima ta sistem negativen vpliv na kooperantske odnose. Mislim, da je taka 
trditev bolj dokaz trhlih kooperantskih odnosov, kakor pa dokaz o negativnem 
delovanju sistema vezave. To trditev opravičuje dejstvo, da uporablja jugoslo- 
vanska industrija 85% repromaterialov domačega izvora, le 15% pa je uvo- 
ženega. Ce tega pokrivamo z izvozom, to ne more vplivati negativno na ko- 
operantske odnose, kot skušajo nekateri dokazovati. Jugobanka pokriva tudi 
v devizno pasivnih industrijskih podjetjih 70 °/o pogodbenih obveznosti za uvoz 
repromateriala za prvi kvartal. Težava je v tem, da gre tu v veliki meri za 
pokrivanje obveznosti z deviznimi krediti, gotovinska plačila pa so močno ome- 
jena, ker banka pač ne razpolaga z zadostnimi deviznimi rezervami. Menimo, 
da sistem vezave uvoza in izvoza opravlja določeno selekcijo v kooperantskih 
odnosih, vendar pa bomo lahko končno sodbo o tem izrekli v kratkem, ko bo' 
izdelana konkretna analiza pri nekaterih glavnih organizatorjih kooperacije. 

Po zadnjih informacijah bo začela Jugobanka izvajati tudi posebno tehniko 
za organizatorje kooperantskih odnosov, tako da bo pri sklepanju pogodb z ne- 
katerimi glavnimi finalisti upoštevala tudi potrebe po devizah njihovih koope- 
rantov. Seveda pa ne bi želel s to oceno zanikati določenih pomanjkljivosti 
v praksi- Jugobanke, ki so subjektivnega značaja in jih je treba prav gotovo 
korenito odpravljati, ker povzročajo precej škode. 

Druga okoliščina, ki nekoliko zapleta sedanje stanje v kooperantskih odno- 
sih, je specializacija, ki jo izvajajo nekatera večja podjetja. Pri tem gre predvsem 
za Železarno Jesenice. Mimogrede rečeno, nekateri avtorji izenačujejo pojem 
kooperacije in specializacije, kot da gre za eno in isto stvar, gledano z različnih 
stališč. Res je, da se oba pojma močno prekrivata, istovetna pa vendarle nista, 
kar dokazuje ravno primer Jesenic. Jesenice specializirajo svoj dosedanji pro- 
izvodni program. Ta je izredno širok, zlasti če upoštevamo, da so njihove zmog- 
ljivosti primerne za predelavo bolj kvalitetnih izdelkov. To pa je za Železarno 
nujno že zavoljo tega, ker ima določene specifične in splošne činitelje poslovanja 
precej neugodne. Neprimerna je lokacija za dovoz železne rude, koksa, starega 
železa, kar zvišuje prevozne stroške, cena domačega koksa je za 10 000 din višja 
od uvoženega in podobno. Posledica tega je, da znaša cena surovega jekla 
73 500 dinarjev po toni, namesto 60 000 dinarjev po toni. Zato je finančno stanje 
Železarne relativno slabo." Izhod je v specializaciji s skrčenim proizvodnim pro- 
gramom in s prehodom na kvalitetnejšo proizvodnjo ob bistveno znižanem sta- 
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ležu delavcev. Takšna specializacija povzroča deficitarnost pri odjemalcih, ki 
rabijo manj kvalitetne izdelke, hkrati pa zagotavlja boljšo oskrbo s kvalitetnimi 
izdelki. Prikrajšani so: Metalna, Tovarna verig, Plamen, Iskra, STT in še neka- 
teri drugi, daljši konec pa potegnejo Avtomontaža, TAM, Tovarna kovanega 
orodja, Kovinoplastika v Ložu, Gorenje, Elektrokovina, Tomos, TIKI itd. 

Kje dobiti nadomestilo za prve? Ali v uvozu ali v preorientaciji na druge 
železarne? Za drugo rešitev so minimalni izgledi. Če sila kola lomi, nekateri 
kupci prehajajo celo na uporabo kvalitetnejših izdelkov, kar predstavlja pravo 
gospodarsko škodo. Takšnih primerov srečujemo pri nas kar precej. Ponekod 
topijo na primer celo svinčene cevi, da za potrebe proizvodnje pridejo do svinca. 
Prav gotovo ni izhod v tem, temveč v bolj elastičnem vključevanju Jugobanke 
v te odnose, kar daje potrebne ekonomske, pa tudi devizne rezultate in to vse- 
kakor boljše kot pa sedanja mnogovrstna in neekonomična proizvodnja v Že- 
lezarni Jesenice. 

Specializacija odpira torej večje možnosti, pa tudi nujnost za izvoz. V kon- 
kretnem jeseniškem primeru se količina kvalitetnih izdelkov zaenkrat še pre- 
malo pozna, vendar bo z dokončanjem rekonstrukcije morala priti do polne 
veljave. Tako se tudi naše železarne vključujejo v tokove, ki nam jih narekuje 
naš nadaljnji gospodarski razvoj. Seveda včasih tudi nekoliko togo in se zato 
pojavljajo taki pojavi, o katerih je govoril tovariš Medvešček in kar lahko 
povzroča v reprodukciji veliko težav. Vendar pa je Železarna Jesenice o svojih 
namerah o specializaciji že em> leto pred začetkom izvajanja obvestila vse 
svoje odjemalce in jih opozorila na težave, ki bodo nastale pri njihovi oskrbi 
z materialom. Naša naloga pa je, da gibanja za specializacijo in za večje vključe- 
vanje v izvoz usklajujemo in jih skušamo reševati tako, da bi povzročali čim 
manjše bolečine, čeprav se jim ne moremo povsem izogniti. Vsak porod je boleč, 
vendar predstavlja hkrati tudi vrhunec uveljavljanja človečnosti. 

Če ocenjujemo delo kovinske industrije, se mi zdi nekoliko preuranjena 
trditev, češ da je vključevanje kovinske industrije v gibanja, ki so pred nami, 
lahko izvedljiva v tem smislu, da se orientiramo predvsem na individualno pro- 
izvodnjo in na izdelavo kompletnih naprav in da v serijski množični proizvod- 
nji ne bomo mogli doseči konkurenčnih pozicij. Takšna trditev je preuranjena, 
ker je predpogoj za proizvodnjo kompletnih naprav prav serijska in cenena 
proizvodnja. Pri orientaciji na duševno delo po inženiringu, ki naj bi bilo tudi 
ceneno, se postavlja vprašanje, kako dolgo bo to delo lahko tako ceneno, ker 
vemo, da v vedno večji meri izravnavamo tudi razlike med zaslužki pri nas 
in zunaj s proračunskimi prispevki, ki služijo za kritje splošnih potreb, za kar 
v naši socialistični državi vsekakor dajemo večje zneske kot drugod, pa naj 
bo to na področju socialnega zavarovanja, ali na področju drugih družbenih 
služb, čeprav so nekatere od teh še prikrajšane. 

Glede referenc na domačem trgu bi moral v zvezi z delom kovinske indu- 
strije poudariti le to, da nisem slišal v zadnjem času za pojav, da bi neko ko- 
vinsko industrijsko podjetje zaradi pomanjkanja naročil predčasno izvršilo 
kakršnokoli dobavo, temveč je splošen pojav, da so vsa kovinsko-predelovalna 
podjetja preobremenjena z delom in prekoračujejo roke dobav, kar povzroča v 
celi vrsti proizvodnih sektorjev precejšnje težave. Ne rečem, da je treba s tega 
stališča posvečati posebno pozornost kovinski industriji, pač pa nam kovinska 
industrija prizadeva precej skrbi, če jo ocenjujemo s stališča, kako se bo lahko 
vključila v nov devizni kurs, ki ga moramo v prihodnjih letih vpeljati. Takrat 
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pa bo seveda prišlo do izraza ali je kovinska industrija pripravljena na serijsko, 
množično, ceneno in specializirano proizvodnjo ali ni. 

Predsednik Leopold Krese: Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.30 in se je nadaljevala ob 18.05.) 

Predsednik Leopold Krese : Besedo ima poslanec Anton Beravs. 

Anton Beravs: Tovarišice in tovariši poslanci! V razpravi želim naka- 
zati nekaj ekonomskih in pravnih problemov v integriranem podjetju Iskra. 
Akcija integracije podjetja Iskra se je razvijala v obdobju razprav o perspektiv- 
nem razvoju Socialistične republike Slovenije za obdobje 1961 do 1965, to je 
v času pripravljanja predlogov za nadaljnje izpopolnitve gospodarskega sistema. 
Položaj podjetij elektroindustrije v Socialistični republiki Sloveniji je nakazo- 
val nujnost najtesnejšega sodelovanja. Iz tega razloga je bilo tudi v letu 1959 
ustanovljeno poslovno združenje »Avtomacija«. Namen tega poslovnega zdru- 
ženja je bil, da bi skupno razvili sistem avtomatizacije in njegovih komponent, 
da bi skupno proizvajali določene izdelke, namenjene za uvajanje avtomatizacije, 
da bi usklajevali proizvodne programe in raziskovalne naloge, nakup in uporabo 
licenc, nabavo surovin in materiala, opravljanje projektivnih, montažnih in re- 
montnih del, izkoriščanje doseženih napredkov v proizvodnji itd. Poslovno zdru- 
ženje se je pri svojem delu usmerilo v dve smeri. Ena je proizvodnja elementov 
za avtomatizacijo in njihov plasma, druga pa konsolidacija podjetij samih, 
uskladitev proizvodnega in perspektivnega programa, sinhronizacija kapacitet 
in formiranje nekaterih skupnih služb. Posledica sodelovanja je bila, da je 
1961. leta prišlo do pripojitve podjetij: Inštituta za elektrozveze, Telekomuni- 
kacij, Tovarne elektronskih aparatov in elektroaparatov ter pozneje še podjetja 
»Niko^ v Železnikih in podjetja »Špik« v Kranju k podjetju Iskra. 

V ilustracijo navajam še nekaj podatkov. Podjetje Iskra šteje danes okoli 
13 000 zaposlenih in ima v svojem sestavu 13 tovarn, ki so dislocirane v 14 obči- 
nah Socialistične republike Slovenije. Integracija prej samostojnih podjetij 
in njihova specializacija so zahtevale specifično ureditev organizacije v eko- 
nomskem in pravnem pogledu, ker niti predpisi niti praksa take ureditve 
dotlej še niso poznali, zaradi česar ,so se na vseh področjih pojavljali določeni 
problemi. Te probleme bi lahko razvrstili v dve kategoriji. Prvi so tisti, ki ne 
segajo izven okvira podjetja in jih je dokončno rešil statut podjetja. Drugi pa 
so problemi, ki so nastali zaradi neskladnosti organizacijske, ekonomske in pravne 
ureditve s pravnimi predpisi, ki še danes poznajo le klasično obliko enotnega 
podjetja, oziroma kvečjemu podjetja z obrati. Med problematiko, ki je nastala 
zaradi specifične organizacijske strukture podjetja in jo je bilo treba rešiti 
popolnoma samostojno, ne da bi se mogli opreti na kakšne ustrezne primere 
iz prakse, je treba šteti zlasti tiste probleme, ki so se pojavili z ločitvijo vseh 
vrst potreb znotraj posameznih tovarn in potreb, ki so skupne vsem tovarnam. 

Glede odkritja notranjih potreb tovarn predvideva statut formiranje tovar- 
niških skladov, medtem ko za kritje skupnih potreb podjetja predvideva for- 
miranje skupnih skladov podjetja. Pojavljajo se torej skladi na dveh nivojih, 
na nivoju tovarn in na nivoju podjetja. Ker so tovarne organizirane izključno 
zato, da proizvajajo in se ne ukvarjajo s komercialnimi in drugimi posli, ki so 
skupni za vse tovarne, so bile organizirane skupne službe podjetja. Pri poslo- 
vanju teh skupnih služb nastajajo seveda dvojni stroški in sicer stroški, ki na- 

u* 
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stajajo pri poslovanju in stroški za osebne dohodke delavcev teh skupnih služb. 
Kritje teh stroškov zagotavljajo tovarne s svojimi prispevki, in sicer na podlagi 
osnovnih meril, ki jih določa gospodarski plan podjetja. 

Integrirana podjetja so imela do združitve v svojem okviru posebne raz- 
vojne oddelke. Ti oddelki so se ukvarjali z bazičnimi raziskavami in s tehničnim 
razvojem izdelkov, kakor tudi s spremljanjem proizvodnje. Namen integracije 
pa je bil ravno v tem, da se tudi razvojne dejavnosti koncentrirajo na enem 
mestu. Da bi se razvojna dejavnost, ki šteje danes v Iskri okrog 1000 zaposlenih, 
znatno pocenila, se je formirala v posebno delovno organizacijo v obliki znanstve- 
nega zavoda. Zaradi določenih prednosti, ki jih nudi taka organizacijska oblika, 
pa je seveda nastal problem, kako to dejavnost financirati in kolikšen del naj 
posamezne enote k temu prispevajo. Ta problem rešuje interni predpis, to je 
statut, na ta način, da tovarne prispevajo za financiranje bazičnih raziskav in 
tehničnega razvoja izdelkov sredstva iz svojega celotnega dohodka še preden 
ugotovijo družbene obveznosti. 

Integracija je dalje narekovala tudi skupno zunanjetrgovinsko dejavnost. 
Pri tem pa je nastal zlasti problem, kako kriti negativne razlike med ceno 
izdelka na domačem trgu in izvozno prodajno ceno posameznih tovarn, ki izva- 
žajo po domenjenih pogojih zaradi izredno močne svetovne konkurence na 
področju izdelkov elektroindustrije. Interni predpis zagotavlja takim tovarnam 
kritje ugotovljene izgube, vendar le za tisti del izvoza, ki presega njeno izvozno 
obveznost po gospodarskem planu podjetja. Sredstva, s katerimi krije podjetje 
tako izgubo>, pa se formirajo iz posebnih prispevkov tovarn, zlasti tistih, ki 
uporabljajo reprodukcijski material iz uvoza. 

Ker so z naštetimi organizacijskimi specifičnostmi nastali posebni izdatki 
oziroma prispevki tovarn, to je prispevki za kritje poslovnih stroškov, skupnih 
služb, prispevki za kritje bazičnih raziskav in tehničnega razvoja izdelkov, 
prispevki za kritje negativnih razlik pri izvozu blaga, se na poseben način ugo- 
tavlja tudi dohodek posameznih tovarn. Po internih predpisih ugotavljajo to- 
varne svoj čisti dohodek tako, da poleg tistih stroškov, ki jih odbijejo od celot- 
nega dohodka že po veljavnih predpisih, odbijejo še stroške za prej omenjene 
prispevke. Poseben problem se je v tem združenem podjetju pojavil v zvezi s 
pokrivanjem izgube. Pri tolikih tovrnah in v tako resni konkurenci se namreč 
zgodi, da posamezne tovarne v obračunskem obdobju ne dosežejo takega čistega 
dohodka, da bi krile izplačane osebne dohodke. Ker tovarna po veljavnih pred- 
pisih nima pravne samostojnosti, zanjo tudi ne veljajo določila o sanaciji ali 
celo likvidaciji. Zato interni predpis predvideva, da se v takem primeru razlika, 
ki predstavlja izgubo, začasno krije z obrestnim posojilom iz skupnega poslov- 
nega sklada podjetja, seveda s pogojem, da mora tovarna v določenem roku to 
posojilo vrniti. Pri obravnavi o posojilu, ki se v zadnjem času v Iskri večkrat 
pojavlja, je precej razburjenja, tako da so bile potrebne celo intervencije s 
strani republike, kar pa pomeni eno glavnih spornih točk v tej integraciji. 

Svojevrsten problem je tudi amortizacija. Po predpisih razpolagajo z amor- 
tizacijo tovarne samostojno in sicer vsaka za svoja osnovna sredstva. V izjemnih 
primerih, kadar je podan interes podjetja, pa organi upravljanja podjetja lahko 
blokirajo določen del amortizacijskih sredstev, s katerimi razpolagajo tovarne. 

Posebno področje v takem integriranem podjetju je samoupravljanje. Samo- 
upravljanje je pri nas organizirano načeloma na trostopenjski oziroma v neka- 
terih primerih celo na štiristopenjski način, in sicer upravljanje podjetja, 
upravljanje tovarn, upravljanje dislociranih proizvodnih enot, ki spadajo v 
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sestav posamezne tovarne, in upravljanje v delovnih oziroma ekonomskih 
enotah. S tem v zvezi pa so problematična zlasti vertikalna razmerja med orga- 
ni upravljanja. Interni predpisi, torej statut in pravilniki poslovanja točno dolo- 
čajo pristojnost posameznih organov upravljanja, vendar pa je samostojnost 
organov upravljanja pri odločanju le,relativna, in sicer velja samo toliko časa, 
dokler je odločanje v skladu z interesom podjetja kot celote. Čim pa je odlo- 
čitev organa upravljanja tovarne ali delovne enote v nasprotju s takim intere- 
som, ima delavski svet pravico tak sklep odpraviti, razveljaviti ali spremeniti. 

Kot sem že uvodoma omenil, izhaja druga vrsta problematike iz dejstva, da 
ureditev podjetja zaradi njegove specifičnosti ne more docela ustrezati veljav- 
nosti predpisov iz področja ekonomike, kar ima za posledico dvakratno ugo- 
tavljanje dohodka, čistega dohodka in obstoj skladov tovarne, skupnosti ali 
podjetja. Problematika izvira tudi"na področju delitve čistega dohodka. Veljavni 
predpisi o sredstvih izhajajo namreč iz načela, da pravilnik o delitvi čistega 
dohodka podjetja določa posameznim obratom in drugim enotam, kakšne so 
njihove pravice pri delitvi čistega dohodka. Naša ureditev pa izhaja prav iz 
nasprotnega stališča, namreč da tovarne same ugotavljajo čisti dohodek po 
svojih pravilnikih o delitvi čistega dohodka in ga tudi same samostojno' delijo. 
V tej zvezi pa nastane formalno-pravni problem pravilnika o delitvi čistega 
dohodka. Omenjeni predpis pozna namreč le pravilnik o delitvi čistega dohod- 
ka podjetja, medtem ko imamo v našem statutu in v praksi temeljni pravilnik 
o delitvi čistega dohodka tovarn in pravilnik o delitvi čistega dohodka podjetja, 
ki določa samo osnovna načela delitve. 

Po veljavnih predpisih podjetje odgovarja navzven za obveznosti vseh 
tovarn, enot in skupnih služb. V praksi bi se zaradi takega pojmovanja lahko 
zgodilo, da bi posamezna tovarna lahko prevzela nekontrolirano prevelike 
obveznosti za podjetje, ki pa jih kasneje ne bi mogli izpolniti, ker bi bile v tem 
primeru prizadete druge tovarne, ki bi morale pokrivati take obveznosti. Zato 
je bilo nujno to vprašanje urediti tako, da tovarne niso pristojne za najemanje 
kreditov, temveč lahko najema kredite zase in tudi za posamezne tovarne le 
podjetje, nato pa najete kredite prenesejo skupno z obveznostmi za odplačevanje 
na zainteresirane tovarne. Klasično pojmovanje s strani obstoječih predpisov 
povzroča na primer težave tudi na področju pridobivanja neprimičnin. V našem 
statutu tovarne samostojno odločajo o prometu z osnovnimi sredstvi, izjemoma 
pa jim je ta samostojnost odvzeta, kadar gre za nepremičnine. 

Omenil bi še nekaj problemov, ki so rezultat integracije. Vrednost osnovnih 
sredstev je 1961. leta močno narasla. Vendar absolutno povečanje osnovnih sred- 
stev ni vplivalo na povečanje proizvodnje, ker celo vrsto gradbenih objektov in 
delovnih priprav še nismo aktivirali. V tem razdobju so k povečanju proizvod- 
nje prispevale predvsem nove organizacijske oblike in na tej podlagi izvršene 
spremembe v tehnologiji in organizaciji proizvodnje. 

Značilno za razvoj proizvodnje v tem obdobju je stalno in izredno pomanj- 
kanje obratnih sredstev zaradi hitrega porasta proizvodnje. Za tako hiter porast 
proizvodnje lastna sredstva iz delitve dohodka niso zadostovala za kritje pove- 
čanih potreb po obratnih sredstvih. Tako stanje pa je odraz splošnih gospodar- 
skih razmer, ki neposredno vplivajo tudi na rezultate gospodarjenja v pogledu 
formiranje dohodka, gibanja zalog poslovnih obveznosti in terjatev. 

Z integracijo se je asortiment proizvodnje znatno povečal, ter se je hkrati 
razvila tudi specializacija in osamosvajanje tovarn. Koriščenje obratnih sredstev 
v proizvodnji pa ni dalo tistih rezultatov, ker specializirane tovarne niso bile 
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opremljene s sodobnimi delovnimi sredstvi po zahtevah modernih tehnoloških 
postopkov. 

Periodično pomanjkanje materiala na tržišču narekuje nabavo materiala 
brez posebnega ozira na terminske potrebe, kar vpliv na povečanje zalog in s 
tem v zvezi na vezanje večjih obratnih sredstev. To je tudi vzrok, da rezultati 
specializacije in specifične organizacijske ureditve na tem področju ne pridejo 
bolj do izraza. 

V navedeni problematiki še zdaleč niso zajeti vsi problemi, pač pa le ne- 
kateri, in sicer predvsem iz ekonomskega področja, deloma pa tudi iz področja 
samoupravljanja. Načrt novega zakona o podjetjah, ki kaže veliko več razume- 
vanja za pravne in ekonomske probleme združenih podjetij, p bo verjetno te 
zadeve uspešno rešil. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Andrej Lah. 

Andrej Lah: Opravičujem se, ker že drugič sodelujem v razpravi, 
vendar tokrat z namenom, da na primeru iz prakse prikažem težave, ki se pojav- 
ljajo danes v kooperaciji, kot eni najvažnejših oblik poslovnega sodelovanja in, 
ki nakazujejo potrebo po načrtnem reševanju določenih problemov. 

Problemi in številke se nanašajo na Mariborsko tovarno avtomobilov in 
motorjev, torej na tako podjetje, za katerega je kooperacija življenjskega po- 
mena, saj so sodelujoči proizvajalci udeleženi z več kot 40'% vrednosti pro- 
izvodnje. Pri taki udeležbi kooperantov v proizvodnji finalista se sam po sebi 
postavlja pogoj zadostne oskrbe z materialom in polizdelki, in sicer v zahtevani 
količini in kvaliteti. Ne nameravam govoriti o tem, kako se to v praksi realizira, 
čeprav s tem ne zanikam pomembnosti tega vprašanja. Nasprotno, ta problem 
se danes postavlja v še ostrejši luči kot prejšnja leta. 

Razpravljati želim o dveh drugih vprašanjih, ki sta trenutno, upam vsaj 
da trenutno, tako pereči, da zamegljujeta prej navedeni pogoj tako v pogledu 
kvalitete kot dobavnih rokov. Prvo vprašanje je oskrba z reprodukcijskim mate- 
rialom, in sicer v zvezi z uveljavljanjem principa deviznega samofinanciranja, 
in drugič v zvezi s pomanjkljivostmi dela upravnih organov. Morda bom v ne- 
katerih točkah prišel v nasprotje z izvajanji tovariša Dolinška, vendar mislim, 
da izmenjava mnenj ni škodljiva. 

Da bi bil problem bolj otipljiv, se poslužujem nekaterih številčnih podatkov. 
Skupne materialne potrebe podjetja so znašale"v 1965. letu okoli 22 milijard 
dinarjev, od tega 84'°/o iz domačih virov, 13fl/o pa iz uvoza. Čeprav smo že v me- 
secu februarju, je dosedaj ugotovljenih šele 76 % domačega repromateriala, od 
skupno 2.4 milijarde dinarjev iz uvoza pa le ena milijarda dinarjev. Podjetje 
ni preskrbljeno predvsem s proizvodi črne metalurgije, na primer z dekapirano 
in debelo pločevino-, ter vlečenim jeklom, s proizvodi kovinske in elektroindu- 
strije (kabli itd.) ter s proizvodi gumarske industrije. Za gumarske proizvode 
so sicer pogodbe sklenjene, vendar je situacija v tej panogi splošno znana. V 
takem položaju delavski svet doslej še ni sprejel proizvodnega plana, temveč 
po internem proizvodnem programu pričakuje, da bodo izpolnjeni osnovni po- 
goji za redno proizvodnjo. Navedel bi primer Emajlirke iz Celja, ki dobavlja 
TAM vzdolžne nosilce in prečke za izdelavo šasij, brez katerih ni možna pro- 
izvodnja vozil. Vse do letošnjega leta se je Emajlirka oskrbovala s potrebnimi 
surovinami iz domačih železarn, predvsem z Jesenic. Oskrba z odpreski ver- 
jetno ne bi bila problematična, če Železarna v letošnjem letu ne bi preorientirala 
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proizvodnega programa in izločila iz proizvodnje tisto pločevino, ki jo potrebuje 
Emajlirka za izdelavo odpreskov za TAM in še nekatere druge,vrste pločevine. 
Tovariš sekretar je to označil kot specializacijo, jaz pa jo v trenutni situaciji 
označujem kot preorientacijo. V tem položaju je Emajlirka prisiljena iskati 
rešitev v uvozu, že vnaprej pa vemo, da dodeljena devizna kvota to onemogoča. 
Kakšna je situacija v TAM v tem primeru? Vzdolžnih nosilcev ima TAM ne- 
kako do marca meseca, pri enem izmed štirih tipov vozil, to je pri 4500/2, pa 
še za drugi kvartal. Medtem pa se javlja tudi že pomanjkanje drugega sestav- 
nega dela šasije, to. je prečnih nosilcev. Po marcu podjetje v glavnem ne bo 
preskrbljeno z glavnimi sestavnimi deli za izdelavo šasije, s tem pa odpade tudi 
problem ne preskrbi j enosti podjetja z gumami, saj gum ne bo na kaj montirati. 

Ker Emajlirka ni sklenila pogodb za uvoz nosilcev, je povzročila preorienta- 
cija v programu proizvodnje Železarne Jesenice za Emajlirko izredno kritično 
situacijo. 

Če hočemo najti izhod iz te situacije, ie potrebno, da se uredi preskrba 
kooperanta z deviznimi sredstvi iz lastne devizne kvote in da se reši vprašanje 
proizvodnje pločevine v tistih vrstah in količinah, ki je neobhodno potrebna 
takim proizvajalcem kot sta Emajlirka in TAM, da bi lahko zadovoljivo pre- 
skrbovala domače tržišče in izpolnila izvozni plan. Prva od nakazanih možnosti 
je neizvedljiva, kair je spoznati iz tega, da skupne potrebe po deviznih sredstvih 
v TAM znašajo za 1965. leto 2 milijona 340 000 dolarjev, od te vrednosti ima 
podjetje že na zalogi surovin za 470 000 dolarjev, dočim znašajo potrebe okoli 
1 milijon 300 000 dolarjev brez vsakih predhodnih zalog. V primerjavi s temi 
potrebami znaša avans 375 000 dolarjev, s čimer bodo lahko zagotovljene le 
najnujnejše potrebe iz uvoza in to le za matično podjetje. Ti podatki pa bi bili 
razmeroma še ugodni, če ne bi podrobnejše proučitve pokazale, da po realnih 
izračunih znašajo potrebe kooperantov po deviznih sredstvih okoli milijon do- 
larjev. Prvotne potrebe, ki so jih najavili kooperanti, so znašale 2 milijona 
200 000 dolarjev. Od tega smo odšteli 500 000 dolarjev za potrebe gumarske 
industrije, ker smatramo, da bo ta problem rešen na drug način in upoštevali 
samo 60 °/o prijavljenih potreb kooperantov po deviznih sredstvih. Iz tega izhaja 
zaključek, da pri nezadostni devizni kvoti finalist ne more kriti niti lastnih 
potreb, kaj šele potreb kooperantov. 

V problematiko deviznega samofinanciranja se trenutno ne bi mogel spu- 
ščati, ker smatram, da je o tem lažje načelno razpravljati v konkretnejši situaciji 
in v podjetju pa neprimerno težje izvajati, Seveda bi pri tem želel poudariti, da 
zaradi številnih prednosti, ki so bile danes že navedene, nisem nasprotnik de- 
viznega samofinanciranja, ki se uveljavlja, vendar se nujno postavlja vprašanje 
prekratkega roka za njegovo uvedbo, hkrati pa kriteriji ne upoštevajo vseh 
potrebnih laklorjev in potreb takih podjetij, za katere je kooperacija življenjski 
pogoj. Mislim, da bo to vprašanje treba rešiti v zelo kratkem času. 

Druga možnost rešitve tega problema je po moiem mnenju izvedljiva, 
vendar pa jo podjetja sama ne morejo rešiti v celoti. Vprašanje, ali lahko 
določene železarne s preorientacijo svoje proizvodnje zavrejo proizvodnjo pod- 
jetij drugih panog, je v tesni zvezi s tistim stališčem odbora, ki govori o jasni 
družbenoekonomski preorientaciji proizvodnje. To vprašanje postavljam ta- 
kole: če se družba odloči, da potrebuje taka motorna vozila, ki jih proizvaja 
npr. TAM, je treba zagotoviti v okviiru možnosti tudi domačo materialno bazo, 
ali pa omogočiti uvoz materiala in delov, ki jih domači proizvajalci ne proiz- 
vajajo, ali vsaj ne v zadostnih količinah. Če deviznih sredstev ni na razpolago, 
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je torej treba dati poudarek preskrbi iz domačih virov. Zato se vprašam, ali je 
pravilno in pošteno, da v taki situaciji določeni proizvajalec opusti proizvodnjo 
tistega materiala, ki je nujen za proizvodnjo nekih finalnih izdelkov, v tem 
primeru vozil? Popolnoma se strinjam s tem, da je preorientacija, oziroma 
zožitev programa in specializacija perspektivna in pozitivna rešitev za žele- 
zarno; vprašanje pa je, ali je ta specializacija ob sočasnem uveljavljanju prin- 
cipa deviznega samofinanciranja izvršena v pravem trenutku. Kako naj se pri 
tem zagotovijo potrebni proporci, kot sem jih prej navajal in kdo naj jih 
zagotavlja? Vse to so po mojem mišljenju vse preveč odprta vprašanja, ki pa 
vsekakor terjajo čim hitrejšo rešitev. 

Na koncu pa še vprašanje, ki ga le mimogrede načenjam in je v tesni zvezi 
s predmetom današnje obravnave. To je vprašanje cen, ki je več ali manj znano, 
vendar bi želel še enkrat poudariti, da je določeno usklajevanje cen nujno 
potrebno. Mislim s tem na cene električne energije, premoga itd. Usklajevanje 
oziroma zvišanje cen je različne partnerje v poslovnem sodelovanju zelo ne- 
enako prizadelo, ker posega v neizenačene pogoje gospodarjenja v različnih 
podjetjih. Zvišanje cen premoga in energije prizadene finaliste pri plafoniranih 
cenah neprimerno bolj, kot pa kooperante, ker ti lahko dvigajo cene. Težavnost 
tega problema, ki terja svojo rešitev, kaže številka, da pri 22 milijardah skupnih 
materialnih stroškov pomeni podražitev teh stroškov, preračunano na letošnji 
proizvodni plan zaenkrat okoli 800 milijonov dinarjev. Kaže se torej potreba 
po proučevanju teh problemov. In po mojem mišljenju imamo tudi zvezni urad 
za cene, ki mora skrbeti, da ne bi prišlo do takih anomalij. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš inž. Milan Gradišnik. 

Inž. Milan Gradišnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi spre- 
govoriti o sodelovanju med poslovnimi združenji in gospodarskimi' organi- 
zacijami. 

Naše podjetje »Nafta« Lendava je član poslovnega združenja podjetij za 
raziskavo, proizvodnjo, predelavo in promet nafte, naftnih derivatov in plina, 
poslovnega združenja »Nafta« iz Zagreba, poslovnega združenja »Rudis« iz 
Trbovelj, pred kratkim pa se je včlanil še v tretje poslovno združenje delovnih 
organizacij za raziskavo, proizvodnjo, predelavo in promet nafte in naftnih 
derivatov to je »Petrol-Union« iz Beograda. 

Med poslovnim združenjem »Nafta« iz Zagreba in našim podjetjem ob- 
stoja pogodba, s katero smo prenesli nekatere dejavnosti na združenje npr. 
programiranje proizvodnje, investiranje, izvoz, usluge in drugo. Po več letih 
članstva pa lahko ugotovimo, da ie bilo na omenjenih področjih storjenega 
prav malo. Posamezne gospodarske organizacije so se s temi vprašanji ukvar- 
jale same, kar pa ni izključna krivda poslovnega združenja, temveč njegovih 
članov. Naše podjetje se je kaj malo obračalo na poslovno združenje, še več, 
nekatere naloge, ki spadajo po pravilniku izključno v delokrog združenja, je 
raje reševalo samo, kot pa da bi jih zaupalo združenju. Kot ugotavljamo na 
eni strani pomanjkljivosti, lahko z druge strani poudarimo tudi koristi. Mislim 
predvsem na ekonomsko propagando, strokovno-založbeno dejavnost in ko- 
njunkturno informativno službo. 

Poslovno združenje »Nafta« izdaja dvakrat mesečno rednp vsakega 1. in 
15. v mesecu »Informativni servis«. Ta ciklostirani bilten, ki izhaja na okoli 30 
do 40 straneh, je prirejen tako, da služi tehničnim, kakor tudi drugim poslov- 
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nim ljudem. Redno nas obvešča o vseh važnejših dogodkih, dosežkih, uspehih 
in problematiki tovrstnih podjetij v Jugoslaviji. Opozarja nas pa tudi in nam 
posreduje najnovejše izsledke naftne industrije celega sveta. Na zelo dostopen 
in vsebinsko bogat način obravnava bilten aktivnost svetovnih naftnih kom- 
pani] in nam daje širok vpogled v celotno dogajanje na tem področju. Ce ima 
gospodarska organizacija po pogodbi pravico, da se poslužuje uslug poslovnega 
združenja ter postavlja zahteve, predloge, pripombe in vlaga pritožbe, in če se 
teh pravic ni v zadostni meri posluževala, je to krivda včlanjenega podjetja. 
Dejstvo je tudi, da poslovno- združenje ni kazalo dovolj zanimanja za poslo- 
vanje podjetja, za njegove težave in specifične probleme. Kot vidimo, leži kriv- 
da za razne slabosti na obeh straneh. 

Kot sem že omenil, je drugo poslovno združenje, v katerem je včlanjena 
»Nafta« Lendava, poslovno združenje »Rudis« iz Trbovelj. Dejavnost tega zdru- 
ženja so raziskave, študije, projektiranje in opremljanje kompletnih objektov 
s področja rudarstva, energetike in industrije gradbenega materiala. S sodelo- 
vanjem tega poslovnega združenja smo realizirali dosedaj že dva pomembnejša 
posla, in sicer vrtanje naftnih vrtin v Indiji v pokrajini Asan in izvoz nekaj 
vrtalnih strojev za geološke raziskave v Etiopiji. Čeprav izvajamo dela v Indiji 
zaenkrat samo z 28 visoko kvalificiranimi ljudmi, so podane vse možnosti, da se 
ta dela v bližnji prihodnosti znatno povečajo. 

S proizvodnjo metanola in z izgradnjo obrata za formalin in umetne smole 
se je pri nas razvila nova dejavnost petrokemija. Skupno programiranje proiz- 
vodnje surovin za potrebe bazične kemije in sodelovanje s kemično industrijo 
pri programu razvoja petrokemije nam je narekovalo, da smo se včlanili v po- 
slovno združenje »Petrol-Union« iz Beograda, ker se ostali dve združenji s to 
dejavnostjo ne ukvarjata. Kot vidimo, je naše podjetje včlanjeno kar v treh 
poslovnih združenjih. Čeprav je bila nekje izražena misel, da članstvo v več 
poslovnih združenjih slabi integracijske procese, moramo vseeno ugotoviti, 
vsaj v našem primeru, da je to pozitivno in to predvsem v pogledu tržišča. 
Notranje in zunanje tržišče z vrsto različnih faktorjev silita gospodarsko organi- 
zacijo, da si po najustreznejši poti odpre vrata na trg, to pa danes lahko doseže 
preko poslovnega združenja. 

Ugotovitev, da so se poslovna združenja usmerila predvsem v trgovinsko 
dejavnost, nam potrjuje sedanja praksa. Vidnejših uspehov pri pospeševanju 
proizvodnje in poslovanja preko združenj pri nas nismo dosegli in mislim, da 
tudi v drugih gospodarskih organizacijah stanje ni dosti drugačno. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Miro Benedejčič. 

Miro Benedejčič: K izvajanjem tovariša Dolinska bi želel dati ne- 
kaj pripomb in bi se glede na zaskrbljujoče stanje v zvezi s pomanjkanjem 
surovin, zlasti v industriji višje predelovalne stopnje, oziroma glede na velike 
disproporce v strukturi in obsegu potreb predelovalne industrije, želel dotak- 
niti pomanjkljivosti glede jasne orientacije proizvodnje. 

Izhajal bi iz sedanjega stanja v kovinski in elektro-industriji, kjer danes 
že ugotavljamo delne zastoje v proizvodnji in pretijo tudi zastoji v večjem 
obsegu, če se v najkrajšem času ne izvršijo trezne gospodarske rešitve. Če k 
temu priključimo še težko devizno situacijo in pomanjkanje surovinske baze 
s tcgim pojmovanjem formule »uvoz za izvoz-« celo v okviru malih, podjetniških 
kliringov, kar ne more povsod roditi pričakovanih rezultatov, je tem bolj pe- 
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reče, da najdemo takoj rešitve, ki bodo perspektivne za gospodarstvo kot celoto 
in za samo industrijo. 

V zvezi s tem je, mislim, le preveč enostavna in gospodarsko nesmotrna 
rešitev izvažati za vsako ceno tiste surovine in repromaterial, ki jih za posa- 
mezne interesente nato zopet uvažamo. Tako danes izvažamo aluminij, baker 
v blokih, železo, jeklo itd., medtem ko se kovinska in elektroindustrija borita 
s pomanjkanjem domačega materiala, kar gre v nekaterih primerih celo tako 
daječ, da morata prav takšen material uvažati. Nemalo je bilo takih primerov 
v preteklem letu, letos pa se je ta praksa še bolj uveljavila. 

Razen tega bi poudaril, da je pri oskrbovanju z devizami za uvoz surovin 
in repromateriala, ki ga domača industrija ne daje ali ne more dati, vse preveč 
neznanih kriterijev, kar omogoča neenakopraven položaj podjetij celo v isti 
stroki. Lahko bi se ob tem vprašali, če takšne metode bančnega poslovanja ne 
vplivajo tudi na strukturalne spremembe mimo odgovornih ekonomskih odlo- 
čitev. Glede teh pa je sploh čutiti precejšnjo praznino1. Kdo in s kakšno odgo- 
vornostjo naj uravnava in usmerja narodno gospodarstvo, da bi na osnovi po- 
znavanja zakonov socialistične blagovne proizvodnje dosegli zaželeno ekonom- 
sko stabilizacijo in progres? In kako uskladiti ta prizadevanja z nosilci plani- 
ranih sprememb ob upoštevanju dejstva delavskega samoupravljanja? Ne bi se 
na tem mestu spuščal v ta občutljiva razglabljanja, opozoriti pa bi želel na 
dejstvo, da v zadnjih letih nismo uspeli zagotoviti potrebne skladnosti v raz- 
voju posameznih panog in stojimo danes pred vprašanjem, kako s čim manjšo 
škodo prebroditi težave in odpraviti nekatere disproporce. Ce želimo racionalno 
gospodariti s tem, kar imamo in z možnostmi, ki jih imamo, potem moramo 
strukturne disproporce reševati z jasno proizvodno orientacijo in presoditi, kaj 
nam kaže proizvajati in s čim se lahko uspešno uveljavljamo v mednarodni de- 
litvi dela. To so odločitve,, do katerih naj bi družba zavzela jasno stališče, 
bančni mehanizem pa naj bi omogočil realizirati postavljene cilje. V praksi pa 
dopuščamo stihijo, ki jo nato z vsemi mogočimi intervencijami skušamo reše- 
vati. Ce smo določeno industrijo, ki ima relativne prednosti, s težkimi žrtvami 
zgradili, potem je treba vsekakor bolj tehtno in elastično proučiti, kako je 
treba razumeti uvoz za izvoz oziroma presoditi ali naj izvažamo surovine in 
izdelke nižje predelovalne stopnje, ali proizvode višje predelovalne stopnje. 
Morda je v sedanji situaciji upravičena postopnost, vendar je treba to vpraša- 
nje nujno temeljito proučiti in pristopiti k reševanju povsod tam, kjer je to 
upravičeno. 

Drugo vprašanje pa je, kako naj se z določenim sistemom forsira in stimu- 
lira proizvajalce višje predelovalne stopnje v še bolj intenzivno vključevanje 
v izvoz in kako naj se devizno stimulira in materialno oskrbuje tudi proizva- 
jalce nižje predelovalne stopnje, ki jim ne kaže izvajati, oziroma bi bil tak 
izvoz pri danih pogojih in možnostih nesmotem. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima 
Drago Dolinšek, republiški sekretar za industrijo. 

Drago Dolinšek: Nimam namena, da bi se spuščal v dolgo razpravo, 
čeprav so problemi zelo zapleteni in ne enostavni. Ko sem prej razpravljal, 
sem napravil dolg uvod, pa se mi zdi, da je bil še prekratek, ker me nekateri 
očitno niso razumeli. Za nov sistem se nismo odločili zato, ker nam je bil 
ljub, temveč zato, ker smo bili prisiljeni, da ga uvedemo. Omenil sem tudi, da 



18. seja 171 

smo na prvi etapi izpopolnjevanja sistema, katerega cilj je enoten devizni kurz, 
in v njem se bomo morali znajti. V tem sistemu se bo najlaže znašla surovinska 
industrija, to je rudarstvo, metalurgija, zlasti barvna in les, kar vse lahko izva- 
žamo. V tej situaciji si bo morala predelovalna industrija izbojevati tako pozi- 
cijo, da bo s svojo produktivnostjo lahko preprečila preintenziven izvoz teh 
surovin in ob istem kurzu uveljavila svojo proizvodnjo na svetovnem trgu. 
Čimprej se bomo dosledno srečali in spoprijeli s to nujnostjo, tem prej bomo kos 
takim situacijam, v katerih smo danes in se bomo prav gotovo v bližnji prihod- 
nosti še nahajali. Zaradi tega bi moderna tovarna z visoko stopnjo predelave 
prav gotovo morala gledati na vse te probleme s teh stališč. 

Usmerjanje proizvodnje, recimo Železarne Jesenice ni naloga kateregakoli 
si bodi odbora v našem sistemu samoupravljanja, ali pa družbenega plana re- 
publike, pa tudi ne nekega drugega zunanjega organa, temveč je to predvsem 
stvar kolektiva, ki mora v tem iskati svojo računico. Če pustimo Jesenice v 
takšni proizvodni strukturi, v kakršni so danes, pomeni, da ustvarjamo težjo 
situacijo v kovinsko-predelovalni industriji, ker bomo morali doma venomer 
kupovati metalurške proizvode precej dražje, kot pa na svetovnem trgu. 

Kar zadeva pripombe tovariša iz TAM, se popolnoma strinjam, da je treba 
razčiščevati in medsebojno proučevati težave. .Zaradi tega sem tudi poudaril, 
da je treba porod, ki je zelo boleč, skrbno spremljati in sproti odpravljati vse 
težave. Tudi jaz se ne strinjam s koncepcijo, ki jo je glede gum pojasnjeval 
v zvezni skupščini tov. Đuverović, vendar se stvari gibljejo v taki smeri, da 
lahko pričakujemo ugodno rešitev. TAM je na Jesenicah sklenil pogodbo z 22 % 
povečanjem količine kvalitetnejših jeseniških izdelkov, kot v 1964. letu. Ne vem 
pa, ali je Emajlirka dobila tisti material, ki ga rabi za kooperacijo s TAM. 
Če se bo Železarna preorientirala na svetovni trg, bo več deviz in bomo tudi 
lahko nekaj več izdelkov orne metalurgije uvozili s svetovnega trga. 

Predsednik Leopold Krese: Se kdo prosim? (Ne javi se nihče.) Če 
ne, dovolite, da prečitam predlog zaključka razprave. 

Razprava je ugotovila, da je na proces gospodarskega sodelovanja in zdru- 
ževanja v SR Sloveniji v preteklem obdobju vplivala vrsta subjektivnih in ob- 
jektivnih činitelj ev, ki so z različno intenzivnostjo delovali na razvoj posamez- 
nih oblik gospodarskega sodelovanja. 

Na splošno lahko ugotovimo, da se gospodarsko, zlasti pa proizvodno sode- 
lovanje ni razvijalo v taki meri, kot ga narekuje razvoj proizvajalnih sil v 
našem gospodarstvu. Ta zahteva odločne spremembe na področju proizvodnje, 
ki naj bi bila organizirana na osnovi modernih tehnoloških in ekonomskih načel 
in vse bolj usmerjena na specializacijo in široko delitev dela. 

To dejstvo nam vse bolj narekuje, da stalno spremljamo dogajanja na pod- 
ročju gospodarskega sodelovanja in da z večjo doslednostjo proučujemo mož- 
nosti in oblike takega sodelovanja, ki bo prvenstveno usmerjeno na področje 
proizvodnje in bo bistveno spremenilo proizvodni proces ter dvignilo produk- 
tivnost dela. Dalje je treba razvijati vse dosedanje oblike, ki so pozitivno 
delovale na gospodarski razvoj in omogočile tudi novim oblikam, ki bi jih kon- 
kretne potrebe narekovale, da se uspešno uveljavijo. Gospodarskim organizaci- 
jam, ki niso bile vedno nosilec in pobudnik gospodarskega sodelovanja in zdru- 
ževanja, naj se prepusti, da same odločajo o potrebi in načinu sodelovanja. 
Same naj izbirajo oblike, ki jim ustrezajo. Kooperacija je gospodarska nujnost, 
ki jo narekuje višji razvoj proizvajalnih sil, ne more pa biti rezultat neeko- 



172 Gospodarski zbor 

nomskih kombinacij, ali aktivističnih in političnih akcij. Zunanje vplive, ki so 
često delovali v smeri združevanja najrazličnejših dejavnosti, je treba zame- 
njati z ekonomsko utemeljenimi interesi gospodarstva samega. 

Da bi pospešili proces gospodarskega sodelovanja in združevanja in zagoto- 
vili hitrejši in skladnejši razvoj modernejših oblik gospodarskih organizacij, 
je predvsem treba: 

— zagotoviti jasno družbenoekonomsko orientacijo proizvodnje, ki naj 
bi temeljila na širokih in skrbno izdelanih analizah proizvodnih programov, 
ki morajo upoštevati predvsem moderne tehnološke postopke in pogoje za 
optimalni obseg kapacitet in proizvodnje, iz katerih bi bile izločene teritorialne 
ovire, in kjer bi proizvodnja delovala na osnovi objektivnih ekonomskih zako- 
nitosti. Osnovni proporci takega razvoja morajo biti podani z družbenimi plani; 

— dalje razvijati ekonomski sistem, ki bo zagotavljal gospodarskim orga- 
nizacijam enake osnovne ekonomske pogoje za gospodarjenje, tako da bo nagra- 
jeno boljše delo. Tu mislimo predvsem na stabilizacijo odnosov na tržišču in na 
uveljavitev ekonomskih zakonov blagovne proizvodnje v pogojih socialističnega 
družbenega razvoja, kar bo bolje vzpostavljalo cene na ekonomski osnovi; 

— zagotoviti razširjeno reprodukcijo predvsem v okviru podjetij in njiho- 
vih združenj oziroma v povezavi s poslovnimi bankami glede kreditov, kjer 
naj bi združena sredstva gospodarskih organizacij skupno z bančnimi sredstvi 
omogočila racionalnejše kreditiranje; 

— na osnovi predvidenih sprememb bančno-kreditnega sistema je treba 
čimprej realizirati kvalitetno nove poslovne odnose med bankami in podjetji 
na povsem enakopravnih, osnovah, kar bo prav tako veliko pripomoglo k vse- 
binskemu učinku poslovnega združevanja; 

— hitreje odpravljati neustrezne ekonomske instrumente, kot so prometni 
davek v proizvodnji, neekonomska amortizacija itd. in jih prilagajati novim 
potrebam gospodarstva; 

— sistem delitve dohodka je treba čimprej prilagoditi poslovnemu sodelo- 
vanju in združevanju, tako da bi se tudi v novih oblikah razvilo in dosledno 
uveljavilo načelo delitve po delu v celotni delovni organizaciji in posameznih 
njenih enotah; 

— omogočiti gospodarskim organizacijam, da s svojimi dinarskimi in de- 
viznimi sredstvi, ki so osnova za razvoj proizvodnje, prosto razpolagajo in da 
jih lahko prelivajo med poslovno povezanimi enotami na podlagi pogodb zaradi 
uresničevanja skupnih nalog; 

— izpopolniti zunanjetrgovinski sistem in čimprej preiti na devizno samo- 
financiranje, ki edino zagotavlja zadostno ekonomsko spodbudo za izvoz, kar 
bo omogočilo podjetjem, da bodo lahko razpolagala s potrebnimi deviznimi 
sredstvi; 

— proučiti vprašanje mednarodnega sodelovanja in zagotoviti materialno 
osnovo. Posebno skrb je treba posvetiti ustanavljanju večjega števila • naših 
predstavništev in zastopstev v inozemstvu, kot je to bilo doslej; 

— omogočiti in zagotoviti samoupravnim organom v delovnih organiza- 
cijah, da bodo postali glavni iniciator in pospeševalci integracijskih procesov, 
katerih cilj mora biti predvsem modernizacija proizvodnje, smotrno uporablja- 
nje sedanjih in prihodnjih kapacitet, zmanjšanje proizvodnih stroškov, večja 
stabilizacija, standardizacija in tipizacija, razširitev in zboljšanje asortimenta 
ter kvalitete proizvodov; 
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— izločiti zunanje vplive, ki preprečujejo ekonomsko utemeljeno sodelo- 
vanje v gospodarstvu na širši teritorialni in meddržavni osnovi; 

— pri procesu poslovnega združevanja naj deluje gospodarska zbornica kot 
pobudnik in svetovalec; v ta namen naj stalno spremlja in proučuje rezultate 
na področju sodelovanja ter skupaj z znanstveno-raziskovalnimi institucijami 
pospeši napredek in razvoj gospodarstva. 

Zeli kdo razpravljati o teh zaključkih? 

Riko Jerman (govori iz klopi): Hotel bi, da bi spregovorili še enkrat 
o deviznem samofinanciranju. 

Predsednik Leopold Krese: Jaz mislim in tudi nobeden od disku- 
tantov ne smatra, da sedanji sistem, ki ga uvajamo, pomeni devizno samofinan- 
ciranje. To je šele prehod, čeprav po mojem zelo slab, vendar mogoče edino 
mogoč. Devizno samofinanciranje bo pomenilo, da bo podjetje od ustvarjenih 
deviz odvajalo določen del družbi, ostalo pa ostane njemu za samostojno raz- 
polaganje s tem, da je samo podjetje odgovorno za uvoz reprodukcijskega ma- 
teriala. V tej situaciji bi bilo samofinanciranje v naslednji stopnji edina mož- 
nost, da se ustvarja presežek deviz. Zato ne vidim druge možnosti, kot da tista 
podjetja, ki imajo možnosti, predvsem stimuliramo za ustvarjanje presežka 
deviz, kar bo omogočalo tudi normalno bančno poslovanje. 

Tedaj bi se ta odstavek glasil takole: »Izpopolniti zunanjetrgovinski si- 
stem in čimprej preiti na devizno samofinanciranje, ki v tej situaciji zagotavlja 
večjo spodbudo «a izvoz ter bo omogočilo podjetjem, da bodo lahko razpola- 
gala s potrebnimi deviznimi sredstvi.« Mislim, da je namen samofinanciranja 
v tem, da daje boljše možnosti tistim, ki imajo možnost vključitve v mednarod- 
no delitev dela. Ta sistem bo najbrž ostal v veljavi tudi v bodoče. 

Prosim, kdo še želi razpravljati? Prosim tovariš Heller izvoli popraviti for- 
mulacijo, če je kaj narobe. 

K formulaciji zaključka o deviznem samofinanciranju je tovariš Heller dal 
pripombo, da devizno samofinanciranje ni edina pot za reševanje devizne 
situacije. Tovariš Riko Jerman je potem razložil, da to, kar je danes, ni devizno 
samofinanciranje, ampak je dejansko vezanje uvoza z izvozom, ter je samofinan- 
ciranje potem šele naslednji status. 

Po tej razpravi dajem popravljeno formulacijo zaključkov na glasovanje. 
Kdor je za korigiran predlog, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec.) Ugotavljam, da 
je predlog sprejet. 

Drago Dolinšek: Tovariš predsednik, predlagam, da bi ta problem 
bolj temeljito kot glavno točko dnevnega reda obravnavali na eni izmed pri- 
hodnjih sej Gospodarskega zbora. 

Predsednik Leopold Krese: V redu, mislim, da to lahko sprejmemo. 
Zeli še kdo razpravljati? (Nihče.) 

Zaključujem današnjo sejo. 

(Seja je bila zaključena ob 19.15.) 
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19. seja 

(18. februarja 1965) 

Predsedoval: Leopold Krese, predsednik 
Gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Leopold Krese: Tovarišice in tovariši poslanci! Priče- 
njam 19. sejo Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: inž. Jože Valentinčič, Helena Peček, 
Elka Grilc, Zora Šoba, Danica Vilčnik in Ivan Umnik. Ugotavljam, da je zbor 
sklepčen in da lahko pričnemo z delom. 

Izvršni svet je poslal Skupščini v obravnavo predlog družbenega plana 
SR Slovenije za leto 1965 in predloge nekaterih zakonov, ki ste jih prejeli in o 
katerih je naš odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov že raz- 
pravljal. 

Na 18. seji našega zbora je poslanec inž. Ciril Žmahar postavil vprašanje 
Izvršnemu svetu glede sredstev za financiranje strokovne službe selekcije živine 
in kontrole v živinorejski proizvodnji. 

Glede na vse to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 18. seje Gospodarskega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu družbenega plana SR Slovenije za 

leto 1965; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o posojilu republike za zago- 

tovitev sredstev za ureditev obveznosti, nastalih z odpravo prispevka v druž- 
bene investicijske sklade; 

4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o oblikovanju in uporabi 
sredstev za investicije v gospodarstvu; 

5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o uvedbi in stopnjah re- 
publiških prispevkov, davkov in taks; 

6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o oprostitvi prispevka iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja delavcev v organizacijah jugoslovan- 
skih železnic; 

7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva; 

8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o vodnem skladu SR Slovenije; 

9. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o načinu gospodarjenja in razpolaganja s skupnimi rezervami go- 
spodarskih organizacij; 
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10. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o cestnem skladu SR 
Slovenije; 

11. obravnava in sklepanje o programu dela Gospodarskega zbora za prvo 
polletje 1965 in 

12. poslanska vprašanja. 
Ali se strinjate s predlaganim dnevnim redom. (Poslanci se strinjajo.) Ima 

kdo kako pripombo? (Ne.) Smatram, da je predlog dnevnega reda sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 18. seje zbora ste 
prejeli skupaj z vabilom. Ima morda kdo kako pripombo k zapisniku? (Ne javi 
se nihče.) Če ne, potem menim, da je zapisnik sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo> in 
sklepanje o predlogu družbenega plana SR Slovenije za leto 1965. 

Predlog družbenega plana ste prejeli. O njem sta že razpravljala Prosvetno- 
kultumi zbor in Socialno-zdravstveni zbor in dala svoji mnenji, ki sta raz- 
množeni in jih imate pred seboj. Predlagam, da zaradi poenostavitve poslu- 
šamo obrazložitev družbenega plana in drugih zakonskih predlogov, ki so ve- 
zani na družbeni plan, na skupni seji z Republiškim zborom. 

Ali se zbor strinja s tem predlogom. (Poslanci se strinjajo.) Če ni nobenih 
pripomb, smatram, da je predlog sprejet. Vabim vas, da se takoj udeležite 
skupne seje, ki bo v veliki dvorani. Po končani obrazložitvi se bo seja našega 
zbora zopet nadaljevala v teh prostorih. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala ob 11.25.) 

Predsednik Leopold Krese: Nadaljujemo sejo. Na skupni seji z Re- 
publiškim zborom smo slišali obrazložitve predstavnikov Izvršnega sveta k pred- 
logu družbenega plana in k predloženim zakonom. Seje našega zbora se udele- 
žuje kot predstavnik Izvršnega sveta direktor Zavoda SRS za gospodarsko 
planiranje tovariš Jože Zakonjšek, ki bo tudi sodeloval v razpravi. Poročilo 
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora ter zako- 
nodajno-pravne komisije je bilo poslano vnaprej. Na tej osnovi pričenjam raz- 
pravo o predlogu družbenega plana in o predloženih zakonih. Prosim, da se 
poslanci prijavijo k razpravi pismeno. Najprej dajem besedo predsedniku od- 
bora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora Milanu 
Spolarju. 

Milan Spolar: Tovarišice in tovariši poslanci! Spet smo pred obrav- 
navo in sprejemanjem družbenega plana Socialistične republike Slovenije in 
spet je za nami zelo težko in naporno leto,, polno problemov in težav, vendar 
smo ga zaključili s pomembnimi dosežki, tako v pogledu nadaljnjega porasta 
na področju proizvodnje in družbenih služb, kot v pogledu izpopolnjevanja 
gospodarskega sistema. 

Tudi 1964. leto je značilno po visokem porastu proizvodnje. Družbeni bruto 
proizvod je narastel za 13,1 "/a, narodni dohodek pa za 15,4 °/o. Doseženi so bili 
znatni kvalitetni premiki v industrijski proizvodnji, kjer se je zlasti izboljšala 
kvaliteta izdelkov črne metalurgije, tekstilne, usnjarske in čevljarske industrije. 
V kmetijstvu je značilen premik glede normalizacije staleža živine. Kmetijska 
proizvodnja je dosegla v 1964. letu za okoli 7'°/o večji obseg kot v prejšnjem 
letu. Tudi družbene službe so napredovale tako v pogledu razpoložljivih sred- 
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stev, kot v pogledu kvalitete njihovih storitev. Prav tako je zabeležen znaten 
porast osebne potrošnje, ki se je spričo hitre rasti proizvodnje in vsestranskega 
prizadevanja za odpravo nizkih osebnih dohodkov povečala za okoli 21%. Na 
izboljšanje materialnega položaja delovnih organizacij so znatno vplivali ukrepi 
v smeri izpopolnjevanja gospodarskega sistema, kot npr. ukinitev prispevka 
od izrednega dohodka in prispevkov družbenim investicijskim skladom, opro- 
stitev nekaterih gospodarskih panog plačevanja prispevka iz dohodka in spre- 
membe nekaterih cen na področju kmetijstva, rudarstva, metalurgije in elektro- 
energije. 

Vse to in pa tudi nove izboljšave in izpopolnitve gospodarskega sistema, 
ki se predvidevajo za 1965. leto kot npr. odprava splošnega prometnega davka" 
v proizvodnji, nadaljnje oprostitve prispevka od dohodka, podaljšanje odpla- 
čilnih rokov za kredite manj aktivnim gospodarskim panogam, bo ugodno vpli- 
valo na nadaljnje povečanje dohodka gospodarskih organizacij ter s tem v zvezi 
na povečanje skladov, osebnih dohodkov in posredno tudi na izboljšanje polo- 
žaja družbenih služb. 

Kljub doseženim uspehom želim vendarle opozoriti na nekatere poglavitne 
probleme, ki so spremljali razvoj gospodarstva v 1964. letu in ki jih tudi v pri- 
hodnje ne bomo mogli hitro odpraviti. Smatram namreč, da je zelo pomembno; 
da pri spremljanju doseženih rezultatov ugotovimo z ene strani pogoje, ki so 
omogočili tak vzpon gospodarskega in družbenega razvoja, z druge strani pa 
pomanjkljivosti, ki so zavirale še hitrejši in ugodnejši razvoj in ki jih je treba 
brezpogojno odpraviti, če hočemo omogočiti nadaljnji ugoden razvoj gospo- 
darstva. 

Zelo značilna je ugotovitev predloga družbenega plana, pa tudi naših več- 
kratnih razprav, da je bilo gospodarjenje v 1964. letu še vedno zelo eksten- 
zivno in da so vse oblike potrošnje znatno prekoračevale proizvodnjo. Velik 
porast proizvodnje, predvsem industrijske, je bil dosežen vse preveč na osnovi 
večjih vlaganj v proizvodnjo, tako materialnih sredstev kot delovne sile, ter 
vse premalo na osnovi povečane produktivnosti dela, izboljšanje organizacije 
in tehnologije dela, racionalnejše uporabe surovin in reprodukcijskega mate- 
riala ter bolj smotrne delitve dela. Prav tako so bila tudi investicijska vlaganja 
v proizvodnjo oziroma v razširitev proizvodnih kapacitet pogosto nesmotrna 
in niso upoštevala v zadostni meri možnosti kooperacije in specializacije ozi- 
roma razpoložljivih materialnih in energetskih osnov. Taka usmerjenost pro- 
izvodnje je povzročala na trgu in v proizvodnji sami nevzdržno situacijo, ki 
se je javljala v obliki pomanjkanja surovin in reprodukcijskega materiala, 
strokovne delovne sile in energije, z druge strani pa je ustvarjala neupravičeno 
konjunkturo na področju proizvodnje kritičnega materiala in gradbenih sto- 
ritev, kar je imelo za posledico preveliko orientacijo proizvajalcev na domači 
trg in neupravičeno zvišanje cen. 

V razpravah je bilo posebej poudarjeno, da je eden od poglavitnih vzrokov 
za taka neskladja prav prekomerna in pogosto nesmotrna investicijska potroš- 
nja v 1964. letu. Zato' sta odbora pozitivno ocenila prizadevanja, ki so bila že 
lani storjena za zmanjšanje investicijske potrošnje in sta mnenja, da bi ukrepi 
za zagotovitev discipline in smotrnosti pri investicijski politiki morali biti v bo- 
doče strožji n učinkovitejši. K pomanjkanju surovin in reprodukcijskega mate- 
riala je mnogo prispevala tudi neracionalna poraba materialov v proizvodnji, 
tako v pogledu izbire proizvodov kot glede udeležbe proizvodnega dela in iz- 
koristka v procesu proizvodnje. 
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Mislim, da ne bo odveč, če se tudi ob tej priliki spomnimo na mnoge pri- 
mere dokaj neekonomične uporabe materiala, da je na primer zaradi pomanj- 
kanja surovega svinca proizvajalec kupoval in pretapljal surovi svinec in svin- 
čene cevi, da se je podobno počelo z bakrenimi valjanimi proizvodi, s cinkovo 
pločevino itd.; ali pa, da so proizvajalci segali na trgu po kvalitetnejšem ma- 
terialu kot so ga rabili za proizvodnjo s tem, da so na primer ugrajevali v funk- 
cionalno nezahtevne jeklene konstrukcije dražjo kotlovsko pločevino, ker se je 
ta lažje dobila, ne glede na ceno te pločevine in ne glede na stroške proizvodnje, 
temveč samo z namenom, da so omogočili proizvodnjo. 

K tej situaciji je mnogo prispeval neustrezen način usmerjanja in vključe- 
vanja proizvodnje v mednarodno blagovno menjavo ter s tem v zvezi neustre- 
zen način dodeljevanja deviznih sredstev za potrebe uvoza. Mislim, da je bila 
zelo pravilna ugotovitev zborov, da je bila naša dosedanja izvozna politika 
odvisna od prepričevanja in nagovarjanja proizvajalcev k povečanju izvoza, 
namesto da bi z ustreznimi instrumenti stimulirala proizvajalce k izvozu na 
osnovi ekonomskih izračunov oziroma zaradi nujne potrebe po ustvarjanju 
vsaj tistih deviznih sredstev, ki jih rabijo za uvoz materiala. 

Predlog družbenega plana ima prav glede na ugotovljene pomanjkljivosti 
dosedanjega družbeno gospodarskega razvoja pomembno mobilizacijsko vlogo 
v odnosu na občine in delovne organizacije in je usmerjen predvsem k nadalj- 
njemu razvoju na osnovi povečane produktivnosti dela, boljšega in bolj eko- 
nomičnega gospodarjenja, razpoložljivimi materialnimi sredstvi ter uspešnej- 
šega vključevanja v mednarodno delitev dela. Teži k umiritvi odnosov v gospo- 
darstvu, k ustreznemu izpopolnjevanju gospodarskega sistema ter k ustvarjanju 
močnejše energetske in surovinske osnove v gospodarstvu. V procesu izpopol- 
njevanja gospodarskega sistema morajo tudi gospodarske organizacije težiti 
k temu, da koristijo sistemske pridobitve za to, da bodo njihovi ekonomski 
dosežki čim večji, kar edino lahko poveča njihovo materialno osnovo. Pri sta- 
bilizaciji odnosov med gospodarskimi panogami se mora čimbolj dosledno uve- 
ljaviti ustavno načelo delitve po delu, ki bo v skladu z ekonomičnostjo in ren- 
tabilnostjo njihovega poslovanja. Pri določanju proporcev v delitvi med pod- 
jetjem in družbo je treba zagotoviti potrebno stimulacijo, tako da bodo pod- 
jetjem ostala potrebna sredstva za njihov nadaljnji razvoj. Le na ta način bodo 
delovni kolektivi vložili maksimalne napore za čim boljše ekonomske rezultate, 
to pa bo omogočilo tudi ugodnejši razvoj družbenih služb in večjo osebno po- 
trošnjo. Zaskrbljujoča je ugotovitev predloga družbenega plana o nezadostnih 
materialnih in energetskih osnovah za proizvodnjo v 1965. letu. 

Takšna materialna situacija je že privedla nekatere proizvajalce v zelo ne- 
ugoden položaj in celo do tega, da so morali začasno prenehati z obratovanjem. 
To brez dvoma predstavlja izgube v izkoriščanju kapacitet in bo imelo določen 
negativen vpliv na končne rezultate podjetja in celotnega gospodarstva. Racio- 
nalno izrabo proizvodnih kapacitet bo pomanjkanje energije omejevala zlasti 
v tistih panogah gospodarstva, kjer je energija osnovni pogoj tehnološkega 
postopka, kot npr. v črni in barvni metalurgiji, kemični industriji itd. Ce upo- 
števamo, da predelovalni industriji primanjkuje surovin prav iz teh področij, 
je navedena situacija toliko bolj resna. Tak položaj terja, da se delovne orga- 
nizacije usmerjajo predvsem na proizvodnjo, ki omogoča čim racionalnejšo 
porabo energije, surovin in elektromateriala in čim viši o stopnjo predelave. 
Zato tudi družbeni plan poudarja skrajno varčevanje z materialnimi sredstvi 
kot pomembno komponento za izpolnitev zastavljenih ciljev, ker smatra, da so 

12 



178 Gospodarski zbor 

v delovnih organizacijah pri izkoriščanju materialnih sredstev še vedno velike 
rezerve. 

Ko govorimo o varčevanju, ki lahko znatno prispeva k stabilizaciji odnosov 
na tržišču, potem moramo reči, da gre za varčevanje na vseh področjih. Varče- 
vanje je tudi večja smotrnost pri odločanju o investicijskih naložbah, kakor 
tudi pri izvajanju investicijskih del, kjer tudi investitor in ne samo izvajalec 
skrbi za čim racionalnejšo uporabo gradbenega materiala in ostale opreme. Gre 
tudi za varčevanje v organih uprave, v komunah, v republiki in v zvezi glede 
njihovih funkcionalnih izdatkov. Zlasti pa je na vseh področjih in nivojih po- 
membno varčevanje z deviznimi sredstvi. Omejevanje deviznega varčevanja 
zgolj na gospodarsko področje, ki lahko tudi na škodo obsega in kvalitete 
proizvodnje ter s tem tudi na škodo ustvarjanja večjega priliva deviz nikakor 
ne more biti edini uspešen ukrep. 

Predlog plana temelji tudi na pridobitvah dosežene stopnje razvoja gospo- 
darskega sistema in na osnovni postavki, da se bo ta kvalitetno še nadalje 
izpopolnjeval. Tu pa ne gre samo za sistem delitve med podjetjem in družbo, 
torej za ustvarjanje pogojev, da se bo glede na doseženi, še bolj pa na predvi- 
deni razvoj okrepila materialna podlaga delovnih organizacij in družbeno-poli- 
-tičnih skupnosti ter povečala osebna potrošnja oziroma pospešeno dvigala živ- 
ljenjska raven občanov, temveč tudi, in morda prvenstveno, za odpravljanje 
disparitet v cenah in za usklajevanje odnosov med gospodarskimi panogami 
ter za odpravljanje ostankov administrativnega urejanja odnosov v gospo- 
darstvu. 

V razpravi so člani odborov poudarili, da izpopolnjevanje gospodarskega 
sistema zaostaja za potrebami gospodarstva in družbenih služb in da marsikje 
administrativno poseganje v te odnose ovira gospodarski razvoj. Posebno kri- 
tično je razprava ocenjevala zunanjetrgovinski in devizni sistem ter distributivni 
način razporejanja deviznih sredstev za uvoz surovin. Pomanjkanje surovin 
na domačem trgu in težnje po čimpopolnejši izrabi kapacitet bo zahtevalo 
ustrezno rešitev materialne situacij iz uvoza. To pa razumljivo zahteva od na- 
šega gospodarstva močnejšo usmerjenost na zunanji trg, ker le na ta način si 
bomo pridobili za uvoz potrebna plačilna sredstva. Gozdarske organizacije so si 
doslej premalo prizadevale za večji uvoz in so gojile zelo kratkovidno prodajno 
politiko do trenutno dokaj hvaležnega domačega trga, zaradi česar je bila pla- 
čilna bilanca že lani v močnem zaostanku za potrebami gospodarstva. To v pro- 
izvodnji povzroča slabe startne pozicije za izpolnjevanje letošnjih nalog. K temu 
pa je znatno prispeval še neurejen in nestimulativno zunanjetrgovinski in 
devizni sistem, ki se kljub obširnemu razpravljanju in mnogim dobrim pogojem 
tudi za 1965. leto ni bistveno izpopolnil. Napovedano devizno samofinanciranje, 
ki n^j bi v bistvu pomenilo določitev razmerij pri delitvi z izvozom ustvarjenih 
deviz med delovnimi organizacijami in družbo, se je izrodilo v sklepanje pogodb 
med banko in delovno organizacijo, ki sloni še vedno na dodeljevanju deviz 
brez stimulativnih kriterijev in je odvisno le od doslej doseženega razmerja med 
uvozom in izvozom ne glede na to, kakšno je bilo to razmerje, oziroma kako 
veliki so bili napori za izvoz. Dosledno izveden sistem deviznega samofinan- 
ciranja mora sloneti na delitvi deviz med delovno organizacijo, ki devize 
ustvarja in družbo, ne pa na administrativnem dodeljevanju deviznih sredstev. 
Tak sistem mora podjetju vnaprej zagotoviti določen delež deviznih sredstev od 
ustvarjenega izvoza, ki bodo predstavljali devizni dohodek podjetja in tudi 
zadostno stimulacijo' za izvozna prizadevanja in vključevanje v zahtevnejšo 
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mednarodno delitev dela. V taki situaciji se bodo delovne organizacije spričo 
konkurence na zunanjem trgu vedno bolj usmerjale k intenzivnejši proizvodnji, 
racionalnejši porabi surovin in reprodukcijskega materala, smotrni delitvi dela 
in k izpopolnjevanju proizvodnih kapacitet na osnovi kooperacije. Povečala pa 
se bo tudi skrb za strokovno izpopolnjevanje kadrov in njihovo smotrno zapo- 
slovanje. 

Pri vsem tem moramo ugotoviti, da je bilo o nakazani problematiki že lani 
veliko razprav in tudi mnogo predlogov za rešitve, da pa vsa ta prizadevanja 
niso bila najbolje izkoriščena. Pogosto so se dobre odločitve in koristni predpisi 
skušali zagbiti, zasledujoč pri tem ozke partikularistične interese. Ker pa je tako 
ravnanje povzročalo težave in škodo vsej skupnosti, je treba v prihodnje za- 
ostriti disciplino pri izvajanju investicijske poli tke na vseh nivojih in posvetiti 
največjo skrb varčevanju z materialnimi in energetskimi viri, smotrno izkoristiti 
sistemske spremembe in v kar največji meri uporabiti mobilizacijsko vlogo druž- 
benega plana za nadaljnji pospešeni razvoj družbeno-političnih skupnosti in 
delovnih organizacij s področja gospodarstva in družbenih služb. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Ko ste prejeli prečiščeno besedilo družbe- 
nega plana, ste ugotovili, da si je glede določenih delov besedila predstavnik 
Izvršnega sveta pridržal pravico, da se o njih izjavi do seje zborov, razen tega 
sta o predlogu družbenega plana razpravljala Socialno-zdravstveni zbor na seji 
dne 12.. februarja in Prosvetno-kulturni zbor na seji dne 16. februarja in dala 
svoja mnenja in predloge. Zato sta odbor za družbeni plan in finance Republi- 
škega zbora in pristojni odbor Gospodarskega zbora nadaljevala sejo dne 17. fe- 
bruarja in obravnavala stališča Izvršnega sveta in obeh zborov. Dodatno k temu 
sta sprejela še nekatere predloge za spremembe in dopolnitve k prečiščenemu 
besedilu. Predstavnik Izvršnega sveta je v ekspozeju na današnji seji obrazložil 
stališče Izvršnega sveta o prečiščenem besedilu zadnjega odstavka 29. točke. 

Predlog Izvršnega sveta, naj se črta besedilo: »ustrezno znižati prispevek 
za družbene sklade za šolstvo«, sta odbora sprejela, ker je ukinitev prispevkov 
v družbene sklade predvidena z zakonom. 

Besedilo v alineah k 55. točki je Izvršni svet sprejel. Glede besedila 4. od- 
stavka 55. točke pa Izvršni svet predlaga, naj bi se glasilo: »Pri odobravanju 
kreditov investitorjem, ki izpolnjujejo navedene pogoje, bo banka dajala pred- 
nost tistim, ki zagotavljajo večjo udeležbo«. Odbora se strinjata s predlaganim 
besedilom, ker takšen način financiranja zagotavlja najuspešnejšo mobilizacijo 
sredstev in njihovo združevanje za hitrejše reševanje problemov šolskega pro- 
stora. 

Mnenje Socialno-zdravstvenega zbora k predlogu družbenega plana je bilo 
razmnoženo in ga imate pred seboj. Dodatek k drugemu odstavku 44. točke od- 
bora nista prejela, ker sta bila mnenja, da je določanje kreditnih pogojev v pri- 
stojnosti poslovnih bank, ki so dolžne gospodariti z bančnimi sredstvi po poslov- 
nih načelih in zato čimbolj racionalno vlagati ta sredstva. 

Spremembo besedila 2. odstavka v zadnjem odstavku 45. točke odbora nista 
sprejela, ker sta smatrala, da je formiranje cen za zdravstvene storitve, ki bodo 
vsebovale tudi sredstva za razširjeno reprodukcijo, dolgoročnejša naloga, od- 
visna od ustreznih analiz in jo ne moremo opraviti v enem letu. 

Odbora sta deloma sprejela predlog za spremembo drugega odstavka 49. 
točke, ki naj se nadomesti z besedilom: »skupne stopnje prispevkov socialnega 
zavarovanja naj bi se v 1965. letu ne povečale«. Odbora menita, da ostali del 
predlaganega besedila obravnavajo predpisi o socialnem zavarovanju. 

12* 



180 Gospodarski zbor 

Glede predlogov Prosvetno-kulturnega zbora, ki ste jih prav tako prejeli, 
sta odbora sprejela dopolnitve k 5. odstavku 45. točke in popravek v peti vrsti 
istega odstavka te točke. Nista pa sprejela predloga, naj se besedilo 45. točke 
razdeli na dve točki, ker so značilnosti posameznih družbenih služb tudi po 
sedanji razvrstitvi dovolj začrtane, pri tem pa je poudarjena tudi njihova med- 
sebojna povezanost. Prav tako odbora nista sprejela predloga, naj se v petem 
odstavku 55. točke spremeni v zadnji vrsti beseda »daljši« v »krajši«, ker sta 
bila mnenja, da je treba glede na velike potrebe in sorazmerno majhna sredstva 
zagotoviti njihovo čimhitrejšo obračanje. 

Odbora sta na seji sprejela dopolnitev besedila v zadnjem stavku zadnjega 
odstavka 28. točke, da se za besedama »takšna usmeritev« doda: »in gradnjo 
stanovanj za tržišče, ki v največji meri omogoča industrializacijo stanovanjske 
graditve«. V planu je treba dati večji poudarek kreditiranju gradnje stanovanj 
za tržišče, ki dejansko predstavlja začetek industrializacije stanovanjske gra- 
ditve in s tem omogoča bolj ekonomično proizvodnjo in pocenitev na tem 
področju. 

V zvezi s spremenjenim besedilom 4. odstavka 55. točke, ki ga je predlagal. 
Izvršni svet, odbora predlagata, da se v četrti vrsti 3. odstavka te točke črta 
beseda »praviloma«. 

Končno sta odbora sprejela tudi predlog, naj se v prvem odstavku 55. točke 
nadomesti 3. odstavek z besedilom: »Zato se morajo družbeno-politične skup- 
nosti pri predpisovanju prispevkov in davkov vključiti v politiko stabilizacije 
in ob največjem možnem varčevanju s proračunskimi sredstvi zagotoviti, da 
prispevek od osebnega dohodka iz delovnega razmerja za pokrivanje prora- 
čunskih potreb zveze, republike in občin skupno ne bi prekoračil stopnje 17,5 °/o, 
ki je meja, preko katere bi nadaljnja obremenitev osebnih dohodkov s tem 
prispevkom ovirala razvoj gospodarstva in onemogočila predvideno rast živ- 
ljenjskega standarda in hitrejši razvoj družbenih služb«. 

Odbora sta namreč smatrala, da je prav, če plan jasneje izrazi maksimalno 
stopnjo obremenitve delovnih organizacij s področja gospodarstva in družbenih 
služb. S tem sta želela podpreti težnje plana, da se okrepi materialna osnova 
delovnih organizacij. 

Dopolnitve in spremembe k predlogu družbenega plana so razmnožene in 
ste jih prejeli. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov predlaga Gospodar- 
skemu zboru, da sprejme predlog družbenega plana Socialistične republike 
Slovenije za 1965. leto z navedenimi spremembami. 

Predsednik Leopold Krese: Preden dam besedo nadaljnjemu disku- 
tantu, moram vprašati predstavnika Izvršnega sveta tovariša Zakonjška, če 
Izvršni svet soglaša z navedenimi popravki družbenega plana v točki 28., 45., 49. 
in 55? (Soglaša.) Potem so ti popravki usklajeni. Dajem besedo tovarišu inž. 
Francu Miheliču. 

Inž. Franc Mihelič: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da se 
dotaknem tistega dela družbenega plana za 1965. leto, ki zadeva zunanjetrgo- 
vinsko menjavo. 

Vse kaže, da intencije družbenega plaia SR Slovenije za 1964. leto niso bile 
zadostna osnova za realizacijo nalog na področju zunanjetrgovinske menjave, 
ker so prehitevale našo vsakdanjo prakso in osnove ekonomskega sistema. Dokaz 
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temu je v 1964. letu realiziranih 45,7 milijarde izvoženih deviznih dinarjev, kar 
je v primerjavi s predvidenim 17lo/o porastom nasproti 1963. letu odločno pre- 
malo. Ce ta znesek izvoženih deviznih dinarjev primerjamo z republiškim do- 
sežkom uvoza, to je okoli 61,8 milijarde, kar pa analiza problemov in ciljev druž- 
benega razvoja SR Slovenije v 1965. letu ne prikazuje, lahko' ugotovimo, da je 
deficit v višini 15,3 milijarde nenormalno visok in da tudi nekatere objektivne 
okolnosti ne morejo opravičiti relativno slabših rezultatov od jugoslovanskega 
povprečja. 

Podatek republiške filiale Jugobanke o 12 milijonih dinarjev neviziranih 
nalogov ni samo zastrašujoč, temveč je obenem tudi odraz nekaterih slabosti 
ekonomskega sistema na področju zunanjetrgovinske menjave in tudi odraz ne- 
pripravljenosti in slabosti proizvajalcev, ki so preprečevale njihovo normalnejše 
vključevanje v pogoje mednarodne delitve dela. Vsekakor je tudi dejstvo, da 
smo bili v industriji delno celo stimulirani za negativne dosežke. Uvažali smo 
z velikim apetitom kvalitetni in ceneni zahodni repromaterial in ga kljub ca- 
rinskim in ostalim obremenitvam vgrajevali v finalne proizvode, katere pa smo 
raje ponujali domačemu, na nekvaliteto in visoke cene navajenemu trgu ozi- 
roma potrošniku. Če pa smo že izvažali, smo bili zaradi posebnih razmer in 
pogojev zelo pogosto orientirani na Vzhod, oziroma smo se pri dobavah na Zahod 
vsakokrat zavzemali za drugačne disparitetne obračune ter se ob večjih zaslugah 
sklicevali na še toliko večje pravice. 

To uvodno ostro oceno sem dal iz več razlogov in ne nazadnje zaradi dej- 
stva, da sem oziroma smo v našem zboru, enako kot tudi v ostalih zborih Repu- 
bliške skupščine, o tem že neštetokrat govorili. Enako so že neštetokrat govorili 
na nižjih in višjih nivojih, vsakokrat v upanju in z željo, da bi dosegli boljše 
pogoje in rezultate. Danes ponovno govorim o tem zaradi tega, ker poslanci 
kot delegati gospodarskih organizacij že poldrugo leto obljubljamo boljše in 
normalnejše pogoje za vključevanje v izvozne napore. Od obdobja obljubljenih 
retencijskih kvot je preteklo več kot celo leto, ki se kronološko ujema z obdob- 
jem družbenega plana, katerega rezultate danes kritično jemljemo kot kompa- 
rativno osnovo za letošnje zahteve na področju zunanjetrgovinske menjave. Nam 
poslancem je vsekakor neugodno, ko hkrati z dnevnim tiskom in ostalimi tovrst- 
nimi komunikacijskimi sredstvi najavljamo ne vem kakšne spremembe sistema 
instrumentov, ki pa se nenormalno dolgo urejajo, čeprav jih razumljivo ni mo- 
goče hitro in enostavno rešiti. 

Izkoriščam priložnost, da v imenu proizvajalcev pozdravim realizacijo zad- 
njih dopolnitev in korektur zunanjetrgovinskega sistema, ki se odražajo v 
vezavi uvoza na izvoz. Nam proizvajalcem res ni najvažneje, ali naj v sklopu 
deviznega samofinanciranja naša prizadevanja podpre obljubljena retencijska 
kvota, ali s poslovnim aranžmajem, vezan na izvoz, ali kakršnakoli druga oblika, 
ki ima podobne cilje in naloge, kot so nasploh principi deviznega samofinan- 
ciranja. Proizvajalci streme pač za tem, da se s takimi ali drugačnimi, za oba 
partnerja ■—• pri tem mislim na gospodarske organizacije in banko oziroma 
gospodarske organizacije in družbo — sprejemljivimi aranžmaji pride do poslov- 
nega odnosa, ki partnerjema omogoča izpolnjevanje nalog. Ob izpolnjevanju 
izvoznih nalog naj se gospodarske organizacije v prihodnosti ne bi več znova 
in znova bale praznega deviznega trezora oziroma nelikvidnih bank, zastojev 
v proizvodnji, nerealiziranih dobav tujemu trgu in podobno. Prav tako pa naj 
bi se Jugobanka oziroma za to pooblaščene banke res rigorozno držale načel ozi- 
roma preciziranih klavzul, sklenjenih pogodb, ki naj bi imele za cilj, da se stanje 
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iz leta v leto, čeprav ob nekoliko zaostrenih, ali celo močno zaostrenih pogojih 
nenehno izboljšuje. To dokazuje podatek, da se je situacija ob polprazni zaklad- 
nici in ostrejšem dogovarjanju oziroma izvajanju dogovorov vsaj številčno 
v zadnjih dveh mesecih nekoliko popravila. Prej omenjeni znesek 12 milijonov 
neviziranih nalogov se je zreduciral na 10 milijonov, kar sicer še vedno pred- 
stavlja precejšnjo deficitno dediščino oziroma coklo za normalnejše odvijanje 
odnosov na zunanjetrgovinskem področju v letošnjem letu, pomeni pa tudi delno 
afirmacijo prvih in skromnih začetkov deviznega samofinanciranja, ki so v tej 
obliki vsaj trenutno pozitivni. Verjetno bo praksa pokazala, da bodo čez toliko 
in toliko časa postali ravno tako negativni, kar smo danes že nekajkrat slišali. 
Nehote se mi vsiljuje mišljenje, če je slovenski oziroma bolje rečeno jugoslo- 
vanski deficit res moral biti tolikšen. Zdi se mi, da bi izboljšave, ki so postale 
danes nujnost, lahko brez posebnih modrosti že davno prej v praksi kalili. Ce 
pa je že taka pozitivna novost zahtevala toliko časa, naj bi vsaj naslednje izpo- 
polnitve ne čakale več toliko časa in naj bi se vsaka pozitivnejša oblika principov 
deviznega samofinanciranja, kot sem že dejal, pravočasno in dosledno izvedla. 

V prečiščenem predlogu družbenega plana za 1965. leto je omenjeno, da 
bodo zaostreni pogoji pri oskrbi z devizami omejevali možnost večjega izkori- 
ščanja kapacitet tistim delovnim organizacijam, ki zanemarjajo potrebo po 
vključevanju v zunanje tržišče. 

Dovoljujem si izraziti upanje, da bodo tiste organizacije, ki bodo z izvoz- 
nimi rezultati izpolnjevale pogodbene odnose z banko, lahko poboljšale izkori- 
ščanje kapacitet, pa čeprav z uvoženimi surovinami ter da bodo lahko začele 
rušiti monopolne težnje domačih dobaviteljev surovin, katerih apetiti po for- 
miranju ekonomskih cen često nimajo meja. Glede investiranja v proizvodnjo, 
ki bo namenjena izvozu, je nujno, da se dejansko intenzivirajo že obstoječi ob- 
rati, ker je mogoče z manjšimi rekonstrukcijami in razširitvami doseči povečan 
izvoz, pri čemer naj bi takim investicijam, kot je predvideno v besedilu predloga 
družbenega plana, banke dajale ugodnejše pogoje kreditiranja. 

Dovolite mi, da kot poslanec in v industriji zaposlen proizvajalec še s pri- 
merom podjetja, kjer sem zaposlen, konkretneje prikažem stanje v praksi. Kljub 
nekaterim že prej navedenim izboljšavam nimamo posebnega upanja in zago- 
tovila, da bodo letos stvari normalno potekale oziroma da bomo lahko normalno 
uvažali s pogojem, da bomo tudi več izvažali kot doslej. Gospodarske organi- 
zacije, ki imajo svojo devizno bilanco aktivno, tudi sedaj s skrbjo gledajo na 
bližnjo prihodnost, kajti inozemske dobivatelje, ki so preteklo leto dobavljali 
material na odprt račun, je že zdavnaj minila potrpežljivost, ker jim zaradi 
trenutne situacije ne moremo plačati že zdavnaj zapadlih računov. Podjetje, 
v katerem sem zaposlen, dolguje svojim inozemskim dobaviteljem za prevzete 
materiale do konca 1964. leta preko 35 000 dolarjev, kar je smešno nizek znesek. 
Vsi ti materiali so v glavnem že porabljeni. Nekateri dolgovi segajo celo še v 
mesec junij ali maj in je res že skrajni čas, da Jugobanka nudi tolikokrat ob- 
ljubljena sredstva gospodarskim organizacijam, ki so svoje planske obveznosti 
do izvoza za 1964. leto izpolnile. Mimogrede se mi vsiljuje vprašanje, kdo je 
sploh odgovoren za to stanje in kdo bo odgovoren za nadaljnje posledice. Ali 
je normalno, da je zaradi navedenih 35 000 dolarjev ogrožen izvoz v višini 
najmanj 1 100 000 dolarjev? Ta primer sem navedel le zato, ker je še nešteto 
podjetij, ki ob pozitivnem neto-deviznem efektu in relativno visokem izvozu, 
zaradi pomanjkanja reprodukcijskega materiala, še vedno odklanjajo naročila 
tujih kupcev. To se še danes prav vsak dan in v velikih primerih dogaja. Po- 
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stopek za nakazila je letos precej kompliciran in se človeku nehote vsiljuje 
misel, da je treba imeti toliko potrdil samo zaradi tega, da banka lahko zavla- 
čuj e. nalog za nakazilo. Naj vam ta postopek približno opišem, čeprav mnogi od 
vas veste, koliko časa traja, če gre za rekordne dosežke na tako imenovanem 
administrativnem področju. Na osnovi predpogodbe gospodarska organizacija 
zaprosi pri pristojni podružnici Jugobanke za potrdilo, da razpolaga s sredstvi 
v okviru kvote in predpogodbe. Ce gre za kontingentiran uvoz, mora voznik 
to potrdilo poslati glavni centrali v Beograd in zaprositi za regionalno soglasje 
plačila, in ko dobi to potrdilo, lahko pri Jugobanki prosi za potrdilo-, na osnovi 
katerega lahko prijavi zaključek. Ves ta postopek od začetka do konca traja 
najmanj en mesec. Takšna ekspeditivnost nam ne more biti v ponos in se v 
proizvodnji in komercialni praksi lahko zelo škodljivo maščuje. Inozemski od- 
jemalci največkrat postavljajo zelo kratke dobavne roke. Ce gre na primer v 
usnjarski industriji pri naročilu na malenkosten odstop od standardnih barv in 
kvalitete izdelka, nastopi potreba po novih materialih zelo hitro, industrija pa 
si lahko privošči v tem obdobju le minimalne zaloge uvoženih materialov in še 
pri tem mora izbrati res tisti sortiment, katerega v več ali manj standardni 
proizvodnji največ uporablja. Pri takem postopku nismo- več sposobni prevzeti 
naročila, pa čeprav gre včasih za malenkostne vrednosti na račun uvoženih 
materialov. Preden pridemo do vseh potrdil, mine, kot rečeno, dober mesec in 
takrat za kupca največkrat sploh nismo več interesantni. Zato se nam ne sme 
zdeti čudno, da je bilo v usnjarskih tovarnah nešteto primerov, ko so nas tuji 
kupci spominjali na citate iz maršalovega govora in nam moleli pod. nos v 
angleščino pretipkan maršalov govor kot razlog za odklanjanje naročil. Osebno 
sem prepričan, da za neuspeh nismo vedno krivi samo v gospodarskih organi- 
zacijah, temveč pade precejšen del krivde na činitelje izven gospodarskih orga- 
nizacij, pri čemer je prav neažurnost pri uvajanju pozitivnih sprememb ekonom- 
skega sistema eden od odločilnih faktorjev v negativnem smislu. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanec Riko Jerman. 

Riko Jerman: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi se ne 
nameravam spuščati v presojo realnosti posameznih postavk plana, ker pri- 
čakujem, da bo današnja obravnava dovolj osvetlila to vprašanje. Ker po svojem 
delovanju izhajam iz Gospodarske zbornice, torej iz okolja, kjer gledamo na 
družbeni plan predvsem z vidika možnosti njegove praktične realizacije in s 
stališča ocenjevanja pogojev gospodarjenja, ki jih plan uveljavlja za gospo- 
darske organizacije, mi dovolite, da se zadržim samo pri nekaterih vprašanjih 
v zvezi s planskimi postavkami in to zlasti s tistimi, ki zadevajo področje izvoza. 
Decentralizacija gospodarjenja očitno prinaša gospodarskim organizacijam večjo 
materialno samostojnost in razširja njihov poslovni in manevrski prostor. Obe- 
nem pa uveljavlja tudi nekatere povsem nove ekonomske odnose, ki pomenijo 
za gospodarsko organizacijo bistveno- zahtevnejše pogoje gospodarjenja od tistih,. 
s katerimi smo računali doslej.. S prenosom večjega dela akumulacije na gospo- 
darstvo pa hkrati odpade tudi možnost, da bi gospodarske organizacije še naprej 
iskale izboljšanje materialnega položaja z nadaljnjim zmanjševanjem družbenih 
obveznosti. Razširjena reprodukcija bo torej morala potekati v pogojih, ko sta- 
bilizacijski ukrepi dejansko ukinjajo doslej najbolj razširjeno metodo za pove- 
čanje proizvodnje s pomočjo ekstenzivnih investicij in širokega zaposlovanja ob 
nizki produktivnosti dela. Če k temu dodamo še zaostrene pogoje v devizni 
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oskrbi, potem je jasno, da moramo pri nadaljnjem gospodarskem razvoju raču- 
nati z nekaterimi težavne j šimi nalogami. 

Osnovne značilnosti gibanja blagovne menjave v zadnjih 10 letih kažejo 
podatki o naraščanju proizvodnje v Sloveniji in v Jugoslaviji, podatki o nara- 
ščanju izvoza in uvoza in podatki o udeležbi Slovenije v izvozu oziroma uvozu 
v jugoslovanskem merilu. V zadnjih desetih letih je obseg industrijske pro- 
izvodnje naraščal s povprečno stopnjo 10,6 za Slovenijo in 12,8 za Jugoslavijo. 
Hkrati pa je naraščal izvoz s stopnjo 14,1 v Sloveniji, v Jugoslaviji pa s stopnjo 
14,9. Uvoz se je v Sloveniji povečeval s povprečno stopnjo 14,5, v jugoslovan- 
skem merilu pa s povprečno stopnjo 13. Vidimo torej, da se je uvoz povečeval 
z znatno višjo stopnjo, pri tem pa lahko ugotovimo, da je stopnja povprečne 
rasti izvoza bila vendarle višja od stopnje povečanja proizvodnje. Taka višja 
stopnja izvoza od stopnje proizvodnje je pogoj za še višjo- stopnjo uvoza. Ce pa 
je stopnja naraščanja izvoza odvisna od še večje stopnje uvoza, je nujno in 
jasno-, da to vodi k stalnemu večanju deficita v plačilni bilanci. V jugoslovan- 
skem izvozu je bilo udeleženo gospodarstvo Slovenije v 1955. letu, torej pred 
desetimi leti, z 18,5 !%>, v 1964. letu pa je ta udeležba padla na 17 °/o, kljub temu, 
da se je stopnja industrijske proizvodnje iz leta v leto večala s povprečno 
stopnjo 10,6 '%>. Naš delež v jugoslovanskem izvozu torej pada, obratno pa se 
naš delež v uvozu veča, saj je 1950. leta znašal 13,3 lo/o, v letu 1964 pa 15,3 °/o. 

Temu ustrezno se giblje seveda tudi deficit v plačilni bilanci in vpliv slo- 
venskega uvoza in izvoza na ta deficit. V obdobju desetih let se je deficit v 
jugoslovanskem merilu dvignil na indeks 230. Ce je bila vsota tega deficita v 
1955. letu npr. 100, potem znaša konec lanskega leta 230. Toda v tem jugoslo- 
vanskem dosežku je sodeloval deficit plačilne bilance iz slovenskega gospodar- 
stva kar z indeksom 390,8. Ta disproporc, ki se verjetno najmočneje pojavlja 
pri nas, vpliva na celoten položaj našega deviznega gospodarjenja. 

Osnovni razlog za nastala nesorazmerja med uvozom in izvozom in s tem 
zvezanim deficitom v plačilni bilanci je v tem, da se uvoz in izvoz nista usmer- 
jala po ekonomskih kriterijih, zlasti pa v tem, da je bila skrb za gibanje trgo- 
vinske bilance oziroma za njeno stanje izven tistih, ki lahko nanj neposredno 
vplivajo, to je izven gospodarskih organizacij •— izvoznikov. Pomanjkanje eko- 
nomskih kriterijev pri usmerjanju uvoza in izvoza, pospeševanje izvoza brez 
upoštevanja komparativnih prednosti posameznih panog in izvzemanje deviznih 
sredstev iz neposrednega gospodarjenja podjetij je poleg globalnega nesoraz- 
merja med proizvodnjo in potrošnjo ter nesorazmerja v strukturi proizvodnje 
in potrošnje povzročilo pomanjkanje tujih sredstev. 

Vsi ti faktorji so vplivali tudi na dispariteto med notranjimi in zunanjimi 
cenami, ki stimulira, kot je znano, uvoz in destimulira izvoz. Vplivali so tudi 
na prelivanje deviznih sredstev iz devizno aktivnih v devizno pasivne stroke 
ter na hitrejše naraščanje izvoznih in uvoznih kurzev z vsemi vplivi takšnih 
kurznih diferenc, posebno ob obstoječem sistemu premiranja iz centralnih virov. 
Posebno vlogo je pri tem odigrala tudi stopnja in oblika družbene akumulacije 
v preteklih letih ter nesmotrno prelivanje te akumulacije v investicije brez za- 
dostne usmerjenosti in surovinske osnove. K temu pripomorejo tudi nova in 
rekonstruirana industrijska podjetja, ki uporabljajo več uvoženega materiala, 
kot so ga sposobna direktno ali indirektno ustvarjati preko> izvoza. 

Pomanjkanje deviznih sredstev, kot rezultat navedenih faktorjev močno 
vpliva na pogoje gospodarjenja v gospodarskih organizacijah. Nizka stopnja 
oskrbljenosti posamezne gospodarske organizacije z deviznimi sredstvi omogoča 
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le kratkoročno planiranje in usmerjanje proizvodnje, ovira pa dolgoročno orien- 
tacijo tehnološkega razvoja in specializacijo posamezne gospodarske organi- 
zacije, vpliva nadalje negativno na intenziteto in kontinuiteto produkcijskega 
procesa ter tako potencira možnost zastojev v proizvodnji. Pri tem nastajajo še 
nadaljnji stroški, zmanjšuje se produktivnost, rentabilnost in ekonomičnost po- 
slovanja, predvsem pa je v bistveni meri okrnjena konkurenčnost naših proizva^ 
jalnih organizacij za nastop na tujih trgih. 

Brez dvoma je razdeljevanje deviznih sredstev v situaciji, ko ni mogoče 
kriti vseh potreb, logično in nujno, vendar pa lahko prav način distribucije 
deviznih sredstev v bistveni meri potencira negativne strani pomanjkanja de- 
viznih sredstev v posamezni gospodarski organizaciji in v celotnem gospodar- 
stvu. Sedanji način razdeljevanja teh sredstev, ki pomeni v osnovi admini- 
strativno distribucijo z vsemi nezaželenimi in neekonomskimi posledicami, je 
seveda nezdružljiv s sistemom samoupravljanja in še zlasti z več kot 10-letnim 
razvojem plansko-tržnega gospodarjenja. Smatram, da pomeni skrb posamezne 
gospodarske organizacije za njeno devizno kondicijo pomemben produkcijski 
faktor za njeno uspešno proizvodnjo, hkrati pa tudi osnovo za uveljavljanje 
nekega trajnejšega, ekonomsko bolj utemeljenega izvozno-uvoznega režima. 
Protislovja med doseženo stopnjo splošnega gospodarskega sistema, ki je šel v 
smeri krepitve vloge gospodarskih organizacij in med načinom razdeljevanja 
deviznih sredstev, ki ohranja vse značilnosti administrativnega poseganja — 
zunanjih, neekonomskih faktorjev v proizvodnjo in poslovanje .gospodarskih 
organizacij, je že v lanskem letu povzročil spremembe v izvozno-uvoznem re- 
žimu. 

Uvajanje vezanja uvoza ima namreč v določeni meri namen vnašati v način 
razdeljevanja deviznih sredstev elemente poslovnosti in odvisnosti gospodarskih 
organizacij od svojih lastnih izvoznih prizadevanj. Vezanje izvoza z uvozom 
dejansko spreminja značaj dosedanje distribucije deviznih sredstev prav zaradi 
tega, ker veže delitev deviznih sredstev na ustvarjeni izvoz. Kljub temu pa je 
ostal režim na pol poti, predvsem zaradi tega, ker je dinamika trošenja deviznih 
sredstev še vedno izven vpliva gospodarskih organizacij. Nelikvidnost poslovnih 
bank, ki izvira deloma iz stanja v plačilni bilanci, deloma pa iz dejstva, da 
vezanje uvoza z izvozom ni dosledno speljano med področnimi bankami in nji- 
hovimi centralami ter vseh teh bank z Narodno banko, onemogoča gospodarskim 
organizacijam, da bi s smotrno in racionalno, v dinamiki proizvodnje uteme- 
ljeno uporabo deviznih sredstev, realizirale bolj intenziven in kontinuiran pro- 
izvodni proces ter z boljšim komercialnim obračanjem deviznih sredstev vpli- 
vale na stroške poslovanja. 

Počasno1 in zapleteno uvajanje novih principov v razdeljevanje deviznih 
sredstev ustvarja pri gospodarskih organizacijah občutek sigurnosti. Iz tega 
izhaja opreznost pri zaključevanju izvoznih in uvoznih poslov. Gospodarske 
organizacije se vežejo na kratek rok in na majhne količine in zaradi tega komer- 
cialno seveda izgubljajo. V podjetju pa obstoji občutek nejasnosti, ki se v 
zadnjem času zelo potencira. Namesto da bi jim banke predstavljale poslovno 
zainteresiranega in enakopravnega partnerja, gledajo podjetja na banke z neza- 
upanjem in jih smatrajo za upravne, družbeno-privilegirane institucije, ki se 
lahko1 vsak čas, brez ekonomskih posledic zanje, izognejo obveznostim iz že 
sklenjenih pogodb. Zato je nujno potrebno, da se okrepi vpliv gospodarskih 
organizacij na poslovanje bank in da se sedanji sistem vezanja uvoza z izvozom 
izpopolni v tej smeri, da bo skrb za ustvarjanje in razpolaganje z delom de- 
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viznih sredstev, ki je nujen za nemoten potek enostavne reprodukcije, prepu- 
ščen gospodarskim organizacijam ter da bo osnovni faktor razvoja proizvodnje 
direktna ali indirektna izvozna sposobnost posamezne gospodarske organizacije. 
Le tako bo način razdeljevanja deviznih sredstev spodbujal gospodarske orga- 
nizacije k povečanju izvoza. Uveljavil bo nujno spoznanje odvisnosti njihovega 
poslovanja od izvoza, razbil sedanjo potrošniško mentaliteto ter mobiliziral 
gospodarske organizacije za ustvarjanje in ne za dodeljevanje deviznih sredstev. 
To pa obenem pomeni, da je treba potegniti jasno črto pred vsakim preti- 
ravanjem. 

Gospodarskim organizacijam, ki so sposobne, da se preko direktnega ali 
indirektnega izvoza same oskrbijo z deviznimi sredstvi, je treba dati prioriteto 
pri razvijanju njihove reprodukcije, namenjene zlasti izvozu. Ostali se morajo 
prilagoditi plačilni bilanci in dejanskim možnostim, ki jih ta nudi. Kdor izvozno 
ni sposoben, se mora v svoji proizvodnji, če ni deviznih možnosti za uvoz, ome- 
jiti in se ne more z lažnimi obljubami o bodočem izvozu ali z izsiljevanjem 
oskrbovati z devizami. 

Intervencije družbeno-političnih organov v odnosih banka-izvoznik, ki ne 
upoštevajo teh nujnih dejstev, samo škodujejo in zavirajo nadaljnji razvoj de- 
viznega sistema, pa tudi v trenutni situaciji samo škodujejo. Pri tem bi bilo 
napačno trditi, da je mogoče z načinom razdeljevanja deviznih sredstev oziroma 
z režimom deviznega samofinanciranja odpraviti vse negativnosti v deviznem 
sistemu. Te negativnosti po mojem mnenju izvirajo iz disparitete cen, iz kurznih 
diferenc, iz sistema planiranja, primarne in sekundarne' delitve itd. Kakršnokoli 
razdeljevanje deviznih sredstev, ki ne upošteva deviz kot blago in ki pomeni 
le boljši ali slabši način distribucije deviznih sredstev, še vedno omogoča nera- 
cionalen izvoz ter zapostavlja razvoj strok s tako imenovanimi komparativnimi 
prednostmi. Vse te probleme je mogoče reševati le kompleksno z ustreznimi 
spremembami v našem notranjem gospodarskem sistemu ter z novim deviznim 
sistemom, ki bo priznaval blagovni karakter devize. 

Ze uvodoma navedeni podatki o zunanjetrgovinski menjavi Slovenije, v 
primerjavi z zunanjetrgovinsko menjavo Jugoslavije, kažejo določena odstopanja 
od osnovnih karakteristik jugoslovanske menjave. Predvsem izstopa dejstvo, 
da ni pozitivne korelacije med stopnjo rasti izvoza in uvoza. Medtem ko kaže 
stopnja rasti izvoza Jugoslavije hitrejše naraščanje izvoza od uvoza, pa je v 
Sloveniji stanje, kot sem že prej povedal, obratno. Ta pojav je pripisati struk- 
turi gospodarstva Slovenije v primeri s celotnim jugoslovanskim gospodarstvom, 
zlasti pa še nezadostnim izvoznim prizadevanjem naših gospodarskih organi- 
zacij, kar je seveda posledica lažje in akumulativnejše prodaje na domačem 
trgu. Drug razlog za tako stanje je tudi pomanjkanje proizvodno-tebničnega 
povezovanja proizvodnih organizacij, ki bi v več primerih lahko bistveno po- 
večalo možnosti izvoza med seboj proizvodno povezanih industrijskih podjetij. 

V strukturi gospodarstva Slovenije je karakteristično razmerje med pri- 
marno in predelovalno industrijo, ki je .v korist poslednje. To se odraža tudi v 
blagovni menjavi s tujino, kjer nastopamo v glavnem z izdelki višje stopnje 
predelave, kar zaradi slabe surovinske baze vpliva na visoke potrebe po uvo- 
ženem reprodukcijskem materialu. Zato je nujno, da vsako povečanje izvoza ob 
nespremenjeni orientaciji na domače tržišče in ob sedanji izvozni strukturi 
pomeni hitrejše naraščanje uvoza od izvoza. Pogoj za odpravljanje nesorazmerij 
med izvozom in uvozom je torej pravilna usmeritev izvozne strukture in tak 
koncept zunanjetrgovinske menjave, ki bo preko usmerjanja izvoza na izvozno 
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propulzivne panoge uveljavil prednosti strok s komparativnimi prednostmi. Zato 
je tembolj pomembno, da se čimprej izdela koncept ekonomskega razvoja 
Slovenije z upoštevanjem vseh prednosti posameznih strok, poleg tega pa tudi 
splošnih prednosti v primerjavi SFRJ, ki obstojajo predvsem v kvalifikacijski 
strukturi, delovnih navadah, v kapacitetah intelektualnega dela, v možnostih 
prilagajanja kvaliteti inozemskega trga, v razvijanju kooperacijskih odnosov in 
v drugih takšnih dejstvih. 

Regionalna usmerjenost slovenskega izvoza kaže rahlo tendenco relativnega 
nazadovanja izvoza na konvertibilna področja. Vendar je v primerjavi z regio- 
nalno usmerjenostjo jugoslovanskega izvoza nekaj pozitivnejša. Udeležba 
izvoza v bruto realizaciji posameznih strok in celotnega gospodarstva pa še 
vedno ni zadostna in se giblje v glavnem od največ 30 '/o celotne proizvodnje 
za izvoz, do pet in seveda še manj, oziroma nič. Prav v tem so še izredne in 
potencialne možnosti za povečanje izvoza. Ta odnos regulirajo podjetja sama, 
predvsem s politiko dohodka. Ustrezen način razdeljevanja deviznih sredstev 
preko gospodarskih organizacij bi omogočil komercialno interesantne koope- 
racije z inozemskimi partnerji in možnost cenejše oskrbe z reprodukcijskim ma- 
terialom, kar bi bistveno vplivalo na izvozno usmerjenost slovenskega gospo- 
darstva. 

V letošnjem letu bodo na zunanjetrgovinsko menjavo slovenskega in jugo- 
slovanskega gospodarstva poleg vzrokov trajnejše narave vplivali tudi nekateri 
faktorji, ki utegnejo zaviralno delovati na obseg proizvodnje in na obseg vklju- 
čevanja v mednarodno blagovno menjavo. Najvažnejši od teh faktorjev so po 
mojem naslednji: uvajanje novega uvozno-izvoznega režima pomeni po eni 
strani določen napredek pri razdeljevanju deviznih sredstev, po drugi strani pa 
je zaradi zakasnitve pri uvajanju in s tem povezane nejasne situacije ter zaradi 
komplicirane tehnike zavrl proizvodnjo že v začetku leta. Nov režim je sicer dal 
gospodarskim organizacijam s sklenitvijo predpogodb določeno orientacijo za 
možnosti proizvodnje v 1965. letu, vendar se predpogodbe zaradi stanja v pla- 
čilni bilanci in zaradi neurejenih odnosov med bankami ne izpolnjujejo v celoti. 
Vse to vnaša elemente nesigurnosti v poslovanje podjetij in utrjuje prepričanje, 
da se je spremenila samo oblika ne pa tudi vsebina razdeljevanja deviznih 
sredstev in je zato aktivnost podjetij usmerjena v borbo za čimvečjo dodelitev 
deviz, pri čemer pa se negira osnova novega režima, to je uvajanje poslovnosti 
pri razdeljevanju deviznih sredstev. 

Drug izredno važen faktor je desortiranost reprodukcijskega materiala, ki 
je posledica slabe devizne oskrbljenosti v drugi polovici lanskega leta. Pred- 
vsem izstopa ta problem tam, kjer so sicer zadostne zaloge surovin neaktivne 
zaradi pomanjkanja vrednostno' nepomembnih količin posameznih vrst deviz- 
nih sredstev. Dodatno vplivajo na oskrbo z reprodukcijskim materialom in s tem 
na možnosti proizvodnje v letošnjem letu neplačani devizni nalogi iz 1964. leta, 
predvsem pa dejstvo, da je plačilo teh nalogov načelno sicer urejeno, še vedno 
pa niso določena sredstva in termini za izvrševanje teh plačil. To v veliki meri 
onemogoča gospodarskim organizacijam, da bi še v nadalje koristile kredite 
inozemskih poslovnih partnerjev in s tem vsaj delno paralizirale sedanje po- 
manjkanje likvidnih deviznih sredstev. 

K težavam v posameznih strokah je v začetku leta pripomogla tudi neživ- 
Ijenjska delitev v januarju razpoložljivih deviznih sredstev. Pri tem gre pred- 
vsem za nepravilno linearno razdelitev gotovinskih in kreditnih sredstev Jugo- 
banke po strokah, ob premajhnem upoštevanju dejanskih potreb posameznih 
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strok. To je povzročilo, da je bil v januarju 1965, kljub izredno težki devizni 
situaciji, del odobrenih deviznih sredstev po posameznih strokah neuporabljen. 
Poseben problem predstavlja neurejeno stanje retencijske kvote in devizne 
kvote amortizacije. Jugobanka sicer odobrava posameznim gospodarskim orga- 
nizacijam uporabo sredstev iz amortizacije in retencijske kvote, vendar se ta 
uporaba dovoljuje na račun pogodbeno dogovorjenih kvot za tekoče leto, čeprav 
je bila izhodiščna točka sistema, da se iz pogodbenih kvot izvzamejo devize iz 
retencijske kvote, amortizacije in generalnega dovoljenja. 

Neurejeno je z novim načinom razdeljevanja deviznih sredstev tudi vpra- 
šanje oskrbe kooperantov z deviznimi sredstvi in s tem vprašanje indirektnega 
izvoza, ki lahko v veliki meri vpliva na izvozno realizacijo tako imenovanih 
finalistov. Zaradi togosti sklepanja pogodb ni realizirana možnost, da sklepajo 
pogodbe z banko grupe proizvodno' med seboj povezanih podjetij, ki skupno 
proizvajajo za izvoz, kar bi na posloven način utrdilo tehnološko in proizvodno 
sodelovanje med podjetji, ki je eden od pogojev za uspešnejše vključvanje v 
izvoz. 

Reševanje vseh navedenih problemov terja od gospodarskih organizacij, 
posebno pa še od bank, maksimalne napore. Brez dvoma je potrebno že v letoš- 
njem letu končati s spremembami v načinu razdeljevanja deviznih sredstev in 
pospešiti isistem vezanja uvoza z izvozom v smislu večje samostojnosti in odgo- 
vornosti proizvajalnih organizacij. Podjetja in banke morajo vztrajati na reali- 
zaciji sklenjenih pogodb in na podlagi sklenjenih predpogodb čimprej skleniti 
kompleksne letne pogodbe. Bančno tehniko, posebno pri izvrševanju nalogov na 
podlagi že sklenjenih pogodb, bo treba nujno poenostaviti. Intenzivirati je treba 
poslovno povezovanje med gospodarskimi organizacijami in zagotoviti podlago 
za trajnejše povezovanje kooperantov s finalisti predvsem glede oskrbovanja 
in možnosti prelivanja deviznih sredstev. 

Vzporedno z maksimalnimi napori za realizacijo režima vezanja uvoza z 
izvozom pa moramo čimprej pristopiti k izdelavi novega, bolj sproščenega na- 
čina razdeljevanja deviznih sredstev, z maksimalnim poudarkom na poslovnosti, 
v kateri mora zavzeti posebno mesto kategorija neoviranega razpolaganja gospo- 
darskih organizacij z delom deviznih sredstev, ki jih ustvarijo z izvozom. 

Skladno s predvidenimi spremembami v celotnem gospodarskem sistemu je 
treba pripraviti tudi spremembe deviznega sistema, ki naj bazirajo na blagov- 
nem značaju deviznih sredstev in novem sistemu premiranja izvoza, to je na 
odpravi dosedanjih subvencij iz centralnih virov ter uvedbi take izvozne stimu- 
lacije, ki bo z zmanjševanjem produkcijske cene izdelka stimulirala gospo- 
darske organizacije za večji izvoz in tudi pri izvozni dejavnosti omogočala nor- 
malno stopnjo akumulacije. Seveda moramo imeti pred očmi dejstvo, da bodo 
morala v takih pogojih izvozna podjetja močno znižati svoje1 proizvodne stroške 
in jih približati mednarodnim normativom, če bodo hotela konkurenčno izva- 
žati. Mislim, da. smo pri razvijanju take sposobnosti gospodarskih organizacij 
v preteklosti mnogo zamudili in da obstoje vzroki za določeno zaskrbljenost. 
Ze dalj časa in pogosto govorimo o tako imenovanih notranjih rezervah, toda le 
malo je bilo doslej storjenega na področju metodologije, kako ugotoviti in izko- 
ristiti take rezerve. Brez konkretnega analitičnega ugotavljanja seveda ni moč 
snovati res učinkovitih in dolgoročno zastavljenih ukrepov za relativno poce- 
nitev proizvodnje. V vrsti elementov, odločilnih za ekonomski položaj posa- 
mezne proizvodnje, smo doslej proučevali pravzaprav vse, od pogojev do oskrbe 
s surovinami, kooperacije, razširjene reprodukcije in družbenih dajatev ter 
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sistema nagrajevanja, zanemarili pa smo nekaj bistvenega, to je proizvajalne 
stroške. To pa je ravno tisti element v gospodarjenju, ki odločilno vpliva na 
večjo ali manjšo rentabilnost proizvodnje. Znano je, da je celotni proces ekono- 
mizacije proizvodnje v gospodarsko razvitih deželah v bistvu neprekinjen proces 
relativnega zniževanja proizvodnih stroškov. To je obenem tudi odgovor na 
vprašanje, zakaj našo industrijo pri izvozu venomer zadržuje njena manjša 
konkurenčna sposobnost. Dejstvo, da se visoki proizvodni stroški številnih panog 
v finalni proizvodnji še akumulirajo, nam seveda ta problem še stopnjuje. 
Probleme rentabilnosti rešujemo običajno na vse druge načine, samo ne z me- 
todo vrednostne analize posameznih proizvodnih stroškov. Prav tako nimamo 
nobene prakse v metodologiji zajemanja teh stroškov. Na osnovah sedanje raču- 
novodsko-strokovne dokumentacije, evidence in statistike ter metod analiz, 
kakršne obstojajo, niti upravni organi v podjetjih niti organizatorji proizvodnje 
niso v stanju precizno definirati konkretnih ukrepov za racionalizacijo lastne 
proizvodnje. 

Lahko se vprašamo, ali danes naši organi samoupravljanja sploh lahko 
analizirajo v tem smislu materialne stroške svoje proizvodnje. Izgleda, da se 
ravnajo le po približnih ocenah, z večjim ali manjšim, toda vselej le precej 
naključnim uspehom. Tako stanje je verjetno osnovni razlog, ki otežuje razvoj 
gospodarjenja znotraj naših podjetij in je po mojem ravno v njem treba iskati 
vzrok za težave pri vključevanju v mednarodno delitev dela. Sedanji sistem 
delitve ter zastareli računovodski prijemi obračajo pozornost delovnih organi- 
zacij bolj k družbenim instrumentom, ne pa k lastnim ukrepom za racionali- 
zacijo proizvodnje. Res je sicer, da se sodobne metode stroškovnega računo- 
vodstva že uveljavljajo tudi pri nas, toda še v zelo omejenem obsegu. Ni zadosti, 
da najdemo ustrezno metodologijo zajemanja stroškov, potreben je tudi prikaz 
v taki obliki, da bo organom samoupravljanja lahko služil kot podlaga za nji- 
hove odločitve in ukrepanja. Zato smatram, da je realen pristop k večji izvozni 
sposobnosti proizvodnje mogoč zlasti preko razvijanja analitične metode zaje- 
manja proizvodnih stroškov in neposrednega ukrepanja z namenom, da se ra- 
cionalizira proizvodnja. 

Aplikacija take metode je po mojem temeljna naloga, ki naj bi omogočila 
našim delovnim organizacijam po obsegu večjo ter po ekonomskih rezultatih 
uspešnejšo vključitev v mednarodno delitev dela. 

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

Erna Podbregar: Tovarišice in tovariši poslanci. V svoji diskusiji bi 
se predvsem hotela dotakniti vprašanja zaposlovanja kot faktorja družbeno- 
ekonomskega razvoja. Pozitivna gibanja na vseh področjih proizvodnje je v pre- 
teklih letih opremljalo prekomerno zaposlovanje in razmeroma nizka rast pro- 
duktivnosti dela. 

Ko analiziramo uspehe in dosežke gospodarskega razvoja za preteklo leto, 
ki predstavljajo enega od osnovnih pogojev za razvoj v 1965. letu, moramo ugo- 
toviti, da se je bilanca zaposlovanja, ki je postala občutno močnejša že v drugi 
polovici 1963. leta, nadaljevala skozi vse 1964. leto. Kljub temu, da je družbeni 
plan za 1964. leto opozoril na ekonomsko potrebo intenzivnega gospodarjenja, 
je zlasti v industriji in gradbeništvu prevladovala politika ekstenzivnega zapo- 
slovanja. Podatki o gibanju povprečnega obsega zaposlenosti za preteklo leto 
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kažejo, da je absolutna raven zaposlenosti v socialističnem sektorju porastla 
v primerjavi s 1963. letom za 6,8 3/o ali za 33 588 oseb. Primerjava rasti zaposle- 
nosti med gospodarskimi in negospodarskimi dejavnostmi pa kaže, da znaša 
to povečanje na področju gospodarstva 7,1 fl/o ali 28 980 oseb, na področju druž- 
benih služb pa 5,3 % ali 4870 oseb. Število zaposlenih se je v 1964. letu povečalo 
za 4l0/o ali 20 000 oseb več kot je predvideval družbeni plan za 1964. leto. Takšna 
gibanja na področju zaposlovanja so bila predvsem posledica ugodne konjunk- 
turne situacije za vsa področja gospodarstva in prekomerne in\fest.icijske po- 
trošnje. To je odvračalo gospodarske organizacije zlasti od prizadevanj za ra- 
cionalnejšo delitev in organizacijo dela, modernizacijo tehnoloških in produk- 
cijskih procesov in za intenzivnejše uvajanje večizmenskega dela. Pri tem pa 
ne mislim na uvajanje novih izmen, ampak zlasti na krepitev druge izmene 
z racionalno izrabo že zaposlene delovne sile, za kar bi bilo zlasti potrebno okre- 
piti strokovno strukturo druge izmene. Seveda pa je politiko ekstenzivnega za- 
poslovanja pospeševala tudi nizka cena živega dela, kakor tudi fiskalno pojmo- 
vanje sistema formiranja dohodkov družbeno-političnih skupnosti, v nasprotju 
s pojmovanjem zaposlovanja kot pomembnega faktorja družbenoekonomskega 
razvoja. Vse to je zmanjševalo produktivnost dela in boljšo izrabo notranjih 
rezerv, kar bi lahko zagotovilo delovnim organizacijam boljše in trajnejše 
uspehe na domačih tržiščih kot tudi v mednarodni menjavi blaga. 

Ekstenzivno zaposlovanje je bilo zlasti značilno za gradbeništvo in indu- 
strijo. Visoko stopnjo rasti industrijske proizvodnje smo zato v 1964. letu do- 
segli v precejšnji meri z zaposlovanjem novih delavcev. Od 28 580 novo zapo- 
slenih v gospodarstvu je bilo vključenih v industrijo 15 176 ali 52,3 °/o, v grad- 
beništvo pa 4480 ali 15,5 '%>, skupno torej za ti dve gospodarski področji 67,8 °/o 
novo zaposlenih delavcev. Na vse ostale gospodarske dejavnosti pa je odpadlo 
32,2 "/o novo zaposlenih. To kaže tudi, kako neznaten je priliv novih delavcev 
v terciarne dejavnosti. Tako se je npr. število zaposlenih v obrti povečalo le 
za 2,4 %> ali za 870 oseb. Od 1960.—1964. leta se je povprečno število zaposlenih 
v obrti povečalo le za 8,7medtem ko se je v celotnem gospodarstvu povečalo 
za 19 '%>. Najvišjo stopnjo rasti zaposlenosti v industriji so dosegle elektroindu- 
strija z indeksom 120,1 kovinska industrija z indeksom 111,2 in kemična indu- 
strija z indeksom 111,1. Tolikšno povečanje zaposlenosti je omogočila rezerva 
delovne sile v kmečkem in ženskem prebivalstvu, delovna sila iz drugih republik 
in deloma tista mladina, katere zaradi omejenih kapacitet poklicnih in drugih 
strokovnih šol ni bilo mogoče sprejeti v šolanje. V 1964. letu je prišlo iz kme- 
tijstva okoli 11 000 oseb, iz drugih republik okoli 3500, število zaposlenih žensk 
pa se je povečalo za okoli 15 000. Takšno ekstenzivno zaposlovanje je bilo toliko 
bolj neracionalno, ker je gospodarstvo zaposlovalo ob že tako neugodni stro- 
kovni in poklicni strukturi pretežno nekvalificirano delovno silo, od katere 
se je v industriji in v gradbeništvu zaposlilo 70 ®/o. 

Neracionalnost in neučinkovitost take zaposlitve za trajnejši gospodarski 
napredek pa izhaja tudi iz strukture strokovne usposobljenosti novo zaposlenih: 
72,2 °/o brez poklicne usposobljenosti, 15,9!% s poklici širokega profila, 7,9 % s 
tehnično ali drugo srednjo strokovno izobrazbo in le 14,4 fl/o z visoko ali višjo 
izobrazbo. Takšno zaposlevanje je odraz dejstva, da v delovnih organizacijah 
kljub priporočilu družbenih planov niso dovolj poznane potrebe po kadrih 
takšnih strokovnosti in takšnih poklicev, kakršne terja sodobna visoko^ produk- 
tivna proizvodnja. Razumljivo je, da zaradi neustrezne strokovne usposoblje- 
nosti učinkovitosti dela večine novo zaposlenih ni mogla ustrezati zahtevam inten- 
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zivnega gospodarjenja. Več kot 76 % novo zaposlenih je bilo razporejenih v nepo- 
sredno proizvodnjo, v tehnične in strokovne službe pa le 6 '%>. Vse to je še 
poslabšalo strokovno strukturo zaposlenih in vplivalo na produktivnost dela, 
tako da je bila zaradi takšnega prekomernega zaposlovanja njena stopnja 
porasta za štiri poene nižja od planirane. 

Kaj pomeni za naš gospodarski napredek skrb za ustrezno poklicno struk- 
turo zaposlenih, opozarjajo tudi podatki o strukturi zaposlenih v Sloveniji po 
šolski izobrazbi. Struktura kaže, da imamo v gospodarstvu z nepopolno in 
popolno osnovno šolo preko 65 % zaposlenih, z višjo in srednjo 8,6 % z visoko 
pa le 2,6 %', medtem ko naj bi bilo pO' izkušnjah v svetu v strukturi zaposlenih 
13,6 "/o z visoko izobrazbo, 27,3 % pa z višjo in srednjo izobrazbo. To kaže na 
nepravilno pojmovanje vloge, ki jo ima faktor izobrazbe in izobraževanja na 
sploh na produktivnost dela. Na konferenci o uporabi znanosti in tehnike, ki 
je bila lansko leto v Ženevi, so s konkretnimi študijami dokazovali, da zaposleni 
z osnovno šolo lahko' povečujejo svojo proizvodno sposobnost za 40 %>, s srednjo 
šolo za 100% in z visoko izobrazbo za 300 '%>. Ko so proučevali, kako faktorji 
izobrazbe vplivajo na povečanje produktivnosti, so prišli do ocenitve, da znaša 
ta vpliv od 30 do 50 %. 

Kako nepravilno cenimo faktor izobrazbe pri nas, kaže tudi podatek, da 
štipendira industrija na nižjih šolah skoraj trikrat več kadrov kakor bi jih 
potrebovala, na višjih pa polovico ali okoli 2000 oseb manj kot znašajo dejanske 
potrebe. Iz posebne ankete, ki jo je izvedel Inštitut za sociologijo v industrijskih 
podjetjih, kjer je bilo anketiranih okoli 1200 oseb, izhaja, da je 67,6% anke- 
tiranih zaposlenih na neustreznem delovnem mestu. 

Ker poslovanje neposredno vpliva na produktivnost dela, na ekonomičnost 
in na realne osebne dohodke zaposlenih, je pomemben tudi vpliv, ki naj ga ima 
za zaposlovanje sistem notranje delitve dohodka v delovnih organizacijah. 
Odtod lahko predpostavljamo, da sistemi notranje delitve, kakršni so bili doslej 
v delovnih organizacijah, niso bili dovolj učinkoviti, da bi spodbujali zlasti 
organizatorje dela k uvajanju sodobne organizacije dela in proizvodnih postop- 
kov, kar bi vplivalo na racionalnost in smotrnost zaposlovanja. Iz tega izhaja, 
da se je od'1961. leta zmanjšalo število delovnih organizacij, ki so uvedle delovne 
oziroma ekonomske enote, povečalo pa število tistih podjetij, v katerih imajo 
ekonomske enote večjo materialno osnovo in razvitejšo poslovno samostojnost. 
Ponovno je bilo ugotovljeno, da imajo delovne organizacije relativno' dobro 
postavljeno delitev na delovne enote le v pravilniku, v praksi pa jo ne izvajajo. 
Med razlogi je tudi organizacija evidence, ki ne omogoča spremljanje vseh 
stroškov in uspehov po enotah. Ti pojavi kažejo, da je razvoj notranje delitve 
neločljivo povezan z organizacijo dela, evidenco in analitičnimi službami. 

Pri izgrajevanju sistemov delitve osebnih dohodkov je v preteklih letih 
zaslediti precejšnjo stagnacijo. Kot težave, ki so zlasti ovirale izpopolnjevanje 
sistemov, navaja 21 % delovnih organizacij zlasti neizdelane tehnične norme, 
podjetja kovinske in tekstilne industrije pa je pri izpopolnjevanju sistemov 
ovirala nizka rentabilnost in s tem povezana nizka sredstva čistega dohodka. 
Kvaliteto veljavnih pravilnikov v industriji ilustrirajo naslednji podatki: 43% 
pravilnikov ne vsebuje osnov za stimuliranje boljše kakovosti dela, 37 % nima 
osnov, ki bi povezovale delovne učinke s finančnimi rezultati, 56% pravilnikov 
ne povezuje delovnih učinkov z realizacijo, 10 % industrijskih podjetij stimulira 
doseganje predvidenega asortimenta, boljšo izrabo kapacitet pa le 8% indu- 
strijskih podjetij. 
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Take razmere na področju notranje delitve dohodka seveda ne vodijo 
k racionalnemu zaposlovanju. Racionalno zaposlovanje lahko spodbuja sistem 
notranje delitve samo, če je dohodek delovne skupnosti dejansko in neposredno 
posledica večje produktivnosti dela, boljše ekonomičnosti in večje poslovne 
uspešnosti. Pod takimi pogoji je potem možen učinkovit sistem delitve, ki za- 
gotavlja, da se sredstva za osebne dohodke ne oblikujejo po vnaprej postavljenih 
kalkulacijah, temveč po delovnih uspehih, ki se morajo izražati v adekvatnih 
ekonomskih rezultatih. Taki sistemi stimulirajo tudi racionalno zaposlovanje in 
racionalno razporejanje že zaposlenih po njihovi sposobnosti. 

Politika ekstenzivnega zaposlovanja se je z vsemi negativnimi posledicami 
-odrazila tudi v gospodarskih organizacijah, ki preizkusno uvajajo skrajšani de- 
lovni teden. Te gospodarske organizacije so v povprečju povečale zaposlenost 
bolj kot industrija v celoti. Le 2 '%> od 38 industrijskih podjetij, ki so bili na 
preizkusu zveznega zbora v 1964. letu, ni povečalo števila zaposlenih in to 
kljub temu, da je priporočilo zvezne komisije za skrajšan delovni tedinik izrecno 
opozorilo, da ob prehodu na skrajšani delovni tednik delovne organizacije ne 
smejo zaposlovati novih delavcev, da pomeni uvajanje 42-urnega tednika naj- 
širšo akcijo za povečanje produktivnosti dela in da ta proces zahteva racionalno 
in intenzivno zaposlitev že zaposlenih. Večina delovnih organizacij, ki so uvedle 
preizkus, teh pričakovanj ni izpolnila. Poleg povečanega zaposlovanja je 63 °/o 
industrijskih podjetij na preizkusu povečalo tudi nadurno delo, tako da je 
dejansko dosežena produktivnost še nižja od izkazane. S povečanjem števila 
zaposlenih so nekatere organizacije dosegle sicer večji obseg proizvodnje, rela- 
tivno boljše izkoriščanje delovnih priprav ter nekatere malenkostno izboljšale 
koeficient izmenskega dela, vendar je predvideno rast produktivnosti dela do- 
seglo le manjše število gospodarskih organizacij, ena tretjina pa ni dosegla niti 
ravni produktivnosti iz preteklega leta. 

Te ugotovitve kažejo, kako važni so učinkoviti ukrepi, ki jih zahteva prehod 
na skrajšani delovni čas predvsem na področju organizacije dela in odkrivanja 
notranjih rezerv, kako odgovorno nalogo terja od gospodarskih organizacij reali- 
zacija ustavnega načela, ki jih obvezuje, da zagotovijo pogoje za uspešen prehod 
na 42-urni tednik. Ob sorazmerno nizki produktivnosti dela in ob metodah 
ekstenzivnega gospodarjenja ne moremo pričakovati tudi uspešnega prehoda 
na 42-urni delovni tednik. Skrajšanje delovnega časa je cilj, h kateremu težijo 
delovni ljudje, ki so zato pripravljeni aktivno sodelovati, hkrati pa je to sredstvo, 
s katerim bomo povečali produktivnost dela in s tem ustvarili materialne po- 
goje za dosego cilja. Prehod na skrajšani delovni čas pomeni zato realizacijo 
ukrepov za povečanje obsega proizvodnje in znižanje stopnje zaposlovanja. 
Zvišati se morajo raven produktivnosti dela, osebni dohodki na zaposlenega in 
prav tako sredstva za razširjeno reprodukcijo. Prehod na skrajšani delovni čas 
je mogoč samo s pomočjo ukrepov in sprememb, ki dajejo ekonomske učinke 
praviloma v krajšem obdobju, zato si bodo uspešen prehod zagotovile samo 
tiste gospodarske organizacije, ki bodo upoštevale naloge in smernice letošnjega 
družbenega plana in pravočasno izvedle vse potrebne priprave. 

V zvezi z nalogami in cilji perspektivnega gospodarskega in družbenega 
razvoja se problem zaposlovanja vedno bolj očitno kaže kot eden najpomemb- 
nejših ekonomskih problemov v našem gospodarstvu tudi s stališča demograf- 
skih karakteristik v Sloveniji, ki se kažejo predvsem v nesorazmerju med na- 
ravnim prirastkom prebivalstva in potrebami po kadrih in v razmeroma visoki 
stopnji gospodarske aktivnosti prebivalstva na sploh, posebej pa še ženskega 
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prebivalstva. Ker postajajo možnosti za odtok delovne sile iz agrarne v ne- 
agrarne dejavnosti manjše, aktivne brezposelnosti v Sloveniji pa ne moremo 
šteti kot enega od virov rezerve delovne sile, nam preostane le še temeljit 
preobrat v politiki zaposlovanja v najširšem smislu, to je od poklicnega usmer- 
janja strokovnega izobraževanja in usposabljanja, do konkretnega zaposlovanja 
in racionalnega gospodarjenja z živim delom. Zato bi delovne organizacije 
morale zlasti zagotoviti ustreznejšo poklicno strukturo z boljšo organizacijo in 
racionalnejšo delitvijo dela odpraviti prikrito brezposelnost, ki je nastala zlasti 
z ekstenzivnim zaposlovanjem, tesneje povezovati osebne dohodke s produktiv- 
nostjo dela in poslovnimi uspehi ter bolj sistematično skrbeti za strokovno 
usposabljanje na delovnem mestu. 

Za izvajanje politike zaposlovanja, kakršna izhaja iz nalog družbenega 
plana, se bo morala menjati tudi vloga službe za zaposlovanje, ki mora postati 
pomemben činitelj v naših prizadevanjih za družbenoekonomski razvoj. Takšno 
vlogo pa ovira sedanja usmerjenost te službe in razdrobljenost organizacijske 
mreže zavodov, saj imamo trenutno v Sloveniji 37 zavodov in 26 izpostav. Za 
razumevanje in za realizacijo družbenoekonomske funkcije te službe pa je 
seveda potrebna tudi ustrezna strokovna raven teh uslužbencev. Od 300 usluž- 
bencev, kolikor jih v teh zavodih trenutno dela, jih 46 ®/o nima ustreznih 
šolskih in strokovnih kvalifikacij. Družbenoekonomska in demografska pro- 
blematika zaposlovanja mora zato postati osnovni delovni program službe za- 
poslovanja in vseh njenih organov. Zato bo treba čimprej točneje opredeliti 
vsebino dela te službe, zavode pa predvsem organizacijsko urediti, jih kadrovsko 
okrepiti in razviti njihovo študijsko in analitično delo. Pravilno pojmovanje 
zaposlovanja in pravilno vrednotenje produktivnosti dela bosta morala v le- 
tošnjem letu postati pomembna faktorja v prizadevanjih za naš nadaljnji gospo- 
darski in družbeni razvoj. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Danilo Gerk. 

Danilo Gerk: Tovarišice in tovariši poslanci! Lesno industrijo So- 
cialistične republike Slovenije z upravičenostjo lahko uvrščamo med tiste 
veje nacionalnega gospodarstva, ki zaradi velikega deleža v izvozu zasluži v 
letošnjem planskem obdobju široko skrb družbene skupnosti in njenih organov. 

Doprinos. lesne industrije k stabilizaciji plačilne bilance je pomemben. Še 
učinkovitejši izvoz pa zahteva ugodnejša razmerja cen na domačem in ino- 
zemskem trgu. Nesorazmerja v cenah surovin, reprodukcijskih materialov, v 
administrativno kontroliranih prodajnih cenah ter negotovost neugodno vpli- 
vajo ne samo na odločitve o letošnjih gospodarskih načrtih, ampak še bolj na 
dolgoročno načrtovanje in uresničitev neposrednih nalog perspektivnih pro- 
gramov. 

Avtarkija v razvoju lesno predelovalnih kapacitet ima v Sloveniji globoke 
korenine, kar je prišlo do izraz zlasti v lanskem letu. Razdrobljenost in neizko- 
riščenost kapacitet v nezaključenih gozdnogospodarskih regijah, ki nimajo čvrstih 
in zaokroženih surovinskih zaledij, prepočasna intenzifikacija gozdne proizvod- 
nje, nadalje neusklajenost med proizvodnjo in razdeljevanjem lesa, podčrtujejo 
pomen dodatne študijske obdelave perspektivnega programa razvoja gozdar- 
stva in lesne industrije. V teh študijah naj bo manj govora o novih tovarnah 
in več ekonomskih analiz, ki naj ugotove, kako naj se obstoječim tovarnam lesne 
stroke zagotovi proizvodnja, ki naj bo cenena in optimalno konkurenčna. Le 
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tako se bo lesna industrija lahko približala 100 % izkoriščanju strojnega in 
urnega fonda ter ustvarila pogoje za prehod na 42-urni tednik ob zmanjšanih 
proizvodnih, zlasti fiksnih stroških. 

Poseben problem je vse večje pomanjkanje celuloznega lesa, ki ga sprem- 
lja vrsta negativnih pojavov od administrativne distribucije lesnih mas, do ka- 
kovostne prekvalifikacije asortimentov, kar vse vpliva na kvaliteto proizvodnje. 
Že tako ali tako gostemu rešetu, ki odmerja surovine za izvoz in za domači trg, 
so se pridružile še te težave. Vedno bolj se kaže potreba po poslovnem združe- 
vanju in sodelovanju med lesno celulozno industrijo in gozdnimi gospodarstvi, 
da se dosežejo ekonomske cene gozdnih asortimentov, strožja kontrola cen in 
združevanje sredstev za hitrejšo proizvodnjo lesa. Poudariti moram, da bi mo- 
rale lesne in celulozne. tovarne zbirati finančna sredstva in odločati o njihovi 
namenski uporabi v proizvodnji lesa v hitro rastočih nasadih in plantažah na 
najbolj ustreznih rastiščih. 

Intenzivno vlaganje v hitro rastoče gozdove je nujnost, če hočemo slediti 
hitremu naraščanju potreb, ki jih ima celulozna industrija in potrebam rastoče 
premogovne proizvodnje. 

Tovarna Lesonit iz Ilirske Bistrice, ki se oskrbuje z žamanjem s področja 
skoraj vse Slovenije, vse resneje čuti pomanjkanje žamanja in celuloznega lesa. 
Isto velja za vse slovenske papirnice. 

Celuloznega lesa ni dovolj, to je dejstvo in tega dejstva ne bo mogoče od- 
straniti z administrativnimi ukrepi, ampak edino z intenzivnejšim gospodar- 
jenjem z gozdovi. Zato se mi zdijo prenizka finančna sredstva, ki jih po predlo- 
gu družbenega plana Socialistične republike Slovenije odmerjamo za pogozdo- 
vanje Krasa in Brnikov, posebno pa so nizka sredstva ža plantaže in intenzivne 
nasade, kjer se predlaga neperspektivni indeks 100. 

V predlogu družbenega plana Slovenije je tudi govora o uspešnem zbiranju 
odpadnega papirja. Te možnosti do sedaj nismo znali v celoti izkoristiti. Niso 
mi sicer znani vsi statistični podatki, vendar spričo hitrega naraščanja proizvod- 
nje vseh vrst papirja sklepam, da lahko zberemo velike količine teh odpadkov. 

V svoji razravi bi se želel dotakniti nekaterih konkretnih problemov občine 
Ilirska Bistrica. 

Lesna industrija v občini Ilirska Bistrica ustvarja 75'%> bruto produkta vse 
industrije, Lesonit in Topol pa sta udeležena s 50 fl/o v narodnem dohodku, ki ga 
ustvarja industrija na območju občine. Ta odnos bi bil v letu 1964 mnogo 
boljši, če ne bi zlasti v tovarni Lesonit prišlo do skokovitih podražitev osnov- 
nih surovin, ki so potrebne za izdelke, kjer so določene najvišje možne cene. 
Prav spričo teh dejstev, ki v osnovi vplivajo na ustvarjanje in delitev dohodka 
in na nadaljnji razvoj samoupravnega sistema in sistema nagrajevanja po delu, 
je bilo v občini Ilirska Bistrica v zadnjem času veliko razprav v organih samo- 
upravljanja in na političnih forumih. Ti organi so zahtevali od mene, da na 
tem mestu spregovorim v nekaterih problemih v teh dveh delovnih organiza- 
cijah. Menim, da bi moral družbeni plan Slovenije vsebovati določilo o pogojih 
gospodarjenja v tovarni »Lesonit« zaradi tega, ker je to edina tovarna te vrste 
v Sloveniji, ki ima svojo specifično problematiko. 

Tovarni Lesonit in Topol se borita s podobnimi težavami to je s pravočasno 
zagotovitvijo lesnih surovin tako po količini kot po kvaliteti. Pomanjkanju 
lesne mase se je pridružil še padec njene kvalitete. V gozdarstvu ta pojav tolma- 
čijo kot tiho izigravanje predpisov o cenah, ko hlodovino in prostorski les slabše 
kvalitete prodajajo za boljši les. To pa ima za posledico proizvodnjo lesonita 
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in furnirja slabše kakovosti in kupičenje slabše kvalitete v skladiščih, ker ga 
zahtevna pohištvena industrija ne more uporabljati. Na drugi strani pa. po- 
hištvena industrija furnir celo uvaža. Gledano z vidika stabilizacije gospodar- 
stva, je treba ta začarani krog presekati s tem, da se najprej napravi red pri 
samem izvozu lesnih surovin. To pa je pomembno tem bolj, ker je bil izvoz 
usmerjen na področja konvertibilnih valut, predvsem v Zahodno Nemčijo in 
Italijo. Ob izvoznih instrumentih še iz leta 1962 je razumljivo, da se je ob zvi- 
ševanju lastne cene razlika v izvozu stalno večala in v globalu dosegla skoraj 
200 milijonov dinarjev. Ne glede na to ima delovni kolektiv čvrste programe za 
izboljšanje deviznega efekta tudi v bodoče. 

Kvaliteta lesonita je zaradi ugodnega razmerja med žamanjem in bukovimi 
drvmi in zaradi moderne tehnologije postala v inozemstvu pojem. Zato pa je 
važno, da tega razmerja ne. spreminjamo in je zaradi tega kontingent žamanja 
za lesonit izredno pomemben. 

V letu 1965 bi pri obstoječih prodajnih cenah znašala poslovna izguba pri 
lesonitu okoli 220 milijonov dinarjev. Vsi dosedanji poskusi pri zveznem zavodu 
za cene, kjer smo prosili za sprostitev cen, so bili zaman. Delovni kolektiv 
tovarne lesonita je zaradi tega v veliki negotovosti. Obrat za proizvodnjo 
lesonita je bil vedno najbolj produktiven med podobnimi jugoslovanskimi 
obrati. Posebno v zadnjih letih je povečal svojo proizvodnjo za 100 %> in se tako 
v vseh normativih izenačil s tovrstnimi švedskimi tovarnami. Med prvimi de- 
lovnimi kolektivi v Jugoslaviji je uvedel 312 delovnih dni v letu, četrto izmeno 
in 42-urni delovni teden, tako da danes lahko govorimo o skoraj 100 % izko- 
ristku strojev. Cena lesonitu se do danes ni dvignila, ampak se je celo znižala. 
V novem gospodarskem sistemu in v novih odnosih cen pa so cene lesonitnih 
plošč nestimulativne in nesprejemljive. Zahteva za sprostitev prodajnih cen 
lesonita, se nam zdi naravna in razumljiva, ker razlik med lastno in prodajno 
ceno ne moremo pokrivati z odkrivanjem kakršnih koli notranjih rezerv. S tem 
vprašanjem pa je tesno povezan problem dobave, razdelitve in kvalitete hlodo- 
vine in furnirja iz eksotičnega lesa. Kljub temu, da ta les uvažamo neposredno, 
so surovine dražje in slabše kvalitete. Naša skupnost je dala lani na razpolago 
577 tisoč funtov za uvoz eksotov, le polovico te vsote pa smo porabili. V Jugo- 
slavijo prihajajo prebirki, kar govori o neorganizirani in začetniški komercialni 
mreži, čeprav imamo dobre gospodarske odnose z afriškimi deželami. Za kritje 
potreb po kvalitetnem furnirju se v Sloveniji predvideva gradnja žage in novega 
obrata za predelavo uvoženega, lesa z lokacijo ob morju. Ne glede v katero 
smer peljejo študije, pa je treba poudariti, da imata tovarna Topol Ilirska 
Bistrica in Javor Prestranek boljše pogoje za to proizvodnjo. Dolgoletna tradi- 
cija in kadrovske izkušnje, neposredna bližina Reke, Kopra in Trsta, so po- 
membni pogoji, ki jih ne gre zanemariti. Predstavniki tovarne Topol in Javor 
ugotavljajo, da bi z majhnimi rekonstrukcijami tehnoloških procesov lahko letno 
predelali 22 tisoč m3 eksotične hlodovine. Z rekonstrukcijo, ki bi veljala pri- 
bližno 300 milijonov dinarjev, bi bila tovarna Topol sposobna predelati 
11 tisoč m3 eksotov :s tem, da bi se za to proizvodnjo specializirala. To pa je 
glede na pomanjkanje kontinentalnih surovin verjetno najboljša rešitev. Možne 
pa so seveda tudi vmesne kombinirane rešitve. Vsekakor pa zahtevata ta dva 
kolektiva, če pade sklep, da se gradi nov objekt, da se izdela poprejšnja eko- 
nomska utemeljitev, ki naj se obravnava na širšem posvetu. Lokacija neposredno 
ob morju, računajoč samo transportne stroške, je namreč le malenkostna po- 
stavka, ki ne odtehta ostalih pogojev. 

13* 



196 Gospodarski zbor 

Tovarna Lesonit se je v drugi polovici lanskega leta in ob sprejemanju 
letošnjega gospodarskega plana, znašla v zelo težavnem položaju. Podražitev 
treh osnovnih surovin: lesa, premoga in elektrike je dvignila proizvodno ceno 
nad administrativno določeno prodajno ceno. Ce je kolektiv z razumevanjem 
sprejel gospodarsko utemeljeno zvišanje cen premogu in elektriki, se mi zdi, 
da je zvišanje cen žamanju zelo enostranski ukrep, saj je danes pri nas žamanje 
več kot dvakrat dražje kot na Zahodu, še več, danes je žamanje dražje kot 
tretjerazredna hlodovina. Obrat za proizvodnjo lesonita je lani delal z izgubo. 
Samo na domačem trgu je ta izguba znašala preko 100 milijonov dinarjev. Plan 
izvoza lesonita je tovarna uresničila, čeprav je bil ta plan v primerjavi z 1. 1963 
za 75 "/o višji. 

V Jugoslaviji so štiri tovarne lesonita, peta pa se gradi. Domača potrošnja 
predstavlja nekaj več kot je polovica skupne jugoslovanske proizvodnje. Ostale 
količine moramo izvažati ob težkih konkurenčnih pogojih. Zaradi precejšnje 
konkurence pri proizvodnji in prodaji vezanih plošč in iveric ni bojazni za 
monopolizem ali pa za naraščanje cen iznad ekonomskih meja. Ravno v panogi 
proizvodnje lesonita zakon ponudbe in povpraševanja deluje izredno ostro. 
Sprostitev cen zagovarjamo zato, da bomo imeli proste roke in da bomo trg 
osvajali s kvaliteto, ne pa da izkoriščamo konjunkturo. 

Predsednik Leopold Krese: Prijavljenih govornikov ni več. Želi 
še kdo razpravljati? Besedo ima tovariš Edo Komočar. 

E d o Komočar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Na 
eni izmed zadnjih sej smo govorili o problemih energetike v Sloveniji. Temu 
problemu posveča veliko pozornost tudi predlog družbenega plana, v katerem 
je med drugim omenjeno: 

»V skladu s predvidevanji in zahtevami po uravnovešenosti energetske 
bilance bi se morala v letu 1965 začeti pripravljalna dela za zgraditev termo- 
elektrarne Šoštanj, D-l in spodnje savske verige hidroelektrarn. Predvsem bi ti 
objekti morali pričeti obratovati v letu 1968.« 

V materialih in v današnji razpravi tovariša Čačinoviča nisem zasledil, 
v kakšni višini so zagotovljena finančna sredstva za ta pripravljalna dela. To 
je moje prvo vprašanje. 

Drugo vprašanje pa je: Kam se bodo usmerila tista nerazporejena sredstva 
v višini 4 milijard, ki se zbirajo na področju Slovenije za Dravo, Trbovlje in 
toplarno v Ljubljani. 

Tovariš predsednik, zastavljam dvoje vprašanj: 
1. Ali so zagotovljena finančna sredstva za pripravljalna dela Šoštanj, D-l 

in zasavske elektrarne, in 
2. kam se bodo razporedila sredstva v višini 4 milijard! 

Predsednik Leopold Krese: Tovariš Zakonjšek, prosim! 

Jože Zakonjšek: Poskušal bom ne glede na to, da nimam pri sebi 
podrobnejših podatkov, odgovoriti na zastavljeno vprašanje. Pri svojem odgo- 
voru upoštevam dejstvo, da je ta zbor že razpravljal o problematiki energetike, 
o izgradnji energetskih objektov vse do leta 1970 in o problemih s tem v zvezi. 

Na vprašanji, koliko sredstev je zagotovljenih za ta ali oni objekt, ni mogoče 
konkretno odgovoriti, ker je program izgradnje energetskih objektov v veliki 
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meri odvisen od zveznih sredstev, oziroma od programa izgradnje energetike 
v vsej Jugoslaviji, zato je usmeritev sredstev na po-samezne objekte odvisna 
tudi od odločitev zveznih bank, predvsem Jugoslovanske investicijske banke. 
Prav iz teh razlogov danes ne morem povedati, za kateri konkreten objekt so 
ta sredstva namenjena. Vprašanje konkretne usmeritve sredstev je torej od- 
visno tudi od odločitve zvezne banke, glede na splošne in posebne pogoje, ki jih 
postavljajo1 banke v razpisih za izgradnjo energetskih objektov. 

Glede na sistem financiranja energetskih objektov, kose povezujejo sredstva 
vseh teh bank, je po mojem mnenju tak odgovor danes edino mogoč. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo razpravljati? Ali se nihče 
več ne javlja k razpravi? (Nihče.) 

Ugotoviti moram, da je bila dolgotrajna razprava v našem zboru zelo 
široka in izčrpna in kot plod predhodnih razprav v odboru za proučevanje za- 
konskih in drugih predlogov, kjer so sodelovali tudi predsedniki začasnih odbo- 
rov in nekateri drugi poslanci. Ta razprava je bila zelo intenzivna, izčrpna in 
kot sem rekel celo dolgotrajna že v fazi priprav za družbeni plan in ostalih 
spremljajočih aktov, ki jih predlaga Izvršni svet. Material, o katerem danes 
razpravljamo, je torej rezultat mnogih razprav vseh skupščinskih odborov in 
Izvršnega sveta. Razen tega so že sami dnevni redi prejšnjih zasedanj našega 
zbora spodbudili razprave, ki smo jih lahko koristno uporabili v pripravah 
za družbeni plan. Ugotavljam, da so družbeni plan in ostali spremljajoči akti, 
o katerih bomo danes tu razpravljali in o katerih bomo glasovali, dejansko 
rezultat aktivnega in neposrednega sodelovanja Skupščine z Izvršnim svetom. 
To pa je tudi jamstvo, da je plan realen in da ga bo mogoče uresničiti. 

Vendar pa je res in točno, o čemer je govoril tovariš Mihelič, ko je ugo- 
tavljal, da je plan zasnovan na določenih predpostavkah, da je izvršitev tega 
plana pogojena s celo vrsto raznih ukrepov, ki jih bosta morali sprejeti in ures- 
ničiti republika in federacija in da. plan predvideva določene družbenoekonom- 
ske premike v celotnem našem družbenem sistemu, bodisi v federaciji, v republi- 
kah, v komunah in delovnih organizacijah. Ce te predpostavke in pogoji, iz 
katerih izhajajo te prognoze, ne bodo izvršeni, potem bo seveda tako, kot smo 
na tem mestu že večkrat ugotavljali, da se nekatera predvidevanja ne bodo 
uresničila. Po drugi strani pa govore dejstva, da se je naše gospodarstvo v 
lanskem letu zelo ugodno razvilo, čeprav niso bila vsa planska predvidevanja 
dosežena, kljub nekaterim ekscesom in slabostim in nam končni rezultati in 
struktura v celoti ne ustrezajo'. 

Razlogi za to, da smo dosegli dobre rezultate, so bili prav v spremenjenih 
pogojih in liberalizaciji gospodarjenja, v vse večjem osamosvajanju in v deeta- 
tizaciji državne uprave. Ti rezultati, posebno pa še sposobnosti naših kolektivov 
bodo prisilili Skupščino SR Slovenije in druge organe, da se bodo hitreje 
odločali za ukrepe, ki bodo sestavljali tiste pogoje, na katerih bazira naš druž- 
beni plan. Ce ti osnovni pogoji ne bodo ustvarjeni, potem je seveda uresničitev 
družbenega plana vprašljiva. 

Rezultati lanskega leta nam kažejo, da upravičeno postavljamo zahteve, o 
katerih smo že govorili, predvsem tovariš Mihelič in tovariš Jerman, da ni 
nobene, bojazni za poslabšanje odnosov, za povečanje disproporcev, za poslab- 
šanje strukture in tistih elementov, ki vplivajo na bodočo stabilizacijo našega 
gospodarstva. Nasprotno, še z večjim pogumom, z večjo odločnostjo, z večj& 
hitrostjo moramo pristopati k reševanju družbenoekonomskih, zlasti pa eko- 
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nomskih problemov na ta način, da se bo naše gospodarstvo rešilo administra- 
tivnih spon v državni upravi in bančnem poslovanju in prešlo na neposredno 
gospodarjenje. 

Lansko leto smo mnogokrat razpravljali o bančnem,sistemu, o deviznem 
sistemu, o sistemu družbene evidence, družbenega knjigovodstva itd., ter ne- 
prestano ugotavljali, da ti sistemi zavirajo hitrejši razvoj gospodarjenja. Ne 
samo v skupščini, tudi drugod se je to ugotavljalo, o tem razpravljalo in spre- 
jemalo celo priporočila, s pomočjo katerih naj bi se ti problemi odstranili in 
pospešili hitrejšo rast gospodarstva. Mnogo teh obljub se ni uresničilo. Prav 
zaradi tega upravičeno ob družbenem planu ugotavljamo, da ne obstajajo re- 
zerve za večje dosežke v gospodarstvu samo v delovnih organizacijah, ampak 
tudi v samem našem družbenem sistemu. Čim hitreje bomo utrjevali naš druž- 
beni sistem, o tem sem trdno prepričan, bomo ta plan, ne samo dosegali, temveč 
v mnogih predvidevanjih celo presegli. Ce pa bomo še naprej omahovali in ne- 
odločno reševali vprašanja kot so bančni in devizni sistem in cela vrsta drugih 
nerešenih problemov, potem seveda nimamo jamstev, da bo naš plan uspešno 
izpolnjen. V bančno-devizni sistem bomo morali na primer vnesti dejansko 
samofinanciranje, to se pravi, da naj tisti, ki devize ustvarja, z njimi tudi raz- 
polaga. O deviznem sistemu smo že večkrat govorili, mislim pa, da moramo še 
enkrat poudariti, da je treba uvesti za to področje sistem samofinanciranja, 
in bolj sproščeno razpolaganje z devizami, vzporedno s tem pa prenesti na ne- 
posrednega proizvajalca vso odgovornost za razširjeno reprodukcijo, pa četudi 
je ta odvisna od uvoza. Prav gotovo je, da bi v bolj sproščenem deviznem sistemu 
lahko hitreje reševali problematiko našega deviznega deficita, kot pa če vztra- 
jamo na sistemu, ki velja danes. Ponovno bi želel poudariti, o tem ste sami že 
večkrat razpravljali, da varčevanje z devizami samo na račun gospodarstva 
pomeni zaviranje, odlašanje in zavlačevanje uvajanja boljših rešitev tega pro- 
blema. O deviznem primanjkljaju ne razpravljamo samo pri nas, temveč raz- 
pravljajo o tem tudi v drugih parlamentih in senatih, kot npr. Amerika, Švica, 
Anglija, Italija itd. To ni torej neka značilnost Jugoslavije. Razlikujemo se samo 
v tem, da oni temeljito analizirajo, stanje in ukrepi, ki slede iz analiz, pa niso 
administrativni in ne prizadenejo samo tistih, ki ustvarjajo devize. Tudi pri nas 
bi morali pričeti reševati devizni primanjkljaj kompleksno, ne pa samo na tistih 
področjih, kjer se devize ustvarjajo. 

Nihče ne more zanikati, da v lanskem letu nismo dosegli ugodnih gospo- 
darskih rezultatov. Število tistih delovnih organizacij, ki so bile odvisne od 
dotacij, se je znižalo, osebni dohodki so se popravili, skladi so se povečali itd. 
Vse to nam jasno govori, da niso imeli prav tisti črnogledi, ki so bili proti 
sproščanju gospodarjenja. Nasprotno, nihče ne more dokazati, da so bili ti ukrepi 
prenagli, preuranjeni in slabi, da jih je treba spremeniti in se vrniti na staro. 

Izkušnje in uspehi iz lanskega leta podpirajo našo tezo, da moramo v želji 
za še boljšimi gospodarskimi rezultati še hitreje po začrtani poti. V tem vidim 
tudi ogromne rezerve za dvig celotnega gospodarstva in rezerve za dosego 
planskih prizadevanj, o katerih danes razpravljamo in za katere trdimo, da 
so realna. 

Ker ni več prijavljenih diskutantov, bi morali pričeti z glasovanjem o po- 
sameznih poglavjih. Ker pa sem obveščen, da Republiški zbor predlaga nekaj 
novih amandmajev, predlagam, da prekinemo dopoldanski del seje in da na- 
daljujemo sejo ob 16. uri. Prosim, da člani odbora za proučevanje zakonskih 
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in drugih predlogov še ostanejo, da bodo proučili amandmaje, ki jih je sprejel 
Republiški zbor. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.15 in se je nadaljevala ob 16.05.) 

Predsednik Leopold Krese: Nadaljujemo sejo. Predsednik Repu- 
bliškega zbora me je obvestil, da je Republiški zbor sprejel tri dopolnilne 
amandmaje k družbenemu planu. Te amandmaje smo tudi prejeli. Prosim pred- 
sednika odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Milana Spolarja, 
da se izjavi o teh amandmajih. 

Milan Spolar: Dodatne amandmaje Republiškega zbora je odbor za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora med odmorom 
obravnaval in bil mnenja, da amandma k 27. točki lahko sprejme tudi naš zbor, 
medtem ko je bil glede tretjega amandmaja, ki se nanaša na 33. točko, mnenja, 
da bi bilo prav, če bi predstavnik Izvršnega sveta pojasnil razloge, zakaj je 
takšen amandma potreben. Če bi bilo poročilo utemeljeno, bi tudi ta amandma 
sprejeli. 

Predsednik Leopold Krese: Želiš torej, da predstavnik Izvršnega 
sveta da obrazložitev. 

Milan Spolar: Prosim! Tovariš Kotnik, prosim, da obrazložiš amand- 
ma k 33. točki predloga družbenega plana. 

Inž. Viktor Kotnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš Mitja 
Vošnjak, poslanec Republiškega zbora je predložil tri amandmaje. Prvi je 
amandma, o katerem je pravkar govoril tovariš Spolar. Gre za dodatni amandma 
o politiki, ki je nakazana v našem izvozu, oziroma pri naši zunanji trgovini. 

Skušal bom vsaj približno reproducirati misli in utemeljitev tega amand- 
maja, kot jo je podal tovariš Mitja Vošnjak. Njega je predvsem motilo to, da 
v besedilu plana piše, da je treba zagotoviti regionalno usmeritev zunanje trgo- 
vine in se tesneje povezati s tržišči, kjer velja konvertibilna valuta. Ta stavek 
je sam po sebi absolutno pravilen. Tovariš Vošnjak je poudaril, da se ta stavek 
lahko razume tudi tako, da je z njim vezana določena politika usmeritve naše 
zunanje trgovine predvsem na področju konvertibilnih valut, to je na zahodni 
blok. Ce kdorkoli iz tega stavka, ki nikakor ni bil tako mišljen, lahko sumi v 
takšne tendence, potem je vsekakor vsak amandma, ki skuša to pojasniti, 
upravičen. Ta stavek je imel samo ta namen, da opozori na to, da slaba regional- 
na usmeritev naše zunanje trgovine povzroča, da ustvarjamo več nekonvertibil- 
nih valut, manj pa kvalitetnih valut, kar bi morali z našim izvozom popraviti. 
Če pa se je ta stavek razumel drugače, kot je bil mišljen, menim, da je amandma 
upravičen, ker bolj natančno definira ta problem. Dovolite mi, da prečitam 
amandma: 

»Podpirati je treba tendenco večje blagovne menjave z deželami v razvoju 
in razvijati druge oblike gospodarskega sodelovanja z njimi.« 

To je več ali manj nova dodatna misel, ki je v našem planu nismo posebej 
podčrtali. Vemo pa, da imamo tako iz gospodarskega kot iz političnega vidika 
izredno velik interes, da se povežemo s tistimi državami, ki so v razvoju, od 
katerih lahko kupu.jemo določene surovine in reprodukcijski materal, ki ga 
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nujno potrebujemo', mi pa jim v njihovem razvoju tudi lahko pomagamo ravno 
s presežki naše strojne in elektroindustrije. Takšna menjava je seveda za 
obe strani koristna. 2e z zveznim planom načelno ugotavljamo, da je takšna 
politika pravilna in perspektivna. Naša država je pripravljena materialno 
precej žrtvovati za tako politiko. Materialne žrtve so v tem, da kreditiramo 
izvoz naše strojne opreme in elektroopreme v te države. Višina teh kreditov, 
ki jih je odobrila naša država, znaša približno 100 milijonov dolarjev. To so 
velika sredstva, ki smo jih odtrgali od našega dohodka in od naše redne po- 
trošnje z namenom, da bi usmerili izvoz v te dežele, ki potrebujejo takšne 
proizvode, na drugi strani pa, da bi omogočili ravno tej vrsti naše industrije, 
ki ima sorazmerno veliko neizkoriščenih kapacitet, da bi bolje izkoristila svoje 
kapacitete in prišla do boljše proizvodnje. Mislim, da je ta stavek docela v redu 
in da razširja te naše tendence. 

Dalje pravi: »Elastično je treba izkoriščati uvozne možnosti dežel, od katerih 
razpolagamo z deviznimi sredstvi«. 

Mislim, da je to samo razširjena misel, o kateri smo prej govorili. Upošte- 
vati .moramo regionalno usmeritev s tem, da v tistih državah, kamor malo 
izvažamo, tudi malo kupujemo, ker bi drugače prišli v devizne težave. To je 
pomembno zlasti ob prehodu na nov devizni sistem, kjer bodo delovni kolektivi 
sami razpolagali in sami gospodarili z večjimi deviznimi sredstvi. Ko bomo 
uspeli uveljaviti nov devizni sistem, bo to vprašanje seveda izredno važno za 
vsako posamezno gospodarsko organizacijo. Regionalne usmeritve bodo morale 
biti take, da bodo ustrezale vsaki gospodarski organizaciji posebej, kar pa pred- 
stavlja v celoti gledano tudi interes družbene skupnosti. 

Naslednji stavek se glasi: »Potrebno je skrbeti za čimvečje ravnotežje med 
pritokom sredstev in plačili posebno na območjih, kjer razpolagamo z manjšimi 
plačilnimi sredstvi.« 

Mislim, da je to opozorilo več ali manj pravilno. 
In zadnji stavek: »Posebnega pomena za napredek gospodarskega sodelo- 

vanja s tujino so tudi drugi ukrepi, ki omogočajo večjo vključitev našega 
gospodarstva v mednarodno' delitev dela.« 

S tem stavkom so posebej poudarjene naloge okoli izkoriščanja licenc 
skupnih nastopov na tretjih tržiščih itd. To so dejansko le razširjene in bolj 
natančno izražene misli, ki smo jih imeli pri sestavljanju družbenega plana. 
Zato Izvršni svet predlaga, da se ta amandma v celoti odobri in sprejme. 

Izvršni svet meni, da je tudi ostala dva amandmaja treba sprejeti, ker 
bolje in širše stilizirata naloge s področja energetike, kot dosedanje besedilo 
predloga družbenega plana. Na Republiškem zboru, kjer je bila živahna disku- 
sija, smo obrazložili naša gledanja in potrebe glede razvoja energetike. Gospo- 
darski zbor je o tej problematiki že razpravljal. Zato po mojem mnenju zadošča 
izjava Izvršnega sveta, da se strinja s temi amandmaji. 

Predsednik Leopold Krese: Ce sem prav razumel tovariša Spolarja, 
se odbor s to obrazložitvijo strinja oziroma sprejema te amandmaje. Ti amand- 
maji so tako postali sestavni del družbenega plana. V smislu določil 75. člena 
začasnega poslovnika Gospodarskega zbora bomo o družbenem planu glasovali 
najprej po posameznih poglavjih, nato pa o družbenem planu v celoti. 

Dajem na glasovanje prvo poglavje z naslovom »Osnovni proporci gospo- 
darskih gibanj v letu 1965.« Kdor je za to poglavje, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Drugo poglavje: »Naloge in usmeritev v proizvodnji.« Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Tretje poglavje: »Ekonomski odnosi s tujino«. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Četrto poglavje: »Naloge in politika na področju osebne potrošnje, zapo- 
slovanje in pospeševanje produktivnosti dela.« Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Peto poglavje: »Družbene službe«. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) "Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Šesto poglavje: »Naloge na področju stanovanjske in komunalne graditve«. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Sedmo poglavje: »Usmeritev sredstev Socialistične republike Slovenije« 
skupaj z amandmaji, ki so bil predloženi. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da so vsa poglavja predloga družbenega plana Socialistične 
republike Slovenije za leto 1965 sprejeta in dajem celotni predlog družbenega 
plana Socialistične republike Slovenije za leto 1965 na glasovanje. Kdor je za, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je družbeni plan Socialistične republike Slovenije za leto 
1965 v celoti v našem zboru sprejet. Ker ga je Republiški zbor že dopoldne sprejel 
v enakem besedilu kot naš zbor, je družbeni plan v Skupščini Socialistične 
republike Slovenije sprejet tako v celoti. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda,to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o posojilu republike za zagotovitev sredstev za 
ureditev obveznosti, nastalih z odpravo prispevka v družbene investicijske 
sklade. 

Predlog zakona, poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov ter poročilo zakonodajno-pravne komisije ste sprejeli. Izvršni svet je za 
svojega predstavnika določil tovariša Jožeta Zakonjška. Ali želi predstavnik 
Izvršnega sveta dati kako dodatno pojasnilo? (Ne). Potem prehajamo na raz- 
pravo o tem zakonu. 2eli kdo besedo? Besedo ima tovariš inž. Franc Tesovnik. 

Inž. Franc Tesovnik: Predlog zakona o posojilu republike za zago- 
tovitev sredstev za ureditev obveznosti nastalih z odpravo prispevka v družbene 
investicijske sklade, sta obravnavala odbor za družbeni plan in finance Re- 
publiškega zbora in odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospo- 
darskega zbora na skupni seji dne 9. februarja 1965. Predlog zakona je predložil 
Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije. Odbora sta že v raz- 
pravi o predlogu družbenega plana za leto 1965 ugotovila potrebo, da Sociali- 
stična republika Slovenija izkoristi možnosti razpisa 15 °/o obveznega posojila 
za kritje obveznosti nastalih z odpravo prispevka v družbene investicijske 
sklade. Ta način koncentracije sredstev je potreben v sedanjem in prihodnjem 
obdobju, ko v novem sistemu financiranja razširjene reprodukcije še ni rešeno 
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vprašanje, kako naj se financira razvoj tistih področij družbenih dejavnosti, 
ki sama ne ustvarjajo zadostnih sredstev. 

V razpravi o posameznih členih sta odbora, ob upoštevanju pripomb in 
predlogov ostalih odborov Republiškega zbora, ki so tudi obravnavali ta zakon- 
ski predlog — odbor za industrijo in promet, odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, 
ter odbor za trgovino, gostinstvo in turizem — sprejela naslednje dopolnilne 
in spreminjevalne predloge: 

V 4. členu se sedanje besedilo nadomesti z naslednjim besedilom: »Vpisniki 
posojila vplačajo 50 i0/o razpisanega posojila na poseben račun Splošne gospo- 
darske banke takrat, ko predložijo zaključni račun za leto 1964 Službi družbe- 
nega knjigovodstva, ostalih 50 %> pa najkasneje do konca prvega polletja 1965«. 

Delitev plačila na dva enaka dela, in sicer ob predložitvi zaključnega računa 
in ob koncu prvega polletja, bo gospodarskim organizacijam olajšala obveznost 
plačila glede na pomanjkanje razpoložljivih denarnih sredstev. 

V 7. členu se črta besedilo tretjega odstavka, ker je enaka določba že v 
zakonu o prenehanju veljavnosti zakona o prispevku v družbene investicijske 
sklade in zagotovitvi sredstev za ureditev obveznosti nastalih z odpravo tega 
prispevka (Ur. 1. SFRJ št. 31-434/31) in bi bilo ponavljanje v tem zakonu odveč. 

Besedilo 9. člena se črta, ker tehnična navodila ne sodijo v zakon. 
Sedanji 10. člen postane novi 9. člen. 
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami strinjal. 

Pojasnil bi še, da so nastale nekatere razlike v formulacijah amandmajev v 
poročilu odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov in v poročilu 
zakonodajno-pravne komisije; zakonodajno-pravna komisija je sprejela tudi 
nekatere spremembe, ki so redakcijskega značaja. Gre za razliko v naslovu 
zakona, v 4. členu in v 8. členu. Te razlike niso bistvene in se v imenu odbora 
strinjam s formulacijami zakonodajno-pravne komisije. Ze dopoldne je član 
Izvršnega sveta tovariš Čačinovič opozoril, da se v 7. členu zakona v drugem 
odstavku doda na začetku stavka beseda »prva«, tako da se ta stavek glasi: 
»Prva anuiteta zapade itd.«. Ta popravek ima redakcijski značaj. 

Odbora predlagata Republiškemu in Gospodarskemu zboru, da zakonski 
predlog s predlaganimi amandmaji sprejmeta. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Ce se nihče ne javi k besedi, zaključujem razpravo in dajem predlog 
zakona o posojilu republike za zagotovitev sredstev za ureditev obveznosti na- 
stalih z odpravo prispevka v družbene investicijske sklade 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 zakon sprejet, ker so me obvestili, da ga je tudi Repu- 
bliški zbor sprejel v enakem besedilu. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o oblikovanju in uporabi sredstev za investicije v 
gospodarstvu. 

Gradivo za to točko dnevnega reda, to je predlog zakona, poročilo odbora 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora in poro- 
čilo zakonodajno-pravne komisije ste prejeli. 

Izvršni svet je za to točko dnevnega reda določil svojega predstavnika 
tov. Jožeta Zakonjška. Zeli morda predstavnik Izvršnega sveta ali odbora dati 
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poročilo oziroma dopolnitev? (Da.) Besedo ima poročevalec odbora za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora. (Poročevalec odbora, po- 
slanec inž. Franc Tesovnik, prebere odborovo poročilo. — Glej priloge.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati o tem predlogu zakona? (Ne javi 
se nihče.) Če ne, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za 
predlog tega zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon o oblikovanju in uporabi sredstev za investicije 
v gospodarstvu soglasno sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, 
■davkov in taks. 

Gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli, in sicer predlog zakona, po- 
ročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega 
zbora in poročilo zakonodajno-pravne komisije. Izvršni svet je za svojega pred- 
stavnika določil tovariša Janka Deklevo. Pismena obrazložitev je predložena. 
Ali želi predstavnik Izvršnega sveta ali pa poročevalec odbora dati še ustno 
obrazložitev? (Da.) Besedo ima poročevalec odbora, poslanec Milan Bric. 

Milan Bric: Tovarišice in tovariši poslanci! Med formulacijo amand- 
maja, ki ga je sprejel odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov k 
1. členu zakona oziroma k novemu 5. členu in formulacijo, ki jo predlaga k 
istemu členu zakonodajno-pravna komisija, je manjša razlika nastala le glede 
besede »odstopijo« in »odstopajo«. 

Razen tega predlaga zakonodajno-pravna komisija, da se v drugi vrsti 
10. člena zakonskega predloga črta besedico »in« kot nepotrebna. Naš odbor 
je na včerajšnji seji razpravljal o teh razlikah in sklenil, da sprejme predloge 
in dopolnitve zakonodajno-pravne komisije. 

Predsednik Leopold Krese: Prosim predstavnika Izvršnega sveta, 
da se izjavi, če se strinja s temi popravki. (Da.)- Hvala! Zeli še kdo razpravljati? 
(Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, dajem predlog zakona s temi dopol- 
nitvami na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o uvedbi in stopnjah republiških pri- 
spevkov, davkov in taks, soglasno sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o oprostitvi prispevka iz osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja delavcev v organizacijah jugoslovanskih železnic. 

Predlog zakona ste prejeli. Za to točko sta pripravila poročili odbor za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora in zakonodajno- 
pravna komisija Skupščine. Ti poročili ste prejeli skupaj z drugim gradivom. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovariš Janko Dekleva. Zeli morda pred- 
stavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Če ne, dajem predlog 
zakona o oprostitvi prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja de- 
lavcev v organizacijah Jugoslovanskih železnic v razpravo. Kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Predlog zakona dajem na glasovanje. Kdor je za zakonski 
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predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa! Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal. (Nihče.) Hvala! 

Ugotavljam, da je predlog zakona v Gospodarskem zboru soglasno sprejet. 
Počakati moramo še na izid glasovanja v Republiškem zboru. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu SR Slovenije 
za pospeševanje kmetijstva. 

Predlog zakona je Skupščini predložila v obravnavo komisija Skupščine 
Socialistične republike Slovenije za uskladitev republiških predpisov z ustavo. 

Predlog zakona in poročili odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Gospodarskega zbora ter zakonodajno-pravne komisije Skupščine ste 
prejeli. Izvršni svet nas je obvestil, da bo v razpravi sodeloval republiški se- 
kretar za zakonodajo in organizacijo, dr. Branko Premrou. Ali želi predstavnik 
komisije za uskladitev republiških predpisov z ustavo predlog zakona še ustno 
obrazložiti? (Da.) Prosim. 

Savo Šifrer: Tovarišice in tovariši poslanci! Komisija Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije za uskladitev republiških predpisov z ustavo je 
v preteklem mesecu pripravila 14 zakonskih predlogov za spremembo republi- 
ških zakonov o skladih, med njimi tudi predloge zakonov, ki so na dnevnem 
redu današnje seje. Zato želi komisija seznaniti Gospodarski zbor s splošno pro- 
blematiko sedanje pravne ureditve skladov in z načeli, po katerih se je ravnala 
pri usklajevanju republiških predpisov z ustavo. 

V obrazložitvi k posameznim zakonskim predlogom so navedeni razlogi, 
zakaj za sedaj ne kaže bistveno spreminjati obstoječe ureditve in razlogi, zaradi 
katerih se je komisija odločila predlagati spremembo samo tistih določil do- 
sedanjih predpisov o skladih, ki so v nasprotju z ustavo, oziroma s temeljnim 
zakonom o financiranju družbeno-političnih skupnosti. Sedanja pravna ureditev 
skladov je na splošno neenotna, ker je nastajala postopoma in brez določene 
jasne orientacije. Nekateri skladi imajo lastnost pravne osebe, drugi te lastnosti 
nimajo. Nekateri skladi imajo lastno administracijo, za večino skladov pa oprav- 
ljajo administrativne naloge ustrezni upravni organi. Različno je urejen odnos 
posameznih skladov do organov družbeno-političnih skupnosti. Nekateri skladi 
nimajo niti svojih organov. To funkcijo so prevzeli neposredno organi druž- 
beno-političnih skupnosti. Nekateri skladi so bili ustanovljeni na podlagi zvez- 
nih predpisov, drugi so bili ustanovljeni z republiškim zakonom ali odlokom. 
Splošnega predpisa, veljavnega za vse sklade, ni bilo. Zvezni zakon o proračunih 
in financiranju samostojnih zavodov je urejal le proračunske sklade, to je tiste 
sklade, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, ne pa tudi iz družbenih skla- 
dov, ki se ne financirajo iz sredstev ozi.roma dohodkov družbeno-političnih 
skupnosti. 

Organizacija in delo družbenih skladov sta bila urejena s posebnimi pred- 
pisi o teh skladih. Neenotno je bilo urejeno vprašanje, kateri organ predpiše 
pravila sklada. Glede proračunskih skladov zvezni zakon določa, da pravila 
sklada predpiše Izvršni svet ali organ, ki ga ta določi, oziroma ljudski odbor. 
Ce je imel sklpd poseben organ upravljanja, je sprejemal spremembe in dopol- 
nitve pravil ta organ s potrditvijo tistega, ki je predpisal pravila. Pri nekaterih 
skladih sprejme statut sklada upravni odbor, potrjuje pa ga Izvršni svet, pri 
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drugih potrjuje pravila pristojni republiški svet, sprejme pa jih upravni od- 
bor sklada. 

Glede organa upravljanja sklada je bilo uveljavljeno načelo, da sklad 
upravlja Izvršni svet oziroma ljudski odbor, razen če ni bilo v aktu o ustano- 
vitvi sklada določeno drugače. Finančnega načrta ni potrjeval organ, ki je sklad 
ustanovil, pač pa pristojni finančni organ. Iz tega prikaza sedanje pravne ure- 
ditve je razvidno, da so odnosi med republiškimi skladi in organi republike 
enotno in nesistematično urejeni, da obstoje formalni odnosi med skladi in 
organi, republike predvsem v pristojnosti za imenovanje upravnih odborov 
skladov in za potrjevanje ali celo za predpisovanje statutov skladov in da fi- 
nančni načrti in zaključni računi skladov doslej v teh odnosih niso imeli po- 
sebne vloge. 

Pri pripravljanju predlogov za spremembo sedanje ureditve skladov si je 
komisija prizadevala, da realizira določilo 48. člena republiške ustave, s katerim 
je dana pravica družbeno-politični skupnosti, da ustanavlja družbene sklade 
za financiranje nalog trajnejšega pomena na posameznih področjih, hkrati pa 
uveljavlja načelo, da se skladi upravljajo po načelih družbenega upravljanja, 
ter da organe in način upravljanja sklada določi skladno z zakonom statut 
sklada. Predlogi zakonov o republiških skladih so usklajeni tudi s temeljnim 
zakonom o financiranju družbeno-političnih skupnosti in z ustreznim republi- 
škim zakonom. V skladu z načelom družbenega upravljanja skladov vsi zakon- 
ski predlogi določajo, da sklad upravlja upravni odbor. Idejna osnova ustavnega 
načela o družbenem upravljanju sklada je v tem, da gre pri skladih za posebna 
družbena sredstva, ki jim je osnova osvobojeno delo in ki v pogojih družbenega 
samoupravljanja služijo za zadovoljevanje trajnejših družbenih nalog na dolo- 
čenem področju. Glede na to naj s temi sredstvi ne upravlja neposredno država 
oziroma organ družbeno-politične skupnosti, ampak je treba v njihovem uprav- 
ljanju zagotoviti neposredno družbeno samoupravljanje, to je vpliv interesov, 
ki v okviru in skladno s splošno linijo družbeno-politične skupnosti na ustrez- 
nem področju po svojem organu upravljajo sredstva sklada. Vendar pa druž- 
benega samoupravljanja v skladih ni mogoče izenačevati s samoupravljanjem 
v delovnih organizacijah, zlasti ne v gospodarskih organizacijah. Delovne orga- 
nizacije so nosilci samostojne politike v okviru predpisov, skladi pa so le in- 
strument politike družbeno-politične skupnosti. Zato so skladi po svoji vsebini 
bolj odraz določene dekoncentracije v izvajanju politike družbeno-politične 
skupnosti, z določenimi samostojnimi pooblastili za organe upravljanja, kot pa 
izraz samoupravnosti določenih področij. Takšnemu konceptu ustreza tudi pred- 
lagana sestava upravnih odborov skladov in način njihovega formiranja. Na- 
čelu družbenega samoupravljanja bi ustrezal sistem volitev upravnih organov 
izmed predstavnikov ustrezne interesne skupnosti, ki jo predstavlja sklad. Toda 
pri analizi konkretnih skladov moramo ugotoviti, da pri večini skladov ni mo- 
goče določiti ustrezne ožje interesne skupnosti, ampak predstavlja ustrezno 
interesno skupnost le celotna družbenopolitična skupnost. Zato zakonski 
predlogi predvidevajo, da Skupščina imenuje upravne odbore skladov, razum- 
ljivo pa je, da bo Skupščina imenovala v upravni odbor sklada predvsem osebe 
z ustreznega področja, ki poznajo problematiko na tem področju, kar zagotav- 
lja, da bo organ sklada dobro gospodaril s sredstvi sklada za namene, za katere 
je bil sklad ustanovljen, pri tem pa zasledoval tisto politiko, ki jo za ustrezno 
dejavnost določi Skupščina. 
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Zakonski predlogi vsebujejo le najosnovnejše določbe o skladih, in pre- 
puščajo široko področje natančnejše ureditve skladov njihovim samoupravnim 
aktom-statutom, ki jih sprejme upravni odbor sklada. Drugačna rešitev bi, po 
mnenju komisije, predstavlja kršitev samoupravnosti sklada, in bi njegov 
statut zreducirala na organizacijsko tehničen splošen akt. Vsebino statuta okvir- 
no določa temeljni zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti, statut 
pa bo v okviru ustanovitvenega akta podrobneje opredelil naloge sklada, dolo- 
čil režim poslovanja sklada, uredil tehnično-organizacijska vprašanja v zvezi 
s poslovanjem kot so admnistracija, postopki, načela javnosti in podobno. 

Nadaljnje vprašanje, ki se postavlja v zvezi z načelom družbenega uprav- 
ljanja skladov, je vprašanje, kakšno samostojnost imajo organi sklada pri raz- 
porejanju in razpolaganju s sredstvi sklada, v okviru zakona, družbenega plana 
in statuta. Tu pride zlasti v poštev pravica upravnega odbora sklada, da v 
navedenem okviru samostojno sprejme finančni načrt, v katerem se realizira 
politika sklada. Ker se sklad družbeno upravlja, mora imeti samoupravni organ 
sklada pravico-, da to politiko samostojno konkretizira v finančnem načrtu. 
Zato naj bi bila po mnenju komisije le izjemoma uzakonjena dolžnost sklada, 
da predloži svoj finančni načrt Skupščini v soglasje. Načelno naj bi veljal 
splošni režim družbenega nadzorstva, ki ga izvaja predstavniški organ. To po- 
meni, da se finančni načrt, ki ga samostojno sprejema samoupravni organ 
sklada pošlje Skupščini na vpogled. Skupščina lahko da k načrtu svoje pripombe 
ali priporočila, ki jih bo upravni odbor sklada že zaradi vloge in avtoritete 
Skupščine upošteval. Nadzorstvo Skupščine nad poslovanjem sklada je zagotov- 
ljeno tudi s tem, da Skupščina imenuje njegov upravni odbor in potrjuje statut 
sklada. Dajanje soglasja k finančnim načrtom skladov bi pomenilo za Skup- 
ščino le nepotrebno obremenitev, ker bi bil postopek dolgotrajen, zaradi dolgo- 
trajnosti postopka pa bi utegnile nastati težave pri tekočem poslovanju skladov, 
če soglasje k finančnemu načrtu ne bi bilo dano pravočasno-. 

Končno se v zvezi s pravico samostojnega razpolaganja s srfedstvi sklada 
po organu upravljanja in njegovo družbeno odgovornostjo nakazuje še vpra- 
šanje sprejemanja zaključnega računa sklada. Skladno z načelom družbenega 
upravljanja je, da organ sklada samostojno sprejme zaključni račun, ki je pod- 
vržen režimu kontrole zakonitosti po splošnih predpisih. Zaključni račun sklada 
nima samo funkcije tehničnega obračunskega akta glede uporabe sredstev za 
določeno obdobje, ampak predstavlja hkrati obračun dela organa sklada v tem 
smislu, da je res izvrševal politiko, določeno v zakonu, družbenem planu in 
statutu sklada. To pa ni predmet administrativno-računske kontrole, ampak 
splošnega družbenega nadzorstva, ki ga opravlja Skupščina. To nadzorstvo po 
temeljnem zakonu o financiranju družbeno-političnih skupnosti Skupščina lahko 
opravi tako, da dobi zaključni račun sklada na vpogled, ali pa da svojo pritrdi- 
tev k zaključnemu računu. Predlogi zakonov o skladih predvidevajo-, da se 
zaključni račun pošlje Skupščini na vpogled. Iz že navedenih razlogov komisija 
meni, da je nadzorstvo Skupščine na predlagani način zadosti zagotovljeno. 
Komisija predlaga, da tudi Gospodarski zbor sprejme predložene zakone v ena- 
kem besedilu, kot jih je že sprejel Republiški zbor. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, dajem predloženi zakon na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hval lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 



19. seja 207 

Ugotavljam, da je Gospodarski zbor sprejel predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje kmetijstva. Ugo- 
toviti moramo še, če ga je sprejel v enakem besedilu tudi Republiški zbor. 

Pravkar sem zvedel, da je tudi Republiški zbor sprejel predlog zakona v 
enakem besedilu, kot naš zbor. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavanje 
in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodnem 
skladu SR Slovenije. 

Tudi to gradivo ste prejeli vnaprej. Izvršni svet nas je obvestil, da bo v 
razpravi sodeloval republiški sekretar za zakonodajo in organizacijo dr. Branko 
Premrou. 

Pričenjam razpravo o predlogu tega zakona. Želi morda predstavnik Izvrš- 
nega sveta ali pa poročevalec našega odbora oziroma zakonodajno-pravne ko- 
misije besedo? (Ne.) Ce ne želi" nihče razpravljati, dajem ta 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 predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o vodnem skladu SR Slovenije v Gospodarskem zboru soglasno sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o načinu 
gospodarjenja in razpolaganja s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
in zakonodajno-pravna komisija Skupščine sta pripravila poročila, ki ste jih 
prejeli vnaprej. Predstavnik Izvršnega sveta bo tudi pri tej točki dr. Branko 
Premrou. 

Pričenjam razpravo k predlogu zakona. Želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Če nihče, dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o načinu gospodarjenja in razpolaganja s skupnimi rezervami gospodarskih 
organizacij v Gospodarskem zboru soglasno sprejet. 

Pri 10. točki dnevnega reda bomo obravnavali in sklepali o pred- 
logu zakona o cestnem skladu SR Slovenije. 

Predlog zakona ste prejeli skupaj s poročilom odbora za proučevanje za- 
konskih in drugih predlogov in poročilom zakonodajno-pravne komisije Skup- 
ščine SR Slovenije. Izvršni svet zastopa pri tej točki dnevnega reda dr. Branko 
Premrou. 

Zeli kdo razpravljati o predlogu tega zakona? (Ne javi se nihče.) Če ne, 
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 Gospodarski zbor predlog zakona o cestnem skladu SR 
Slovenije soglasno sprejel. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda na obravnavo programa 
dela Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije za obdobje januar—junij 
1965, ki ste ga prejeli skupaj z vabilom. 
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Program dela našega zbora je samo okviren. Prosim vas, da predlog pro- 
grama še dopolnite z vašimi pripombami. Program ne vsebuje obravnave o 
zakonih in drugih predlogih, ki jih bo predložil Izvršni svet ali kakšen drug 
organ. Vsi materiali, ki jih bo predložil Izvršni svet ali kak drug organ, so torej 
dopolnitev tega programa. 

Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, dajem predlog 
programa na glasovanje. 

Kdor je za predlog programa, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je okvirni program dela Gospodarskega zbora sprejet. 
Obveščen sem, da so v Republiškem zboru predlagali nekatere amandmaje 

k predlogom zakonov, ki spremljajo družbeni plan. Ker razprava še traja, mo- 
ramo počakati na izid glasovanja o teh amandmajih v Republiškem zboru. 
Ce bi v Republiškem zboru sprejeli te zakone v drugačnem besedilu, kot smo 
jih v našem zboru, bomo morali še enkrat razpravljati in sklepati o teh zakonih. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja 
in prosim republiškega sekretarja za kmetijstvo inž. Janeza Perovška, da od- 
govori na poslansko vprašanje. 

Inž. Janez Perovšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Vse večja upo- 
raba umetnih gnojil zahteva tudi splošno in stalno uporabo selekcioniranih 
semen, če hočemo zagotoviti resnično intenzivnost proizvodnje. Večja in boljša 
krmna baza, vse večja racionalna uporaba močnih krmil in koncentratov za- 
hteva prav tako selekcionirano živino, ki bo sposobna izkoristiti najintenzivnejše 
pogoje v proizvodnji. Na splošno se je osvojilo načelo velike in intenzivne pro- 
izvodnje, premalo pa se upošteva v praksi, da brez selekcioniranega materiala 
intenzivne proizvodnje ni. 

Republiški kmetijski sklad je v letu 1964 začel financirati republiško se- 
lekcijsko službo predvsem v govedoreji in letos s tem financiranjem nadaljuje. 
Zdaj je potrebno zagotoviti primerno zajetje najboljše živine pod kontrolo in 
rodovnik. Pri tem delu morajo sodelovati živinorejski veterinarski in kmetijski 
zavodi, ki bi za selekcijsko službo in kontrolo proizvodnosti potrebovali skupaj 
približno 67 milijonov dinarjev letno. Ta sredstva so nekateri zavodi dosedaj 
dobivali deloma iz okrajnih kmetijskih skladov, deloma iz okrajnih proračunov, 
ponekod pa selekcije sploh niso financirali in je zato tudi niso imeli. Poudar- 
jamo, da je selekcija le ena od dejavnosti teh zavodov, druge dejavnosti finan- 
cirajo kmetijske organizacije na osnovi pogodb ali pa občine. Selekcijska služ- 
ba pri zavodih in inštitutih mora biti financirana iz družbenih sredstev, pri 
kmetijskih organizacijah pa iz sredstev kmetijskih organizacij. Komisije, ki 
bodo razformirale okraje ter prenašale okrajne obveznosti na občine ali na 
republiko, ne bi smele iti mimo vprašanja financiranja selekcijske službe pri 
bivših okrajnih zavodih. 

Financiranje živinorejsko-veterinarskih in kmetijskih zavodov bo tudi v 
bodoče moralo sloneti na pogodbenih odnosih za dela, ki jih bodo ti zavodi 
opravljali za potrebe proizvajalcev. Tisti del nalog, ki jih bodo zavodi oprav- 
ljali po nalogu republiških oziroma občinskih organov in ki imajo značaj jav- 
nih služb, oziroma značaj pospeševanja, pa bodo morali financirati republiški 
oziroma občinski proračuni, neposredno ali pa preko republiškega sklada kme- 
tijstva, oziroma podobnih skladov v občinah. 
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Torej, pri razformiranju okrajev bi morali na to stvar paziti, da se vse te 
stvari prenesejo, oziroma da se sredstva, če jih še ni, formirajo. 

Predsednik Leopold Krese: Tovariš Zmahar, ali se zadovoljuješ 
z odgovorom? 

Inž. Ciril Zmahar: Tovariš predsednik. Z odgovorom pravzaprav ne 
morem biti zadovoljen, ker nisem dobil odgovora niti na eno niti na drugo 
stavljeno vprašanje. Hotel sem zvedeti, kako je s financiranjem te službe: ali 
jo bodo morale financirati občine, ki sredstev za te namene v svojih proračunih 
nimajo, ali pa jo bo financiral republiški sklad, ker je ta služba, kot je tovariš 
sekretar poudaril, ena izmed dejavnosti teh zavodov. Pričakoval sem odgovor, 
ki naj bi pojasnil ali bodo te službe financirane iz kmetijskega sklada, ali pa 
bodo morale tudi to breme prevzeti nase občine. 

Ti dve vprašanji bi morali razčistiti, ker so te službe važne in ker je po- 
membno tudi financiranje teh služb za bodoče. Na postavljeni vprašanji pa 
nisem dobil jasnega odgovora. 

Predsednik Leopold Krese: Prosim, tovariš Perovšek. 

Inž. Janez Perovšek: Omenil bi, da smo imeli pred dvemi dnevi 
sejo Izvršnega sveta, na kateri smo obravnavali zakon o likvidaciji okrajev, na 
tej seji je bilo v zvezi z likvidacijo okrajev sproženih precej problemov. O tem 
zakonu bo razpravljala tudi Skupščina. Na seji Izvršnega sveta nismo mogli 
rešiti vseh vprašanj. Mnoga vprašanja bodo morale rešiti komisije. Od načel, 
ki jih bodo sprejele te komisije in od principov, ki jih bo sprejel zakon o 
razformiranju okrajev, je odvisna tudi rešitev zastavljenih vprašanj. 

Predsednik Leopold Krese: Rešitev zastavljenih vprašanj je torej 
odvisna še od drugih odločitev: Tovariš Zmahar, ali se zadovoljiš s to dodatno 
obrazložitvijo? 

Inž. Ciril Zmahar: Ker moja vprašanja pač prehitevajo dogodke, se 
moram s pojasnilom zadovoljiti. 

Predsednik Leopold Krese: Ima še kdo kako vprašanje? Prosim 
tovariš Mihelič. 

Inž. Franc Mihelič: Vprašanje se nanaša na sprostitev cen finalnih 
proizvodov v usnjarski in usnjarsko-predelovalni industriji. 

Na osnovi zahtev jugoslovanske usnjarske industrije, Saveta kožarsko-pre- 
radjivačke industrije pri Savezni privredni komori, poslovnik združenj usnjar- 
ske industrije v posameznih republikah, odkupnih podjetij, republiških gospo- 
darskih zbornic in ostalih republiških organov, je zvezna gospodarska zbornica 
predlagala ustreznemu zveznemu organu sprostitev cen surovim kožam. 

Tej akciji je sledila sprostitev cen surovinam za usnjarsko industrijo, to je 
surovim kožam. V akciji za sprostitev cen surovim kožam so sodelovali tudi re- 
publiški sekretariati za industrijo. Med njimi tudi Republiški sekretariat za 
industrijo Socialistične republike Slovenije, ki je svoje mnenje poslal Zveznemu 
sekretariatu za blagovni promet in Zvezni gospodarski zbornici z vlogo številka 
311/077/63-2, poverljivo, z dne 20. 11. 1963. 
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Vloga govori o režimu in prometu s surovimi kožami. V njej so podana 
mnenja republiškega sekretariata o vlogi akcijskega mesta, o cenah in premijah 
za kožne izdelke, o ureditvi zalog, intervencijskih zalog kož ter o administra- 
tivni delitvi trga na odkupna podjetja. 

Ker se bo moje vprašanje nanašalo na cene oziroma na sprostitev cen fi- 
nalnim izdelkom usnjarske in usnjarsko-predelovalne industrije, navajam v ce- 
loti drugo poglavje dopisa Republiškega sekretariata za industrijo Socialistične 
republike Slovenije. 

Drugo poglavje točka a) govori: »Vzporedno z reformo akcijskega mesta 
naj se takoj sprostijo oziroma ukinejo sedanje maksimirane prodajne cene kož.« 

V točki b) se navaja: »Ravno tako naj se ukine kontrola in evidenca cen 
za vse izdelke iz kož, tako za usnje kot za finalne izdelke.« 

Taka sprostitev ne bi bila tvegana, ker ti izdelki niso deficitarni in se v 
glavnem prodajajo izpod maksimiranih cen. 

Mislim, da ni potrebno dokazovati potrebe po sprostitvi cen finalnih izdel- 
kov usnjarske in usnj arsko-predelovalne industrije, saj je ta podana že v mne- 
nju Republiškega sekretariata za industrijo'. 

Osebno smatram, da samo enostranska sprostitev cen res ne more biti 
rešitev tako važnih vprašanj, zlasti ne, če na eni strani sprostimo, na drugi 
strani pa še vedno kontroliramo in predpisujemo cene. Omenim naj samo, da 
bi taka politika utegnila pripeljati do tega, da usnjarska industrija ne bi mogla 
ponoviti svojih izvoznih uspehov, da ne bo našla prave materialne osnove za 
razširjeno reprodukcijo in da bo nizka akumulativnost te panoge imela za po- 
sledico še večje izgube. Povem naj samo, da je znašala izguba v letu 1963 1 mi- 
lijardo 135 milijonov dinarjev. 

Proizvodni rezultati letos prav gotovo ne bodo dosegli tistih iz leta 1964, 
ki so bili relativno ugodni zaradi nekaterih sprostitev in sprememb instrumen- 
tov. Teh dosežkov ne bo mogoče doseči predvsem zaradi tega, ker se cene suro- 
vinam nenehno dvigajo in zaradi porasta drugih stroškov. 

Številna podjetja v državi in v naši republiki že poslujejo v letošnjem 
letu z izgubo. Na osnovi teh ugotovitev, ne glede na dejstvo, da je ureditev 
teh vprašanj vezana prvenstveno na zvezne organe, zastavljam republiškemu 
Izvršnemu svetu tale vprašanja: 

1. Kakšno je stališče republiškega Izvršnega sveta glede sprostitve cen 
finalnim izdelkom usnjarske in usnjarsko-predelovalne industrije in ali je to 
stališče identično s stališčem Republiškega sekretariata za industrijo, ki sem 
ga prej omenil? 

2. Kakšno vlogo so oziroma bodo imeli v prihodnosti glede tega vprašanja 
odgovorni organi Izvršnega sveta SR Slovenije? 

Kot mi je znano, se je ta vloga do sedaj pokazala že v obliki kratkega 
in deklarativnega dopisa ustreznim organom v Beograd. 

3. Ali so v naši praksi običajne take kombinirane rešitve kot je to v us- 
njarski in usnjarsko-predelovalni panogi, ko se v isti panogi pojavljata naspro- 
tujoči si obliki pro'stega in administrativnega oblikovanja in uveljavljanja cen? 

To vprašanje zastavljam iz dveh razlogov: v moji panogi so me pooblastili, 
da sprožim to vprašanje, samoupravljavci v tej panogi, ki se jezni trkajo po 
prsih in sprejemajo sklepe, da usnja ne bodo več prodajali, češ da naj kar 
obleži v skladiščih. Verjetno pri teh sklepih ne bo ostalo, ker proizvajalci 
morajo delati in poslovati. 
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Tudi v primeru, da odgovori na moja vprašanja ne bodo rodili nobenega 
sadu, menim, da bodo odgovori zanimivi in da bodo skušali razjasniti nakazane 
probleme. 

Predsednik Leopold Krese: Predlagam, da posredujemo to vpraša- 
nje Izvršnemu svetu in da o njem razpravljamo na prihodnji seji našega zbora. 
Se strinjaš? (Da.) 

Dajem besedo poslancu tovarišu Srečku Rihtarju. 

Srečko Rihtar: Tovarišice in tovariši poslanci. Moje vprašanje se 
nanaša na problematiko cest. 

Prvo vprašanje se nanaša na cesto Želodnik—Moravče—Izlake—Zagorje  
Trbovlje, ki je bila do nedavnega cesta II. reda, sedaj pa je kategorizirana kot 
cesta III. reda, ki spada v pristojnost občine Domžale. Stanje na tej cesti je več 
kot kritično, saj brez velike gospodarske škode in rizika za lastnike motornih 
vozil ni več možen promet na tej cesti. 

Prekomerne okvare vozil so prisilile tudi podjetje SAP, da bo s 1. 3. 1965 
ukinil redne avtobusne linije, to je 11 parov avtobusov, s čimer bo seveda 
resno ogrožen normalen gospodarski ritem v moravški dolini. S tem ukrepom 
bo prizadeto okoli 600 delavcev, ki se vozijo na delo ter okoli 100 otrok, ki se 
vsak dan vozijo v šolo. Ker je cesta kategorizirana, kot cesta III. reda, ni ni- 
kakršnih izgledov, da bi jo lahko občina Domžale rekonstruirala, ker za to nima 
razpoložljivih finančnih sredstev. Bivši cestni sklad okraja Ljubljana je sicer 
vnesel to cesto kot prioritetno v predlog triletnega plana za rekonstrukcijo in 
modernizacijo cest v letu 1964, vendar do realizacije ni prišlo, ker so bila sred- 
stva angažirana za druge potrebe. Po likvidaciji okrajnega cestnega sklada 
bi morala občina sama izvesti rekonstrukcijo ceste na odseku Zelodnik—Mo- 
ravče, kar pa zahteva okoli 700 milijonov dinarjev investicijskih sredstev. Na- 
vajam še to, da omenjena cesta izpolnjuje pogoje, ki jih določa temeljna določ- 
ba 5. člena drugega odstavka temeljnega zakona o javnih cestah, kakor tudi 
posebna določba zakona o javnih cestah (prvi odstavek 1. točke 2. člena) in bi 
bilo glede na to pričakovati, da bi ta cesta bila kategorizirana kot cesta II. reda. 

Nadalje še pojasnilo. Cesta Zelodnik—Moravče—Izlake—Trbovlje povezuje 
cesto I. reda Maribor—Trst s cesto II. reda Trbovlje—Zagorje—Trojane; v go- 
spodarskem pomenu predstavlja povezavo dveh za republiko posebno pomemb- 
nih gospodarskih bazenov, to je gorenjskega industrijskega bazena z zasavskim 
bazenom; s turističnega vidika pa povezavo gorenjskega turističnega območja 
z dolenjskim in zasavskim območjem, ki prehaja preko moravske kotline in 
termalnega kopališča Izlake proti Zagorju, pri čemer neposredno povezuje šte- 
vilne turistične točke v tem predelu in jih odpira močno razvijajočemu se 
turizmu. 

Pomembnost ceste se končno lahko izraža tudi v obremenitvi, ki se kaže 
v zadnjih petih letih s 350 °/o povečanjem števila motornih vozil. Po podatkih 
bivše uprave za ceste OLO Ljubljana znaša dnevna obremenitev te ceste — to 
so podatki iz leta 1962 — 2204 tone, medtem ko na cesti II. reda Mengeš—Moste 
znaša obremenitev 1471 ton, odsek Brniki—Kranj 1288 ton in cesta II. reda 
Trzin—Kamnik 5034 ton na 24 ur. Po' ocenah je sedaj obremenitev že preko 
2350 ton na 24 ur. 

Ta prometna komunikacija je pomembna zlasti v zimskem času, kajti cesta 
poteka po dolini brez večjih vzponov in je za okoli 110 m nižja kot prehod preko 

14* 
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Trojan, preko katerega je povezan z zasavskim bazenom z Gorenjsko. Pove- 
zava zasavskega bazena z Gorenjsko po tej cesti je tudi znatno krajša. 

Vprašanje glasi: Cesta Zelodnik—Moravče—Izlake—Zagorje—Trbovlje ni 
bila pri prekategorizaciji kategorizirana kot cesta II. reda. Kakšno je stališče 
Izvršnega sveta do prekategorizacije iz ceste III. reda v cesto II. reda? 

Drugič. Glede na obstoječe stanje cest v Sloveniji in na posledice lansko- 
letnih poplav in letošnje zime, je znano, da niti republika nima zadostnih sred- 
stev za vzdrževanje in rekonstrukcijo cest I. in II. reda in da tudi občine nimajo 
sredstev za ceste III. in IV. reda. Po predlogu predvidene porabe sredstev cest- 
nega sklada za leto 1965 znašajo skupne potrebe v republiki 10 milijard 600 000 
milijonov dinarjev, medtem ko bo republika razpolagala s sredstvi v višini 
9 milijard 550 milijonov dinarjev. Primanjkljaj znaša torej 1 milijardo 50 mili- 
jonov dinarjev. Za ta znesek naj bi se zmanjšal obseg vzdrževalnih del. Še 
težja pa je situacija pri vzdrževanju oziroma rekonstrukciji cest III. in IV. reda, 
ki bremene občine. Znano je, da so tudi ceste III. in IV. reda pri razvijajočem 
motornem prometu skoraj enako, ali pa nekatere celo bolj obremenjene, kot 
nekatere ceste II. reda. Iz tega izhaja, da je vzdrževanje cest III. in IV. reda 
potrebno znatno več sredstev, kot jih je bilo na razpolago v preteklem letu, 
saj je znano, da se je obseg javnih cestnih prevozov leta 1964 povečal za okoli 
1 T°/o, režijskih prevozov za 18%, medtem ko je prestopilo državno mejo na 
slovenskem področju za 58 %> več tujih vozil kot v letu 1963. Nadalje se je 
inozemski tranzit z izrazito težkimi vozili preko naše republike povečal v letu 
1964 za 60 '%>. Glede na tako obremenitev cest in na predvideno nadaljnje po- 
večanje cestnega prometa se zastavlja vprašanje, ali še ustreza sistem formira- 
nja sredstev iz taks na goriva in ali ne bi kazalo te takse ustrezno povečati. 

Vprašanje glasi: Kakšni ukrepi so predvideni, da se v letu 1965 zagotovijo 
zadostna finančna sredstva za rekonstrukcije in vzdrževanje cest, in ali je pred- 
videno povečanje taks na gorivo oziroma ali so predvidene kake druge oblike 
taks za vzdrževanje cest? 

Predsednik Leopold Krese: Predlagam, da tudi to vprašanje pred- 
ložimo Izvršnemu svetu in o odgovoru razpravljamo na prihodnji seji. Tovariš 
Rihtar, ali se strinjaš? (Da.) 

Besedo ima poslanka Ljuba Fistrovič. 

Ljuba Fistrovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Težave v tekstilni industriji, zlasti v svilarski so zaradi pomanjkanja osnovnih 
surovin iz dneva v dan vse večje. Ustavlja se vedno več statev, na drugi strani 
pa je vedno večje pomanjkanje tkanin za široko potrošnjo, za predelavo v kon- 
fekcijah in za izvoz. Čeprav je svet tekstilne industrije pri Zvezni gospodarski 
zbornici že v začetku decembra leta 1964 postavil plan proizvodnje za leto 1965 
na osnovi dosežene proizvodnje v letu 1964 ter dodelil tkalnicam svile avans 
za uvoz surovin v višinah 25 °/o letnih potreb, tovarne teh surovin do danes niso 
prejele. Podružnica Jugoslovanske banke za zunanjo trgovino v Ljubljani je 
sicer sklenila s podjetji predpogodbe, s katerimi je odobravala devize za uvoz 
ter izdajala potrdila, da so jim sredstva odobrena. Na podlagi teh potrdil so 
uvozniki s pooblastilom tovarn zahtevali od glavne centrale Jugobanke v Beo- 
gradu regionalne soglasnosti. Toda kljub tem regionalnim soglasnostim stoje 
uvozniki danes pred dejstvom, da banka ne vidira potrebnih nalogov za uvoz 
surovin niti ne daje garancij za uvoz surovin za enoletni kredit. Kolikor se ta 
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nevzdržna situacija v najkrajšem času ne bo rešila, bo prišlo do splošnega 
zastoja v svilarski industriji, ker »Viskoza« Loznica krije samo polovico potreb 
po rajonu, medtem ko je treba sintetiko v celoti uvažati. 

Prosim za odgovor: Kaj nameravajo pristojni organi ukreniti, da se vsaj 
omilijo posledice dosedanjega zavlačevanja pri uvozu surovin? 

Predsednik Leopold Krese: Tudi to vprašanje predlagam, da ga 
predložimo Izvršnemu svetu, o odgovoru pa razpravljamo na prihodnji seji. 

Ljuba Fistrovič: Prosim tudi za pismeni odgovor. 

Predsednik Leopold Krese: Ima še kdo kakšno vprašanje? (Ne javi 
se nihče.) 

S to točko smo izčrpali dnevni red 19. seje Gospodarskega zbora in zaklju- 
čujem sejo. Ob koncu seje vam moram sporočiti, da je Republiški zbor sprejel 
predložene zakone v enakem besedilu kot naš zbor. 

(Seja je bila zaključena ob 17.15.) 



PROSVETNO - KULTURNI ZBOR 

16. seja 

(5. februarja 1965) 

Predsedoval: Ivo Tavčar, predsednik 
Prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Ivo Tavčar: Začenjam 16. sejo Prosvetno-kulturnega 
zbora. 

Svojo odsotnost so opravičili naslednji poslanci: Magda Malovrh, Zora 
Šemrl, inž. Stane Potrč, Janez Kambič in Stojan Batič. Ugotavljam, da je zbor 
sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika .15. seje Prosvetno-kulturnega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. obravnava gradiva o uresničevanju reforme v osnovni šoli ter o pet- 

letnem preizkusu učnega načrta za osnovne šole; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o osnovni šoli; 
5. obravnava gradiva o stanju in problematiki dvojezičnih šol in šol z učnim 

jezikom posameznih narodnosti v SR Sloveniji; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o dvojezičnih šolah in šolah z učnim jezikom narodnostnih manjšin 
v LR Sloveniji; 

7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prosvetno-pedagoški službi; 

8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o knjižnicah; 

9. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o soglasju k spremembi finanč- 
nega načrta sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1964; 

10. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o ustanovitvi in sestavi začas- 
nega odbora Prosvetno-kulturnega zbora; 

11. razprava o predlogu okvirnega programa Prosvetno-kulturnega zbora za 
prvo polletje 1965. 

Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšno pripombo ali dopolnitev? 
(Ne javi se nihče.) Ce ne, ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 15. seje Prosvetno-kulturnega zbora. 
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Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Če ne, ugotav- 
ljam, da je zapisnik 15. seje soglasno odobren. 

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

Tokrat je bilo poslanih več vprašanj. Poslanka Jovita Podgornik je zastavila 
troje vprašanj, in sicer o ustanovitvi pedagoškega inštituta, o delu pedagoške 
akademije in o podeljevanju Žagarjevih nagrad. 

Prosim Borisa Lipužiča, republiškega sekretarja za šolstvo, da odgovori na 
zastavljena vprašanja. 

Boris Lipužič: Na vprašanje poslanke Jovite Podgornik glede peda- 
goškega inštituta dajem naslednji odgovor: 

V septembru preteklega leta je Republiški sekretariat za šolstvo v sodelo- 
vanju z oddelkom za pedagogiko filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter 
Zveze pedagoških društev Slovenije pripravil elaborat o problematiki pedago- 
škega raziskovalnega dela v Sloveniji s predlogom o ustanovitvi pedagoškega 
inštituta. Predlog vsebuje osnutek delovnega programa inštituta, njegovo no- 
tranjo organizacijo ter predvidene kadrovske in materialne potrebe. 

Izvršni svet se je načelno strinjal z ustanovitvijo inštituta, hkrati pa je na- 
ročil Republiškemu sekretariatu za šolstvo, naj poskrbi, da bodo zagotovljeni 
pogoji za delo inštituta že pred njegovo ustanovitvijo. Tako so sedaj priprav- 
ljeni prostori, zagotovljena začetna sredstva za delo inštituta, posamezni peda- 
goški raziskovalci in drugi strokovnjaki pa so tudi že izrazili pripravljenost, da 
se vključijo v inštitut bodisi kot stalni bodisi kot honorarni znanstveni oziroma 
strokovni sodelavci inštituta. 

Republiški sekretariat za šolstvo je Izvršnemu svetu predložil osnutek za- 
kona o ustanovitvi pedagoškega inštituta, ki ga je Izvršni svet na današnji seji 
sprejel in ga bo poslal v razpravo in sklepanje Skupščini SR Slovenije. 

Naslednje vprašanje je bilo zastavljeno v zvezi s pedagoško akademijo in 
šolanjem oziroma izobraževanjem razrednih in predmetnih učiteljev za potrebe 
osnovnega šolstva v naši republiki. 

Odgovor se glasi: Takoj po ustanovitvi Pedagoške akademije v Ljubljani je 
bil izdelan predlog investicijske izgradnje pedagoške akademije s podrobno 
definiranimi potrebami. Izdana je bila odločba za makrolokacijo na kompleksu 
južno od Gradaščice med Riharjevo ulico, podaljškom bodoče mestne magistrale 
in Gavrilovo ulico na območju občine Ljubljana-Vič-Rudnik. Ta lokacija je 
ustrezna predvsem zato, ker so v bližini tudi drugi visokošolski zavodi ter je po 
urbanističnem načrtu ta predel namenjen predvsem objektom visokošolskih 
zavodov. . 

Organizacija internega natečaja je bila poverjena Društvu arhitektov Ljub- 
ljana; natečaj je trajal od 20. septembra do 20. novembra 1964. Med prispelimi 
elaborati je žirija izbrala projekt pod šifro »Atena«, ki je najfunkcionalnejši 
in optimalno zadovoljuje zahteve, ki so nakazane v investicijskem programu. 
Omogočena bo etapna gradnja objekta. Za prvo etapo izgradnje v letu 1965 in 
1966 bo potrebno približno 600 milijonov dinarjev, od katerih bo mogoče v letu 
1965 realizirati največ okrog 150 milijonov dinarjev. 

Projekt je že naročen in ga izdeluje »Komunaprojekt« v Mariboru. Idejni 
projekt in investicijski program bosta izdelana do 31. maja 1965, vsi glavni pro- 
jekti z detajli pa do 31. decembra 1965 s tem, da bodo izvajalcu predčasno do- 
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stavljeni ustrezni elaborati za pripravljalna dela, zunanje priključke ter za insta- 
lacijo in ureditev zemljišča. Ta dela bodo realizirana predvidoma v letošnjem 
letu. Potrebno dokumentacijo z lokacijsko odločbo, geomehanično raziskavo 
terena in geodetsko izmero je investitor že oskrbel. 

Potrebnih 150 milijonov dinarjev za letošnja dela bo predvidoma treba za- 
gotoviti v okviru sklada Socialistične republike Slovenije za šolstvo. V letu 
1964 je sklad zagotovil blizu 13 milijonov dinarjev za pripravo programa za 
natečaj in kot avans za izdelavo glavnih projektov. Pri izdelavi projektov so bile 
upoštevane tudi potrebe bodočega pedagoškega inštituta, Zavoda za napredek 
šolstva in Zavoda za strokovno izobraževanje, za katere bi postopoma v na- 
daljnjih etapah izgrajevali objekte ob pedagoški akademiji. Takšna razporeditev 
pedagoško-raziskovalnih in strokovno proučevalnih institucij ob pedagoški aka- 
demiji bo omogočila ne le tesnejšo povezavo z zavodom, ki usposablja učni 
kader, marveč bo omogočila tudi skupno racionalno uporabo strokovne litera- 
ture, pedagoške dokumentacije ter ostale opreme. 

Po mnenju Republiškega sekretariata za šolstvo bi bilo treba v letošnjem 
letu izdelati investicijski program za izgradnjo Pedagoške akademije v Mari- 
boru, v prihodnjem ali v naslednjem letu pa še vso ostalo dokumentacijo, da bi 
pričeli v drugi polovici leta 1966 s pripravljalnimi deli za gradnjo. Prvo etapo 
izgradnje bi opravili v letu 1967. V skladu za šolstvo Socialistične republike 
Slovenije bo treba že letos zagotoviti določena sredstva za pripravo dokumen- 
tacije. 

Po analizah, ki so bile izdelane v Republiškem sekretariatu za šolstvo, bosta 
od leta 1968/69 dalje samo pedagoški akademiji v Ljubljani in Mariboru uspo- 
sabljali učitelje za razredni in osnovni pouk. Dotlej pa bodo še 4 leta dajala 
učitelje za razredni pouk tudi učiteljišča. Ker bosta predvidoma do leta 1968/69 
zgrajeni tudi zgradbi za obe pedagoški akademiji, bodo nedvomno ustvarjeni 
tudi ustrezni pogoji za usposabljanje potrebnega števila učiteljev ne le za 
osnovne šole v Socialistični republiki Sloveniji, marveč tudi za strokovne šole in 
posebne šole. 

V letošnjem letu je vpisanih na obeh akademijah v obeh letnikih 554 rednih 
in 1355 izrednih slušateljev, iz česar je razvidno, da si želi pridobiti višjo iz- 
obrazbo mnogo učiteljev z izobrazbo učiteljišča. Na oddelkih za razredni pouk 
v obeh pedagoških akademijah študira 344 rednih in izrednih slušateljev. Peda- 
goška akademija v Ljubljani ima študijske centre za izredni študij v Ljubljani, 
Celju, Cerknici, Novem mestu, Novi Gorici in v Kopru; Pedagoška akademija 
v Mariboru pa v Murski Soboti, v Ptuju, Celju, Velenju in na Ravnah. 

Zagotovitev potrebnega števila učnega kadra pa ni odvisna samo od novo 
zgrajenih stavb za obe pedagoški akademiji ter od ustrezne organizacije izred- 
nega študija, marveč tudi od dolgoročnejše kadrovske in štipendijske politike 
v občinah, od življenjskih in delovnih pogojev učnega kadra v mestih in vaseh, 
ter od ustreznega družbenega vrednotenja pedagoškega poklica in od ustreznega 
osebnega dohodka učnega kadra. 

Na tretje vprašanje, glede uvedbe Žagarjevih nagrad, dajem naslednji 
odgovor: 

Kot je omenjeno že v vprašanju poslanke Jovite Podgornik, je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije na 42. seji dne 8. septembra 1964 sprejel predlog zakona 
o ustanovitvi sklada Staneta Žagarja, s katerim naj bi bilo urejeno podelje- 
vanje nagrad najzaslužnejšim učiteljem, ki so s svojim delom v šolah prispevali 
k nadaljnjemu razvoju pedagoške teorije in prakse. Izvršni svet Skupščine SR 
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Slovenije je predlog omenjenega zakona poslal Skupščini SR Slovenije v obrav- 
navo in sklepanje. 

Predsednik Ivo Tavčar: Je poslanka zadovoljna z odgovori? (Da.) 
Dvoje vprašanj je zastavil poslanec Ciril Cvetko, enov zvezi s tretjo stopnjo 

študija na visokih šolah, drugo pa v zvezi s tako imenovanim kulturnim posred- 
ništvom. Prosim, da na prvo vprašanje odgovori tovariš Mirko Tušek, repu- 
bliški sekretar za raziskovalno delo in visoko šolstvo. 

Mirko Tušek: Na vprašanje poslanca Cirila Cvetka, kako bo Repu- 
bliški sekretariat za raziskovalno delo in visoko šolstvo oziroma sklad Sociali- 
stične republike Slovenije za šolstvo uresničil priporočila za financiranje študija 
III. stopnje na fakultetah in drugih njim ustreznih visokih šolah v letu 1965, 
dajem naslednji odgovor: 

Upravni odbor sklada SR Slovenije za šolstvo je na seji dne 21. oktobra 
1964 sprejel načela in merila za določanje sredstev za osnovno dejavnost visoko- 
šolskih zavodov v letu 1965. Prva točka teh načel in meril določa, da se sredstva 
za osnovno dejavnost dodeljujejo za 1., 2. in 3. stopnjo študija; s temi sredstvi 
se krijejo izdatki za osebne dohodke in materialne stroške v zvezi s celotno 
osnovno dejavnostjo šole. Druga točka navedenih načel vsebuje določilo, po 
katerem se šolam za organizacijo študija na III. stopnji dodeljujejo še dodatna 
sredstva, ki naj pokrijejo izdatke za osebne dohodke honorarnih pedagoških 
delavcev in izredne materialne stroške. 

S takimi določil je izrazil upravni odbor sklada svoje stališče, po katerem 
je III. stopnja redna dejavnost pristojnih visokošolskih zavodov in so zato 
sredstva, potrebna za njeno izvedbo, vkalkulirana že v izdatke za osebne do- 
hodke rednih pedagoških delavcev in v tekoče administrativno poslovanje. 

Na drugi strani pa se je sklad zavezal, da bo kril v okviru razpoložljivih 
sredstev tudi tiste stroške za organizacijo tretjestopenjskega študija, ki jih ni 
mogoče vključiti v redno osnovno dejavnost šol, kot so: pritegovanje zunanjih 
sodelavcev, nova oprema za izvedbo III. stopnje ipd. 

Upravni odbor sklada je seznanil visokošolske zavode s sprejetimi načeli 
in merili, upravna služba sklada pa je po> sklepu seje upravnega odbora dne 
24. novembra 1964 zbrala predloge šol o sredstvih, potrebnih za financiranje 
študija III. stopnje; ta so skupno znašala 250 milijonov dinarjev. Analiza pred- 
logov je pokazala velike razlike med posameznimi zavodi v vrednotenju stro- 
škov, ki pridejo na enega študenta III. stopnje. 

Da bi ugotovili realne osnove za določitev sredstev posameznim zavodom, 
ki organizirajo študij na III. stopnji v tekočem študijskem letu, je upravni odbor 
sklada 21. decembra 1964 formiral posebno komisijo, ki naj skupno s komisijo 
za študijska vprašanja univerze prouči predloge šol, zlasti študijske programe 
in višino sredstev, ki so potrebna po novih merilih za realizacijo tretjestopenj- 
skega študija. Komisiji bosta svoje delo v najkrajšem času končali. Za tretje- 
stopenjski študij na fakultetah je v letu 1965 predvidenih v okviru sredstev 
šolskega sklada 100 milijonov dinarjev. 

Iz navedenega sledi, da je sklad SRS za šolstvo oziroma njegov upravni 
odbor upošteval smernice družbenega plana Socialistične republike Slovenije 
in druga priporočila za ureditev vprašanja financiranja III. stopnje študija ter 
to konkretiziral v že omenjenih načelih in merilih za določanje sredstev za 
osnovno dejavnost visokošolskih zavodov. 
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Obseg realizacije teh načel in meril pa ni odvisen samo od intencij uprav- 
nega odbora, temveč tudi od dokončnega volumna finančnih sredstev, s kate- 
rimi bo sklad razpolagal v letu 1965, in ki bodo uokvirjena v njegovem finanč- 
nem načrtu, ki ga bo potrdila Skupščina SR Slovenije. 

V zvezi s to obrazložitvijo se mi zdi potrebno opozoriti na napačno pojmo- 
vanje zakonskega določila o III. stopnji kot o redni obliki študija. Pogosto se 
namreč pojem reden, ko gre za to stopnjo študija, enači s pojmom obvezen, 
pojem osnovna dejavnost pa s pojmom obvezna dejavnost, ter se iz tega dedu- 
cirajo konkretne zahteve. Da to ni tako, je očitno iz zakonskega besedila, ki 
izrecno določa, da sta za fakultete in njim ustrezne visoke šole obvezni le I. in 
II. stopnja študija, ali pa obe, združeni v enotnem študiju, ne pa tudi III. stopnja. 
Ta se lahko organizira kot redna oblika študija le, če so podani pogoji, ki ji 
zagotavljajo izvedbo na bistveno višji ravni, kot je II. stopnja študija. Pogla- 
vitni pogoj za to so visoko kvalificirani predavateljski kadri z dokazano znan- 
stveno reputacijo, kajti samo ti lahko uresničijo smotre III. stopnje študija. 
Ti so: vzgoja najvišjih strokovnih kadrov, uvajanje teh v poglobljena teoretična 
znanja, ali v posebna strokovna in znanstvena področja ter v samostojno znan- 
stveno in raziskovalno delo. 

Glede na kadrovske in materialne zahteve, ki jih terja raven študija na 
III. stopnji, je očitno, da ga ne bo mogoče uspešno organizirati na vsakem za- 
vodu, kakor tudi ne za prenekatero specialnost. V takih primerih ne morejo 
mnogo pomagati zagotovljena finančna sredstva. Prav zaradi tega bo pri na- 
daljnjem razvijanju študija na III. stopnji potrebno — da bi se zagotovila nje- 
gova kvaliteta — pospeševati sodelovanje med visokošolskimi zavodi, povezo- 
vati kadrovske in materialne kapacitete, in to ne samo v mejah republik, temveč 
tudi z visokošolskimi institucijami v drugih republikah. Pri tem naj bi močno 
prihajalo do izraza načelo, naj se tretjestopenjski študij in druge oblike po- 
diplomskega študija organizirajo povsod tam, kjer so najustreznejši pogoji, pred- 
vsem kadrovski, in primerne laboratorijske kapacitete. 

To bo potrebno zaradi tega, ker zahteva organizacija in realizacija tretje- 
stopenjskega študija tudi znatna gmotna sredstva. V sedanjem položaju, ko je 
republiški šolski sklad lahko zagotavljal le sredstva za realizacijo reformnih 
prizadevanj na I. in II. stopnji študija, še vedno ne bo mogoče bremeniti za 
III. stopnjo le ustanovitelja visokošolskih zavodov. Zlasti pri financiranju inve- 
sticij, raziskovalne opreme, in materialnih stroškov za raziskovalno delo naj bi 
v primernem razmerju sodelovali tudi skladi za znanstveno delo, tako sklad 
Borisa Kidriča v naši republiki, pa tudi zvezni fond. Sredstva zveznega fonda 
so pomemben vir, dokler predvsem devizna sredstva ne bodo v večji meri decen- 
tralizirana in bodo tako omogočila nabavo inozemske opreme, ki je pomemben 
element pri realizaciji tretjestopenjskega študija, neposredno samim univerzam 
in raziskovalnim institucijam. Sredstva za osebne dohodke in štipendije sluša- 
teljev pa naj bi bremenila podjetja in ustanove, ki so zainteresirane na teh 
kadrih. Pri organiziranju specializacije bo tudi v prihodnje potrebno angažirati 
predvsem sredstva neposrednih interesentov. 

Čeprav smo v naši republiki realno presojali možnosti uresničevanja po- 
diplomskega študija in ga nismo na široko organizirali, nas vendar vse večja 
potreba po visoko kvalificiranih kadrih opozarja na intenzivnejše napore za 
realizacijo tretjestopenjskega študija. To pa bo mogoče le tako, da bodo vsi 
zainteresirani činitelji pritegnjeni k čim tesnejšemu sodelovanju. Na ta način 
se bo sedanje neskladje^ med težnjo za širokimi možnostmi, da vsi dokončajo 
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III. stopnjo, in pa med realnimi materialnimi možnostmi reševalo z neposrednim 
sodelovanjem fakultet kot nosilcev iniciative in organizacije za te študije na 
eni strani, na drugi strani pa s sodelovanjem interesentov kot so: šolski sklad, 
skladi za raziskovalno delo, neposredno zainteresirane ustanove in organizacije. 
Na ta način bodo imele fakultete in drugi pristojni visokošolski zavodi nepo- 
sredno vso iniciativo in bodo nosile tudi glavno odgovornost za organizacijo 
III. stopnje študija. Vendar pa jo bodo lahko uresničili samo z neposrednim 
sodelovanjem z zainteresiranimi institucijami, s katerimi bodo sklenile potrebne 
pogodbe. Oboje pa zagotavlja, da se bo realizirala uzakonjena institucija podi- 
plomskega študija v okviru ugotovljenih potreb in naših dejanskih možnosti. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim še tovariša Miloša Poljanska, republi- 
škega sekretarja za kulturo in presveto, da odgovori na drugo vprašanje. 

Miloš Polj anšek : Poslanec Ciril Cvetko je tudi vprašal, kako je z 
menedžersko dejavnostjo, oziroma z analizo, ki jo pripravlja Republiški sekre- 
tariat za kulturo in prosveto o tem. Na to vprašanje dajem naslednji odgovor. 

Po analizi menedžerske dejavnosti v Sloveniji, ki jo je v začetku leta 1963 
pripravil Svet za kulturo in prosveto Ljudske republike Slovenije, je poslanec 
Ciril Cvetko ponovno sprožil tri temeljna vprašanja o naši kulturni politiki, ki 
zavirajo razmah in vlogo glasbenih ter ostalih kulturnih prireditev na območju 
Slovenije, in sicer, da je menedžerska dejavnost v Sloveniji neorganizirana, po- 
manjkljiva in brez sistema, ki bi tvoril menedžersko mrežo pri nas, da obstoja 
veliko nesorazmerje med gostoto kulturnih prireditev v Ljubljani ter številom 
in kvaliteto prireditev v ostali Sloveniji, in da je snovanje kulturne politike 
in estetske vzgoje bolj slučajnostno kot premišljeno in načrtno dejanje. 

Na vprašanje poslanca Cirila Cvetka, ali je Republiški sekretariat za kul- 
turo in prosveto v zadnjem času omenjeno analizo dopolnil in kakšni so nje- 
govi načrti za sanacijo tega neurejenega stanja, naj povem, da je bil vpraševalec 
seznanjen z analizo koncertne dejavnosti v sezoni 1963/64, ki jo je konec leta 
1964 pripravil oziroma izdelal Republiški sekretariat za kulturo in prosveto. 
Kot predstavnik koncertnega biroja pri Društvu glasbenih umetnikov Slovenije 
se je udeležil tudi treh razgovorov s člani koordinacijskega odbora za glasbeno 
dejavnost. Čeprav so ti razgovori le v glavnem zadevah načrt za poživitev 
koncertne dejavnosti izven Slovenije, so bili prisotni hkrati seznanjeni o nameri 
našega sekretariata, da pripravi širšo analizo menedžerske dejavnosti v Slo- 
veniji s predlogom števila dvoran in njihove primernosti ter z oceno interesa 
občinstva izven Ljubljane. 

Problematika, ki jo je v svojem vprašanju zajel poslanec Ciril Cvetko, terja 
čimprejšnjo rešitev z zaključki o načrtni in dolgoročni kulturni politiki na 
Slovenskem; saj se je v dosedanji praksi izkazalo, da je bila, če ne zanemarjena, 
pa vsaj reševana brez vidnejših uspehov. Zavedajoč se tega stanja, je Repu- 
bliški sekretariat za kulturo in prosveto v svojem delovnem programu za leto 
1965 postavil v ospredje kritično proučevanje citirane problematike, pri čemer 
se bo ukvarjal z analizo kulturnih potreb oziroma interesov našega občinstva 
za kulturne prireditve, s problemom estetske vzgoje občanov in šolske mladine, 
s poživitvijo kulturnih prireditev v slovenskih krajih izven središč in, nazadnje, 
s širšo analizo menedžerske dejavnosti v Sloveniji oziroma njenih treh osnovnih 
pomanjkljivosti, ki se kažejo v tem, da nimamo organizirane menedžerske 
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mreže, da nimamo usposobljenih menedžerskih kadrov in da nimamo potrebnih 
sredstev za takšno dejavnost. 

V sedanji praksi vrše menedžersko funkcijo izven Ljubljane večinoma sa- 
moiniciativni posamezniki, poleg svojega osnovnega poklica, kar razumljivo 
povzroča nepregledno amatersko in do kraja slučajnostno delovanje. Posledica 
tega je, da namesto trdne menedžerske mreže prevladujejo v Sloveniji le osam- 
ljena in priložnostna, bolj ali manj aktivna ter uspešna posredovanja. 

Od sposobnosti, agilnosti, nazorov in dobre volje posameznikov je ponavadi 
odvisna podoba kulturnega življenja, zlasti v krajih, ki so oddaljeni od središč. 
Očitno je, da bodo brez vzpostavitve organizirane menedžerske mreže pri nas 
vsa prizadevanja o snovanju načrtne in dolgoročne kulturne politike jalova. 
Seveda čez noč se široke menedžerske mreže ne da vzpostaviti, ker so zanjo 
potrebni specializirani menedžerski kadri; teh pa sploh nimamo. Z vzgajanjem 
poklicnih posredovalcev potemtakem ne smemo več odlašati. 

Kot tretji problem, ki se pojavlja ob navedenih vprašanjih menedžerske 
mreže in kadrov, so finančna sredstva za to dejavnost. Najti bomo morali ustre- 
zen način financiranja poklicnega menedžerstva, ki bo omogočil vzgojo mened- 
žerskih kadrov in vzpostavitev redno' delujoče mreže. Vzpostavitev menedžerske 
mreže je temeljno vprašanje nadaljnega razvoja kulturnega življenja pri nas. 
Odvisno je predvsem od interesa posameznih družbenopolitičnih skupnosti, 
se pravi od občin oziroma njihovih večjih centrov, od vseh vrst šol, delovnih 
kolektivov, kulturno-prosvetnih organizacij in društev, od odgovornih ustanov 
za estetsko vzgajanje itd. V enaki meri pa je seveda odvisna vzpostavitev me- 
nedžerske mreže od aktivnih kulturnih ustvarjalcev in poustvarjalcev vseh vrst, 
to se pravi, od skupno koordinirano postavljene dolgoročnejše politike za vsa 
področja kulturnega sodelovanja. 

Delo menedžerske mreže bo torej neposredna posledica skupnega interesa 
in programa vseh zainteresiranih — tudi republike — njihovih materialnih mož- 
nosti in v bodoče tudi skupno zasnovane investicijske usmeritve. Prostorninske 
in ostale tehnične kapacitete so doslej v največ primerih preskromne, da bi 
mogli v njih uresničiti širše zasnovan kulturni program, ki bi imel pri našem 
človeku dejavne estetsko-vzgojne posledice oziroma še načrtnejšo humanizacijo. 

Kako je pri takšnem stanju z ožjo glasbeno dejavnostjo? Smatramo, da so 
potrebne sočasne akcije na vseh področjih kulturnega udejstvovanja. S tem v 
zvezi smo izdelali tudi predlog za poživitev glasbene dejavnosti izven Ljubljane 
in imeli razgovore s koordinacijskim odborom za glasbeno dejavnost. Ker že- 
limo načrtno dolgoročnejšo akcijo, smo vanjo vključili predstavnike vseh po- 
klicnih glasbenih institucij in ostalih komornih skupin, ki predstavljajo ko- 
ordinacijski odbor. Predlog je bil osnovan na podlagi problematike, ki je raz- 
vidna iz citirane analize ob koncu sezone 1963/64. 

Naj v grobih potezah rekapituliram njene zaključke: O organizirani in redni 
koncertni dejavnosti lahko govorimo samo v Ljubljani in Mariboru, čeprav 
premoremo mnogo več glasbenih reproduktivcev, ansamblov in solistov, kot jih 
terjajo kulturne potrebe obeh središč. 

V Ljubljani je bilo v minuli sezoni povprečno 11 koncertov na mesec; v 
ostali Sloveniji pa skupno manj kot 1 koncert na mesec. To je tembolj zaskrb- 
ljujoče, ker ne gre samo za stagnacijo, marveč za vsakoletno upadanje koncertov 
na podeželju. Republiški sekretariat za kulturo in prosveto meni, da je to 
nezdrav pojav v razvoju našega kulturnega udejstvovanja in da si ga kljub aktu- 
alnosti doslej še ni nihče načrtne je ali kolikor toliko uspešno lotil. Zato želim 
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na tem mestu okvirno povzeti še temeljne vzroke za pojemajočo koncertno 
dejavnost v Sloveniji. Ti vzroki so: 

1. Problem financiranja poklicnih glasbenih institucij, komornih skupin, 
colegium musicum, koncertnega biroja, Društva glasbenih umetnikov Slovenije, 
Pro mušica viva, itd., ter svobodnih umetnikov solistov, ki zaradi prenasičenosti 
prireditev v Ljubljani ne najdejo dovolj možnosti za koncer tiran je. 

2. Nezadostno, največkrat amatersko opravljanje menedžerskih funkcij na 
podeželju, ki se odvija preko Zveze kulturno-prosvetnih organizacij, društev 
ter glasbenih šol; večji del pa jih opravljajo ljubitelji glasbenih umetnosti, naj- 
večkrat iz vrst učiteljev, prosvetnih delavcev, kot je to primer v Novi Gorici, 
Vipavi, Ajdovščini itd.; le tu in tam pa še turistična društva, vendar le pri- 
ložnostno. 

3. Omejene možnosti in preskromni razpon organizacijskih sposobnosti, po- 
gosto tudi pomanjkanje predstave o lastnih nalogah in dolžnosti pri Koncertni 
direkciji Slovenije in prireditveni poslovalnici »Festival«. Obe ustanovi sta sicer 
poklicni, profesionalni menedžerski ustanovi, nimata pa lastnih ansamblov, tem- 
več sta vezani na aranžmaje, pri čemer se pojavljajo nenehne organizacijske 
težave zaradi usklajevanja terminov. V komornih ansamblih nastopajo večinoma 
priznani umetniki, ki so že preobremenjeni, medtem ko mladi in še neuveljav- 
ljeni glasbeni kadri po nepotrebnem ostajajo ob strani. 

4. Problem koncertnih dvoran. V Ljubljani imamo eno samo koncertno 
dvorano', ki je ob slehernem simfoničnem koncertu z večjo zasedbo premajhna. 
Tako že v Ljubljani potrebujemo večjo koncertno dvorano s kapaciteto do 1500 
sedežev ter komorno solistično dvorano za prireditve z 200 sedeži. Izven Ljub- 
ljane je položaj še znatno slabši; le nekaj ustreznih dvoran, nekaj jih sicer 
obstoja, venda-r so zanemarjene oziroma služijo drugim namenom. 

5. Pomanjkanje koncertnih klavirjev izven Ljubljane. 
6. Problem nezadostne propagande, obveščanja ter poljudnih komentarjev 

koncerta, in 
7. Pridobivanje nove publike iz najširših slojev ter s tem v zvezi vprašanje 

glasbene vzgoje izven centrov. 
Vsi navedeni problemi so v neposredni odvisnosti od pripravljenosti občin 

in, seveda od njihovih finančnih možnosti za takšne kulturne manifestacije. 
Kljub objektivnim zaprekam za redne koncertne sezone izven Ljubljane — pre- 
malo dvoran in klavirjev — so ljubljanski ansambli pripravljeni poživiti kon- 
certno življenje v ostalih krajih Slovenije. Realizacija tega se je začela z ome- 
njenimi načrti Republiškega sekretariata za kulturo in prosveto in njegovimi 
dogovori s koordinacijskim odborom glede glasbenih gostovanj, ki jih sklad za 
pospeševanje kulturnih dejavnosti finančno tudi podpira. 

V nadaljnjih prizadevanjih bomo še bolj neposredno pritegnili k poživitvi 
kulturnih prireditev izven centrov predvsem vse občinske forume, kar pomeni 
z drugimi besedami: spodbujati oziroma pospeševati želimo interes za bolj 
pestro, razgibano kulturno dejavnost izven Ljubljane pri lokalnih organizacijah 
samih, zlasti v krajih, kjer kvalitetnih kulturnih prireditev sploh ni. 

Vzporedno s tem bi radi zadovoljivo in trajneje rešili način financiranja 
glasbenih prireditev izven Ljubljane, ki jih je doslej pretežno omogočal le sklad 
za pospeševanje kulturnih dejavnosti. Doseči želimo večjo participacijo občin, 
razmerje med republiškimi in občinskimi prispevki za širšo kulturno dejavnost 
naj bi variirali glede na razvitost in materialne zmožnosti posameznih občin. 
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Z mislijo poslanca Cirila Cvetka, da bi mogli organizacijo Glasbene mladine 
Slovenije vključiti v akcijo za poživitev kulturnih dejavnosti, se povsem stri- 
njamo in jo bomo podpirali; toda pripomniti moramo, da je formiranje Glas- 
bene mladine Slovenije kljub dobri volji in prizadevanjem nekaterih posamez- 
nikov še vedno, čeprav smo sredi koncertne sezone, v začetni fazi. Nadejamo 
se, da bo v kratkem začela s konkretnim, delom na terenu in da bo v bodoče 
tehtneje prispevala k odkrivanju in širjenju kulturnih dobrin na najširšem 
območju naše republike. 

Predsednik Ivo Tavčar: Je poslanec Ciril Cvetko zadovoljen z odgo- 
vorom? (Da.) 

Poslanec Jože Makovec je zastavil vprašanje glede ekonomske amortizacije 
šolskih poslopij. Prosim Borisa Lipužiča, republiškega sekretarja za šolstvo, 
da nanj odgovori. 

Boris Lipužič: Na vprašanje poslanca Jožeta Makovca dajem na- 
slednji odgovor: 

Temeljni zakon o financiranju šolstva je uvedel možnost, da lahko organ 
upravljanja šole v soglasju z ustanoviteljem predvidi v svojem finančnem na- 
črtu tudi sredstva za amortizacijo šolskih zgradb. Amortizacija šolskih zgradb 
je bila tudi doslej obvezna. 

Ker bi uvedba tudi najnižje amortizacijske stopnje za šolske zgradbe pred- 
stavljala velike materialne obveznosti za vse financerje šolstva, zlasti pa za pro- 
račune, je družbeno-politične skupnosti v preteklem obdobju niso uvedle. V 
zvezi z razpravami o financiranju šol na podlagi njihovega delovnega programa 
pa se v republiškem in zveznem merilu proučuje možnost obvezne amortizacije 
za šolske zgradbe, ki naj bi postala element v strukturi storitev šol. 

Ker je doba amortizacije šolskih zgradb vsaj 50-letna in ker imamo veliko 
število starih šolskih poslopij, bi sama amortizacijska sredstva sedaj in v bližnji 
bodočnosti ne zadoščala za hitrejšo in širšo izgradnjo novih šolskih površin, 
marveč bi za zdaj lahko predvsem služila za prepotrebno vzdrževanje šolskega 
prostora. Zato nedvomno v prihodnjih letih ne bo mogoče izgrajevati šol tudi 
brez, v te namene posebej zagotovljenih sredstev družbeno-političnih skupnosti. 

V osnutku zveznega temeljnega zakona o zavodih, ki nam je bil na raz- 
polago, pa je predvideno, da bodo zavodi, med katere sodijo tudi šole, pred- 
vidoma obračunavali amortizacijo osnovnih sredstev po stopnji in v rokih, ki 
bodo določeni s posebnim zakonom. 

Vsekakor gre za dolgoročnejši problem pri uvedbi ekonomske amortizacije 
šolskih zgradb, ki naj ima konkreten učinek pri zagotavljanju sredstev za inve- 
sticijsko izgradnjo šol. To problematiko že dlje časa proučujemo, pri čemer 
menimo, da bo treba v skladu z družbenimi potrebami in možnostmi najti 
ustrezno rešitev za ta izredno pomemben vir materialne izgradnje šolstva. 

Predsednik Ivo Tavčar: Se poslanec Jože Makovec zadovoljuje z od- 
govorom? (Da.) 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo gradiva 
o uresničevanju reforme v osnovni šoli ter o petletnem preizkusu učnega načrta 
za osnovne šole. 
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Dobili ste gradivo, ki ga je pripravil Zavod za napredek šolstva in poročilo 
začasnega odbora za osnovno šolstvo, ki je to gradivo obravnaval. Začenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? Prosim, poslanka Truda Zoher-Durjava. 

Truda Žoher-Durjava : Prispevati želim nekaj misli k predmet- 
niku in učnemu načrtu za osnovne šole, ki sta sedaj v izdelavi in kaže zato 
o njima kritično razpravljali, preden bosta dokončno sprejeta. 

Iz celotnega kompleksa bom izvzela samo nekaj posameznih misli; začenjam 
s predmetom »gospodinjski pouk« oziroma »ekonomika potrošnje«, kot naj se 
predmet v novem predmetniku imenuje. Ali naj preimenovanje pomeni, da želijo 
avtorji tega predloga ovreči veščinski značaj tega predmeta in namesto tega 
razviti vedo o racionalni potrošnji? Mislim, da taka namera daleč presega dimen- 
zije dojemanja osnovnošolskih otrok; če pa naj ostane predmet še vnaprej le 
veščina, ustreza prvotni naziv. 

Nadalje sem mnenja, da ta predmet, v tej ali drugi obliki, sploh ne sodi 
v predmetnik, ki naj po zakonu o osnovni šoli zagotovi otrokom osnovno vzgojo 
in osnovno splošno izobrazbo, ustrezno sedanji razvojni stopnji naše družbe. 
Ali naj obvladanje gospodinjskih poslov danes še prištevamo med osnovne 
kompenente vzgoje in izobrazbe, ko se hkrati zavzemamo za to, da bi našo 
družino z organizacijo različnih servisov razbremenili gospodinjskega dela in 
njeno delovno energijo usmerjali bolj ustvarjalno in racionalno? Ali ne bi kazalo 
v okviru razpoložljivega fonda ur raje povečevati ure tistim predmetom, ki so 
v resnici nosilci vzgoje in izobrazbe, pa vendar že leta in leta dajejo kritično 
slabe rezultate, kot na primer slovenski jezik, matematika, tuji jeziki in morda 
še nekateri? 

Marsikdo se ne strinja z menoj, ko se zavzemam za to, da gospodinjski 
pouk ne sodi v predmetnik osnovne šole, vendar so vsi doslej navedeni argumenti 
zame prepričljivi. Po mojem mnenju ta predmet ne sodi v izobrazbeno obzorje 
učenca prve stopnje. Ce pa želimo upoštevati tovrstna hotenja in nagnjenja 
učencev na tej razvojni stopnji, naj se ta razvijajo v okviru svobodnih dejavnosti 
šolskega zavoda. 

Nadalje omenjam vprašanje proizvodnega dela. Kaj želimo doseči s tem 
predmetom? Da se bo učenec po uspešno končani osnovni šoli laže odločil za 
svoj poklic? Ali da bo znal pravilno vrednotiti sleherno delo, fizično in umsko? 
Tovariši paslanci, imejmo pred očmi naslednje: prvo in drugo zahtevo lahko 
dosegamo na povsem drug način, pri čemer se izognemo še temu, da učenca 
pošiljamo na silno nevaren teren, saj nesreča v proizvodnji preti in preži na 
koraku. Pri tem tudi ne delamo kakih posebnih uslug gospodarskim organi- 
zacijam, ki naj bi v skladu z intencijami družbenega plana tako delovale, da 
bi nenehno povečevale produktivnost svojega dela. 

Nadalje omenjam še vprašanje moralne vzgoje kot posebnega predmeta, 
ki ima tudi svoje mesto v predmetniku. Kaj pravzaprav želijo avtorji doseči 
s tem predmetom? Ali želijo imeti moralni katekizem, zbirko moralnih norm, 
ali pa želijo teoretizirati o morali? Ne prvo in ne drugo ni sprejemljivo. Moralno 
vzgojo, predvsem pa moralno vzgojo na osnovni šoli, je treba po mojem izvajati 
zelo konkretno. Vsak učitelj mora biti hkrati tudi vzgojitelj. To pomeni, da 
mor,a znati ob konkretni izobrazbeni snovi razložiti moralno-vzgojni moment. 
Samo tako, ob konkretni snovi posameznih predmetov grajena vzgoja bo do- 
jemljiva in pedagoško učinkovita. Časovno in predmetno ločena moralna vzgoja 
pa je za učenca po mojem mnenju fikcija in brez pomena ter predstave. 
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Na seji stalnega odbora Prosvetno-kulturnega zbora., ki je bila v januarju, 
so predstavniki Zavoda za napredek šolstva napovedali, da je v predlogu novega 
predmetnika za osnovne šole predvideno povečanje števila ur za predmete: 
materinski jezik, tuji jeziki in fizika. Menim, da je to povsem v redu. Ni pa v 
redu, da med temi predmeti nima svojega mesta tudi matematika. Zakaj? Vse 
dosedanje analize učnih uspehov kažejo na slabe uspehe v matematiki. Razlogov 
je prav gotovo več. Morebiti pa je eden med njimi tudi premajhno odmerjeno 
število ur. 

Kdor misli, da je matematika danes samo trening za logično mišljenje in 
predmet, ki dominira in je praktično uporaben le v tehničnih vedah, je v krepki 
zmoti in ne dojema potreb današnjega, še manj pa bodočega razvoja družbe. 
Brez obvladanja matematike si danes ne moremo zamisliti več eksaktne analize 
nobenega pojava. Kot metoda raziskovanja pa je nepogrešljiva že na zelo ob- 
širnem področju družbenih ved, družbene dejavnosti in ne več samo v tehniki. 
Zato sprašujem, ali naj osnovna šola še vnaprej dobavlja šolam druge stopnje 
učence s tako slabim temeljnim znanjem iz matematike in jih s tem ovira pri 
izvajanju programa matematike, ki je glede na potrebe že tako preskromen? 

Tovariši poslanci, ob zaključku svoje razprave pripominjam, da sem izrekla 
svoje pomisleke kot povsem preprost opazovalec tega, kar se danes dogaja v 
procesu reforme v osnovnih šolah. Ob tem sem prisluhnila tudi mnenju drugih, 
predvsem staršev. Ne izključujem možnosti, da so pomisleki, ki sem jih navedla, 
zgrešeni in strokovno-pedagoško neutemeljeni, vendar vse do danes na podlagi 
vseh razprav*! utemeljitev in razlag nisem prepričana v to, da navedeni pred- 
meti sodijo v predmetnik osnovne šole in da tak predmetnik zagotavlja to, 
kar lepo formulira 1. člen zakona o osnovni šoli: »Osnovna šola daje vsem 
državljanom osnovno vzgojo in osnovno splošno izobrazbo.« 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Dušan Sinigoj. 

Dušan Sinigoj : Tovariši poslanci! Moja razprava se v bistvu ne bo 
razlikovala od razprave predgovornice. Želim poudariti, da prinašam pred Skup- 
ščino mnenje prosvetnih delavcev, ki delajo neposredno v učno-vzgojnem pro- 
cesu, pa tudi želje staršev. Oboji se spotikajo ob predmetniku in učnih načrtih 
reformirane osnovne šole. 

Iz 1. člena zakona o reformirani osnovni šoli je razvidno, da je naloga 
osnovne šole, dati učencu osnovno vzgojo in osnovno splošno' znanje ter ga 
razviti v vsestransko razvito osebnost. Vendar z obremenitvijo, ki je tudi v 
novem predlogu, ne moremo trditi, da te cilje povsem zasledujemo'. 

Poglejmo, kakšen je predmetnik po številu ur v posameznih razredih! V 
četrtem razredu 27 ur, v petem 29, v sedmem 31 in osmem 31 ur. Pri tem mo- 
ramo upoštevati, da je učenec dejaven vsaj v eni od svobodnih dejavnosti, da 
skoraj obvezno sodeluje pri pevskih vajah, in da se večina učencev, vsaj na 
perifernih šolah vozi teh prihaja od doma zgodaj zjutraj, domov pa v poznih 
urah. Pri tem bi morali tudi upoštevati, koliko morajo posamezni učenci delati 
tudi doma v zvezi s pripravo na pouk. Za normalno dojemanje snovi bi moral 
povprečni učenec imeti na razpolago za vsako uro vsaj pol ure priprav. Ce vse 
to sumiramo, bi bil delovni teden našega učenca precej nad delovnim tednom 
tistega, ki dela v proizvodnji in za katerega se trudimo, da bi njegov delovni 
čas skrajšali. 
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Iz teh razlogov in na pobudo prav tistih praktikov, o katerih govori poročilo, 
predlagam v ponovno razpravo gospodinjski pouk, ki naj bi se po novem ime- 
noval »ekonomika potrošnje«. Smatramo, da to ni predmet, ki naj bi dajal res 
temeljna znanja in usmerjal učenca v nadaljnje življenje. V razpravo predlagam 
tudi predmet »moralna vzgoja«. Smatramo, da ta ne more biti izsekan predmet 
v celotnem vzgojnem procesu, da ne more biti katekizem, ampak da je to kom- 
pleksno vprašanje vzgoje učenca od prvega do zadnjega razreda na konkretnih 
primerih in da to ni dolžnost samo tistega, ki moralno vzgojo uči, ampak dolž- 
nost vseh, ki delajo v učno-vzgojnem procesu. 

Isto velja tudi za tehnični pouk oziroma za proizvodno delo. Pri tehničnem 
pouku želim poudariti, da se mi zdi, da učitelji učence strahovito preobreme- 
njujejo z domačim delom. Tako lahko ugotovimo, da imajo v mestih obrtniki 
kar precej dela z učenci in da so tisti otroci, katerim starši ne morejo pomagati 
pri tem predmetu, v šoli oškodovani. Mislim, da je v pogledu učnih načrtov 
potrebno glede na kadrovsko stanje, ki ga imamo v osnovni šoli, in glede na 
materialni položaj osnovnega šolstva, nujno krepiti prosvetno-pedagoške zavode, 
ki naj pomagajo in usmerjajo učitelje, da bodo našli jedro tistega, kar morajo 
učencu dati, ne pa da kontrolirajo. Sicer bo tako, da bomo npr. pri fiziki, 
ki mora biti sodobna in ki mora težiti za napredkom, dodajali za učence vedno 
nove in nove snovi, namesto da bi tisto, kar ni nujno, odpravili. Verjetno velja 
to za vse predmete; zato bi morali pedagoški zavodi odigrati pomembnejšo 
vlogo. Seveda je razumljivo, da v takšnem stanju, kot so bili do nedavnega in so 
še danes, to skoraj ni mogoče. 

Prav ob razpravi o reformirani osnovni šoli, mislim da je nujno, da se spet 
vrnemo na materialni položaj osnovnega šolstva. Republiški sekretariat za 
šolstvo je, kot smo slišali, pripravil normative minimalnih materialnih potreb. 
Sole bi rade izvedele, kolikšen je ta minimalni normativ za normalno odvi- 
janje pouka. 

Glede kadrovskih vprašanj osnovnih šol menimo, da bi bilo prav razmisliti, 
kje so vsq tiste rezerve, ki bi jih lahko mobilizirali, da bi ne bilo takšnega po- 
manjkanja. Ne morem si zamisliti, da recimo Višja gospodinjska šola v Grob- 
ljah izobražuje izključno samo za gospodinjstvo. Zakaj ne bi študentom omogo- 
čili, da bi kot B-predmet izbirali med kemijo in biologijo. Tako bi našli izho- 
dišče za izboljšanje stanja v teh kritičnih predmetih; čeprav iz zadnjih številk 
»Dela« lahko vidimo, da se šola s tem ne strinja. 

Mislim, da so takšna vprašanja vredna premisleka, preden delamo spre- 
membe v reformiranju osnovnega šolstva. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Emil Roje, predstavnik 
CK Zveze mladine Slovenije. 

Emil Roje: Tovarišice in tovariši poslanci! Zelo realna je po mojem 
mnenju ugotovitev v povzetku gradiva o uresničevanju reforme v osnovni šoli, 
iz katerega je razvidno, da kljub uspehom v vnanji strukturi in organizaciji 
osnovne šole, v prvem obdobju še nismo dosegli večjih uspehov v vsebinskih 
zahtevah reforme. To seveda ne pomeni, da naša osnovna šola ni v dosedanjem 
procesu šolske reforme v znatni meri menjala svoje notranje podobe. 

Za vsebinski okvir reformirane osnovne šole moramo ugotoviti znatne spre- 
membe, tako v prilagojenem predmetniku, kakor tudi v aktualiziranih in po- 
globljenih učnih načrtih za posamezna predmetna področja, tako da bi, gledano 
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s tega vidika, ne mogli označiti današnje osnovne šole kot nesodobne, ozke in 
omejene v njenem programskem delu. Naše kritične ocene, s katerimi izražamo 
prej omenjeno stagnacijo oziroma nezadovoljiv napredek, so zato namenjene 
temu, da je ob novi vsebini programa osnovne šole ostalo podajanje te vsebine 
pri starem in da se odvija neadekvatno glede na družbeni napredek v gospo- 
darstvu in kvalitetni razvoj samoupravnih odnosov v družbi. 

Tako smo se znašli v situaciji, ko ugotavljamo, kljub novi vsebini v refor- 
miranih učnih programih, v mnogih primerih enako vsebino in formo pri meto- 
doloških konceptih in odvijanje učno-vzgojnega procesa v povsem nespreme- 
njenih okvirih in enakih pogojih kot pred reformo. Samo če imamo pred očmi 
enega izmed temeljnih pokazateljev uspešnosti dosedanjega delovanja reformi- 
rane osnovne šole, ob čemer ugotovimo stagnacijo izobraževalnih rezultatov in 
zadnje leto znaten padec, nam postane očitno, da bo proces šolske reforme 
znatno daljši, kot smo morda pričakovali. Predvsem pa nam mora biti jasno, da 
nekoliko prezgodaj pričakujemo že vidne rezultate v končnem efektu reforme 
osnovne, šole, to je v znatnem porastu vzgojno-izobrazbenih rezultatov. 

Smatramo, da je v sedanji fazi še precej preuranjeno in neplodno delati 
kakršne koli zaključke in globalne ocene glede uspešnosti ali neuspešnosti re- 
forme osnovne šole. To bo vidno šele ob soočenju doslej v reformirano' osnovno 
šolo vpisanih generacij s konkretno življenjsko prakso, to je z njihovim poklicnim 
ter samoupravnim delovanjem in uveljavljanjem. Največjo podporo v nadalj- 
njem uresničevanju reforme osnovne šole lahko danes damo samo, če posku- 
šamo najti kar najširši, predvsem pa za našo družbo kar najbolj mobiliza- 
cijski odgovor na naslednje vprašanje: Kateri so zaviralni momenti v popol- 
nejšem doseganju ciljev reforme, kako jih bomo odpravljali ter na katerih 
novih izhodiščih moramo graditi nadaljnji reformni proces, da se bo vizija nove 
šole vse bolj uresničevala? 

Veliko napotkov in smernic bomo lahko črpali iz obeh izdelanih študij 
Zavoda za napredek šolstva SRS, in to predvsem v smeri predlogov za korekcijo 
predmetnika in učnega načrta. V tem pogledu so dane osnove za nadaljnje 
prilagajanje obsega in globine posameznih učno-vzgojnih področij. Pa tudi 
današnja razprava je že dala predloge in pripombe v tej smeri. 

Sedanji vzgojno-izobrazbeni rezultati in sam učni uspeh, kakršnega zasle- 
dimo zadnja leta, nas postavljajo pred dejstvo, kako skladno z razvojem mate- 
rialnih temeljev osnovne šole tudi na čim višjem nivoju dosegati postavljeni 
razširjeni vzgojno-izobraževalni koncept reformirane osnovne šole. Vprašanje 
bi lahko oblikovali tudi drugače. Namreč, kako je v okviru obstoječih mate- 
rialnih in ostalih pogojev ter ob nadaljnjem prizadevanju za okrepitev in 
razširitev teh mogoče doseči večjo kvaliteto v dejavnosti osnovne šole, to je, 
v njenih vzgojnih in izobraževalnih rezultatih. Smatram, da bi v okviru 
sedanjih in bodočih materialnih ter kadrovskih možnosti in stopnje razvoja 
samoupravljanja v šolstvu morali iskati rešitve za večjo kvaliteto v doseganju 
učno-vzgojnih smotrov v reformirani osnovni šoli, predvsem v dveh srhereh: 
prvič, v smeri intenzifikacije učno-vzgojnega procesa v osnovni šoli, in drugič, 
v pogledu ustvarjanja neposrednejšega in tesnejšega samoupravljanja na kva- 
liteto notranjega dela šole. 

Izkušnje iz gospodarstva in drugih področij nas uče, da srno' tedaj, kadar 
izgrajujemo osnovo določenemu družbenemu delovanju oziroma ustvarjanju, 
nagnjeni k temu, da gremo radi preveč v širino, kar pa često pripelje v eksten- 
zivnost. Čeprav zveni malce vulgarno, danes lahko podobno situacijo ugotav- 
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ljamo tudi na področju šolstva. V osnovni šoli smo razširili njen vsebinski 
program do mere, ko ga v pogojih več kot enoizmenskega pouka ni mogoče 
zadovoljivo izvesti. Posledice so na dlani. Srečujemo se s površnostjo, nerod- 
nost jo1, nedoslednostjo in z odstopanjem od zastavljenih učno-vzgojnih smotrov 
prav na področju, ki ima nalogo, oblikovati mladega človeka v obratni smeri. 

Prevelika razdrobljenost nekaterih temeljnih znanj s področja spoznavanja 
prirode in družbe je povzročila nastanek vrste novih predmetov z razmeroma 
majhno izobrazbeno vrednostjo1, pa z veliko obremenitvijo šolskega programa 
in učenca. Vrsto tako imenovanih novih področij, ki so bila danes že citirana, bi 
bilo mogoče z ustrezno racionalno didaktično metodo vključiti v program šole 
ter v njen vzgojno-izobraževalni koncept, ne da bi vsako od teh področij kot 
samostojen predmet zahteval določen fond ur iz že tako dovolj širokega pred- 
metnika. To bi obenem omogočilo odmeriti več časa tistim predmetnikom, ki 
v prvi vrsti postavljajo zahtevo po individualizaciji pouka, po zapuščanju kla- 
sičnega frontalnega pouka, po pogostejšem preverjanju znanja in metodah 
utrjevanja znanja. To pa so obenem tudi prvi koraki k intenzifikaciji pouka. 

Kot drug element prizadevanja bi bilo treba naglasiti potrebo po doslednej- 
šem upoštevanju in izpolnjevanju učnega načrta osnovne šole. Pri tem bi bila 
potrebna bolj podrobna razčlenitev okvirnega učnega načrta za posamezne 
predmete, kar sicer nekateri odklanjajo, češ da ni v skladu s samoupravnimi 
kompetencami vsake šole in da pomeni za učitelja zavezane roke. Mnenja sem, 
da je, dokler še nimamo vseh potrebnih učbenikov, taka določnost kot vodilo- 
za učitelja potrebna, saj vsakodnevni delovni načrt učitelja dopušča vnašanja 
lokalnih posebnosti kraja pri upoštevanju trenutnih pedagoških situacij. Nje- 
gova pedagoška ustvarjalnost pa se poleg tega lahko v polni meri realizira v 
iskanju metode in didaktičnega principa kot dveh temeljnih elementov uspešnosti 
učne ure. Po tej poti bi se, vsaj do neke mere, približali tudi načelu enotnosti 
osnovne šole, ki še zdaleč ni dosežena, kar je razvidno tudi iz gradiva Zavoda 
za napredek šolstva, čeprav se vsa selekcija za nadaljnje šolanje preko spre- 
jemnih. izpitov na šolah druge stopnje gradi ravno na tej osnovi. 

Kot tretji element, želim poudariti potrebo po interni diferenciaciji peda- 
goškega dela znotraj posameznih razredov. To ne pomeni, da zasledujemo ob 
tem le cilj, kako pomagati učencem, ki imajo težave z obvladovanjem učnega 
gradiva, ampak da razširimo danes še ustaljen šolski termin »dodatna pomoč« 
tudi na nadarjene in posebej sposobne učence. Tu bi morali najti razne ustrezne 
dodatne obremenitve in ne nazadnje uvesti tudi prakso prehoda v višji razred 
mimo rednega delovanja, seveda ob določenih pogojih, s preizkusom znanja. 

Naslednji pomemben faktor racionalizacije in ostalih komponent kvalitete • 
pouka je sam učiteljski kader. Pomanjkanje ustreznega učiteljskega kadra na 
vseh stppnjah je precejšnje; ni pa slučajno, da je ta primanjkljaj rodil naj- 
vidnejše posledice prav na področju osnovnega šolstva. Na tem področju sta 
se naenkrat znašla na isti črti nov poglobljen in razširjeni učni načrt ter nova 
predmetna struktura reformiranega osnovnošolskega programa in razmeroma 
enaka kvalifikacijska struktura učiteljskega kadra. Posebni interes družbe za 
osnovno šolo ne bi smel dopuščati še v bodoče tako majhnega vpliva, lahko bi 
rekli celo, toliko stihije, v skrbi za čimhitrejšo zadovoljitev že vrsto let zelo> 
natančno ugotovljenih — kar je sicer redek primer v naši kadrovski politiki — 
potreb po učnem kadru, posebej po tistem za predmetni pouk. 

Ker lahko pomanjkanje ustreznega učnega kadra v znatni meri zavre 
dinamiko nadaljnjega uresničevanja reformnega procesa, bi bilo prav, da Skup- 

io* 
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ščina poveri ustreznim organom Izvršnega sveta nalogo, da že v tekočem letu 
izvedejo vse potrebne ukrepe v zvezi s planiranjem in štipendiranjem kadra 
za pedagoško delo na vseh stopnjah. Šele tedaj bo mogoče realneje ocenjevati 
rezultate šolske reforme, kadar jo bo na vsakem mestu uresničeval za svoje 
delo strokovno usposobljen pedagog. 

Večjo kvaliteto uresničevanja učno-vzgojnih smotrov reforme v osnovni 
šoli pa bomo ne nazadnje dosegli z razširitvijo in poglabljanjem samoupravnega 
delovanja znotraj šole. Samoupravljanje se je v marsikateri osnovni kot drugi 
šoli pogosto usmerjalo in tudi zastavljalo zgolj na oblikovanju samoupravnih 
odnosov v zunanjih relacijah šol, navznoter pa v glavnem le v zvezi z delovnimi 
odnosi v kolektivu med učiteljskim kadrom in v zvezi z nagrajevanjem. Sam 
učno-vzgojni proces pa doslej še ni dobil povsod spodbude in iniciative, kakršno 
lahko poraja samoupravljanje. 

Boj za večjo kvaliteto naše šole je lahko uspešen samo ob še večji humani- 
zaciji šole, to je, ob še ustvarjalnejših odnosih med učitelji in učenci, starši 
in šolo, šolo. in družbo. V togih, zaostrenih in nesamoupravnih odnosih ni mo- 
goče dosegati zadovoljivih učno-vzgojnih rezultatov. V tem pogledu stojita 
pred nami dve nalogi. Prva je ta, da v okviru samoupravnih relacij šole navzven 
zagotovimo v večji meri šoli obljubljeno pomoč s strani raznih strokovnih 
institucij in služb, mislim predvsem na prosvetno-pedagoško, tesnejše sodelo- 
vanje socialno-zdravstvene in psihološke službe, službe poklicnega usmerjanja 
in drugih s šolo, saj bo ta brez teh institucij težko kos svojim razširjenim 
nalogam. Druga naloga, ki se kaže predvsem v krepitvi notranješolske samo- 
uprave, pa je v večjem vključevanju učencev v samoupravno izpolnjevanje 
svojih obveznosti do učenja in šole. 

Imam občutek, da ob ugotavljanju krivde za sedanje slabe učne uspehe 
v osnovni šoli pripisujemo premajhen delež krivde učencem oziroma njihovim 
šolskim skupnostim. Ugotavljamo, da ta samoupravni člen v verigi šolske samo- 
uprave v mnogih primerih ni zaživel, ker čestokrat niti ni bil vzpostavljen. S 
strani pedagoških zborov je bilo vloženih premalo naporov v oblikovanje in 
usmerjanje skupnosti učencev, da bi ob pravilni motivaciji za delo bile lahko 
nepogrešljiva opora slehernemu pedagoškemu kolektivu. Res je, da metode, 
kot so: skupinski pouk, kot se to navaja tudi v dobljenem gradivu, laborato- 
rijska metoda in pouk v kabinetih, razvijajo učenčevo aktivnost in samostojnost. 
Ne oblikujejo pa hkrati odgovornosti učencev za doseganje nalog programa šole. 
Interes učencev je treba vezati za konkretne cilje šole, ki morajo biti jasno 
določeni in znani učencem vseh razredov, v skladu s stopnjo socialne zrelosti 
učencev. Na tej stopnji se lahko potem prične graditi programiranje učenja in 
ostale akcije, ki bodo potrebne za oblikovanje obojestranske samoupravne 
odgovornosti obeh faktorjev v učno-vzgojnem procesu, za uresničevanje pro- 
gramov osnovne šole. 

Z obravnavanimi vprašanji sem želel prispevati k nadaljnjemu oblikovanju, 
takega koncepta reformirane osnovne šole, ki bo oblikoval nove odnose in 
aktivno deloval v nadaljnjem ekonomskem in družbenem razvoju. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Kajetan Kovič. 

Kajetan Kovič: Tovariši in tovarišice poslanci! Pridružujem se tej 
razpravi, vendar ne s stališča strokovnega pogleda na učne načrte in predmetnik, 
ampak zaradi nekaterih drugih vprašanj v zvezi z uresničevanjem reforme. 
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Mislim, da v gradivu, ki smo ga dobili, lahko vidimo, da so učni načrti, učna 
snov in pedagoško delo le ena stran problema; na drugi strani je namreč treba 
upoštevati tudi materialno vprašanje. 

Kot rečeno, ne bom podrobneje govoril o učnem načrtu in predmetniku, 
lahko rečem le to, da se strinjam z ugotovitvami, ki jih je v tej zvezi dala po- 
slanka Žoherjeva. Ce se bo predmet »gospodinjski pouk« spremenil in dobil 
nov naziv, mimogrede predlagam, da ga ne bi tako učeno in modro imenovali 
»ekonomika potrošnje«, ampak »gospodarnost«, ki pomeni prav isto. 

Mislim, da je bil pristop k izvajanju reforme v nekem smislu formalen, ker 
smo bili v bistvu materialno in kadrovsko nepripravljeni, ali pa o tem nismo 
razmišljali. Bojim se, da zdaj, ko po 7 letih ugotavljamo nekatere rezultate, 
med katerimi se mi zdi predvsem zaskrbljujoč odstotek tistih, ki končajo 
osemletko, spet pozabljamo na te stvari. Zdi se mi, da intenzivnost naših 
prizadevanj za izboljšanje pogojev, ki naj omogočijo uresničenje reform, ni 
narasla. Veliko se je izboljšala, vendar je skrb še zmeraj premajhna. O tem 
sicer mnogo razpravljamo-, naredimo pa malo. 

Zaskrbljujoč je podatek, da je še zmeraj 1400 razrednih učiteljev, ki pouču- 
jejo v predmetnem pouku. Po mojem mnenju je to tudi v določeni zvezi z 
odstotkom tistih, ki končajo šolanje. Mislim, da mora učitelj, če hoče učno snov 
tako posredovati, kot to predvideva reforma, biti poleg pedagoga tudi strokov- 
njak. Ob tem prihaja do izraza tudi vsa problematika štipendiranja, ki kaže, da 
največ kadrov manjka v zaostalih občinah. Te si prizadevajo, da bi dobile kadre 
in jih tudi štipendirajo; vendar gredo ti kadri, ko opravijo šolanje in mogoče 
nekaj let ostanejo pri štipenditorju, v bogate občine. Tem zato ni treba štipen- 
dirati kadrov, ker k njim prihajajo tisti, ki so prejemali štipendije od gospodar- 
sko šibkih občin. 

Poročilo med drugim ugotavlja, da je že precej časa izgubljenega in da je 
zato treba ustvariti take pogoje, ki bodo omogočili čimprejšnje uresničenje re- 
formnega procesa. Toda ti pogoji so zelo različni; zato si ne bi upal gledati na 
vsebinski uspeh reforme le ob rezultatih eksperimentalnih šol in šol v naših 
večjih centrih, ampak tudi na podlagi ne preveč prijaznega večanja razlik med 
mestnimi in podeželskimi šolami. Tako imamo npr. v Ljubljani šole, kjer v 
telovadnicah gradimo pokrite plavalne bazene, v občini, ki jo zastopam, pa je 
še zmerom šola, ki je bila zgrajena leta 1812, to se pravi, za časa Napoleona. 
To so velike razlike. V mestih in v gospodarsko močnih občinah imamo v šolah 
kabinete, laboratorije, vsa mogoča avdiovizualna sredstva, medtem ko imajo 
šole na deželi, in to velja vsaj za polovico teh šol, v glavnem le kredo, tablo in 
tri izmene v šoli. 

Prav take razlike so pri stimulaciji prosvetnih delavcev. Razlika je že, 
če v Ljubljani primerjamo Bežigrad in Vič; še hujša pa je med Bežigradom, 
Radgono in Trebnjem, tako da se včasih sprašujem, ali je to nagrajevanje po 
delu, in zakaj je delo učitelja v bežigrajski občini več vredno kot v radgonski 
občini. Mislim, da ne zato, ker se lahko v Ljubljani več zapravi, na podeželju 
pa ceneje živi;, saj to vendar ni socialna podpora, ampak nagrada za delo. To 
je enako, če ne včasih celo težje na deželi. Mislim, da se zaradi tega vrtimo 
včasih v začaranem krogu. Govorimo, da je treba ustvariti pogoje, v bistvu pa 
ne storimo ničesar, da !bi se to v resnici zgodilo. 

S tem v zvezi se mi zdi, da bo treba o takšni decentralizaciji, kakršna je 
sedaj na področju šolstva in kakršna kaže na večanje razlik med razvitimi 
in nerazvitimi občinami, ponovno razpravljati. Po mojem mnenju je škodljiva 
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in nedemokratična, ker postavlja in bo še postavljala veliko število otrok v ne- 
enakopraven položaj. Učni načrt, zdravstveno-higienske predpise, opremo novih 
prostorov itd. vse to predpišemo iz republike; predpiše jih republiški sekretar, 
uresničijo pa naj jih občine. Pri tem pa pride do vprašanja, kako bo to uresni- 
čila npr. občina v Ljubljani-Centru ali pa občina nekje drugje; tu ne gre samo 
za boljšo ali slabšo voljo1, ampak za materialna sredstva. 

Zaradi tega se mi pri današnjem stanju zdi, kot rečeno, taka decentralizacija 
nedemokratična in mislim, da bi republika morala biti pri tem nek regulator. Če 
bi že sredstva ne bila centralizirana, naj bi bila centralizirana vsaj skrb, kako 
bi pravičneje in enotneje usmerjali že itak pičla sredstva, ki so na razpolago za 
šolstvo, da ne bi nastajale razlike, ki nam niso in nam tudi v bodoče ne bodo 
v prid. Poudarjam, da je to vprašanje za razpravo; sam si ne znam zamisliti, 
kako naj bi to naredili. Prepričan pa sem, da se bomo morali temeljiteje spo- 
prijeti s kadrovskim vprašanjem, predvsem z vprašanjem materialne opremlje- 
nosti šol, sicer bodo poslanci čez nekaj let spet govorili o uresničevanju reforme 
in ponovno ugotavljali, da se stanje-ni izboljšalo. 

Brez materialne osnove ne bo vsebinskega napredka; razlika se bo še 
večala. Podeželje bo stagniralo, nazadovalo, mesta pa bodo šla naprej; tega pa si, 
mislim, vsi skupaj ne želimo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Ivan Bertoncelj. 

Jtyan Bertoncelj: Tovariši in tovarišice poslanci! Bojim se, da bi 
lahko nekatere besede, ki so bile izrečene o proizvodnem delu, napačno inter- 
pretirali. Zato želim spregovoriti o tem nekaj besed. 

Mislim, da govorniki niso razpravljali o proizvodnem delu v alternativnem 
^smislu, to je, ali naj bo proizvodno delo v šoli ali ne. Po mojem ne gre za alter- 
nativo, ampak samo za tO', na kakšen način in s kakšnimi metodami naj bi izva- 
jali proizvodno delo, da bi dosegli smotre v vzgajanju in izobraževanju osnovno- 
šolskega otroka. Proizvodno d^lo v splošno izobraževalni šoli je eno izmed 
najbolj delikatnih in najmanj raziskanih problemov v izobraževalnem procesu 
mladega človeka. Pri proizvodnem delu poteka izobraževalni proces nekoliko 
drugače kot pa v razredu ali pri laboratorijskem delu itd. Tu se resnično 
srečujemo z neverjetno težkimi problemi, ki jih ne moremo odpravljati z meto- 
dami, ki so lahko odlične v razredu pri poučevanju teorije, odpovedo^ pa v 
proizvodnji. 

Brsz dvoma je zelo pomembno, kaj si predstavljamo pod pojmom proizvod- 
no đelo. Ce je pri proizvodnem delu učenec nadomestil delavca, ki se je odstra- 
nil z delovnega mesta, to ni pouk s proizvodnim delom. Proizvodno delo je del 
učnega procesa, ki ima poleg vzgoje in izobrazbe tudi namen navajati učenca 
k delu in gojiti pozitven odnos do dela. Mislim in verjetno so tako mislili tudi 
govorniki, da ima organizacija proizvodnega dela v naših šolah določene hibe, 
ki jih je treba proučiti in odpraviti. Pri tem bi morali zlasti upoštevati, da se 
proizvodno delo za osnovnošolskega otroka, z razliko za tistega, ki se izobra- 
žuje za poklic, drugače organizira. Organizacija je odvisna predvsem od vrste 
proizvodnje, od vrste in načina organizacije podjetja, zlasti pa od kadrov, ki 
proizvodno delo vodijo. Včasih je to delavec, ki naj bi dobil vsaj minimalno 
pedagoško izobrazbo, včasih pa ustrezno pedagoško usposobljen učni kader. 

Pri udejstvovanju učencev v proizvodnem delu, kjer vsega tega in vseh 
pedagoških metod ne upoštevajo, ne bomo dosegli uspeha, ki ga pričakujemo. 
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Za diskusijo o proizvodnem delu sem se oglasil zato, ker sem njegov po- 
bornik. Sem pa pobornik samo organiziranega, na pedagoških načelih temelje- 
čega proizvodnega dela, ker imamo opravka z zelo kompleksnimi, vzgojno-izo- 
braževalnimi problemi, ki pri nas še niso dosti raziskani. Zato mislim, da se 
ne bi smeli odrekati proizvodnemu delu in ga vključiti kot del vzgojno-izobra- 
ževalnega procesa, izvajati pa ga tam, kjer je to mogoče. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo želi dr. Iva Segula, predstavnica 
Zavoda za napredek šolstva SRS. 

Dr. Iva Šegula: Tovarišice in tovariši poslanci! Če sem prav razumela 
razpravo, se vprašanja prvega, drugega in tretjega diskutanta nanašajo predvsem 
na učni načrt in predmetnik. Za današnjo sejo ste imeli pripravljeno gradivo 
z naslovom »Analiza in interpretacija 5-letnega preizkusa učnega načrta za 
osnovne šole.« Izhajala bom iz te analize, kajti če bom zavzela kako stališče, 
ga bom utemeljevala prav s tem elaboratom. 

Če pregledamo gradivo in če želimo zavzeti do njega stališče, moramo 
govoriti o treh njegovih elementih: o razlogih, zaradi katerih smo to raziskavo 
delali, o rezultatih, ki smo jih dobili, in o konsekvencah, ki izvirajo iz teh re- 
zultatov. 

O razlogih ne bom goorila, ker so vam bili podani v gradivu; tudi o rezul- 
tatih posebej ne bom govorila, ker imate gradivo pred seboj. Opozorila pa bi 
rada, glede na konsekvence, ki izhajajo iz teh rezultatov, na dvoje: 

Ena izmed teh konsekvenc je prav redakcija učnega načrta, ki je bila 
v letu 1964 opravljena na Zavodu za napredek šolstva in ki je zdaj dana v 
diskusijo. Mislim, da prav iz tega gradiva izhajajo vsa vprašanja oziroma pri- 
pombe poslancev. To je ena konsekvenca in smatram, da jo lahko pozitivno 
ocenimo. Če smo spoznali, da je z učnim načrtom kaj narobe, je prav, da to 
popravimo. Tej konsekvenci po se je pritaknila druga, ki je nismo predvidevali, 
na katero pa želim, če mi dovolite, posebej opozoriti. 

Na našem zavodu smo o slabostih učnega načrta odkrito in glasno govorili. 
Če ugotovimo v šolstvu napake, jih moramo definirati. Toda pozornost javnosti 
se je pri tem tako izrazito obrnila na naše ugotovitve oziroma definicije napak, 
ki smo jih ugotovili v učnem načrtu, da je prevladalo mnenje, da je vsega kriv, 
učni načrt. Mislim, da tako stališče ni pravilno in tudi ne more biti pravilno, 
ker je učni načrt organizacijski, ne pa pedagoški faktor pouka. Učni načrt je 
plan dela, vprašanje pa je, kdo ta plan izvaja. Če bi to poenostavila, bi rekla: 
učni načrt je lahko perfekten, toda, če ga dobi v roke slab delavec, ne bo uspel. 
In obratno: lahko je učni načrt pomanjkljiv, če ga dobi v roke dober delavec, 
bo kljub temu iz njega nekaj napravil. To pomeni, da je funkcija učnega načrta 
samo relativna in je ne smemo precenjevati. 

K tej funkciji učnega načrta in k njegovi relativni moči bi pripomnila še 
tole: Zlasti v petletnem preizkusu učnega načrta, ko smo imeli razvito na re- 
publiškem teritoriju eksperimentalno mrežo, smo ugotovili, da ne moremo pri- 
čakovati, da bi učitelj povsem uspešno opravljal svoje dek>, če ga bo neposredno 
gradil na učnem načrtu. Ugotovili smo, da povprečno učitelj ne more učnega 
načrta tako odčitati, da bi svoje delo zanesljivo na njem gradil. Za to je gotovo 
več razlogov; eden izmed njih pa je morda tudi ta, da del učiteljev strokovno 
ni kos temu problemu. 
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Velikokrat ste razpravljali o tem, kako je naš učni kader kvalificiran in 
o tem, da nimamo dovolj kvalificiranega kadra. Sodim, da je jasno tole spo- 
znanje; če nezadostno strokovno kvalificiran človek dobi učni načrt v roke, 
pa naj bo ta še tako dober, najbrž po njem ne bo mogel zelo dobro delati; pa 
tudi, če je strokovno kvalificiran, je še vedno vprašanje, ali bo res zadel tisto, 
kar je v intencijah učnega načrta. Nastopi vprašanje ali bo pedagoško kos 
učnemu načrtu; če gre za fiziko, ali bo razumel, kaj pomeni fizika v osnovni 
šoli, če gre za tuj jezik, ali bo razumel, kaj pomeni tuj jezik v osnovni šoli. 
To vprašanje torej ni tako enostavno in kaže na relativno funkcioniranje učnega 
načrta. Na našem zavodu smo prišli do mnenja, da bi moral med učni načrt in 
učitelja stopiti še en faktor, to je dober učbenik. Tako bi avtor učbenika opravil 
to delo za učitelja. Učni načrt mora biti tako jasno formuliran, da bo avtor 
učbenika, ki je strokovnjak in pedagoško usposobljen za tako delo, namesto 
učitelja opravil detajliranje te materije. V zvezi z mnenjem, da je učni načrt 
kriv, da nimamo dobrih rezultatov po šolah in še marsičesa drugega, se je v 
našem javnem mnenju razširila, po moji sodbi, nekoliko nevarna miselnost, 
da moramo za vsako ceno zahteve v osnovni šoli reducirati. To se pravi, da 
moramo reducirati učni načrt in predmetnik, češ da sta preobremenjena. Ob 
tem bi vam rada nakazala enega izmed rezultatov našega petletnega dela. Ko 
smo v eksperimentalni mreži sistematično sledili ljudem, ki so po eno leto 
analizirali en predmet,"smo ugotovili, da preobremenjevanje učencev ne nastaja 
v prvi vrsti zaradi prezahtevnosti učnega načrta, ampak da nastaja na terenu 
zlasti zato, ker učitelji intencije duha učnega načrta ne razumejo. Ne znajo 
proporcionirati snovi in tako nastaja problematika, o kateri lahko beremo v 
dnevnem časopisju dovolj jasno. Tako npr. učitelj v svojem razredu ugotovi, 
da so učenci preobremenjeni in navaja, koliko ur morajo doma delati poleg 
tega, da sede v šoli. Ne vem, zakaj je to treba, oprostite, če imam heretično 
mnenje, objavljati v časopisu. Jaz bi šla drugo pot in bi na samem kraju začela 
razčiščevati problem. S tem hočem povedati, da proces, kot smo mu sledili, 
nastaja spodaj, in da se ne smemo preveč zanašati na to, da bomo problem 
osnovne šole rešili, če bomo reducirali učni načrt in predmetnik. 

Ko obravnavamo osnovno šolo, se moramo zavedati, da opravljamo zelo 
odgovoren posel. Osnovna šola ima naloge, ki jih ji nalaga družba; ta, zlasti še 
proizvodnja, pa zaostrujeta svoje zahteve po znanju. Zato nisem prepričana, 
in še kdo drugi tudi ne, da bi šli dobro pot, če bi nekritično in zaradi tega, 
ker smo trenutno v težkem položaju, reducirali zahteve osnovne šole. Seveda 
moram povedati to, da je možno kaj reducirati in da je pametno kaj poenosta- 
viti; to je za vsako ceno treba narediti. Da pa bi šli, oprostite, če bom uporabila 
ta izraz, v inflacijo na osnovni šoli, je to vendarle zelo odgovoren ukrep. 

Toliko načelno glede učnega načrta. Glede predmetnika pa tole: v gradivu, 
ki ga imate pred seboj, ni obravnavan, ker predmetnik ne more biti objekt 
empirične raziskave, zato ga tudi raziskovali nismo. Pač pa bom povedala, 
katere slabe lastnosti smo ugotovili pri dosedaj veljavnem predmetniku. 

Dosedanji predmetnik je bil razdeljen na dve področji, na tako imenovane 
»republiške« predmete in tako imenovane »komunalne« predmete. To pomeni, 
da je nekaterim predmetom določil naziv, dotacijo učnih ur in vsebino učnega 
načrta republiški sekretariat za šolstvo, pri predmetih tehnični pouk in gospo- 
dinjstvo pa so občine imele pooblastila, da svoje učne načrte izdelajo in prila- 
godijo republiškemu priporočilu. V 7. in 8. razredu so bile rezervirane prazne 
ure 'za tako imenovane komunalne potrebe. Komune so torej imele pravico 
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implicirati v predmetnik tiste svoje predmete, za katere so sodili, da so jim 
najbolj potrebni, da bi komunalno problematiko najbolj približale otrokom 
v 7. in 8. irazredu. 

Ko smo sklicali prosvetno-pedagoške službe, politične in družbene organi- 
zacije, smo dobili podatek, da se prav nikjer na terenu te tako imenovane ko- 
munalne ure niso obnesle. Nihče se ni strinjal s tem, naj bi komunalne ure 
ostale sproščene za povsem individualne potrebe komune, kljub temu, da so 
bile iz določenih razlogov uvrščene v predmetnik. Zato smo sklenili, da je 
treba strukturo predmetnika poenostaviti, to se pravi, da postanejo vsi predmeti 
enakopravni. Izkristaliziralo se je mnenje, da moramo priti do predmetnika, 
ki bo enako obvezoval šole. 

Glede na strukturo predmetnika smo tudi ugotovili, da je nesorazmerje 
glede obremenitve s predmeti na spodnji, zlasti pa še na zgornji stopnji. Kon- 
kretno: v 3. razredu osnovne šole je učenec imel 6 predmetov, toda že v 6. raz- 
redu se je število povečalo na 12 predmetov. Ker smo sodili, da moramo to 
strukturo predmetnika izravnati, smo se vprašali, ali je napačno to, da so spodnji 
razredi premalo obremenjeni, ali to', da so zgornji preobremenjeni. Nagibali smo 
k' mnenju, da so zgornji preobremenjeni, zato smo z redakcijo predmetnika 
skušali to urediti, kolikor se pač da. Posebej smo še ugotovili, da imamo silno 
težko, izjemno situacijo v 7. in 8. razredu, kjer se nam je po normi nabralo 
15 predmetov in še dva komunalna predmeta, tako da so mnoge šole imele 
v 7. in 8. razredu po 17 predmetov. Glede tega smo odločujoče prehiteli tako 
Vzhod kot Zahod, če bi smela dati to primerjavo v evropskem merilu. Jasno 
nam je bilo, da je situacija psihološko in didaktično neznosna ter da je treba 
nekaj ukreniti. Tako smo uspeli v 7. in 8. razredu zreducirati število predmetov 
na 14, če pa vračunamo, da se med temi predmeti eden ne ocenjuje ter ne 
nalaga učencu posebnih obremenitev, (to je predmet: temelji socialistične 
morale), je v 7. in 8. razredu sedaj 13 predmetov. Situacija sicer kljub temu 
ni rožnata, vendar pa smo v predmetniku le nekaj izboljšali. 

Za redakcijo predmetnika in učnega načrta smo uporabili podrobnejša 
mnenja vseh 17 zavodov za prosvetno-pedagoško službo o vseh učnih predmetih. 
Za ta mnenja smo leta 1963 vprašali vse zavode za prosvetno-pedagoško službo. 
Sodimo, da smo z gradivom, ki so nam ga poslali zavodi, dobili že do neke mere 
posplošeno mnenje v problematiki učne snovi, mnenje, kaj je za določen teritorij 
karakteristično in ne samo za posamezno šolo. 

Poleg tega smo se poslužili še rezultatov petletne raziskave, uporabili smo 
gradivo, ki smo ga dobili pri sodelovanju na zveznih konferencah in na zelo 
številnih posvetovanjih s prosvetnimi svetovalci. Končno smo opravili še pri- 
merjalno delo z drugimi republikami, seveda le s tistimi, ki so doslej že redi- 
girale učne načrte; to so Hrvatska, ki je letos zaključila to delo, Srbija ter Bosna 
in Hercegovina. 

Tako smo pripravili predlog redigiranega učnega načrta in predmetnika. 
O predmetniku in o tem, kakšne spremembe so se izvršile, ne bi govorila; pač 
pa bi, če mi dovolite, zavzela stališče do nekaterih mnenj, ki so bila danes 
povedana. 

Vprašanje, ali nek predmet sodi v predmetnik ali ne, je načelnega značaja. 
Ko smo obravnavali predmetnik, smo menili, da je izobraževalni oziroma peda- 
goški proces v naši republiki integralni del federalnih prizadevanj. Čutili smo 
se dolžne, da vztrajamo na tistih osnovnih načelih, ki jih je federacija postavila 
v prvih obdobjih, ko se je začel proces reformirane šole. Poleg tega smo bili 
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obveščeni, da federacija pripravlja posebno gradivo; zato smo sklenili, da ne 
bomo uvajali bistvenih sprememb v predmetnik, ker nimamo dovolj solidnih 
raziskav. 

To pomeni, da so v predmetniku ostali vsi tisti predmeti, ki so bili doslej, 
razen enega, ki je bil v 4. in 5. razredu in ki se je imenoval gospodarsko-tehnični 
pouk. Tega je imela samo naša republika kot posebno varianto; nam se ni zdel 
tako pomemben, da ga ne bi mogli brez škode eliminirati. Vse druge predmete 
pa smo obdržali, sodeč da je reformno gradivo, ki je obravnavalo to problema- 
tiko, vendarle do tolike mere prečistilo vprašanje, kaj sodi danes v obseg splošne 
izobrazbe na osnovni šoli, da nam ni bilo treba delati korektur. Ce pa bo čas 
pokazal, da smo se kje zmotili, bo treba to, seveda, popraviti. Danes smatramo, 
da vsi predmeti, ki so v predmetniku, sodijo vanj in da imajo svojo pedagoško 
vrednost. Drugo pa je pri tem vprašanje, v kakšnih pogojih se ti predmeti danes 
izvajajo in kakšne rezultate pri njih dosegamo. Če pri katerem od predmetov 
ne dosegamo določenih rezultatov, mislim, da to ni problem, ki bi bil v zvezi 
s predmetnikom, ampak da je problem treba iskati tam, kjer nastaja. 

V razpravi je bilo izraženo mnenje, da gospodinjstvo, ki se danes imenuje 
ekonomika potrošnje, ne sodi v predmetnik. Nisem ekspert za to strokovno 
področje in se zato ne upam dati strokovnega odgovora; vendar pa mislim, 
kolikor sem kot glavni redaktor učnega načrta spoznala to delo, da so tehtni 
razlogi za vključitev tega predmeta v učni načrt. Prav je, da učenca v osnovni 
šoli v štirih urah (v 7. in 8. razredu) informiramo o življenjskih področjih kot 
so budžetiranje v družini, obleka, obutev, stanovanje, prehrana. To je namreč 
glavna tematika tega predmeta; ne bomo več kuhali mehko kuhanih jajc in 
pletli nogavičk, ampak bomo mladega potrošnika uvajali v ekonomično življenje, 
v pametno gospodarjenje. Če učni načrt, kakršen je, in za katerega vem, da so 
se strokovnjaki zelo trudili, že povsem ustreza ali ne, na to vprašanje seveda ne 
morem odgovoriti. Mislim pa, da so razlogi za to, zlasti danes, v modernem 
življenju, da predmet tako kot je zamišljen in kakršne naloge ima, ostane 
v učnem načrtu. 

Tovarišica poslanka je nato omenila proizvodno delo na osnovni šoli; nisem 
pa je povsem razumela. V predmetniku nimamo tega predmeta, pač pa imamo 
tehnični pouk. Če je tovarišica poslanka mislila tehnični pouk, potem na njeno 
vprašanje in na vprašanje drugega in tretjega diskutanta takole odgovarjam: 
predmet tehnični pouk oziroma tehnična vzgoja je eno izmed modernih področij 
naše šole. To ni več ročno delo. Če kje funkcionira kot ročno delo, to ni prav. 
Predmet sodi v moderno življenje in ga poznajo šole na zahodu, vzhodu in 
severu. V naše osnovne šole je prišel kot karakteristika šolske reforme. Vprašati 
se moramo, ali je v letih po uveljavitvi predmetnika in učnega načrta že prišlo 
do izčiščenih pogledov in do dovolj tehtnih analiz, ki bi nam odgovorile na vpra- 
šanje, ali naj bo ta predmet v predmetniku ali ne. Mislim, da prav ta predmet 
sodi v principe reformiranja naše šole in je mišljen kot protiutež tako imeno- 
vani povsem intelektualistični šoli. Čeprav nimamo čistih definicij o tem, kaj je 
proizvodno delo v osnovni šoli, niti dovolj tehtnih raziskav o tem, pa gotovo 
vemo, da je njegov glavni namen in pomen pedagoške narave. Če insistiramo na 
tem, da je osnovna šola splošnoizobraževalna šola, doslej pa tega njenega kon- 
cepta nismo spremenili, imajo vsi predmeti na tej šoli pedagoške, ne pa stro- 
kovne funkcije. 

Predmet »temelji socialistične morale« imamo samo v naši republiki; nekaj 
časa ga je imela republika Srbija, toda, ker pri tem predmetu ni bilo uspehov, 
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ga je umaknila s predmetnika. Razlogi za to, da je ta predmet v predmetniku, 
prav gotovo so, in če dovolite, vam jih bom povedala. Tovarišica poslanka je 
vprašala, ali naj bo ta predmet katekizem ali teoretiziranje. Niti eno, niti drugo. 
Res je, kar so tudi ostali tovariši poslanci povedali, da je moralno vzgajanje 
naloga celotne osnovne šole in da se mora opravljati ob vseh predmetih in še 
ob čem drugem. Toda predmet ni mišljen tako, da bi v 7. in 8. razredu otroke 
moralno vzgajali, od prveda do 6. pa ne ali pa samo stihijsko. Predmet ima 
povsem drugačno funkcijo. 

Če je šola od 1. do 6. razreda kakršnokoli delo v zvezi z moralno vzgojo 
opravila, potem so učenci spoznali nekatere moralne norme. Sedmi in osmi 
razred imata to nalogo, da učencu te moralne norme uredita, da mu pokažeta 
funkcioniranje moralnega življenja in da otroke tudi osvestita glede tega, kaj 
so te moralne norme. Učenec naj bo sposoben ocenjevati jih, se ravnati po njih, 
zavzeti do njih stališče in vedeti, kakšno definicijo zasluži nek pojav v naših 
medsebojnih odnosih. Ne gre torej samo za to, da bi učenci intuitivno realizirali 
moralne norme, ampak tudi za to, da jih racionalno spoznavajo in ocenjujejo. 

Ce govorimo načelno o tem predmetu, potem sem morala dati to argumen- 
tacijo. Če pa hočem biti odkritosrčna, bom povedala, da je situacija glede izva- 
janja tega predmeta na naših šolah zelo težka že iz preprostega razloga, ker 
ni za ta posel kvalificiranega kadra. Če bi si postavili dilemo, ali predmet 
pustimo ali ga obdržimo, potem bi ga morali iz načelnih razlogov obdržati, 
morda pa bi ga morali izpustiti iz praktičnih razlogov. Vendar mislim, da je 
bolje, da poskusimo stanje izboljšati, kot pa, da se odločimo podobno kot re- 
publika Srbija, in rečemo, da s tem predmetom ne moremo ničesar več napraviti. 

Če dovolite, vas bom informirala, da bo Zavod za napredek šolstva letos 
prvič poskusil izvesti raziskavo o nekaterih moralnih stališčih absolventov 
osnovnih šol. Vzorec je že postavljen, obdelali bomo 120 oddelkov osmih raz- 
redov na celem republiškem teritoriju. Iz učencev osmih razredov, ki so tik 
pred absolviranjem osnovne šole, bomo s pomočjo vprašalnika poskusili izvabiti 
nekatera njihova etična stališča in tako prvič pogledali, kako ta učenec etično 
misli. Seveda ima tak eksperiment samo relativno vrednost, toda vsaj na neka- 
tera vprašanja si bomo lahko odgovorili. Morda bi bilo prav, da nekaj tovrstnega 
naredimo, preden se odločimo, da predmet iz predmetnika odstranimo. 

Glede naziva predmeta »ekonomika potrošnje« pripominjam, da je to le 
delovni naziv predmeta. Nismo želeli obdržati naziva »gospodinstvo«, ker ima 
več pomenov, medtem ko iz novega naziva lahko razberemo, da gre res za to, 
da otroke uvajamo v ekonomiziranje v življenju. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo želi poslanka Milena Borovac. 

Milena Borovac: Sodelovala sem pri delu odborov, ko smo obravna- 
vali analizo uresničevanja osnovnošolske reforme in menim, da smo ugotovili 
marsikaj, kar je bilo tudi danes rečeno, čeprav poročilo ne vsebuje vsega tega. 
Zato bi rada dodala nekaj besed, da bi stvari postavili vselej na ono mesto, 
kamor spadajo in da bi ob vseh bremenih in problemih ne valili krivde z enih 
ram na druge. 

Ne morem se strinjati s formulacijo', da je dober učni načrt v rokah slabega 
praktika slab, in obratno, še tako slab učni načrt naj bi bil v rokah dobrega 
praktika dober. 
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Ce bi to zelo strogo posplošili, bi našim prosvetnim delavcem storili pre- 
veliko krivico. Mislim, da moramo biti humani do teh ljudi, ki delajo v dokaj 
težkih pogojih. Zlasti na podeželskem področju jim nismo razen štirih sten 
in nekaj škripajočih klopi dali skoraj ničesar v roke. Ne bodimo kritični do 
njih, ko ob analizi ugotavljamo, da je reforma zaostala in ni pokazala takih 
uspehov, kot smo jih predvidevali! 

Glede moralne vzgoje sem kot prosvetni delavec za to, da ostane, ker vse- 
kakor moramo dati našemu osnovnošolskemu otroku neko urejeno podobo o tem 
vprašanju. Naši prosvetni delavci jo tudi dajejo, ne dajejo pa je v zadovoljivi 
obliki. Kdo je kriv, če smo prosvetnemu delavcu dali v roke za ta tako po- 
memben predmet le nekaj deklarativnih stavkov v smislu programa in nekaj 
skopih ur v tednu? Je zopet prosvetni delavec tisti, ki naj bo odgovoren za po- 
razne posledice? 

Glede materialnega položaja pa mislim, da bi lahko takole zaključili: Če bi 
gospodarske organizacije delale v takih pogojih kot prosvetni delavci, brez 
strojev, v barakah ali temu podobno, bi gospodarske organizacije že nujno 
šle v likvidacijo. Prosvetni delavci pa ob majhni stimulaciji in ob neprimernih 
delovnih pogojih z velikim idealizmom vztrajajo na svojih mestih. 

Predsednik IvO' Tavčar: Besedo ima tovarišica Truda Zoher-Durjava. 

Truda Zoher-Durjava: Čutim se prizadeto, zato se ponovno ogla- 
šam. Tovarišica dr. Segula je na izvajanju prvih treh diskutantov sicer odgo- 
vorila, vendar še vedno nisem prepričana, da so moja gledanja netočna. 

Tovarišica dr. Segula je med ostalim omenila, da ne moremo bistveno 
spremeniti predmetnikov, ker nimamo raziskav. Vprašam, ah smo imeli raziska- 
ve takrat, ko smo uvedli kopico raznih predmetov, za katere sem prepričana, 
da so pravi balast v osnovni šoli, od proizvodne in estetske do seksualne in ne 
vem še kakšne vzgoje? 

Učni načrt je samo ena od komponent, ki nosi krivdo za neuspeh. Ker ste 
med ostalim trdili, da je glavna krivda v tem, ker učitelj ni znal predmetnika 
in učnega načrta odčitati, sprašujem, kaj je Zavod za napredek šolstva storil 
od leta 1957, da bi učitelj to zmogel? 

Kljub pojasnilom nisem prepričana, da bi moralna vzgoja morala ostati 
v osnovni šoli. Še vedno mislim, da se moralni lik učenca gradi ob konkretni 
tvarini, ne pa ob nekih neurejenih zapovedih in moralnih načelih, neodvisno 
od tvarine. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Stojan Požar. 

Stojan Požar: Vsekakor vsi skupaj ne dajemo učnemu načrtu in 
predmetniku odločilne vloge v osnovni šoli, kakršno danes imamo. Glede na to, 
da je danes na dnevnem redu analiza uspehov in neuspehov učnega načrta in 
predmetnika v preteklih letih, pa je razumljivo, da poleg materialnih in kadrov- 
skih vprašanj, o katerih smo govorili na preteklih sejah zbora, danes prven- 
stveno obravnavamo prav to področje. Morda je pri tem nekoliko neugodno, 
ker nimamo pred seboj predloga novega predmetnika in učnega načrta. 

Zdi se mi, da izražam misel prenekaterih poslancev, da smo v preteklih 
letih včasih izredno nepremišljeno in na hitrioo uvajali različne spremembe 
v šolo in da se nam je to velikokrat pošteno maščevalo. 
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Danes imamo pred seboj dokaj solidno analizo, ki jo je izdelal Zavod za 
napredek šolstva in dokaj sprejemljiva načela, po katerih naj bi oblikovali 
predmetnik in učni načrt osnovne šole. Toda spet sem prepričan, da ta načela 
verjetno ne bodo realizirana, ker govorimo o didaktično pedagoški nevzdržnosti 
preobširnega predmetnika, istočasno pa pravimo, da ga ne moremo spremeniti, 
ker je federalnega značaja. Govorimo, naj ne znižujemo ravni našega osnovnega 
šolstva, ker družba potrebuje in pričakuje od šole in učencev vedno več in več 
znanja, pri tem pa imamo 40 °/o otrok, ki ne dokončajo šole. Nujno je vprašanje, 
kakšna je torej raven znanja otrok, ki to šolo dokončujejo. 

Bojim se, da bomo napravili nov učni načrt, ga razposlali, v praksi pa bo 
ostalo pri starem. Nikakor ne menim, da moramo stvari radikalno in hitro me- 
njati, ampak skušajmo med načeli in slabostmi najti pravo mero in si vzeti 
raje več časa, kot pa spremeniti učni načrt, za katerega bomo čez nekaj časa 
spet ugotavljali, da ni ustrezen. Skratka, več premisleka! 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovarišica dr. Segulova. 

Dr. Iva Segula: Tovarišica poslanka Zoherjeva je pravilno povzela 
našo ugotovitev, da učitelj ne more dovolj jasno odčitavati učnega načrta. Na 
njeno vprašanje, kaj je zavod storil za to, da bi učitelji ta posel bolje oprav- 
ljali, bom odgovorila, čeprav menim, da opisovanje dela posamezne ustanove 
ne sodi pred ta forum. 

Zavod je prav za to eksperimentiranje organiziral gosto mrežo eksperimen- 
talnih oddelkov, da je lahko vsako leto pri predmetih, ki jih je spremljal, 
ugotovil, kakšni problemi nastajajo. Zavod je vsako leto dvakrat, februarja 
in maja, sklical vse eksperimentatorje na seminarje, kjer so se mnenja kon- 
frontirala in izčistila. Lahko smo videli, s čim se učitelji borijo in kakšne po- 
glede imajo glede izvajanja učnega načrta za posamezne predmete. Tako smo 
prišli do skupnih stališč, ki smo jih vsako leto posredovali terenu, in sicer na 
seminarjih, ki so jih eksperimentatorji prirejali od prekmurskega do primor- 
skega področja, ter preko tiskanih gradiv, ki sme. jih pošiljali šolam. 

To se pravi, da smo stali učitelju ob strani in mu pripovedovali, kje mu 
grozijo nevarnosti, kaj bo utegnil napačno razumeti ter ga poskušali voditi, 
kolikor smo mogli. 

Poleg tega je Zavod za napredek šolstva poslal šolam celotno obdelano 
študijo o 5-letnem preizkusu in o problemih učnega načrta; to gradivo obsega 
skoraj 300 strani. 

Pri redakciji učnega načrta, s tem odgovarjam tovarišu poslancu, ki je 
načel to vprašanje, nismo ostali samo pri načelih, ampak mislim, da smo neka- 
tere stvari vendarle izboljšali. Koliko smo jih izboljšali, bo povedala praksa, 
povem le, da smo spoznana načela in spoznane probleme poskusili realizirati 
v tej redakciji. Mislim, da je zdaj učni načrt čitljivejši, ker je besedilo po- 
drobnej še. 

To je bilo veliko delo, saj so delale redakcijske grupe na osnovi posvetovanj 
in vsega gradiva, ki sem ga prej navedla. Prvi napotek, ki so ga te grupe do- 
bile, je bil: »Govorite učiteljem razločno! Tam, kjer se o učni materiji da na- 
tančno povedati, kaj naj učitelj predela, to povejte!« Seveda pa republiški učni 
načrt ni dokument, ki bi mogel prenesti obseg podrobnega učnega načrta; to 
še zmeraj preostaja šolam. 
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Poleg tega pa vztrajamo na stališču, da bi bila verjetno bolj pametna poli- 
tika, da bi zdaj, ko nam osnovna šola škriplje, pospešili izdelavo učbenikov. 
Od tega si obetamo več rezultatov, kot pa, da bi uvajali učitelje v to, kako naj 
učni načrt odčitajo. Tega mnenja sta tudi republika Hrvaška in Srbija, ki tudi 
smatrata, da je to najbolj neposredna, praktična in efikasna pomoč, ki jo lahko 
nudimo učitelju. 

Kljub temu, da poudarjamo težke razmere našega osnovnega šolstva, mi- 
slim, da je prav, da temeljito pretehtamo, kaj lahko brez škode reduciramo in 
kaj poenostavimo. Mislim, in moji kolegi na zavodu ravno tako, da grozi ne- 
varnost inflacije v osnovni šoli, če bomo te stvari neodgovorno počenjali; saj 
ne znamo natančno odgovoriti niti na vprašanje, ali je nivo v povojnih letih 
ostal na isti višini, na kateri je že bil v slovenskih šolah, ali pa je zdrknil že 
nekoliko pod nivo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanka Jovita Podgornik. 

J ovita Podgornik: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! Dolgo 
sem oklevala, ali naj se ob tej razpravi oglasim ali ne, ker ne želim, da bi moja 
razprava izgledala kot nek obrambni prispevek v prid Zavodu za napredek 
šolstva, katerega uslužbenka sem tudi jaz. Vendar dovolite, da za drobno ilu- 
stracijo težavnosti, v kateri je zavod ob redakciji predmetnika in učnih načrtov 
delal, povem s svojega neposrednega delovnega področja, ne da bi me kdo 
pooblastil, naslednje: 

Ne delamo brez odgovornosti, kot je bilo napisano v mariborskem »Večeru«, 
ne vztrajamo za vsako ceno na starih pozicijah in ne vračamo učnih načrtov 
nespremenjenih. Naj v ilustracijo povem, kako je potekala redakcija načrta slo- 
venskega jezika. Na podlagi temeljito, premišljenega vprašalnika, ki ga je izdelala 
skupina 20 svetovalcev za ta jezik, smo dobili k učnemu načrtu pripombe, želje 
in mnenja po točno definiranih področjih in kategorijah problemov. Temu je 
sledilo težaško delo: ob upoštevanju vseh mnenj in predlogov, s posebnim iz- 
pisovanjem vseh novosti in zahtev ob starem tekstu, se je izvršila redakcija, 
ki je trajala okrog 1000 ur delovnih naporov ob izredni odgovornosti celotne 
komisije. 

Prav zdaj, ko je šel redigirani predlog nazaj, v šole, pa prihaja iz vrst istih 
ljudi, ki so poprej dali vrsto novih zahtev za konkretizacijo načrta, do never- 
jetnih ugovorov. Meni in verjetno tudi mojim kolegom, ki delajo na zavodu, 
je to paradoksalno stanje domala nerazumljivo. Gre za neko apriorno nespre- 
jemljivost naših skupnih naporov, ki po mojem mnenju temelje na družbeni 
pogojenosti sedanjega razpoloženja med prosvetnimi delavci. Drugače si ne 
znam razlagati, kako je mogoče, da demokratična pot, ki smo si jo odgovorno 
na vseh predmetnih področjih začrtali in jo tudi izpolnili, dobiva namesto za- 
upljivosti izraze nezaupanja. 

Morda sem pod vtisom pravkar minulih seminarjev — govorim spet za 
slovenski jezik — toda verjemite ali ne, čeprav smo izdelali nešteto navodil, 
kako naj se razume gradivo* za sestavo učnega načrta in kako naj poteka 
redukcija preobširnih poglavij, čeprav smo, te zahteve po minimalni izvedbi 
tiskali, interpretirali na neštetih seminarjih in pogovorih, vendar ugotav- 
ljamo, da je realizacija učno-vzgojnih smotrov posameznih predmetov, naj bo 
na osnovni šoli ali pa na gimnaziji, nezadovoljiva. Sama sem prizadeta, kadar 
je napaden prosvetni delavec; toda če pride prosvetni svetovalec na seminar, 
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kjer se trudi, da bi stroki dal pravilen okvir tega, kar mora danes mlad človek 
vedeti, v razpravi pa ne sliši drugega kot: »Izenačite naše delovne pogoje, naše 
minimalne prejemke in učno obveznost, odpravite diskriminacijo med bolj in 
manj razvitimi občinami, uredite za dijake internate, dajte možnost za dodatno 
pomoč, ne uzakonite dodatne pomoči v osnovni šoli!«, takrat verjemite, prideš 
v zelo težko situacijo> in se moraš nenadoma odločiti za to, da postaneš političen 
delavec, ne pa strokovnjak za svoje področje. 

S tem prispevkom sem hotela pokazati še drugi aspekt, ki ga ni omenila 
niti dr. Šegula, niti kdor koli od razpravljalcev, namreč, kako bo še tako idealno 
zreduciran predmetnik še vedno slabo izvajan, dokler bo miselnost in emotivna 
pogojenost taka, kakršno smo srečali na omenjenih seminarjih. Čeprav smo se 
trudili, da bi govorili o revidiranem programu, udeleženci seminarjev tega niso 
hoteli in so govorili le o svojih dejanskih delovnih pogojih, ki imajo kljub 
izboljšanju še zmeraj prioritetno vlogo v miselnosti in v razpoloženju prosvet- 
nega delavca. Zato se bojim, četudi bi Zavod za napredek šolstva imel večjo 
skupino za raziskave, kot jo ima, in četudi bi preko vseh demokratičnih intencij 
pri redakciji učnega načrta upošteval najboljše od najboljšega, da realizacija 
načrta ne bo taka, kot jo družba želi in pričakuje. Prav v tej družbeni situaciji 
pa tiči eden od najbolj bistvenih faktorjev za realizacijo reforme za osnovne 
šole. 

Predsednik Ivo Tavčar: Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.35 in se je nadaljevala ob 12.15.) 

Predsednik Ivo Tavčar: Nadaljujemo sejo. Menim, da o tej točki 
dnevnega reda lahko sklenemo razpravo s tem, da poudarimo pomen strokov- 
nega in raziskovalnega dela, ki ga je opravil zavod, in ki nam omogoča pogled 
v reformno delo, hkrati pa daje temeljitejše osnove za nadaljnje ukrepe. Pri 
tem moramo ugotoviti, da je takšno strokovno in raziskovalno delo premalo 
razvito; ker je nadaljnji potek reforme osnovne šole močno odvisen prav od 
večje razvitosti raziskovalnega dela, je prav, da podpiramo ta prizadevanja 
in jim dajemo vso pomoč tudi vnaprej. 

Učni načrti so izredno pomembna zadeva; zaradi te pomembnosti naj jih 
sprejema ustrezno kolektivno telo — pedagoški svet, ki je javno imenovan in 
ki pred javnostjo nosi odgovornost za sprejemanje učnih načrtov. 

O šolski reformi smo posredno že večkrat razpravljali; zato ni namen da- 
našnje razprave, da sprejmemo neke sklepe, ampak da nam služi kot uvod k 
sprejemanju zakona o osnovni šoli. Hkrati pa seveda omogoča, da javnost vero- 
dostojno obvestimo o dosedanjih prizadevanjih in dosežkih reforme o osnovni 
šoli, pa tudi o njenih slabostih in pomanjkljivostih. Predloge, ki so bili dani v 
razpravi, pa naj Zavod z.a napredek šolstva prouči in jih po vsestranski presoji 
upošteva pri nadaljnjem delu za izpopolnitev reforme osnovne šole. 

S tem končujem to točko dnevnega reda in prehajamo na 4. točko 
dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli. 

Ta predlog je že bil na dnevnem redu ene izmed naših sej v lanskem letu; 
poleg tega so bile o njem obširne razprave tudi v naših odborih, tako da je 
danes najbrž možno, da ta zakonski predlog dokončno sprejmemo. To je po- 
trebno tudi zaradi pravočasne uskladitve z ustavo. 
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Poročilo začasnega odbora za osnovno šolstvo ste prejeli, prav tako tudi 
poročilo zakonodajno-pravne komisije. Prosim predstavnika Izvršnega sveta, 
da zakonski predlog še ustno obrazloži. Morda bi bilo smotrno, da to obraz- 
ložitev poveže še z drugimi zakonskimi predlogi s področja šolstva. 

Besedo ima Boris Lipužič, republiški sekretar za šolstvo. 

Boris Lipužič: Tovarišice in tovariši poslanci! Prosvetno-kulturnemu 
zboru so bili predloženi za današnjo sejo trije predlogi zakonov s področja 
šolstva, ki jih je treba uskladiti z ustavo. Spremembe in dopolnitve zakonov 
o osnovni šoli, o dvojezičnih šolah in šolah z učnim jezikom narodnostnih manj- 
šin v Socialistični republiki Sloveniji ter o prosvetno-pedagoški službi, ne po- 
menijo zgolj pravno-terminološke uskladitve navedenih zakonov, marveč so tudi 
rezultat določenih spoznanj in izkušenj pri uresničevanju teh zakonov v dose- 
danjem razvoju šolstva. 

Pri proučevanju sprememb in dopolnitev omenjenih zakonov je sodelovalo 
večje število delovnih organizacij s šolskega področja, družbenopolitičnih skup- 
nosti ter družbenih in strokovnih organizacij, ki so dale mnogo tehtnih pri- 
pomb in predlogov k osnutkom predlogov zakonov. Marsikateri spreminjevalni 
in dopolnilni predlogi so bili upoštevani, nekateri pa so bili po vsebini take 
narave, da terjajo še nadaljnje proučevanje in bi z njimi znatno presegli na- 
loge, ki smo jih si zastavili pri usklajevanju zakonov z ustavo. 

Ce upoštevamo osnovno izhodišče, to je uskladitev zakonov z našo sedanjo 
ustavno ureditvijo in z zveznim splošnim zakonom o šolstvu, potem je ta na- 
loga vsekakor opravljena. Omejen obseg te naloge je toliko bolj opravičljiv, 
ker je ob sprejemu splošnega zakona o šolstvu zvezna skupščina sklenila, da 
je treba pripraviti nov zvezni dokumet o vzgojno-izobraževalnem sistemu v 
Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. Ta naj na najustreznejši način 
izrazi splošne družbene potrebe in zahteve glede smotrov in organizacije vzgoje 
ter izobraževanja. Zato kljub določenim ugotovitvam o potrebah po vsebinski 
in strukturni spremembi posameznih zakonov, zlasti zakona o osnovni šoli, 
v skladu z družbenim sistemom in težnjami družbenega razvoja, prav pri tem 
predlogu zakona niso bile izvršene temeljitejše spremembe. Menimo namreč, 
da bo mogoče temeljito revizijo zakonov na področju šolstva izvršiti šele po 
sprejetju omenjenega zveznega zakona oziroma zveznega dokumenta, ki bo 
sprejet bodisi v obliki deklaracije ali resolucije, po raziskavah in analizah ne- 
katerih pedagoških in drugih strokovnih problemov ter po konfrontaciji vloge 
in nalog osnovne šole v odnosu do šolstva druge stopnje in visokega šolstva ter 
drugih vrst vzgojno-izobraževalnih dejavnosti. 

Prosvetno-kulturni zbor se je doslej že nekajkrat seznanil s stanjem na 
posameznih področjih šolstva, bodisi z elaborati bodisi s poročili, ki so bili 
in še bodo predmet obravnave in sklepanja v tem zboru. Lani se je Prosvetno- 
kulturni zbor seznanil s stanjem in problematiko- prosvetno-pedagoške službe, 
na današnji seji pa ima na dnevnem redu tudi obravnavo povzetka iz obsežnega 
gradiva Zavoda, za napredek šolstva SR Slovenije o uresničevanju reforme v 
osnovni šoli ter o petletnem preizkusu učnega načrta za osnovne šole, kakor 
tudi gradiva Republiškega sekretariata za šolstvo o stanju in problematiki 
dvojezičnih šol in šol z učnim jezikom posameznih narodnosti v SR Sloveniji. 
Gradivo s prejšnjih sej, kakor tudi gradivo za današnjo sejo bo zboru nedvomno 
olajšalo presojo ustreznosti sprememb in dopolnitev posameznih zakonov, iz- 
med katerih je bil predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
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osnovni šoli na seji že obravnavan in nato odložen. V okviru naloge usklaje- 
vanja omenjenih zakonov z ustavo so bili upoštevani številni predlogi in pri- 
pombe, ki so jih. dali posamezni skupščinski odbori že v preliminarnih raz- 
pravah o osnutkih zakonov. 

K obrazložitvam posameznih zakonskih predlogov želim podrobneje po- 
jasniti nekatere značilnosti in spremembe, ki jih vsebujejo predlogi zakonov. 

Pri predlogu zakona o osnovni šoli so predvidene nekatere bistvene spre- 
membe oziroma dopolnitve določb, katerih namen je uskladiti zakon z današ- 
njimi družbenimi zahtevami glede vloge in nalog osnovne šole. O tem je že 
razpravljala Skupščina Socialistične republike Slovenije, zlasti maja lani, ko 
je obravnavala razvoj šolstva v prihodnjem obdobju. Tako je v novem 10. členu 
v primerjavi z dosedanjim 9. členom zakona o osnovni šoli povsem nedvoumno 
izražena brezplačnost šolanja učencev. Doslej so namreč v nekaterih občinah 
prenašali del stroškov za prevoze na starše učencev, ponekod pa sploh niso 
organizirali rednega prevoza učencev, ko je bila reorganizirana šolska mreža 
in povečan šolski okoliš. 

V istem členu je v skladu z že sprejetimi skupščinskimi stališči postavljena 
občinam tudi naloga, da v sodelovanju z osnovnimi šolami, delovnimi in druž- 
benimi organizacijami ter z občani zagotavljajo materialne pogoje za brez- 
plačno mlečno malico, postopoma pa, v skladu s svojimi možnostmi, tudi učbe- 
nike in druge učne pripomočke. 

V prilogi k obrazložitvi predloga zakona so navedena potrebna finančna 
sredstva za naloge, ki jih nakazuje 10. člen, kar omogoča zboru podroben pre- 
gled potrebnih materialnih sredstev za realizacijo teh določil. Večina občin je 
tudi že doslej prispevala velika sredstva, tako za živila kakor tudi za pripravo 
mlečne malice, ki mora zaradi zdravega razvoja šoloobveznih otrok postati 
nepogrešljiv minimum prehrane, za katero skrbi osnovna šola v sodelovanju 
z drugimi prizadetimi družbenimi činitelji v svojem okolju. 

V primerjavi z dosedanjim 14. členom je novi 16. člen dopolnjen tako, da 
sč kot trajna naloga osnovne šole določa njena varstvena in vzgojna funkcija 
izven pouka, ki jo bomo postopoma uresničevali v skladu z družbenimi potre- 
bami in možnostmi. Zato bo potrebno v prihodnjem obdobju postopoma zago- 
toviti tak materialni standard osnovne šole, ki bo omogočal organizacijo pouka 
brez izmen. 

Med ostalimi pomembnejšimi spremembami, ki jih vnaša predlog zakona, 
je precizneje izražena naloga osnovne šole glede spremljanja in razvijanja 
nagnjenj in sposobnosti učencev ter v zvezi s tem poklicnega usmerjanja, na- 
dalje glede povezanosti snovi učnega načrta z življenjskim okoljem šole in druž- 
benim ter gospodarskim razvojem, nato glede zagotavljanja sredstev za delo 
osnovne šole na podlagi pogodbe in delovnega programa šole itd. 

Posebej bi omenil še dva amandmaja, k 22. in 39. členu, ki sta se izobli- 
kovala v razpravi o predlogu zakona v skupščinskih odborih na podlagi tehtnih 
pomislekov glede predpisovanja predmetnika in učnega načrta za osnovne šole 
ter glede napredovanja učencev z negativnimi ocenami. Zaradi družbene in 
strokovne utemeljenosti sta bila amandmaja sprejeta in sta sestavni del pred- 
loga zakona. 

Za vsako šolo sta predmetnik in učni načrt zelo pomembna dokumenta, 
ker določata vsebino vzgojno-izobraževalnega procesa. Zaradi tega predpiso- 
vanje predmetnikov in učnih načrtov ne more biti prepuščeno individualnemu 
upravnemu organu, pač pa kolektivnemu organu, sestavljenemu iz priznanih 
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pedagoških strokovnjakov ter drugih javnih in družbenih delavcev. Dokler 
smo imeli republiške svete, so ti predpisovali predmetnike in učne načrte. Po 
drugem odstavku 22. člena zakona o izvedbi ustave Socialistične republike Slo- 
venije pa !so prišle naloge republiških svetov na ustrezne republiške sekreta- 
riate. Na podlagi te določbe je bilo v sedanjem predlogu prečiščenega besedila 
zakona o osnovni šoli predvideno, da predpisuje predmetnike in učne načrte 
Republiški sekretariat za šolstvo. Po ponovni proučitvi tega problema in na 
podlagi razprave v skupščinskih odborih, se je izoblikovalo prepričanje, da je 
treba za tako odgovorno nalogo ustanoviti posebni kolektivni organ, ki bo 
odločal o predmetnikih in učnih načrtih šol. 

Zato naj se s posebnim republiškim zakonom predpiše, kako se določajo 
predmetniki in učni načrti šol. S tem zakonom naj bi se ustanovil pedagoški 
svet, ki bi predpisoval predmetnik in učni načrt za osnovne šole. Lahko pa bi 
določal predpisovanje predmetnika in učnih načrtov tudi za šole druge stopnje 
in posebne šole ter vsaj minimalni obseg in ustrezne družbene normative glede 
učnih programov ostalih vrst šol. Teh ni mogoče obravnavati sicer na enak 
način kot osnovno šolo, ki je obvezna temeljna splošno-izobraževalna šola, ven- 
dar menimo, da bi bilo treba ob sprejemanju zakona, ki bo določal kompetence 
pedagoškega sveta, proučiti tudi možnosti, da bi pedagoški svet imel določene 
ingerence pri sprejemanju predmetnikov in učnih načrtov za ostale vrste šol. 

Predlog zakona odpravlja diskrecijsko pravico učitelja v 35. in 37. členu 
dosedanjega zakona o osnovni šoli, ko je lahko, sicer po posvetovanju s starši, 
učitelj odločil, da mora učenec razred ponavljati, če je presodil, da bo učencu 
z negativno oceno težkočen razvoj in uspeh v naslednjem razredu. Ta diskre- 
cijska pravica je povzročala spore učiteljev s. starši, ki so pogosto neobjektivno 
ocenjevali uspeh svojih otrok in so vztrajali, da mora učenec napredovati v 
višji razred v skladu z možnostmi, ki mu jih je nudil zakon. 

Amandma k 39. členu predloga zakona, ki sta ga sprejela začasni odbor 
PKZ za osnovno šolstvo in odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora, 
daje možnosti za napredovanje v višji razred učencem od 2. do 7. razreda, in 
sicer samo z eno negativno oceno. Izvršni svet je proučil razloge za spremembo 
39. člena, ki so predvsem naslednji: 

V prvem razredu dobiva učenec osnovne šole osnove iz poznavanja črk in 
številk, branja, pisanja in računanja. Ce teh osnov učenec ne obvlada, ne more 
slediti pouku v drugem razredu. Zato je potrebno, da tak učenec razred po- 
navlja, če se celo ne ugotovi, da ga je treba posebej obravnavati, vzgajati in 
izobraževati v posebnih šolskih zavodih. S ponavljanjem prvega razreda si bo 
učenec pridobil nujno potrebno osnovno znanje, da bo lahko nadaljeval šolanje. 
Ni priporočljivo, da bi učenci od 1. do 4. razreda osnovne šole napredovali v 
višji razred z dvema negativnima ocenama. V prvih treh razredih osnovne šole 
je namreč le šest učnih predmetov, in sicer: materinščina, računstvo, spoznava- 
nje narave in družbe, telesna vzgoja, likovna vzgoja in glasbena vzgoja. Učenci 
v teh razredih dobivajo negativne ocene zlasti iz materinščine in računstva in 
skoraj ni primerov, da bi bili negativno ocenjeni tudi iz drugih predmetov. 
Materinščina in računstvo pa sta najpomembnejša temeljna predmeta osnovne 
šole. Če bi učenec napredoval v višji razred z negativnima ocenama iz obeh 
teh predmetov, bi težko sledil pouku v višjem razredu, zato je zanj bolje, da 
razred ponavlja in si pravočasno pridobi in utrdi znanje. Pedagoško je torej 
bolj utemeljeno .napredovanje z eno negativno oceno s pogojem, da učenec 
razred ponavlja, če je tudi naslednje leto* ocenjen iz istega predmeta negativno 
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in da mu šola obvezno zagotovi dodatni pouk iz predmeta, v katerem je bil 
negativno ocenjen. 

Izvršni svet je amandma sprejel ter je tako postal sestavni del predloga 
zakona. Spremembe, ki jih vsebuje predlog zakona o osnovni šoli, torej ne po- 
menijo kompleksne revizije strukture in vsebine dosedanjega zakona. Nedvomno 
pa je vrednost že sedaj noveliranega zakona o osnovni šoli, da bo kot norma- 
tivni akt, ne le določal materialne obveznosti družbeno-političnih skupnosti do> 
osnovnega šolstva, nTarveč, da se bo njegova usmerjevalna naloga izražala tudi 
v osveščanju delovnih skupnosti šol pri oblikovanju šol v samostojne delovne 
organizacije in pri krepitvi samoupravljanja šol. 

Studija o uresničevanju - reforme osnovne šole ter o preizkusu učnega 
načrta za osnovne šole bo kot prvi resen poskus strokovno-znanstvene ocene 
in ovrednotenja reformirane osnovne šole lahko prispevala k temeljitejši pre- 
soji rezultatov dosedanjih prizadevanj na tem področju ter k izoblikovanju 
smernic in sklepov za nadaljnje izgrajevanje obveznega šolstva. Na podlagi 
te študije, razprave v tem zboru in nadaljnjih proučevanj predmetnika in uč- 
nega načrta bo mogoče pripraviti končni predlog sprememb in dopolnitev pred- 
metnika in učnega načrta, ki ga bo predvidoma sprejel in obravnaval peda- 
goški svet, kakršnega predvideva amandma k 22. členu predloga zakona o 
osnovni šoli. 

Predlog zakona o šolah z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom 
in o dvojezičnih šolah v Socialistični republiki Sloveniji ne vsebuje bistvenih 
sprememb ter daje v skladu z ustavo obema narodnostima enake možnosti, 
šolanja, bodisi v učnem jeziku posamezne narodnosti, bodisi v obliki dvojezič- 
nega šolstva. Piri tem je za pripadnike italijanske narodnosti v skladu s tako- 
imenovanim londonskim memorandumom zagotovljen pouk v italijanskem uč- 
nem jeziku. Nekatere spremembe so nastale na podlagi predloga občinskih 
skupščin Lendava in Murska Sobota le pri navedbi sedežev dvojezičnih šol s, 
slovenskim in madžarskim učnim jezikom v 10. členu tega zakona, ko so na- 
vedeni tudi zavodi in oddelki za predšolsko vzgojo, pri osnovnih šolah pa po- 
sebej sedeži osnovnih šol ter sedeži njihovih podružnic. Ker je bila v zadnjih 
treh letih organizirana osnovnošolska mreža zaradi organizacije večjih osrednjih 
osnovnih šol, ki imajo v višjih razredih predmetni pouk, je prišlo do določenih 
sprememb pri sedežih šol tudi na dvojezičnem območju omenjenih občin. S 
predlaganimi spremembami so se strinjali zastopniki prizadetih občanov obeh 
narodnosti na dvojezičnem območju. 

Republiški sekretariat za šolstvo je za Prosvetno-kulturni zbor pripravil 
tudi posebno poročilo o stanju in problematiki na tem področju šolstva, ki je 
hkrati bilanca izvajanja dosedanjega zakona o dvojezičnih šolah in šolah z uč- 
nim jezikom narodnostnih manjšin. Poročilo zajema vso strokovno, pedagoško, 
organizacijsko, materialno in kadrovsko problematiko ter nakazuje naloge Re- 
publiškega sekretariata za šolstvo, strokovnih služb ter prizadetih družbeno- 
političnih skupnosti pri nadaljnjem razvoju tega področja šolstva. 

Nova redakcija zakona o prosvetno-pedagoški službi je temeljila na izho- 
dišču, da je prosvetno-pedagoška služba predvsem strokovno-proučevalna služ- 
ba. S predlaganim zakonom se prilagajamo izkušnjam dosedanje prakse ter 
družbenim intencijam glede nadaljnjega razvoja te službe, pri čemer je zlasti 
upoštevana samostojnost in samoupravnost zavodov za prosvetno pedagoško 
službo. Namen zakona je tudi, da se pedagoški nadzor dejansko omeji na 
spremljanje uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev; razen tega pa bo ta. 

16» 
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služba spremljala tudi izvrševanje predpisov glede organizacije vzgojno-izobra- 
ževalnega dela v šolah, kar je v neposredni zvezi z naravo strokovnega dela 
te služtbe. 

Prosvetno-pedagoška služba sama ne ukrepa, temveč seznanja za šolstvo 
pristojne organe občinskih skupščin, to je, svete in upravne organe ter organe 
šol in učitelje o svojih ugotovitvah in izsledkih, ter predlaga ukrepe oziroma 
daje predloge ustreznim organom. To povsem jasno opredeljuje njene pristoj- 
nosti in dolžnosti. Pri tem želim zlasti poudariti, da je v odnosu do šole te- 
žišče prosvetno-pedagoške službe na strokovno-proučevanem delu, na pomoči 
šolam in učiteljem pri vzgojno-izobraževalnem delu, ki naj se izraža predvsem 
v svetovanju. Potemtakem pedagoški svetovalci obiskujejo pouk predvsem s 
proučevalnim namenom, da se seznanijo z vsebino pouka ter z metodičnimi 
in didaktičnimi vprašanji. Zato je povsem upravičeno odpadla formalistična 
odločba, da pedagoški svetovalci vsaj enkrat na leto obiščejo šolo, kar je nujno 
kazalo na inšpekcijsko metodo v stikih med šolo in prosvetno-pedagoško 
službo. Menimo, da mora biti spremljanje dela šol kontinuirano in sistematično; 
število obiskov šol in drugih oblik kontaktiranja s šolami pa je nedvomno stvar, 
ki zadeva metode dela zavodov za prosvetno-pedagoško službo, ne pa formalno 
določene norme v zakonu. 

V zakonu je poudarjena tudi javnost dela te službe, ki je s svojimi izsledki 
in ugotovitvami dolžna seznaniti na ustrezen način, poleg učiteljev in organov 
šole, tudi organe družbeno-politične skupnosti ter širšo javnost. 

Odnos med republiškimi ter občinskimi oziroma medobčinskimi zavodi 
za prosvetno-pedagoško službo temelji na strokovnem usmerjanju, pomoči in 
medsebojnem sodelovanju pri proučevalnih nalogah ter pri usklajevanju de- 
lovnih programov. 

Predlog zakona predvideva tudi pooblastilo republiškemu sekretarju za 
šolstvo, da določi, katere vrste stalnih ali zunanjih pedagoških svetovalcev mora 
imeti zavod glede na vrste šol, na katerih opravlja prosvetno-pedagoško službo, 
ter kakšno izobrazbo morajo imeti pedagoški svetovalci za p>osamezne vrste šol 
oziroma za posamezna vzgojno-izobraževalna področja. Republiški sekretariat 
za šolstvo je seznanil občinske skupščine z osnutkom takega izvršilnega pred- 
pisa, ki bi ga izdal, če bo zanj pooblaščen, pri čemer se je večina občinskih 
skupščin strinjala s predlagano ureditvijo kadrovskih problemov v prosvetno- 
pedagoški službi. 

V imenu Izvršnega sveta predlagam Prosvetno-kulturnemu zboru, da na- 
vedene tri predloge zakonov sprejme v predlaganem besedilu skupaj z vsemi 
amandmaji, ki so sestavni del predlogov zakonov. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim poročevalca zakonodajno-pravne ko- 
misije, da da poročilo. 

B.o j an Černjavič: Komisija za usklajevanje republiških predpisov z 
ustavo in zakonodajno-pravna komisija Skupščine sta na današnji seji obrav- 
navala amandmaje, ki sta jih sprejela začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora 
za osnovno šolstvo ter odbor za prosvetno in kulturo Republiškega zbora. 

Komisija je ugotovila, da so amandmaji v skladu z ustavo in s pravnim 
sistemom ter predlaga, da zakonski predlog s predlaganimi spremembami in 
dopolnitvami pristojna zbora Skupščine sprejmeta. 
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Predsednik Ivo Tavčar: Zeli dati poročevalec odbora za osnovno šol- 
stvo kakšno dodatno obrazložitev? (Ne.) Potem začenjam razpravo in predlagam, 
da najprej obravnavamo zakonski predlog, v načelu, kasneje pa še v podrob- 
nostih. K razpravi o predlogu zakona o osnovni šoli se je prvi prijavil tovariš 
Slavko Smerdel. 

Slavko Smerdel: Tovarišice in tovariši poslanci! V 10. členu predloga 
zakona o osnovni šoli je v 1. odstavku navedeno: »Pouk na osnovni šoli je za 
učence brezplačen. Občina je dolžna zagotoviti učencem iz oddaljenih krajev 
brezplačen prevoz v osnovne šole ali pa brezplačno oskrbo v domovih učencev.« 
Predlagam, da v tem odstavku besedo »dolžna« nadomestimo z besedo »mora«. 

To spremembo utemeljujem z naslednjim. Izkušnje nam kažejo, da kljub 
številnim razpravam in priporočilom, ki so bila sprejeta z namenom, da se 
zagotovi vsem otrokom možnost obiskovanja šol na način, ki ustreza njihovi 
starostni stopnji oziroma fizičnim zmogljivostim, ta problem še ni rešen. V ne- 
katerih občinah še vedno ukinjajo manjše šole in pošiljajo otroke na popolne 
osemletke, ne da bi tistim, ki žive zelo daleč od šol, preskrbeli prevoz, ali jim 
omogočili bivanje v dijaških domovih, ali pri družinah. Da bi si lahko predstav- 
ljali, kako občutijo šoloobvezni otroci ta problem, mi dovolite, da opišem kon- 
kreten primer. Sola Leskovec zajema po združitvi tudi šolski okoliš Senuše. 
Šola Senuše je oddaljena od Leskovca 4 in pol km in je na njej iz leta v leto 
upadalo število otrok. Zato so s šolskim letom 1963/64 pouk na tej šoli ukinili. 
Od takrat dalje morajo otroci hoditi v šolo peš iz mnogo večje oddaljenosti. 
Nekateri otroci morajo prehoditi že do Senuš 3 km in tudi več in to po hri- 
bovskih poteh. V zimskem času si morajo sami prvi utirati steze v sneg. Zato 
morajo zgodaj vstajati, da lahko prehodijo do osme ure 7 do 8 km ali celo več. 
To so otroci, med katerimi so nekateri stari komaj 7 let. Če bi k navedenim 
težavam dodali še problem njihove prehrane, saj gredo otroci v šolo največkrat 
brez zajtrka in kosijo v mnogih primerih šele pozno popoldne hrano1, ki ni 
zdrava, itd., potem mora biti jasno, da smo dolžni tem otrokom brezpogojno 
pomagati. Ne gre namreč samo za problem obiskovanja pouka, marveč tudi 
za napore otrok, ki že presegajo dopustne meje njihovih zmogljivosti. Pri tem 
želim poudariti, da so o teh problemih razpravljali prizadeti starši na zborih 
volivcev in" drugih sestankih; razpravljal je tudi svet za šolstvo. Potem pa je 
bila seznanjena z njimi tudi občinska skupščina. Toda problema še vedno niso 
rešili in otroci že drugo zimo obiskujejo šolo peš ter občutijo vso . grenkobo 
takega šolanja. Verjetno bi lahko dali zdravstveni in pedagoški strokovnjaki 
boljše strokovno mnenje, v kolikšni meri je ogroženo zdravje teh otrok, njihov 
nadaljnji telesni in duševni razvoj, ter v kolikšni meri so sploh še sposobni 
slediti pouku in opravljati ostale naloge, ki jih postavlja osnovna šola. Razum- 
ljivo je, da ostane tem otrokom manj časa za pisanje domačih nalog in učenje. 

Poznam še dva podobna primera. Prepričan sem, da bi z nekoliko več dobre 
volje in prizadevnostjo tistih, ki osebno niso prizadeti, lahko rešili te probleme, 
ker ni v vseh primerih vzrok pomanjkanje finančnih sredstev, s čimer nekateri 
tovariši kaj radi opravičujejo tako stanje. Zato prosim v imenu vseh prizadetih, 
da Prosvetno-kulturni zbor sprejme moj predlog, in nadomesti besedo »dolžna« 
z besedo »mora«. Tudi sam menim, da je že čas, ko lahko zahtevamo od družbe, 
da tudi tem otrokom zagotovi takšno osnovno šolanje, ki ne bo škodovalo nji- 
hoVemu zdravju in v katerem bodo lahko dosegali ustrezne učne uspehe. 
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Predsednik Ivo Tavčar: V zvezi z razpravo opozarjam, da je v skladu 
s poslovnikom treba amandmaje predlagati vse pismeno, ker je sicer zelo težko 
natančno ugotavljati, kakšen je predlog. 

K razpravi se je prijavil poslanec Stanko Vrhovec. 

Stanko Vrhovec: Kmalu bo preteklo dvoletno obdobje dela naše 
nove Skupščine. Menim, da je umestno, da si včasih mimogrede izmenjamo 
posamezne izkušnje in mneja o našem dosedanjem delu. Razumljivo je namreč, 
da se pojavljajo o istem vprašanju podobna mnenja. Se vedno pa se pojavljajo 
tudi mnenja, da je občinski odbornik ali poslanec prvenstveno zastopnik svojega 
volilnega območja, oziroma da je poslanec osebno odgovoren za razmere v orga- 
nizaciji, kjer dela. On naj bi preskrbel potrebna sredstva, vodil ali celo krotil 
direktorje in tako dalje. 

Mislim pa, da takšna stališča le niso tako splošna, da bi jih bilo treba res- 
neje obravnavati. Razume se, da je vsak poslanec ali odbornik prav toliko 
odgovoren član delovne skupnosti kot vsak drug. Za poslanca našega zbora ali 
občinskega odbornika bi bilo zelo koristno, da bi se vsaj dvakrat na leto posve- 
toval s prosvetnimi delavci z območja svoje občine, o vseh vprašanjih šolstva. 
Pri tem je treba opozoriti tudi na skupne sindikalne sestanke, kjer je naj- 
primernejši kraj za predvidevanje novih kandidatov za skupščine. Na eni 
izmed takih sej je bila pri nas posvečena pozornost osnutku zakona o osnovni 
šoli. Izmenjali smo mnogo koristnih izkušenj, ki jih mislim povedati v svojih 
pripombah k predlogu zakona. 

Najprej naslednja splošna pripomba. Pri prihodnjih obravnavah podobnih 
zakonov, ki zanimajo slehernega prosvetnega delavca, bi bilo treba izvlečke 
razprav na odborih objaviti v Prosvetnem delavcu ali v drugem dnevnem 

■časopisju. Potem bi bile lahko razprave na delovnih sestankih mnogo po- 
polnejše. Tako pa se na primer že pri zadnjem odstavku 35. člena pojavljajo 
različna vprašanja in tolmačenja. Ali je mogoče oceno splošnega uspeha eno- 
stavno primerjati z uspehom, ki ga je dosegel učenec iz posameznih pred- 
metov, ali je to že začetek opisnega ocenjevanja. Zato navajam primer: če bi 
imel učenec vse predmete pozitivno ocenjene, splošen uspeh pa bi imel nega- 
tiven, ali to lahko vpliva na napredovanje v naslednji razred? Zato bi bilo 
smotrno že v predlogu zakona objaviti določbe o ocenjevanju, kot so sicer 
predvidene z 38. členom. 

Imamo načelno pripombo k 39. členu. Z njegovim zadnjim odstavkom 
je predviden dodaten pouk za učence, ki napredujejo z nezadostno oceno. To 
določilo predstavlja seveda gašenje požara. Pri tem gre še za.vprašanje pove- 
zovanja stare snovi, ki jo učenec ne obvlada z novo v višjem razredu. Tako 
kot na drugih področjih, bi dosegali tudi tu večje uspehe s preventivno dejav- 
nostjo — s preprečevanjem napredovanja učencev z nezadostnimi ocenami. 
Podobno vprašanje nastopa na primer tudi v naši zdravstveni politiki; večji so 
zdravstveni uspehi, če bolezni preprečujemo, če jih zdravimo — skratka s 
tujko povedano preventiva-kurativa. Mislim, da je glede tega načelno stvar 
jasna na vseh področjih in seveda tudi na vzgojnem in izobraževalnem področju. 
Zato imam predlog za dopolnitev 39. člena. Na koncu člena bi dostavili stavek, 
ki se glasi: »Pod istimi pogoji organizira šola še dodatni pouk za šibkejše 
učence, da bi lahko končali razred brez nezadostne ocene.« Prosvetni delavci, 
poudarjajo, da je pravilno, da je dodatni pouk obvezen za učence, ki napre- 
dujejo z nezadostno oceno. Dodaten pouk pa bi bil prav tako koristen učencem 
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tudi v času, ko se niso sposobni naučiti tekoče snovi. Če bi jo imeli ob pravem 
času, bi z večjo verjetnostjo izdelali razred. 

Šele danes mi je prišla na misel naslednja nejasnost, ki pa je morda samo 
posledica moje površnosti pri obdelavi zakonskega predloga. V njem je dolo- 
čeno, da učenci od drugega do sedmega razreda lahko napredujejo z eno ne- 
zadostno oceno. To določilo sem prvotno razumel, tako da učenec ne more na- 
predovati iz sedmega razreda v osmi razred, če ima eno nezadostno oceno. 
Seveda sem potem to določilo smiselno pravilno doumel, da je tudi iz sedmega 
razreda dopustno napredovati v osmi razred z eno nezadostno oceno. K temu 
pa pripominjam samo to, da je potem odveč določilo drugega odstavka 39. člena 
in bi zadostovalo določilo, da učenci od drugega razreda dalje napredujejo z eno 
negativno oceno. Devetega razreda namreč nimamo. Za 8. razred pa so pred- 
videna posebna določila. Zato določilo tega člena v celoti ne razumem in pro- 
sim, da mi jih kdo pojasni. 

Pri dodatnem pouku se mi zdi potrebno opozoriti na odločujočo pomemb- 
nost materialnih pogojev. Vedeti moramo, da je tako zamišljen dodatni pouk 
šele predvidevanje in precej oddaljen cilj, ki ga bo mogoče le postopno uresni- 
čevati. Kako naj ga že sedaj izvajamo, so bile na omenjenem sestanku dane 
pripombe. Ponekod je možen dodatni pouk pri dveh izmenah samo z začetkom 
ob 7. uri zjutraj, ne da bi upoštevali, da morajo hoditi učenci v šolo tudi tri 
kilometre daleč. Ali pa drug primer: Šola ima pogoje za enoizmenski pouk, ven- 
dar nima pogojev za ustrezno prehrano otrok. Dodatnega pouka tudi ni mogoče 
uresničevati ob obstoječem normativu, da je lahko v razredu 45 učencev. Sicer 
so te pripombe o materialnih pogojih umestne že zato, da opozorimo tudi na 
nestrokovne kritike raznih »gospodarstvenikov«, ki jih dajejo k razmeram v 
družbenih službah. Za ilustracijo bom kar prebral kratek odlomek iz takšne 
kritike. 

^Prav bi bilo, da enkrat za vselej razčistimo, kdo je odgovoren za neurejene 
razmere v šolstvu, zdravstvu, socialnem skrbstvu, prosveti in v nekaterih drugih 
družbenih službah. Samokritična ocena nam bi namreč pokazala predvsem 
dvoje; prvič, da smo dali v te namene dosedaj res premalo sredstev, ker smo jih 
vlagali predvsem v proizvodnjo, kjer so se bogato obrestovala; in drugič, da 
v družbenih službah ni ljudi, ki bi zaiali pripravljati potreben material za inve- 
stiranje. Problemov ne znajo niti pravilno iznašati in so se omejili predvsem 
na kritiziranje obstoječega stanja.« To navajam brez nadaljnjih pripomb. 

Glede preobremenjevanjaučencev bom povedal samo en primer. Na nekem 
sestanku je povedala učiteljica, da ima učenko, ki sicer izdeluje z odličnim 
uspehom, ampak se za tak uspeh uči doma tudi po šest ur na dan. Verjamem, 
da ljudje pretiravajo, vendar nam mora že približno povprečje pokazati, da je 
v ugotovitvah učiteljev precej resnice. Taka obremenitev namreč predstavlja 
že več kot polno delovno obremenitev, ki jo zahtevamo od odraslega človeka. 

Za zaključek povem samo še to, da je po mnenju prosvetnih delavcev pred- 
log zakona v splošnem pozitiven. 

Predsednik Ivo Tavčar; Besedo ima poslanka inž. Dora Jelenko. 

Dora Jelenko: Imam pripombo k 39. členu, katerega določila urejajo 
napredovanje učencev. Predlagam, da dopustimo napredovanje učencev z eno 
negativno oceno samo v drugem, tretjem in četrtem razredu. Od petega razreda 
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dalje uredimo popravne izpite, ki bi jih opravljali učenci jeseni. Izkušnje namreč 
kažejo, da nc bo mogoče povsod opravljati dodatnega pouka za učence, ki so 
napredovali v višji razred z negativnimi ocenami. Vzroki so objektivni in sub- 
jektivni. Večina osnovnih šol ima pouk vsaj v dveh izmenah, ponekod tudi v 
treh, in zato za opravljanje dodatnega pouka nimajo na razpolago učilnic. Po- 
nekod je prostor, pa ni dovolj učnega osebja. Učiteljem še ni znano, na kakšen 
način bodo izvajali dodatni pouk. 

S popravnimi izpiti bi primorali učence, da bi nadomestili v počitnicah 
pred prehodom v višji razred učno snov iz prejšnjega razreda. S tem bi se se- 
veda počitnice za njih skrajšale, kar bi na njih v določeni meri tudi precej 
vzgojno vplivalo, saj vemo, da je določen odstotek učencev takih, ki jih določba 
o napredovanju z negativno oceno zavaja v špekulantstvo. Stevik) takih učencev 
bi se zmanjšalo, ker bi ti vedeli, da bodo morali zamujeno učno snov nadomestiti 
v počitnicah. Po drugi strani je pozitivna lastnost popravnih izpitov tudi v tem, 
da se učenec nauči snov prejšnjega razreda pred prestopom v višji razred. 
Ima utrjeno1 znanje in lahko brez bojazni vstopi v višji razred. Učitelji bi lahko 
nudili dodatno pomoč prizadetim učencem v tem primeru laže in izdatneje. 
Njihov odnos do dodatnejše pomoči bi bil odgovornejši, saj bi moral učenec 
pri popravnem izpitu pred komisijo dokazati svoje znanje, ki bi bilo v določeni 
meri tudi odraz učiteljevega prizadevanja. Hvala lepa. 

Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo razpravljati? Prosim, tovariš 
Gorjanc. 

Inž. Ferdo Gorjanc: Z 39. členom smo sedaj uredili napredovanje 
učencev tako, da lahko napredujejo v višji razred od drugega do vključno 7. 
razreda tudi učenci z eno negativno oceno; postavili pa smo pogoje, da ne morejo 
napredovati dvakrat zapored z negativno oceno iz istega predmeta. Vprašam se, 
kaj pa, v primeru, da ima učenec vsako' drugo leto negativno oceno iz istega 
predmeta. To so učenci, ki v svojem znanju stalno nihajo med zadostno in neza- 
dostno oceno. Zato predlagam, da bi predmetni člen dopolnili tako, da bi se 
glasil: »Učenci do vključno 7. razreda lahko napredujejo v teku šolanja v na- 
slednji razred samo enkrat z negativno oceno iz istega predmeta.-« 

V zvezi z določilom v prvem odstavku 41. člena bi se bilo treba vprašati, 
zakaj ne bi smeli nadpovprečno nadarjeni učenci v enem letu izdelati dva raz- 
reda. Tega zakonski predlog ne predvideva, sicer pa je z 2. členom dopuščena 
samo možnost, da občan, ki ni več šoloobvezen,' lahko polaga privatne izpite. 

Menim, da v 81. členu niso uporabljeni pravilni izrazi, oziroma uporabljeni 
izražajo pojmovno nekaj drugega. Osnovna učna enota je oddelek. Vsi učitelji 
oddelka sestavljajo razredni zbor in vsak oddelek šole ima razrednika, ki vodi 
oddelek. Zato mislim, da bi morali vsaj »razredni zbor« preimenovati v «od- 
delčni zbor«, če govorimo o oddelku kot osnovni enoti. Z besedo »razred« sedaj 
pojmujemo nekaj drugega. Težje pa je najti nadomestilo za besedo »razrednik«; 
beseda »oddelčnik« najbrž ne bi ustrezala. Mislim, da bi bilo treba to zadevo 
premisliti in najti ustrezne izraze, ker gre tu za zakon. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Prosim, ali lahko poročevalec začasnega odbora za osnovno šolstvo takoj pojasni 
svoje stališče do predlaganih amandmajev, sicer bi odredil krajši odmor. Pri tem 
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bi prosil, da odbor zavzame svoje stališče do amandmajev in da se tudi pred- 
stavnika zakonodajno-pravne komisije in Izvršnega sveta pripravita za diskusijo. 

(Seja je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 13.20.) 

Predsednik Ivo Tavčar: Nadaljujemo razpravo in prosim poročevalca 
začasnega odbora za osnovno šolstvo, da obrazloži stališče odbora. 

Milena Borovac: Začasni odbor za osnovno šolstvo je razpravljal 
o pismenih amandmajih poslancev, ki so jih dali na današnji seji k predlogu 
zakona o osnovni šoli in je ugotovil naslednje: 

1. Amandma tovariša Slavka Smerdela, ki ga je dal k 10. členu, naj se be- 
sedo »dolžna« nadomesti z besedo »mora«, je odbor zavrnil, ker meni, da beseda 
»mora« ne bi utrdila s tem členom določene obveznosti občine. Smisel obeh 
besed je isti. 

2. Tovariš Vrhovec je predlagal dopolnitev 39. člena takole: »Pod istimi 
pogoji organizira šola dodatni pouk za šibkejše učence, da bi lahko končali 
razred brez negativne ocene.« Odbor meni, da to vprašanje obširno ureja že 
29. člen predloga zakona in je zato amandma odveč. 

3. Tovariš Gorjanc je predlagal dopolnitev 39. člena, ki se glasi: »Učenci 
od 2. do vključno 7. razreda lahko napredujejo v teku šolanja v naslednji razred 
samo enkrat z negativno oceno iz istega predmeta.« Odbor je zavrnil tudi ta 
amandma, ker sodi, da so v učenčevem razvoju določena nihanja. Tako stališče 
je zavzel tudi predstavnik predlagatelja zakonskega predloga. 

Odbor za osnovno šolstvo predlaga spremembo 7. člena tako, da bi črtali 
podčrtano besedilo, tako da bi se 7. člen glasil: »Na osnovni šoli se poučuje 
v slovenskem jeziku. Za pripadnike drugih narodov Jugoslavije se organizira 
pouk v njihovem jeziku.« 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim še za pojasnilo zakonodajno-pravne 
komisje. 

Bojan Cernjavič: Komisija za usklajevanje republiških predpisov 
z ustavo in Zakonodajno-pravna komisija Skupščine sta ugotovili, da j a amand- 
ma k 7. členu predloga zakona o osnovni šoli v skladu z ustavo in pravnim 
sistemom, ter predlagata zboru, da ga sprejme. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, da poda mnenje Izvršnega sveta nje- 
gov predstavnik. Ugotavljam, da Izvršni svet soglaša s predlaganimi stališči 
odbora za osnovno šolstvo. 

Ker se nihče več ne javi k besedi, dajem predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o osnovni šoli z vsemi predloženimi in sprejetimi amand- 
maji na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Eden.) 
Hvala lepa. 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
osnovni šoli naš zbor sprejel in bo uveljavljen, ko ga bo sprejel še Republiški 
zbor. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, na razpravo o gradivu o 
stanju in problematiki dvojezičnih šol in šol z učnim jezikom posameznih narod- 
nosti v SR Sloveniji. 
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Gradivo vam je bilo dostavljeno, pripravil ga je Republiški sekretariat 
za šolstvo. To gradivo je predstavnik predlagatelja obrazložil že pri prejšnji 
točki. Prejeli ste tudi poročilo našega odbora in menim, da lahko začnemo 
razpravljati. 

Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Leo Fusilli. 

Leo Fusilli: Gompagni deputati, e questa la seconda volta nel periodo 
di un anno che la nostra Camera viene informata in merito alla problematica 
dei gruppi nazionali. II 18 febbraio dello scorso anno, infatti, avemmo 1'oecasione 
di esaminare una relazione informativa sulla vita culturale del gruppo nazionale 
italiano. In quell'6ccasione mi intrattenni pure su alcuni problemi scolastici che, 
seconda il mio giudizio, era necessario risolvere. 

Non vorrei ripetere le medesime cose, sia per non apparire polemico, sia 
perche 1'odierna relazione presentata dal Segretariato per la scuola tratta ampi- 
amente tutti questi problemi. Ciononostante, ritengo sia mio dovere tratteggiare 
brevemente solo alcuni momenti che sono caratteristici per il nostro gruppo 
nazionale. 

Debbo, innanzitutto, dire che nelle nostre scuole, a parte i problemi che sono 
comuni alla scuola jugoslava, abbiamo conseguito risultati veramente lusin- 
ghieri e siamo in grado di tendere ad una qualita sempre pili elevata. Non esi- 
stono problemi di principio, sia neH'impostazione che nell'esecuzione pratica. 
che attendano una soluzione. Abbiamo coerentemente applicato la Costituzione 
e le altre norme statutarie e in tal modo adempiamo a tutti gli acoordi inter- 
nazionali stipulati dal nostro Governo. La riunione che si e tenuta a Trieste nel 
mese di gennaio fra le delegazioni dell'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume 
e dell'Unione economico-culturale slovena di Trieste ha ancora una volta dimo- 
strato cbe nella nostra Repubblica i problemi del gruppo nazionale italiano 
vengono positivamente risolti. Tale costatazione, convalidata da fatti concreti, 
ha suscitato viva ammirazione fra gli appartenenti al gruppo nazionale sloveno 
e li ha riempiti di orgoglio il trattamento che la loro nazione d'origine ha riser- 
vato ai gruppi nazionali. 

Io intendo sottoporre alla Vostra attenzione tre argomenti, e precisamente: 
programmi d'insegnamento, pubblicazione dei libri di testo, rifornimento delle 
biblioteche scolastiche. 

Come ebbi occasione di dire un anno fa, i programmi d'insegnamento per le 
scuole elementari sono stati riveduti ed approvati dal eompetente Segretariato 
repubblicano, mentre quelli per le scuole medie non sono ancora definitivi. Si 
rende, infatti, necessario elaborare, con una certa urgenza, il programma di 
quelle materie che interessano il carattere nazionale specifico di queste scuole. 
Insisto nell'affermare che tale lavoro deve venire realizzato dai competenti orga- 
nismi repubblicani in oomune acoordo con i rispettivi organismi della Repubblica 
Socialista di Groazia i quali sono interessati alla soluzione dei medesimi pro- 
blemi che tuttora assillano le scuole italiane di quella repubblica. 

Connessa con la questione dei programmi e quella dei libri di testo. La situ- 
azione ha ricevuto in questi ultimi anni un certo assetto ed e decisamente lon- 
tana dalla fase critica di qualche anno fa. I testi in uso permettono di svolgere 
1'insegnamento nelle sue linee essenziali. Non si puo, pero, parlare ancora di 
una situazione definitiva, anzi nemmeno di una piena corrispondenza fra testi 
e programmi e di un corredo completo di libri di testo per tutte le materie. Nel 
contempo si deve riconoscere lo sforzo che inevitabilmente s'impone agli inse- 
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gnanti e che implica la oontinua ricerca di fonti per le parti mancanti nei testi, 
1'adattamento nella disposizione della materia la dove testi e programmi non si 
cprrispondono e 1'assolvimento di una piu faticosa opera didattica in classe. 
I testi vengono pubblicati dalla Časa editrice »Edit« di Fiume la quale ha 
enormi difficolta per la stampa poiche le tipografie non rispettano i tempi della 
pubblicazione. Anche in questo caso e necessario che gli organismi repubblicani 
all'uopo designati intervengano con piu energia, dato che partecipano alle spese 
della pubblicazione, alla soluzione del problema. Certi libri, forse, per alleviare 
il lavoro delle tipografie, potrebbero venir štampati pure nella nostra Re- 
pubblica. Un contributo significativo alla soluzione del problema nel suo insieme 
pud esser dato, senza dubbio, daH'adozione e dairimportazione dall'Italia 
di quei libri di testo che corrispondono alle nostre esigenza pedagogiche. 

Le medesime considerazioni possono essere fatte in relazione al rifomimento 
costante delle biblioteche scolastiche. £ vero che in tal senso e stato stipulato 
un accordo con il Governo italiano per lo scambio reciproco di libri e determi- 
nati mezzi didattici. Tuttavia, si rende necessario assicurare adeguati mezzi 
finanziari, si capisce in valuta pregiata, per aggiornare e rinsanguare le nostre 
biblioteche. 

Ed infine, permettetemi di valutare positivamente tutti gli sforzi rivolti al 
perfezionamento professionale e aH'aggiornamento culturale dei lavoratori della 
nostra scuola. Questi vanno dai seminari estivi e invernali che vengono orga- 
nizzati ogni anno a Rovigno e Capodistria, anzi a Capodistria sono iniziati pro- 
prio in questi giorni con il concorso di valenti docenti delle univesita italiane 
ai seminari di Garda ai quali partecipano ogni anno 25 insegnanti delle nostre 
scuole e di quelle del Buiese, e alle borse di studio concesse per un periodo di 
un anno a nostri insegnanti per il perfezionamento presso TUniversita di 
Padova. 

Consci che la specializzazione dipende in primo luogo dall'applicazione indi- 
viduale, non possiamo esimerci dall'obbligo di fornire agli insegnanti letteratura 
didattico-pedagogica, riviste specializzate ecc. Si rende necessario, pertanto, 
provvedere alla stampa di una rivista che tratti problemi di natura didattico- 
pedagogica in lingua italiana. Essa potrebbe oontenere esperienze di pedagogisti 
iugoslavi e italiani; si favorirebbe cosi 1'incontro di uomini della scuola e i 
nostri insegnanti ne trarrebbero enormi vantaggi. 

Tovariši poslanci! Ze drugič v teku enega leta obravnava naš zbor poročilo 
o problematiki narodnostnih skupin. Saj smo 18. februarja preteklega leta imeli 
priložnost obravnavati informativno poročilo o kulturnem življenju italijanske 
narodnostne skupine. Tedaj sem govoril tudi o nekaterih vprašanjih šolstva, 
ki jih je po mojem mnenju bilo treba rešiti. 

Ne bi hotel ponavljati istih stvari, da z ene strani ne bi izpadel polemičen, 
z druge strani pa zato, ker današnje poročilo, ki ga je predložil Sekretariat za 
prosveto, obširno obravnava vsa ta vprašanja. Vendarle smatram za svojo dolž- 
nost, da na kratko začrtam samo nekatere momente, ki so značilni za našo 
narodnostno skupino. 

Predvsem moram reči, da smo v svojih šolah, če ne upoštevamo problemov, 
ki so skupni vsemu jugoslovanskemu šolstvu, dosegli prav razveseljive rezultate 
in smo v stanju stremeti k večji kvaliteti. Ni načelnih problemov niti v prak- 
tičnem izvajanju, ki bi terjali rešitev. Korektno smo izvajali določila ustave in 
druge statutarne norme in s tem izpolnjujemo vse mednarodne sporazume, ki jih 
je sklenila naša vlada. Sestanek, ki je bil v januarju v Trstu med delegacijama 
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Italijanske unije za Istro in Rijeko in Slovenske prosvetno-gospodarske zveze 
v Trstu, je ponovno dokazal, da se vprašanja italijanske narodnostne skupine 
v naši republiki rešujejo pozitivno.. Ta ugotovitev, ki jo potrjujejo konkretna 
dejstva, je izzvala živo občudovanje med pripadniki slovenske narodnostne 
skupine; način, kako narod, iz katerega izhajajo, ravna z narodnostnimi skupi- 
nami, jih je navdal s ponosom. 

Želim vas opozoriti na tri stvari, in sicer: na učne programe, na tiskanje 
šolskih knjig in oskrbovanje šolskih knjižnic. 

Kakor sem že imel priložnost reči pred letom dni, je pristojni republiški 
sekretariat že pregledal in odobril učne načrte za osnovne šole, dočim programi 
za srednje šole še niso dokončni. Zato se nakazuje potreba, da se z določeno 
nujo izdela program za tiste predmete, ki so pomembni za specifični narodni 
značaj teh šol. Z vsem poudarkom trdim, da morajo pristojni republiški organi 
to delo opraviti v sporazumu z ustreznimi organi Socialistične republike Hr- 
vatske, ki so zainteresirani na rešitvi istih problemov, ki še vedno tarejo itali- 
janske šole v omenjeni republiki. 

Z vprašanjem programov je povezano vprašanje šolskih knjig. Položaj je 
v zadnjih letih v določeni meri že urejen in je vsekakor daleč od kritične faze, 
v kateri je' bil pred leti. Šolske knjige, ki so sedaj v rabi, omogočajo odvijanje 
pouka v njegovih bistvenih linijah. Ni pa še moč govoriti o dokončnem položaju, 
celo tudi ne o popolni usklajenosti med šolskimi knjigami in programi ter o 
popolnem izboru šolskih knjig za vse predmete. V zvezi s tem je treba priznati 
napore, ki se nujno nalagajo učnemu osebju in ki terjajo nenehno iskanje virov 
za tisti del učnih knjig, ki ga še nimamo. Prilagajanje v razporeditvi materije 
v primerih, ko se učne knjige in programi ne skladajo, terja večje napore v 
didaktičnem delu v razredu. Šolske knjige izdaja založba »Edit« z Rijeke, ki ima 
ogromne težave s tiskanjem, ker tiskarne ne spoštujejo rokov za izdajo. Tudi 
v tem oziru je treba, da za to pristojni republiški organi intervenirajo1 bolj 
energično, saj so soudeleženi pri kritju stroškov za izdajo šolskih knjig in s tem 
prizadeti pri reševanju problefna. Da bi se olajšalo delo tiskarn, bi nekatere 
knjige mogli tiskati morda tudi v naši republiki. K rešitvi celotnega tega pro- 
blema bi brez dvoma mogla znatno doprinesti dajatev in uvoz iz Italije tistih 
šolskih knjig, ki ustrezajo našim pedagoškim zahtevam. 

Ista zapažanja veljajo glede stalnega oskrbovanja šolskih knjižnic. V tej 
smeri je bil sicer sklenjen dogovor z italijansko vlado o zamenjavi knjig in do- 
ločenih učnih pripomočkov. Vendar je za ažuriranje in poživitev naših knjižnic 
treba zagotoviti primerna finančna sredstva, seveda v ustrezni valuti. 

Končno mi dovolite, da pozitivno ocenim vse napore posvečene strokov- 
nemu izpopolnjevanju in kulturnemu ažuriranju delavcev na naših šolah. 
Usmerjeni so k prirejanju poletnih in zimskih seminarjev, ki jih vsako leto 
organizirajo v Rovinju in Kopru — v Kopru so se začeli prav v teh dneh ob 
sodelovanju vidnih docentov italijanskih univerz, seminarjem v Gardi, ki se 
jih vsako leto udeležuje 25 učnih moči iz naših šol in iz šol Bujščine, kakor tudi 
študijskim štipendijam, ki se za čas enega leta dajejo našim učnim močem 
za izpopolnjevanje na univerzi v Padovi. 

Čeprav se zavedamo, da je specializacija odvisna predvsem od individualne 
zavzetosti, ne smemo pozabiti na dolžnost, da učno osebje oskrbimo z didaktično- 
pedagoško literaturo, ;s specializiranimi revijami itn. Zato je treba storiti ukrepe, 
da se prične izdajati revija, ki bo didaktično-pedagoška vprašanja obravnavala 
v italijanščini. Ta revija bi mogla vsebovati izkušnje jugoslovanskih in itali- 
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janskih strokovnjakov za pedagogiko, kar bi omogočilo konfrontacijo strokov- 
njakov za šolo. Iz tega bi naše učno osebje črpalo ogromno korist. 

Predsednik Ivo Tavčar: Kdo želi razpravljati? Tovarišica Marjeta Pal. 

Marjeta Pal: Tovariši poslanci, tovarišice poslanke. Čeprav poročilo 
obširno obravnava problem dvojezičnega šolstva v Prekmurju, želim vseeno 
povedati še nekaj misli. Ustava Socialistične federativne republike Jugoslavije 
zagotavlja enakopravnost različnim narodnostnim skupinam. Enakopravnosti 
pa si ne predstavljamo' samo v svobodnem uporabljanju materinega jezika, 
ampak je vsakemu občanu narodnostne skupine zagotovljeno, da se lahko 
vključi v družbenoekonomsko in politično življenje naše stvarnosti. 

Da bi te cilje dosegli, smo uvedli dvojezične šole. Globino in širino' smotrov 
tega šolstva pa lahko razume le tisti, ki se poglablja v njegove probleme. Pri 
dvojezičnem pouku smo dosegli dragocene družbeno-politične in vzgojne rezul- 
tate. Ti se kažejo v utrjevanju bratstva mladih generacij obeh narodnosti. 
Razumljivo je, da mora trpeti večinski narod za dosego smotrov dvojezične šole 
določene žrtve. Te žrtve pa ne smejo imeti takega obsega, da bi bili slovenski 
učenci pri pridobivanju znanja prikrajšani. To bi povzročilo določen odpor proti 
dvojezičnim šolam. Dvojezična šola mora zato doseči takšno kvaliteto pouče- 
vanja, da bodo njeni učenci obvladali prav toliko znanja kot če bi obiskovali 
enojezično šolo. Ne bom ponavljala pogojev, ki so potrebni za dosego takega 
nivoja šolanja, ker je vse to iz poročila dovolj razvidno. Pripomnila bi le to, 
da bi bilo treba ustvariti pogoje, da bi se lahko otroci slovenske in madžarske 
narodnosti vključili v predšolski vzgojni proces vsaj eno leto pred vstopom v 
šolo. Kajti praksa kaže, da se otroci te starosti igraje naučijo tujega jezika. 
S tem bi odpadle njihove začetne težave ob vstopu v šolo. 

Najbolj pereč problem predstavlja kader. Pri tem mislim na učitelje, ki že 
poučujejo na dvojezičnih šolah. Od teh je samo nekaj takih, ki so končali 
učiteljišče z madžarskim učnim jezikom. Ti poučujejo v višjih razredih in ne 
obvladajo v zadostni meri slovenskega jezika. To pa pomeni, da ne ustrezajo 
zahtevam dvojezične šole. 

Nujno je torej, da tem učiteljem nudimo možnost izpopolnitve slovenskega 
jezika. Predlagam, da se sprejme predlog pedagoške akademije v Mariboru, 
da bi za te učitelje organizirala ta akademija intenzivni tečaj slovenskega jezika. 

Na koncu opozarjam še na to, da so učitelji na dvojezičnih šolah za svoje 
težavno delo neustrezno nagrajevani. Le če jim bomo izboljšali osebne dohodke, 
lahko pričakujemo, da bodo svoje delo res v redu opravljali. Hvala lepa. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, kdo še želi besedo? Tovariš Orešnik. 

Ivo Orešnik: Tovarišice in tovariši poslanci. Dvojezično šolstvo je 
doseglo v Prekmurju lepe uspehe in ne vzbuja pozornosti samo pri domači jav- 
nosti, ampak v določeni meri tudi onstran meja. 

Ta dokaj delikatna oblika pouka, katere začetek je bil sicer v Vojvodini, 
kjer je pa ostalo še vedno v eksperimentalni fazi, je v Prekmurju dosegla že 
velike uspehe. Politični in prosvetni činitelji so na našem dvojezičnem območju 
počasi in sistematično gojili to obliko pouka, ki je dala brez dvoma velike 
vzgojne in izobraževalne rezultate, tako da se že krepko utira pot k enako- 
vrednim učnim uspehom enojezične šole. Največje uspehe smo dosegli v izpo- 
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polnjevanju šolske mreže, v utrjevanju učnih načrtov in potem tudi v izgrad- 
nji učnih prostorov. Najšibkejšo točko tega šolstva pa predstavlja pomanjkanje 
učnih kadrov. 

Prav tega zadnjega vprašanja se želim nekoliko bolj dotakniti. Dvojezični 
pouk je bolj vabljiv za učitelje madžarske narodnosti, manj pa za učitelje 
naše narodnosti. Učitelji madžarske narodnosti nimajo možnosti za fluktuacije1, 
Slovenci pa se jo lahko poslužujejo. Razmerje med učitelji slovenske in mad- 
žarske narodnosti se močno nagiba v korist madžarske narodnosti. Enako je 
tudi razmerje med učiteljiščniki, ki se pripravljajo za dvojezično šolo. Učitelji 
madžarske narodnosti, razen nekaj izjem, pa ne obvladajo slovenskega jezika, 
kar je eden od poglavitnih vzrokov, da slovenski starši nimajo zaupanja v dvo- 
jezično šolo. Učitelji dvojezičnega pouka prijemajo za svoje težavno delo 
mesečni dodatek v višini 4 do 6 tisoč dinarjev. To je le simboličen znesek, v 
nobenem primeru pa ni to ustrezna materialna stimulacija. 

Učitelje za dvojezične šole izobražujemo še vedno na dva načina. Za dopol- 
nilno izobraževanje učiteljev skrbi Zavod za prosvetno-pedagoško službo v Mur- 
ski Soboti; učiteljiščnike za dvojezični pouk izobražuje učiteljišče v Murski 
Soboti. 

Zavod za prosvetno-pedagoško službo v Murski Soboti, ki ima za dvojezično 
področje tudi posebno strokovno ekipo, je ves čas posvečal izredno skrb iz- 
obraževanju obstoječega kadra, dočim je izobraževanje kadrov za dvojezični 
pouk na učiteljišču strokovno zanemarjeno. Učiteljišče v Murski Soboti je brez 
ustreznih strokovnih kadrov in dela samostojno brez ustrezne pomoči zavodov 
za prosvetno-pedagoško službo, kakor tudi drugih činitelj ev, ki so soodgovorni 
za vzgojo mladih kadrov za dvojezične šole. 

Menim, da bi za napredek izobraževanja teh kadrov na učiteljišču v Mur- 
ski Soboti lahko več storili. Učiteljišče v Murski Soboti nima povsem dvojezič- 
nega značaja, ampak se v rednih oddelkih, z dodatnim delom nudi mladim 
ljudem poleg redne učiteljske izobrazbe še dodatno izobrazbo, ki je potrebna 
za poučevanje na dvojezičnih šolah. Razumljivo je, da učiteljišče prvenstveno 
ne skrbi za to sorazmerno majhno skupino dvojezičnih učiteljev, ampak za 
večino, ki se usposablja za slovenske šole. Tako soboško učiteljišče še danes 
nima ustreznega učnega načrta za madžarski jezik in na sploh tudi še ne 
ustreznega programa za dvojezično izobraževanje. Za te razmere pa ni odgo- 
vorno samo učiteljišče, ker samo ne more biti kos vsem problemom, ampak 
je tu tudi krivda drugih, ki so soodgovorni, forumov, ki so prav tako odgovorni 
za to šolstvo. 

Temeljita osnova in jezikovna usposobljenost učnih kadrov na dvojezičnih 
šolah bo razpršila zadnje dvome v uspeh dvojezične šole. Čimprej pa bo treba 
doseči tesnejše stike z Madžarsko, s katero je meja še vedno zaprta in je zato 
madžarski jezik v dvojezičnih šolah za Slovence zaenkrat omejen le na majhno 
nacionalno mešano območje Prekmurja, Zato je do neke mere razumljivo ne- 
zaupanje nekaterih slovenskih staršev v dvojezične šole in smatrajo, da pred- 
stavlja dvojezični pouk za otroke samo povečano obremenitev. 

Kadrovanju za dvojezične šole bo treba posvetiti več pozornosti zaradi na- 
slednjih vzrokov: v ta poklic naj gredo- tisti sposobni mladi ljudje, ki so idejno 
dovolj razgledani, da bodo znali dovolj prepričevalno agitirati v svojem šolskem 
okolišu smotre dvojezične šole. Prvenstveno pa se morajo odlikovati s kvalitet- 
nim poučevanjem. Vzgoja kadrov za dvojezične šole je dolgotrajen in težaven 
proces. Potrebno je složno prizadevanje vseh, ki so odgovorni za to zvrst osnov- 
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nega šolstva. Dvojezično šolstvo v Prekmurju ne more ostati le problem lokalnih 
ćiniteljev, temveč je nujno, da postane zlasti glede strokovnih vprašanj tudi 
predmet proučevanja širše slovenske pedagoške javnosti. 

Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, je razprava končana. Menim, da zbor soglaša s predloženim gradivom in 
s sklepi. Posebej naročamo Republiškemu sekretariatu za šolstvo in Zavodu 
za napredek šolstva, da upošteva tehtne predloge, ki so bili dani v razpravi z 
namenom, da se pospeši razvoj tega tako pomembnega dela našega šolstva. 

Prehajamo na naslednjo, to je 6. točko dnevnega reda, na raz- 
pravo in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
dvojezičnih šolah in šolah z učnim, jezikom narodnostnih manjšin v LR Slo- 
veniji. 

Predstavnik predlagatelja ga je že obrazložil, prav tako pa vam je bilo 
poslano poročilo našega odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. 
Ali imata predstavnik predlagatelja oziroma poročevalec zakonodajno-pravne 
komisije kakšno željo? Prosim. Bojan Čemjavič. 

Bojan Černjavič: Komisija za usklajevanje republiških predpisov 
z ustavo in zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije sta na da- 
našnji skupni seji obravnavali amandmaje odbora za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov Prosvetno-kulturnega zbora in odbora za prosveto in kulturo 
Republiškega zbora in ugotovili, da so amandmaji v skladu z ustavo in pravnim 
sistemom ter predlagata, da jih zbor sprejme. . 

Predsednik Ivo Tavčar: Pričenjana razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ugotavljam, da ni k zakonskemu predlogu nobenih novih spreminje- 
valnih in dopolnilnih predlogov, zato dajem predlog zakona z vsemi spreminje- 
valnimi in dopolnilnimi predlogi, ki so sestavni del zakonskega predloga, na 
glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o dvojezičnih šolah in šolah z učnim jezikom narodnostnih manjšin v SR Slo- 
veniji, v našem zboru soglasno sprejet. 

Glede na obsežno gradivo, ki nas še čaka, predlagam, da nadaljujemo sejo 
ob 16. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 14. uri in se je nadaljevala ob 16.05.) 

Predsednik Ivo Tavčar: Prehajamo na 7. točko dnevnega 
reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o prosvetno pedagoški službi. 

Obrazložitev zakonskega predloga je bila že dana, poročila, ki ste jih prejeli, 
pa vsebujejo vse dopolnilne in spreminjevalne predloge. Preden pričnemo z 
razpravo, bi prosil poročevalca zakonodajno-pravne komisije, da pojasni stališče 
komisije. 

Bojan Černjavič: Komisija za usklajevanje republiških predpisov 
z ustavo in zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije sta danes ob- 
ravnavali amandmaje obeh odborov. Komisiji sta ugotovili, da so amandmaji 
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v skladu z ustavo in s pravnim sistemom in predlagata Prosvetno-kulturnemu 
zboru, da sprejme zakonski predlog. Komisiji pa sicer predlagata le manjše 
redakcijske spremembe. To so v glavnem stilistični popravki besedila. Besedilo 
2. odstavka 1. člena se spremeni tako, da se glasi: »Prosvetno pedagoška služba 
se organizira v skladu z določbami tega zakona za napredek vzgajanja in izobra- 
ževanja za to, da pomaga učiteljem in vzgojiteljem (v nadaljnjem besedilu: 
učiteljem) pri njihovem delu in njihovem strokovnem izpopolnjevanju, da peda- 
goško nadzira vzgajanje in izobraževanje ter da spremlja izvrševanje predpisov 
o . . .«; nadaljnje besedilo odstavka ostane nespremenjeno. 

Peti odstavek 7. člena se na začetku spremeni tako, da se glasi: »Direktorja 
zavoda imenuje ustanovitelj na predlog sveta zavoda in je imenovan za dobo 
4 let. Po preteku tega roka je lahko ista oseba znova imenovana za direktorja.«. 
Nato pa sledi kot nov tretji odstavek besedilo prvotnega petega odstavka 7. čle- 
na zakonskega predloga. S tem se samo preformulira amandma obeh odborov. 

K prvemu stavku 8. člena ima komisija pripombo, da se v amandmaju »in 
drugimi zainteresiranimi delovnimi, ter družbenimi organizacijami.«, črta besedo 
»drugimi« tako, da bi ostalo samo besedilo: »in zainteresiranimi delovnimi, ter 
družbenimi organizacijami.«. To so vse pripombe. 

Predsednik Ivo Tavčar: Pričenjam razpravo. O prosvetno-pedagoški 
službi je naš zbor že veliko razpravljal in je zakonski predlog pravzaprav plod 
njegovih razprav. Če nima nihče več k zakonskemu predlogu pripomb, ga dajem 
na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona naš zbor sprejel; o njem bo sklepal še 
Republiški zbor. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižnicah. 

Ima poročevalec odbora in zakonodajno-pravne komisije kakšne pripombe 
k predlogu zakona? Prosim Bojan Cernjavič. 

Bojan Cernjavič: Tudi z amandmaji, ki sta jih predložila k temu 
zakonskemu predlogu odbor za proučevanje zakonskih predlogov našega zbora 
in odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora, se komisiji strinjata. Imata 
samo dve pripombi redakcijskega značaja. 

K amandmaju k drugemu členu, ki se glasi: »Knjižnice so ali samostojne 
ali v sestavi državnih organov.« predlaga zakonodajno-pravna komisija, da. se 
besedo »ali« med besedama »so« in »samostojne« črta. Besedilo tega stavka bi se 
potem glasilo: »Knjižice so samostojne ali v sestavi državnih organov«. 

Amandma k 4. členu naj se dopolni tako-, da se v njegovo besedilo, ki se 
glasi: »Knjižnice, ki opravljajo poleg rednih še posebne naloge v zvezi z orga- 
niziranim pospeševanjem knjižničarske službe.« vstavi med besedama »rednih« 
in »še« besedo »nalog«. Komisiji sta ugotovili, da so vsi amandmaji v skladu 
z ustavo in pravnim sistemom in predlagata, da Prosvetno-kulturni zbor za- 
konski predlog sprejme. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo želi tudi predstavnik predlagatelja 
zakonskega predloga. Prosim, tovariš Miloš Poljanšek. 
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Miloš Pol j anšek : Zakon o knjižnicah iz leta 1961 je bilo treba pred- 
vsem uskladiti z določbami nove ustave, hkrati pa so triletne izkušnje iz prakse 
terjale tudi določene vsebinske spremembe. 

Najvažnejša vsebinska sprememba je v 32. členu. Določilo tega člena nam- 
reč določa, da si mora občinska skupščina pred imenovanjem matične knjižnice 
priskrbeti mnenje Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, ki je repu- 
bliška matična knjižnica. Namen tega določila je ta, da bi občinske skupščine 
imenovale za matične knjižnice samo takšne knjižnice, ki so strokovno usposob- 
ljene za opravljanje nalog matične službe na območju občine. Le s pomočjo 
dobrih matičnih knjižnic bo mogoče utrditi matično oziroma knjižnično mrežo 
v naši republiki in posredovati literaturo tudi prebivalcem v naj oddaljenejših 
naseljih. 

Matične knjižnice je doslej imenovalo 37 občin in je 25 občin še vedno brez 
matičnih knjižnic. Nekatere imenovane knjižnice pa tudi še nimajo vseh pogojev 
za opravljanje matične službe. To pomeni, da bodo morale vse občinske skup- 
ščine v prihodnjih šestih mesecih, kakor jih zavezuje zakon, imenovati občinske 
matične knjižnice, ki bodo izpolnjevale vse potrebne pogoje. Narodna in univer- 
zitetna knjižnica v Ljubljani kot republiška matična knjižnica pa bo morala 
pooblastilo, ki ji ga daje zakon, ob polni podpori Republiškega sekretariata za 
kulturo in prosveto strogo in z vso odgovornostjo uporabljati. Očitno je namreč, 
da bomo knjižnice in knjižnično službo lahko uspešno razvijali le v primeru, če 
bodo občinske skupščine pravilno vrednotile kulturno poslanstvo knjižnic. 

Z -novim 36. členom je določeno, da opravljajo delo v knjižnicah le stro- 
kovno usposobljeni uslužbenci, dočim je dosedanji zakon o knjižnicah dopuščal 
možnost, da lahko opravljajo knjižničarske posle tudi osebe s primerno splošno 
izobrazbo. To zahtevo sedaj zakon lahko uveljavlja, ker je Pedagoška akademija 
v Ljubljani uvedla tudi študij knjižničarstva. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Začenjam razpravo! Besedo ima 
tovariš profesor Jaro Dolar, ravnatelj Narodne in univerzitetne knjižnice v 
Ljubljani. 

Prof. Jaro Dolar: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Zahvalju- 
jem se vam, ker ste mi dovolili, da v imenu ustanove, ki jo zastopam, to je v 
imenu Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, spregovorim o predlogu 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižnicah nekaj besed. 

Menim, da ni prav, če bi sedaj poudarjali težave, ki so se pojavljale v zvezi 
z izpolnjevanjem prvega slovenskega zakona o knjižnicah. Dobro vemo, da je 
izpolnjevanje takšnega zakona odvisno od stopnje naše kulturne zavesti in se- 
veda tudi od gospodarske moči naših občin in vse naše družbene skupnosti. 
Bolj se mi zdi primemo, da opozorim na dosežene uspehe, h katerim je pripo- 
mogel tudi dosedanji zakon. Izmed 62 slovenskih občin, jih je 37 že ustanovilo 
matično. službo. Registriranih je 160 knjižnic in je med njimi 74 ljudskih, 
17 strokovnih, 44 znanstvenih in 25 šolskih knjižnic. 

Te številke prav gotovo ne pričajo samo o nekem formalnem evidentiranju, 
ampak o vedno trdnejšem organizacijskem povezovanju naše knjižničarske 
mreže. Za temi številkami se skriva obsežna strokovna pomoč, ki so jo bile 
deležne knjižnice in seveda vedno večji ugled, ki ga dobiva knjižničarstvo, ne 
le pri bralcih, ampak tudi na vsem kulturnem in znanstvenem področju. 
Slovenski knjižničarji se namreč dobro zavedamo, da bi ostal zakon o knjižnicah 
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le mrtva črka, če mu ne bi znali vdihniti življenja, če ga ne bi znali pravilno 
uporabljati, včasih morda tudi kot orožje za dosego čimvišje ravni našega 
knjižničarstva, da postane bistveni del vsega narodnega izobraževanja in sploh 
vse slovenske kulture. Kulture naroda pa si brez knjižnic prav gotovo ni mogoče 
predstavljati. 

Čeprav zakonski predlog ne vsebuje posebno težkih sankcij, ki bi pretile 
tistim, ki knjižničarstva ne bi podpirali kot zahteva kulturni razvoj, menimo 
slovenski knjižničarji, da predstavlja njegovo sprejetje veliko kulturno dejanje, 
saj vemo, da tudi drugod v Evropi prvi knjižničarski zakoni niso bili prav 
nič drugačni. 

Angleški zakon o knjižnicah, ki je star že več kot 100 let, vsebuje samo eno 
določilo. Vsaka občina sme pobirati po en penij davka od vsake osebe za nabavo 
knjig o knjižnici. Vse breme tega zakona je padlo samo na knjižničarje in na 
druge kulturne navdušence, ki so morali v vsaki občini tak davčni sklep šele 
izposlovati. To prav gotovo ni bilo lahko delo glede na nepriljubljenost davkov 
nasploh. In vendar je kljub temu postala Anglija vodilna dežela na področju 
knjižrtčarstva in z njim vred tudi na področju splošne izobrazbe in dokumen- 
tacije. 

Tudi po tem zakonu nas čaka še mnogo intenzivnega dela in prizadevanj, 
sem pa prepričan, da bo po sprejetju tega zakona delo lažje, posebno če bodo 
imeli knjižničarji od vas, tovarišice in tovariši poslanci, toliko pomoči in razume- 
vanja, kot ste ga doslej pokazali, ko ste dali to vprašanje na dnevni red. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Prosim, želi še kdo razpravljati? 
Menim, da ni potrebno, da izgubljamo čas, ker smo o problemih knjižničarstva 
enkrat že izčrpno razpravljali. Zato dajem zakonski predlog z vsemi spremi- 
njevalnimi in dopolnilnimi predlogi, ki so njegov sestavni del, na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvginejo roko.) Hvala lepa. 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. Ugotoviti bomo še mo- 
rali, če ga je v enakem besedilu sprejel tudi Republiški zbor. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, na razpravo in sklepanje 
o predlogu odloka o soglasju k spremembi finančnega načrta sklada SR Slove- 
nije za šolstvo za leto 1964. 

Poročilo odbora vam je bilo poslano. Zeli morda predstavnik predlagatelja 
dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Ce ne, pričenjam razpravo. 

Razumem, da za razpravo ni posebnega navdušenja, ker najbrž ne bi bila 
učinkovita. Razpravljali bi o sredstvih, ki so bila že porabljena. Zato tudi naš 
stalni odbor opozarja, da bi bilo treba v prihodnje to pomanjkljivost odpraviti. 
Menim, da s to pripombo lahko sprejmemo odlok, Jri je samo še formalna zadeva. 

Predlog odloka dajem na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko? 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet, in ker je o njem že 
sklepal Republiški zbor na svoji 16. seji, dne 28. decembra 1964, je s tem postal 
polnovel javen. 

Prehajamo na naslednjo, to je na 10. točko dnevnega reda, na 
obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa o ustanovitvi začasnega odbora za 
proučevanje problematike likovne umetnosti. 
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Naši likovni umetniki so že pred davnim predlagali, da bi o teh vprašanjih 
razpravljal odbor. O tem so razpravljali tudi v svojem društvu. Smotrno bi bilo, 
da v ta namen ustanovimo začasni odbor. Predlog vam je bil poslan, za pred- 
sednika je predlagan tovariš Ive Subic, za člane pa Stojan Batič, Branko Gom- 
bač, Kajetan Kovič, Tilka Sašek, France Stiglic in Janez Švajncer. Ce predlagani 
tovariši nimajo ničesar proti in če nihče ne želi razpravljati, dajem ta predlog 
na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa o ustanovitvi novega začasnega odbora 
soglasno sprejet. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, na razpravo o okvirnem 
načrtu dela našega zbora v prihodnjem obdobju. 

Predlog okvirnega načrta vam je bil predložen. V predlogu načrta so upo- 
števane obveznosti, ki izhajajo iz ustavnih določil, da je treba predpise tudi z 
našega področja uskladiti z ustavo. Zato kot vidite, je obseg tega gradiva pre- 
cejšen. Pri tem pa opozarjam, da bi ob usklajevalnem postopku lahko obrav- 
navali tudi vsebinska vprašanja, vendar v tem kratkem obdobju ni mogoče, 
da bi v celoti opravili tudi te naloge. Ima kdo še kakšen predlog? Besedo ima 
tovariš Branko Babič. 

Branko Babič: Tovarišice in tovariši poslanci, menim, da bi bilo prav, 
da bi naš zbor na eni izmed prihodnjih sej obravnaval problematiko Zveze 
kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije. Mislim, da je dolžnost, da ob vsej 
dokaj široki kulturni problematiki razpravlja tudi o vlogi in pomenu Zveze 
kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije in da oceni njeno delo. Predlagam, da 
bi prišla ta točka na dnevni red meseca maja, da bi do tega časa gradivo lahko 
temeljito pripravili. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala! Ima še kdo kakšne želje ali predloge? 
Prosim, tovarišica Podgornikova. 

Jovita Podgornik: V zvezi z odgovorom tovariša Lipužiča, republi- 
škega sekretarja za šolstvo, ki me je sicer v glavnem zadovoljil, vendar povsem 
ne, predlagam, da bi naš zbor čimprej obravnaval predlog zakona o Zagarjevih 
nagradah, za kar je tudi pristojen. Prav tako predlagam, da bi naš zbor čimprej 
obravnaval zakon o ustanovitvi pedagoškega inštituta. Prosim za pojasnilo, če 
je že predvidena razprava o omenjenih zakonskih predlogih. 

Predsednik Ivo Tavčar: Naj to vprašanje pojasnim. Predlog zakona o 
ustanovitvi sklada Staneta Žagarja ni bil predložen Skupščini zategadelj, ker 
smo predvidevali splošno razpravo o skladih, njihovi vlogi in nalogah. Razprave 
o vseh skladih še nismo končali, saj se še nismo sporazumeli o tem ali naj 
spremenimo njihovo vlogo in naloge, oziroma zgolj usklajujemo predpise o skla- 
dih z ustavo. Zaradi tega bomo tudi o usodi tega sklada še posebej razpravljali 
na seji predsedstva Skupščine, ki sklepa o tem, kaj naj gre na dnevni red 
zasedanj posameznih zborov. Dogovorjeno je bilo, da se začasno preloži razprava 
o tem zakonskem predlogu, dokler se ponovno ne prouči smotrnost take ali 
drugačne rešitve, čeprav obstaja enotno mnenje, da bi bilo treba prosvetne 
delavce moralno in materialno spodbuditi. Gre torej samo za vprašanje oblike 
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in načina. Toliko za sedaj, vendar menim, da bo ta zadeva v kratkem do kraja 
razčiščena. 

V zvezi z drugim vprašanjem naj pojasnim, da je Izvršni svet že pripravil 
ta predlog zakona. Zelo verjetno je, da bomo o njem razpravljali na prihodnji 
seji, saj ni nikakršnih zadržkov, da ne bi zadeve uredili že v kratkem. 

Menim, da v okviru predlaganega delovnega načrta in glede naših zmož- 
nosti ni nobenih zadržkov, da ne bi mogli sprejeti tudi predloga tovariša Babiča. 
Seveda pa bi moralo biti gradivo zboru pravočasno predloženo. To pa je že 
vprašanje, ki zadeva način našega dela. 

Če nimate več nobenih želja, zaključujem tudi to točko dnevnega reda. 
Ker je s tem izčrpan tudi dnevni red današnje seje, zaključujem 16. sejo 

Prosvetno-kultuirnega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 16.35.) 



PROSVETNO-KtftTU&NI 2B0R 

17. seja 

(16. februarja 1965) 

Predsedoval: Ivo Tavčar, predsednik 
Prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Ivo Tavčar: Začenjam 17. sejo našega zbora. 
Svojo odsotnost sta opravičila poslanca Zora Semrl in Anton Horvat. S tem 

ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 16. seje Prosvetno-kulturnega zbora; 
2. obravnava predloga družbenega plana SR Slovenije za leto 1965; 
3. obravnava predloga proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za 

leto 1965; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o ustanovitvi sklada LR Slovenije za šolstvo; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o skladu Borisa Kidriča; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti; 
7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o Prešernovem skladu; 
8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje založniške, časopisne, knjigo1- 
trške in tiskarske dejavnosti; 

9. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja 
filmov. 

Ima kdo k predlaganemu dnevnemu redu kakšno pripombo? (Ne javi se 
nihče.) 

Ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika prejšnje seje. Ima morda kdo kakšno pripombo k osnutku zapisnika? (Da.) 
Besedo ima tovariš Janez Kambič. 

Janez Kambič: Glede zapisnika menim, da bi bilo koristno, če bi 
vseboval tudi pripombe, ki jih poslanci pismeno predložijo zboru. Tako sem za 
prejšnjo sejo poslal pismeni predlog k 7. točki dnevnega reda, to je k predlogu 
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zakona o prosvetno-pedagoški službi. Predlagal sem dopolnitev 11. člena. Vendar 
iz zapisnika ni razvidno, če je o mojem predlogu sploh kdo razpravljal, ali ga 
je sprejel ali zavrnil. 

Predsednik Ivo Tavčar: Res je tovariš Kambič naslovil na naš zbor 
k temu zakonskemu predlogu pismene pripombe. Toda te pripombe niso pred- 
stavljale konkretnih dopolnilnih oziroma spreminjevalnih predlogov, ampak 
samo splošne pripombe. Zato zbor o teh pripombah ni razpravljal. Je tako, 
tovariš Kambič? 

Janez Kambič: Menim, da sem formuliral spreminjevalni predlog k 
11. členu tako, da bi se ga v obravnavi lahko upoštevalo. Sicer pa na predlogu 
ne vztrajam. 

Predsednik Ivo Tavčar: Vendar vaše pripombe kot spreminjevalni 
predlog niso bile formulirane. 

Ima še kdo kakšno pripombo? (Ne.) Če ne, menim, da soglašate z zapis- 
nikom. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga družbenega plana SR Slovenije za leto 1965. 

Naš zbor daje k predlogu družbenega plana svoje mnenje in ga posreduje 
pristojnima zboroma. To sta Republiški in Gospodarski zbor. Skupaj s predlo- 
gom družbenega plana vam je bilo poslano tudi dodatno gradivo. Prosim 
poročevalca odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, da da ustno 
poročilo odbora k predlogu družbenega plana. (Poročevalec odbora za prouče- 
vanje zakonskih, in drugih predlogov, poslanec Ivan Bertoncelj, prebere 
odborovo poročilo. —■ Glej priloge.) 

Izvršni svet je sporočil, da bosta pri obravnavi predloga družbenega plana 
sodelovala na seji zbora tovariš Ludvik Gabrovšek, član Izvršnega sveta in 
tovariš Jože Zakonjšek, direktor zavoda SR Slovenije za gospodarsko planiranje. 
Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Da.) Besedo 
ima tovariš Ludvik Gabrovšek. 

Ludvik Gabrovšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Želim spre- 
govoriti nekaj uvodnih besed k razpravi o družbenem planu za leto 1965. Raz- 
prava se bo gotovo nanašala predvsem na besedilo, ki zadeva kulturno-prosvetno 
področje, vendar menim, da je potrebno v teh razpravah upoštevati tudi splošen 
razvoj in politiko, ki jo družbeni plan predvideva za leto 1965. Tu velja posebej 
podčrtati, da izhaja družbeni plan iz ocene in analiz gibanj in problemov pre- 
teklega leta in da se naslanja na smernice in resolucijo Zvezne skupščine o 
nadaljnjem razvoju gospodarskega sistema v prihodnjem obdobju. 

V letu 1964 smo v naši republiki nadaljevali z rastjo gospodarstva. Dosegli 
smo razmeroma visok porast družbenega proizvoda, ki se je povečal za 14,6 %>. 
Proizvodnjo smo dvignili v vseh gospodarskih panogah, predvsem pa je po- 
membno, da je porastla v industriji za 14%. Kljub večjemu obsegu zaposlo- 
vanja v preteklih letih se je povečala produktivnost dela za 8,5 %. Izvoz smo 
povečali za 15,2 %. Vzporedno s porastom proizvodnje in produktivnosti dela 
so se povečali tudi osebni dohodki nominalno za 30%, realno pa za 17 °/o. Do- 
hodki proračunov in skladov so se dvignili za 50 %, investicijska potrošnja pa 
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je porastla za 22,7 %. Ti pokazatelji nam kažejo, da smo dosegli v preteklem 
letu z dinamično gospodarsko aktivnostjo vrsto pozitivnih rezultatov. 

Razvoj posameznih področij pa seveda ni bil tako harmoničen, kot to kažejo 
uvodni pokazatelji, ker je prišlo na več področjih do določenih neskladnosti. 
Za razvoj v lanskem letu je posebno značilno, da je hitreje od proizvodnje 
naraščalo povpraševanje, kar je imelo negativne vplive na odnose v našem 
gospodarskem sistemu. 

Vse analize so pokazale, da je bila tako v Sloveniji kot v vsej državi eden 
izmed osnovnih vzrokov neusklajenosti med kupnimi in blagovnimi skladi 
predvsem prevelika investicijska potrošnja. Ta je bila lani v naši republiki 
do meseca oktobra za 40 do 50% večja kot v letu 1963. To pomeni, da je bil 
tempo rasti investicijske potrošnje v minulem obdobju približno dvakrat hitrej- 
ši kot porast družbenega proizvoda. Ta izredno prekomerna investicijska potroš- 
nja je neposredno pospešila tudi rast proizvodnje v panogah gospodarstva, ki 
proizvajajo za investicijsko tržišče. To velja za gradbeništvo, proizvodnjo sred- 
stev za delo itd. Posredno pa je hiter porast investicijske potrošnje povzročil 
izredno konjunkturo na vsem domačem tržišču. Takšni odnosi na tržišču so sicer 
količinsko ugodno vplivali na porast proizvodnje;, imeli pa so za negativno 
posledico, da se jim je proizvodnja prilagajala predvsem s hitrim zaposlovanjem 
delovne sile in z izrednim porastom uvoza reprodukcijskega materiala. Vsem 
tem gibanjem pa ni sledil ustrezen izvoz. 

Neusklajeni odnosi med povpraševanjem in ponudbo so vplivali na hitro 
rast cen in življenjskih stroškov, kar je občutno zmanjševalo učinke povečanih 
nominalnih osebnih dohodkov. Take razmere so terjale, da umirimo proizvodnjo 
in stabiliziramo gospodarska gibanja ter da s posebnimi ukrepi zmanjšamo ne- 
skladnosti med razpoložljivimi blagovnimi skladi in povpraševanjem. V ta 
namen so bili v zveznem in republiškem merilu sprejeti posebni ukrepi, s kate- 
rimi smo omilili investicijsko potrošnjo, omogočili večjo selektivnost investi- 
cijskih objektov in uvedli kontrolo nad trošenjem bančnih sredstev. Sprejeti 
so bili posebni devizni predpisi, ki naj omogočijo hitrejše izboljšanje zunanje- 
trgovinske plačilne bilance. 

Proti koncu leta so se že pokazali prvi rezultati teh ukrepov. V zadnjih 
štirih mesecih smo zmanjšali investicijsko potrošnjo tako, da znaša povprečen 
nominalen porast investicij 22,7%. Obenem je bil s temi ukrepi dosežen tudi 
premik v strukturi investicij, saj smo vlaganja v negospodarske investicije pove- 
čali za 27 "/o, v gospodarske pa samo za 20 '%. Občasne analize izpolnjevanja 
smernic republiškega plana za leto 1964 so nadalje pokazale občutno zaostajanje 
materialnega položaja nekaterih družbenih služb in določenih kategorij prebi- 
valstva. Da bi te neskladnosti odpravili, so bila z rebalansi občinskih, okrajnih 
in republiškega proračuna zagotovljena dodatna sredstva, s katerimi smo vsaj 
delno rešili nekaj najbolj perečih problemov. V mislih imam osebne prejemke 
prosvetnih delavcev in delavcev kulturnih ter znanstvenih institucij, štipendije 
in kreditiranje študentov, regresiranje prehrambenih in prenočitvenih uslug 
študentskih domov, kot tudi pokritje dodatnih potreb osnovne dejavnosti 
kulturno-prosvetnih ustanov. Dejstvo, da je bilo treba sredi proračunskega 
leta reševati navedene probleme, nas opozarja na to, da bo treba tudi v letu 
1965 posvečati posebno pozornost reševanju takih in podobnih problemov. To 
pa bo mogoče le ob ustreznem gospodarskem razvoju. 

V zveznem družbenem planu in v predlogu republiškega družbenega plana 
za leto 1965 sta kot temelja vse naše gospodarske aktivnosti nakazana naslednja 
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cilja: pospešena izgradnja sistema in odločna usmeritev ekonomske politike 
k večji stabilizaciji ekonomskih odnosov. S tem so nakazane tudi nadaljnje 
spremembe v našem sistemu, katerih vsebina je vsestransko vključevanje pro- 
izvajalcev v celoten kompleks gospodarjenja; utrditev materialnega položaja 
delovnih organizacij in s tem v zvezi tudi povečana odgovornost proizvajalcev 
za oblikovanje pogojev svojega dela in rast življenjske ravni. Spremenjeni 
pogoji gospodarjenja bodo imeli v letu 1965 za posledico še nadaljnje povečanje 
sredstev delovnih organizacij. To bo omogočilo prilagajanje osebnih dohodkov 
zaposlenih višjim življenjskim stroškom in usklajevanje realne rasti osebne 
potrošnje z. rastjo produktivnosti dela. 

Glede osnovnih proporcev predvideva družbeni plan v letu 1965 naslednje: 
na osnovi obstoječih proizvodnih zmogljivosti in splošnih pogojev gospodarjenja 
moremo ob nadaljnjem povečanju produktivnosti dela pričakovati povečanje 
proizvodnje približno za 9 °/o. Pri tem bi se povečal družbeni proizvod v družbe- 
nem sektorju približno za 10 %. Realni osebni dohodki na zaposlenega v druž- 
benem sektorju gospodarstva pa bodo naraščali v primerjavi z rastjo produktiv- 
nosti dela nekoliko hitreje, tako da bo znašalo njihovo povečanje 8 do 9 °/o. 
Tako bodo naraščali tudi osebni dohodki zaposlenih v družbenih službah in 
javni upravi. Obenem moramo zagotoviti tudi sredstva za hitrejše povečanje 
osebnih dohodkov zaposlenih v tistih dejavnostih, kjer so v zadnjih letih 
osebni dohodki zaostajali. 

Naslednja karakteristika družbenega plana je v njegovi odločni zahtevi, da 
se obseg investicij v letu 1965 ne sme povečati preko nivoja, ki smo ga dosegli 
v preteklem letu. Obseg investicij pa mora ostati pod lanskoletno ravnijo. Pred- 
videvamo, da bi glede na ocenjena sredstva in veljavne ukrepe lahko dosegli 
v naši republiki približno 1 do 2*Vo nižjo realno investicijsko potrošnjo kot lani. 
V celotni strukturi investicijske potrošnje pa predvidevamo, da bi gospodarska 
vlaganja zmanjšali za 7 do 8%>; povečati pa moramo vlaganja na področju 
negospodarstva, za stanovanjske in komunalne namene za šolstvo itd. približno 
za 10 %. 

Področja, ki so do sedaj zaostajala, je treba razvijati hitreje od splošnih 
proporcev. Razen teh splošnih odnosov predvideva družbeni plan še vrsto določil 
v korist družbenih služb. Zato se bo s sredstvi republiškega proračuna močneje 
podprlo razvoj družbenih služb, bodisi neposredno iz proračuna, ali z usmeritvijo 
večjih sredstev v sklade. Občinam, ki z lastnimi dohodki ne morejo financirati 
osnovnih nalog, bo republika zagotovila dopolnilna sredstva, ki bodo namenjena 
predvsem za razvoj šolstva, kulture, prosvete in socialnega varstva. 

Nadalje bo zagotovila republika za razvoj osnovnega šolstva namenska 
sredstva v znesku dveh milijard dinarjev. Ta sredstva bo Splošna gospodarska 
banka SR Slovenije odobravala kot kredite za izgradnjo osnovnih šol. Kredite 
bodo dobile tiste občine, ki bodo po letošnjih merilih dobile dopolnilna proračun- 
ska sredstva. Menimo, da mora postati tak način reševanja problemov šolstva 
stalna praksa. Družbeni plan vsebuje tudi smernice za izkoriščanje sredstev 
najpomembnejših republiških skladov. Sklad Socialistične republike Slovenije 
za šolstvo bo sredstva za osnovno dejavnost dodeljeval po predvidenih merilih 
vsem šolani, za katere skrbi republika. Pri tem bo upošteval vrsto šol, njihove 
naloge in razvoj ter specifične razmere, v katerih delujejo. V okviru družbenih 
potreb bo ob sodelovanju z neposrednimi interesenti pospeševal razvoj tretje 
stopnje študija za izobraževanja najvišjih strokovnih kadrov na tistih visoko- 
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šolskih ustanovah, kjer obstajajo za to vsi pogoji. Prav tako bo podpiral tudi 
razvoj izrednega študija. 

Sklad bo dodeljeval tudi sredstva za nadomestilo učil in opreme šol v obliki 
namenskih posojih, ki jih bodo šole vračale iz amortizacijskih sredstev. Sklad 
bo financiral predvsem že začete gradnje šol. Sredstva za gradnjo novih objek- 
tov bo obravnaval le v okviru sredstev sklada ob pogoju, ko je izdelana tehnična 
dokumentacija. 

Sklad bo sodeloval z občinami pri financiranju osnovne dejavnosti in inve- 
sticij v šolstvu italijanske narodnosti ter pri dvojezičnem šolstvu v skladu z 
obstoječimi predpisi. Pri posebnem šolstvu pa bo sodeloval pri financiranju 
osnovne dejavnosti in investicij tistih zavodov, ki sprejemajo učence z območja 
vse republike. 

Sklad Borisa Kidriča bo še nadalje s posojili in podarjenimi sredstvi pod- 
piral predvsem osnovne raziskovalne projekte in konkretne naloge, ki so za 
hitrejši gospodarski in družbeni razvoj najbolj potrebne. Pospeševal bo tista 
področja, ki zahtevajo zaradi svojega naglega razvoja ali posebne problematike 
obsežnejše študije in raziskave. Sklad bo dajal štipendije za izobraževanje in 
izpopolnjevanje raziskovalnih kadrov. 

Skladi za pospešivanje kulturnih dejavnosti bodo zlasti omogočali izvajanje 
pomembnejših kulturnih akcij in urejanje kulturnih spomenikov. Pospeševali 
bodo filmsko proizvodnjo, predvajanje filmov in filmsko vzgojo. Razen tega 
bodo še nadalje subvencionirali publikacije in podpirali založniško in časopisno 
dejavnost. Prešernov sklad bo podpiral in spodbujal zlasti umetniška dela 
mlajših kadrov. 

Posebno poglavje posveča družbeni plan razvoju družbenih služb. Pri tem 
izhaja iz stališča, da je eden od osnovnih pogojev za hitrejši napredek gospodar- 
stva tudi usklajen razvoj družbenih služb. Plan posebej podčrtava, da mora biti 
družbenim službam posvečeno več vsestranske skrbi kot doslej. Zlasti velja to 
za razvoj osnovnega šolstva in šolstva druge stopnje ter za tiste kulturno-pro- 
svetne dejavnosti, ki zadovoljujejo potrebe najširših plasti prebivalstva. Zato 
je treba poskrbeti, da dobijo ustrezne ustanove večja sredstva za osnovno de- 
javnost kakor tudi za nabavo modernejše opreme. Samo pod temi pogoji se bo 
samoupravljanje v družbenih službah razvijalo hitreje kot doslej. 

Družbeni plan posebej nakazuje, da je treba v osnovnem šolstvu postopno 
uveljavljati celodnevno bivanje učencev in varstvo otrok v šolah. Zaradi po- 
manjkanja strokovnih kadrov ter nezadovoljivega razmerja med kadri z visoko 
izobrazbo in kadri z izobrazbo šol druge stopnje, je treba v letu 1965 zagotoviti 
sredstva za dograditev začetih.šol in za gradnjo novih, hkrati pa je treba izdelati 
program razvoja mreže šolstva druge stopnje in pripraviti dokumentacijo za 
pospešeno izgradnjo v naslednjih letih. Pri financiranju investicij je treba zago- 
toviti ustrezno udeležbo sredstev družbeno-političnih skupnosti in gospodarskih 
organizacij. Za večjo dostopnost teh šol je treba pospešeno graditi domove in 
internate. Glede razvijanja kulturno-prosvetne dejavnosti nakazuje plan potrebo 
po ustrezni delitvi sredstev, po smotrnem medobčinskem sodelovanju ter stro- 
kovni in delovni povezavi istovrstnih kulturno-prosvetnih organizacij. 

Plan omenja tudi potrebo po razširitvi mreže televizijskih pretvornikov, 
skrb za kakovostno rast radijskega in televizijskega programa, modernizacijo 
kinemotografov, zlasti pa za temeljito izboljšanje delovanja knjižnic. 
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Kar zadeva razvoj telesne kulture, postavlja plan v ospredje skrb za šo- 
lanje telesno-vzgojnih strokovnjakov in graditev telovadnic. Ta dva problema 
sta na tem področju najbolj pereča. 

Glede znanstveno-raziskovalnega dela poudarja plan, da je treba hitreje 
uvajati znanstveno raziskovalne izsledke v prakso in sploh močneje povezati 
raziskovalno delo s potrebami proizvodnje. Zato naj bi delovne organizacije v 
večji meri kot doslej ustanavljale lastne razvojne oddelke in izboljšale delovne 
pogoje obstoječih. Več pozornosti kot doslej bi bilo treba dajati teoretičnim 
oziroma osnovnim raziskavam na znanstveno pedagoških institucijah. 

Kot vidimo, posveča družbeni plan na vseh mestih izredno veliko pozor- 
nost družbenim službam. Ker pa je predlog plana napisan v tako imenovanem 
planskem jeziku, lahko vzbuja vtis, da je suh in da je premalo življenjski, ker so 
marsikatera njegova določila zelo splošna. Bolj življenjski pa postane, če ga 
obravnavamo z njegovo prilogo, ki nosi naslov »Analiza problemov in ciljev 
družbenega razvoja Socialistične republike Slovenije v letu 1965«. 

Uresničitev plana je odvisna od tega, v koliki meri bo doseženo skladno so- 
delovanje delovnih organizacij, samoupravnih organov, občinskih skupščin in 
republiških organov. Upravičeno pričakujemo, da bodo zlasti delovni kolektivi 
gospodarskih organizacij v letu 1965, ko bodo razpolagali z znatno večjimi 
sredstvi kot prejšnja leta namenili več sredstev kot doslej za potrebe družbenih 
služb. Treba se je zavedati, da je tako od osnovnega, kot od strokovnega šolstva, 
socialnega varstva itd. neposredno ali tudi posredno odvisen razvoj gospodarstva. 

Lahko smo prepričani, da bomo ob podpori družbeno-političnih organizacij 
prav v letu 1965 dosegli bistven napredek in da bomo lahko ob koncu leta 1965 
ugotavljali ne samo doseganje, marveč tudi preseganje plana. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala! Poročilo zakonodajno-pravne komisije 
ste prejeli hkrati s prečiščenim besedilom predloga družbenega plana. Začenjam 
razpravo. Kdo želi besedo? K razpravi se je prijavil tovariš Slavko Smerdel. 

Slavko Smerdel: Tovarišice in tovariši poslanci! Na eni izmed sej 
Prosvetno-kulturnega zbora sem razpravljal o kritičnem položaju šolstva v naši 
občini in opisal nezadovoljstvo, ki je takrat vladalo med prosvetnimi delavci. 
Nizki osebni dohodki, slabo materialno stanje šol in v nekaterih primerih ne- 
pravilno vrednotenje učiteljevega dela so bili razlogi za bojazen, ah bo z novim 
šolskim letom v naši občini dovolj učnih moči za osnovnošolski pouk. In če bi 
jih tudi bilo dovolj, je še vedno bilo negotovo, ali bodo hoteli poučevati, dokler 
ne bomo rešili vsaj nekaterih osnovnih problemov. Zal so zahteve prosvetnih 
delavcev, ki so jih postavili na izrednem sindikalnem zborovanju pred odgovor- 
ne tovariše in obenem tudi pred širšo družbeno skupnost, le delno rešene, kljub 
temu, da so se odgovorni tovariši na občinski kakor tudi na okrajni skupščini 
v Celju zelo trudili, da bi jih v celoti čimprej rešili. Pri reševanju problemov 
pa so prišli do jasnih zaključkov, da je občina Krško ena izmed tistih »srečnih 
občin«, ki ima zaradi dveh gigantov — to sta tovarna celuloze in rudnik na Se- 
novem, razmeroma velik narodni dohodek, vendar pa zaradi nizkega števila 
zaposlenih in zaradi doslej veljavnih predpisov o delitvi narodnega dohodka, 
neustrezen občinski proračun. 

Struktura prebivalstva je v naši občini za koriščenje sredstev občinskega 
proračuna zelo neugodna in se še slabša. Zaradi tega je občina vsako leto v 



17. seja 267 

težjem položaju. O tem bom navedel podatke, za leto 1964 iz obdobja pred reba- 
lansom občinskega proračuna. 

Občina Brežice ima 25 260 prebivalcev, narodni dohodek pa je imela 5 mili- 
jard 200 milijonov dinarjev, kar znaša na enega prebivalca 206 tisoč dinarjev. 
Občina Sevnica ima 18 229 prebivalcev in je imela narodnega dohodka 3 milijar- 
de 961 milijonov dinarjev, narodni dohodek na enega prebivalca je znašal 
217 tisoč dinarjev. Občina Krško ima 26 400 prebivalcev in je narodni dohodek 
znašal 10 milijard 155 milijonov dinarjev, narodni dohodek na enega prebivalca 
je znašal 385 tisoč dinarjev. Proračun občine Brežice je torej znašal v letu 1964 
623 milijonov dinarjev, proračun občine Sevnica 432 milijonov dinarjev in pro- 
račun občine Krško 624 milijonov dinarjev. Zaradi tega, ker je imela občina 
Krško razmeroma visok narodni dohodek za 4 milijarde 955 milijonov dinarjev 
večjega kot občina Brežice, so nekateri nepravilno ocenjevali razmere v naši 
občini, čeprav je bil občinski proračun le za 1 milijon večji od brežiškega. 
Škoda je, da so odgovorni tovariši na okraju doumeli težave našega občinskega 
proračuna šele na koncu leta 1964 in so potem z rebalansom proračuna v 
znesku 37 milijonov dinarjev pomagali reševati probleme na področju družbenih 
služb. Ob tej priložnosti želim povedati, da je bila gospodarska moč občine 
Krško po ukinitvi nekdanjega krškega okraja od kasnejših pristojnih okrajev 
različno ocenjevana. Bivši trboveljski okraj jo je imel z obema sosednjima po- 
savskima občinama za gospodarsko šibkejšo občino. Vendar bistvenih koristi 
od tega okraja občina ni imela. Pod novomeškim okrajem pa je postala občina 
Krško čez noč bogata in je bila za novomeško najbogatejša občina. In potem 
celjski okraj kot vidimo iz podatkov, tega navideznega bogastva ni mogel spre- 
gledati vse do nedavnega, ko so bili odgovorni tovariši primorani pogledati 
resničnemu stanju v oči. Razumljivo je, da so pogoste menjave okrajev škodljivo 
vplivale na reševanje večjih gospodarskih problemov in problemov družbenih 
služb. Toliko za uvod. 

V nadaljnji razpravi želim osvetliti še nekatere probleme, ki se pojavljajo 
v letu 1965 v naši občini na področju šolstva, prosvete in kulture, ki pa jih 
sami brez večje pomoči širše družbene skupnosti ne bomo mogli rešiti. 

V naši občini je sedem matičnih osnovnih šol, ena nepopolna s kombini- 
ranimi oddelki in šest podružničnih šol. Poleg teh šol so na območju občine 
še tehniška srednja šola, nižja glasbena, poklicna kovinarska in sadjarska šola, 
en dijaški dom ter pet vzgojno-varstvenih ustanov, ki so priključene k osnovnim 
šolam. V šolskem letu 1963/64 so na osnovnih šolah primanjkovali štirje uči- 
telji za razredni pouk in 29 učiteljev za predmetni pouk. V šolskem letu 
1964/65 pa primanjkuje za 752 tedenskih ur 34 učnih moči. V letu 1964 je bilo 
iz sklada za šolstvo porabljeno za osebne dohodke 229 milijonov 805 tisoč 
dinarjev in je znašalo povprečje osebnih dohodkov 47 850 dinarjev. Zato je 
razumljivo, da je večje število predvsem mlajših učiteljev komaj doseglo eksi- 
stenčni minimum. Njihov osebni dohodek je znašal približno 30 tisoč dinarjev. 
Po priporočilih o višini osebnih dohodkov prosvetnih delavcev za leto 1965 bi 
moral imeti šolski sklad najmanj 326 milijonov dinarjev oziroma 96 milijonov 
195 tisoč dinarjev več kot lansko leto. Če bi šolski sklad razpolagal s temi sred- 
stvi, bi bile zagotovljene učiteljem naslednje povprečne plače: učitelj 55 000 di- 
narjev, predmetni učitelj 65 000, profesor 75 000, ravnatelj 85 000, pomočnik rav- 
natelja 70 000, tajnik in računovodja 55 000 in tehnično osebje 30 000 dinarjev. 
Po znanih podatkih pa bo šolski sklad razpolagal v letu 1965 z nekoliko manjši- 
mi finančnimi sredstvi. Zato ostaja še vedno odprto vprašanje, kje dobiti 
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sredstva za dopolnilno učnovzgojno delo z učenci in pa za razširjeno dejavnost. 
Navedeni podatki so sestavljeni po ključu iz prejšnjih let, ko so bila sredstva, 
s katerimi je razpolagal sklad za šolstvo, razdeljena šolam po številu učnih 
moči in oddelkov ter še po nekaterih drugih manj važnih kriterijih. Šole pa so 
morale izvajati učno-vzgojni program v celoti, ne glede na to ali so bila zago- 
tovljena potrebna finančna sredstva. Prav sedaj sestavljajo vse'-šole svoje de- 
lovne programe, po katerih se bo odvijalo vse šolsko in izvenšolsko delo. Potem 
ko bodo delovni programi usklajeni, bodo šole zahtevale od šolskega sklada tudi 
finančna sredstva, sicer bodo črtale iz programov tiste naloge, za katere ne bodo 
dobile finančnih sredstev. Pri sestavljanju programov dela, ki vsebujejo osnov- 
no dejavnost šole po učnem načrtu, dopolnilno učno delo z učenci in razširjeno 
dejavnost, so se že po prvih izračunih nekaterih šol pokazale potrebe po zago- 
tovitvi znatno večjih finančnih sredstev, kot bodo znašala povečana sredstva 
sklada za šolstvo za leto 1965. Ker nisem mogel dobiti vseh izračunov šol, vam 
žal ne morem posredovati skupnih zahtev po finančih sredstvih. Pač pa sem 
pregledal programe dela in izračune 4 večjih šol, to je krške, leskovške, senovške 
in kostanjeviške šole, ki imajo približno enako velike finančne potrebe. Zato 
bom v ilustracijo analiziral le program dela in izračun izdatkov osnovne šole 
v Kostanjevici. Šola v Kostanjevici ima 21 zaposlenih in sicer ravnatelja, 9 raz- 
rednih učiteljev, 4 predmetne učitelje, profesorja, vzgojiteljico, tajnika, hišnika, 
kuharico v šolski kuhinji in honorarno snažilko. V šoli se v 15 oddelkih šola 
392 učencev. Učitelji imajo na teden 374 rednih učnih ur in 4 dodatne ure, 
skupno torej 378 ur. Njihova tedenska učna obveznost pa znaša samo 316 ur. 
Za popolno zasedbo delovnih mest potrebujejo še dva učitelja. V 42-urno delov- 
no obveznost so šteli 22 ur pouka, 14 ur za priprave, 3 ure za obdelavo gradiva 
učencev, 1 uro za konferenco zbora in študijske sestanke, 1 uro za delo s starši 
in 1 uro za razredni pouk; skupno torej 41 ur tedensko1. 

Učencem, ki težko dojemajo učno snov, nudi šola dopolnilni pouk. Na nižji 
stopnji organizirajo za matematiko in slovenščino dopolnilni pouk v šestih 
razredih po 2 uri na teden, to je skupno 12 ur tedensko; na višji stopnji pa za 
matematiko, slovenščino in angleški jezik v 6 razredih po 1 uro tedensko, to je 
skupno 18 ur. Dopolnilni pouk znese torej skupno tedensko 30 ur in letno 
1050 ur. Te podatke navajam zaradi tega, da bi dobili približno sliko, za kolikšno 
število ur gre in kolikšna sredstva bodo rabili za izvajanje tega programa, ki 
pa je kot vidimo še vedno minimalen. Razširjeno dejavnost pa opravlja šola 
z namenom, da postane njeno delo kvalitetnejše. Oblike razširjene dejavnosti 
na šoli so naslednje: hospitacija, uporaba novejših učnih metod, poklicno usmer- 
janje mladine, športna tekmovanja, delo v učiteljskih aktivih, delo v strokovnih 
komisijah, pomoč organizacijam učencev, interesne dejavnosti, organizacije 
proslav in prireditev, tečaji, seminarji, čuvanje zbirk in kabinetov, mentorstvo 
in še nekatere druge oblike dela. Za to dejavnost je predvidenih letno 2129 ur. 
Po izračunu, ki temelji na realnih postavkah, bo potrebovala šola v Kostanje- 
vici za leto 1965 za izvajanje redne dejavnosti neto 19 milijonov 381 600 di- 
narjev, za izvajanje dopolnilne dejavnosti 378 000 dinarjev, za razširjeno de- 
javnost 867 570 dinarjev, torej skupno neto 20 627 170 dinarjev in s prispevki, 
ki znašajo 15 470 378 dinarjev, skupno 36 097 548 dinarjev. Leta 1964 je pre- 
jela šola 22 269 000 dinarjev. Šola potrebuje torej letos za realizacijo programa 
13 828 000 dinarjev več kot lansko leto. Šola Leskovec je dobila v letu 1964 
35 775 000 dinarjev, za leto 1965 pa potrebuje 45 870 000 dinarjev. Razlika je 
10 095 000 dinarjev. Šola Krško je dobila v 1964. letu 53 679 000 dinarjev, za 
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leto 1965 pa potrebuje 84 493 000 dinarjev. Razlika znaša 30 813 000 dinarjev. 
Šola Senovo pa je dobila v 1964. letu 34 352 000, za leto 1965 pa potrebuje 
55 279 000 dinarjev. Razlika je 20 927 000 dinarjev. Iz navedenih podatkov je 
razvidno, da potrebujejo samo te štiri šole za leto 1965 75 665 000 dinarjev ozi- 
roma 51,73 ,0/o več finančnih sredstev, kot so jih dobile lani. Ce bi z navedenim 
odstotkom zvišali finančna sredstva vseh ostalih šol, ki so jih prejele v letu 1964 
za svojo dejavnost, bi morali letos zvišati sredstva sklada za šolstvo namenjena 
za osebne izdatke za 118 870 000 dinarjev. Pri tem moramo upoštevati, da je 
morala lani skladu za šolstvo priskočiti na pomoč okrajna skupščina z rebalan- 
som proračuna v znesku 37 000 000 dinarjev. 

Dovolite mi, da na kratko opišem še materialno stanje naših šol in kakšne 
so naloge v letu 1965. V Brestanici je šola stara več kot 100 let in je v tako 
slabem stanju, da v njej ni več varen pouk. Učitelji delajo v skrajno nemogočih 
pogojih, saj so brez zbornice in pisarne. Primanjkuje tudi učilnic, saj je bila šola 
zgrajena pred 100 leti za znatno manjše število učencev, kot jih je sedaj na 
območju Brestanice. 

Občinska skupščina je že naročila izdelavo načrta za novo šolo. Njena pred- 
računska vrednost znaša 298 000 000 dinarjev. Občinska skupščina ni sposobna 
zagotoviti vseh sredstev. Zato je zaprosila Republiški sekretariat za šolstvo, 
da ji odobri iz republiških sredstev dotacijo v znesku 138 000 000 dinarjev in 
sicer iz tistih sredstev, ki so namenjena za investicije v osnovno šolstvo. Ob- 
činska skupščina je letos zagotovila sredstva v višini 60 000 000 dinarjev, ki jih 
bodo uporabili za gradnjo prve faze; v letu 1965 in 1966 pa bo lahko zagovila 
še 100 000 000 dinarjev. Dokler pa republika ne da izjave o sofinanciranju te 
šole, se z gradnjo ne more začeti. Namreč, prej smo slišali v obrazložitvi pred- 
loga družbenega plana, da bomo uporabljali republiška sredstva predvsem za 
dograditev šol, ki so že v gradnji. Vendar kot vidimo, je to potrebno prav 
zaradi tega, ker je treba imeti jamstvo za vsa potrebna sredstva. Učne prostore 
osnovne šole v Krškem je treba povečati; potrebno je dozidati nekaj učilnic 
z montažno gradnjo pri šolskem poslopju na Vidmu. Pripraviti je treba po- 
trebne načrte za gradnjo nove šole na Vidmu in za dozidavo šolskega poslopja 
v Koprivnici. Začeti je treba graditi vzgojno-varstveno ustanovo na Vidmu. 
Za 110-letnico obstoja šole v Gorenjem Leskovcu je potrebno urediti šolsko 
poslopje, ki je v precej slabem stanju. Za to šolo je treba urediti prevoz otrok 
— o tem sem pa razpravljal zadnjič. 

Tovarišice in tovariši poslanci! V svojem prispevku k razpravi sem navedel 
le nekaj večjih problemov, ki tarejo šolstvo v naši občini in za katere ne vemo, 
kako- jih bomo rešili. Namenoma nisem spregovoril o problemih celodnevnega 
bivanja otrok v šoli, o brezplačnih učbenikih, malicah, problemih varstvenih 
ustanov, o šolah druge stopnje, o kulturi in prosveti, spomeniškem varstvu in 
telesni vzgoji, čeprav so problemi tu prav tako veliki, če ne še večji. Poleg 
navedenih problemov pa obstaja pri nas še bojazen, da bomo po ukinitvi okra- 
jev prenesli financiranje šolstva druge stopnje na občine. V tem primeru bi se 
pojavili še večji problemi in bi bile nekatere finančno šibkejše občine primo- 
rane nekatere šole celo ukiniti, kar bi ljudi v teh občinah hudo prizadelo. Pri- 
družujem se mnenju občanov, da bi republika morala prevzeti nase financi- 
ranje šolstva druge stopnje, ki bi tudi najuspešneje lahko organizirala vse 
ostale strokovne službe, ki so ob tem potrebne. Zato prosim Prosvetno-kulturni 
zbor, da v okviru svojih možnosti vpliva na širšo družbeno skupnost, da bi 
postalo leto 1965 tudi v naši občini prelomnica na področju šolstva, prosvete 
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in kulture in da bi s pomočjo primerne republiške dotacije rešili vsaj najvaž- 
nejše probleme, sicer ne bomo mogli dati naši mladini, kar pričakuje od nas, 
to je primerno vzgojo in solidno znanje. 

Ob zaključku razprave želim poudariti, da smo končno našli na področju 
šolstva merila za merjenje učiteljevega dela, zato se bojim, da se bodo v pri- 
hodnje pojavili še večji problemi, kajti za izvajanje programov dela bodo šole 
zahtevale tudi finančna sredstva, teh pa gospodarsko šibkejše občine ne bodo 
mogle zagotoviti, kar pa bo zmanjševalo kvaliteto dela. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Stane Vrhovec. 

Stane Vrhovec: K predlogu družbenega plana nimam konkretnih 
predlogov, ampak samo nekaj splošnih pripomb. Menim na primer, da tiskarska 
napaka v četrti točki na prvi strani prečiščenega besedila napačno pojasnjuje 
zadevo, ki je sicer sama ob sebi razumljiva. Nekatere splošne pripombe se mi 
zde potrebne, ker imajo povprečni državljani interes, oziroma bi morali raz- 
pravljati o tako važni zadevi kot je družbeni plan. Družbeni plan ne zadeva 
samo samoupravnih organov, ampak vse državljane. Zavedam pa se, da niso 
vsa stališča pravilna in jih je zato treba stalno usklajevati. 

Prva moja splošna pripomba se nanaša na sam tekst predloga, ki ni nov 
in ga pravzaprav zasledimo v vseh dosedanjih planih. V mislih imam problem 
stabilizacije. Poudarjanje problemov je eno, reševanje pa drugo. To si lahko 
predstavlja vsak po svoje. Spominjam se med drugim tudi določila nekega 
zveznega družbenega plana pred leti, ki bi zavezoval Narodno banko kot emi- 
sijsko banko, da je med drugim njena osnovna naloga čuvati vrednost našega 
dinarja. No, kako se nam je to posrečilo, mislim, da vsakdo sam ve. Torej 
kljub uspehom, ki smo jih dosegli — tega nihče ne zanika — nam včasih kakšna 
zadeva vseeno uhaja iz rok. Tak vtis imam jaz. Zato mislim, da drži ugotovitev, 
da sta gospodarstvo in splošna družbena dejavnost zelo zapletena procesa. Zelje 
je lahko ugotavljati, uresničevati pa jih je težje. Priznati moramo, da so med- 
sebojni odnosi tako zapleteni, da včasih pri obravnavanju konkretnih zadev 
izgubimo pregled nad celoto, to pa pogojuje nestabilnosti, katere srečujemo 
v vsakdanjem življenju. 

K načelom, ki jih srečujemo v predlogu plana, bom dal še nekaj kon- 
kretnih pripomb, in sicer najprej k deviznemu samofinanciranju. Načelo ga je 
lahko razumeti; to se pravi, uvozimo lahko blaga samo v tolikšni vrednosti, 
kot smo ga izvozili, razen če nam kdo kaj daruje. Seveda smo pa tolikšni ma- 
terialisti, da kaj takega ne verjamemo. Vendar, ali so bili izdelani točnejši 
načrti, kako naj bi potekalo samofinanciranje. Na takšno vprašanje ne dobimo 
pravega odgovora. Hočem reči, da takšna vprašanja postavljajo ljudje na ob- 
činskih skupščinah. Take nejasnosti pa potem povzročajo razna nepravilna tol- 
mačenja. Imamo na primer podjetje, ki proizvaja polizdelke, za katere rabi 
precej reprodukcijskega materiala, predvsem osnovnih surovin in pomožnih 
sredstev. Ti polizdelki služijo potem kot osnova predelovalni industriji, za iz- 
delavo končnih potrošnih dobrin. Tak polizdelek je usnje, ki služi tovarnam za 
izdelavo čevljev. Torej, izvoz usnja nam ne prinaša toliko deviz, kot bi jih 
dobili z izvozom čevljev. Ce pa naj velja pravilo, kot si to nekateri tolmačijo, 
da ima edino izvoznik pravico razpolagati z devizami, potem bi konkretno 
tovarne usnja imele upravičen zahtevek po porazdelitvi deviz od prodaje čev- 
ljev, da bi si lahko nabavile surovine in pomožni material. Seveda pa bi togo 
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uveljavljanje načela samofinanciranja po drugi strani privedlo do tega, da bi 
tovarne obutve, usnje kar uvažale, kot se to tudi dogaja v različnih primerih. 
Podobni odnosi kot med gospodarskimi panogami se pojavljajo tudi med ob- 
činami in celo med republikami, kar seveda kali zdrave gospodarske odnose 
in naše načelo, da mora biti skupno sodelovanje temeljni cilj naše družbe. 

V zvezi z devizami, ki so potrebne tudi v šolstvu za nabavo učil in drugih 
učnih pripomočkov, ki se nam jih ne izplača delati doma, bom navedel en sam 
konkreten primer ekonomično neupravičenega uvoza, ki pa je prizadel tudi 
podjetje iz naše občine. V mislih imam tovarno »Melodijo« v Mengšu, ki pro- 
izvaja glasbene instrumente in o čemer bi lahko razpravljal tudi naš zbor. 

Zgodilo se je v lanskem letu, da je bilo iz ne vem kakšnih razlogov uvoženo 
harmonik za celoletno jugoslovansko proizvodnjo. Kljub temu torej, da je bilo 
že sredi lanskega leta ugotovljeno, da je uvoz mnogo večji kot izvoz, se je 
vseeno zgodila ta anomalija. Vsi vemo, da je uvoz potreben, ker pospešuje pri- 
lagajanje našega gospodarstva svetovnemu tržišču, da pospešuje storilnost itd., 
vendar kako' je ob tem težkem položaju prišlo do tega, ne more nihče obrazložiti. 
Zastavlja pa se vprašanje, zakaj nismo uvozili takih potrošnih dobrin, ki jih 
sami ne moremo v zadostni količini izdelati. S sredstvi za uvožene harmonike 
bi lahko kupili 800 avtomobilov, da ne govorim o avtomobilskih gumah, ki jih 
ni mogoče dobiti že tri mesece. S tem primerom zaključujem, ker mislim, da 
nas prav takšni primeri opozarjajo, da moramo plane našega razvoja obrav- 
navati kritično in bolj temeljito. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima republiški sekretar za šolstvo 
tovariš Boris Lipužič. 

Boris Lipužič: Tovarišice in tovariši poslanci. V predlogu družbe- 
nega plana za leto 1965 je v VIII. poglavju »Usmeritev sredstev Socialistične 
republike Slovenije« predvideno, da bo republika zagotovila za razvoj osnovnega 
šolstva namenska sredstva, ki bodo v znesku 2 milija-rd dinarjev upoštevana 
za te potrebe v 12. razdelku zakona o republiškem proračunu. Ta sredstva bo 
Splošna gospodarska banka odobravala kot kredite za udeležbo pri izgradnji 
osnovnih šol tistim občinam, ko bodo dobile dopolnilna proračunska sredstva. 
Predvideno je, da bo banka odobravala kredite za izgradnjo, dozidave in adap- 
tacijo osnovnih šol v krajih, kjer SO' šolske stavbe dotrajane, ali pa uporab- 
ljajo za pouk najete in nefunkcionalne prostore. Pri odobravanju kreditov bo 
kot bistveni kriterij potrebno upoštevati hkrati tudi odpravljanje tretje in 
druge izmene pouka ter s tem v zvezi varstvo učencev v času po pouku, kakor 
tudi naraščanje števila učencev v mestih in drugih gospodarskih središčih. 
Banka bo dajala kredite za obdobje do 15 let, obrestna mera pa ne bo smela 
presegati 2'%. Čeprav ob velikih potrebah po novem šolskem prostoru 2 mili- 
jardi dinarjev ne pomenijo tolikšne vsote, ki bi lahko znatno prispevala k 
razširitvi investicijske izgradnje šolstva, vendar pa je pri tem le treba upo- 
števati, da primerna razporeditev razpoložljivih investicijskih sredstev za 
osnovno šolstvo lahko bistveno pripomore k hitrejšemu reševanju problema, 
ki predstavlja eno najtežjih ovir za uspešnejšo uresničevanje reforme osnovne 
šole. 

Ze vsota 471 milijonov dinarjev, ki jih je republika v preteklem letu pri- 
spevala kot dolgoročne kredite za izgradnjo osnovnih šol, je spodbudila inve- 
stitorje, da so zbrali za soudeležbo pri izgradnji še 636 milijonov dinarjev. 
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S temi sredstvi je bilo dograjenih, razširjenih in popravljenih 19 šolskih ob- 
jektov. Nedvomno bo lahko vsota 2 milijard dinarjev ob maksimalnih priza- 
devanjih prizadetih občin, ki bodo konkurirale za posojila, zagotovila najmanj 
tolikšno udeležbo drugih sredstev, ki jih bodo zbrali investitorji, sicer v dosti 
manjši meri iz občinskih proračunov, več pa s prispevki delovnih organizacij 
na svojem območju in s posojili komunalnih bank. 

Tako ne pomenita predvideni 2 milijardi dinarjev samo stvarne materialne 
pomoči širše družbene skupnosti, marveč je vloga teh sredstev tudi mobilizacij- 
ska, ker bo spodbudila zainteresirane občine k bolj prizadevnemu zbiranju 
potrebnih sredstev za investicije. Pri tem pa se bodo morale občine odpovedati 
nekaterim drugim manj nujnim nalogam, če je po splošni presoji izboljšanje 
materialnih pogojev šolstva prioriteta v družbenih službah. 

Mnoge občine, ki se bodo v skladu z navedenimi kriteriji ob razpisu poso- 
jila potegovale za kredite, so se že jeseni vključile v organizirane in koordi- 
nirane priprave za racionalnejšo izgradnjo šolskega prostora, na podlagi stan- 
dardizacije in tipizacije določenih gradbenih elementov in opreme. 

2e pred meseci so občine naročile izdelavo investicijskih programov in 
gradbenih projektov, tako da bo večina do začetka gradbene sezone imela 
pripravljeno potrebno dokumentacijo. Večina gradbenih projektov bo izdelana 
tako, da bo omogočena tudi etapna gradnja šolskega objekta. Po pojasnilih 
Službe družbenega knjigovodstva bodo namreč pristojni organi dovoljevali tudi 
etapho gradnjo šol, za katero bo lažje zagotoviti sredstva, kot pa za vrednost 
celotne investicije. Vsak etapa bo morala omogočiti funkcionalno sposobnost 
in uporabnost že zgrajenega prostora za pouk. Nedvomno bo tako zastavljena 
gradnja osnovnih šol terjala solidno organizacijo dela in dosledno- spoštovanje 
rokov izgradnje. Gradbena operativa ter industrija gradbenega ter drugega 
materiala sta že seznanjeni s predvidenimi potrebami. Po presoji Republiškega 
sekretariata za šolstvo bo mogoče zgraditi v letošnjem letu v okviru koordi- 
nirane gradnje osnovnih šol približno 30 000 m2 šolskega prostora. Razen tega 
bo v gradnji še nekaj šol izven koordinirane gradnje; dograjenih pa bo tudi 
nekaj šol, ki so v gradnji že od lani ali celo več let. Predvidevamo tudi adap- 
tacijo nekaterih šolskih zgradb, pri čemer pa bo potrebna intervencija iz vsote 
2 milijard dinarjev. 

Predvidevamo, da bo mogoče s krediti v višini 2 milijard dinarjev zago- 
toviti spodbudno udeležbo pri novih investicijah za izgradnjo 12 do 15 novih 
šol in sodelovanje, kot sem že omenil, še pri nekaterih drugih gradnjah. 

Pogoji glede najetja kreditov, ki jih bo določila v skladu z bančnimi pred- 
pisi Splošna gospodarska banka, bodo vsekakor zagotovili racionalno in smotrno 
uporabo investicijskih sredstev, da bomo postopno uresničevali cilje, ki si jih 
je zastavila Skupščina SR Slovenije, ko je sprejela stališča glede politike na 
področju šolstva v prihodnjem obdobju. 

2e prej sem omenil, da tako tiste občine, ki bodo dobile dopolnilna sred- 
stva za financiranje svojih z ustavo določenih obveznosti, kakor tudi ostale • 
občine, računajo na kratkoročne kredite komunalnih bank, ki bodo seveda manj 
ugodni, vendar pa prav tako dobrodošli ter nepogrešljivi pri zagotovitvi po- 
trebne investicijske vsote za marsikatero gradnjo šolskega objekta. Razen 
svojih proračunskih sredstev pa bodo občinske skupščine tam, kjer bo to mo- 
goče, angažirale tudi gospodarske in druge delovne organizacije na svojem ob- 
močju, ker je izgradnja osnovne šole tako rekoč zadeva vseh občanov in delov- 
nih ljudi in ki obvezuje vse družbene sile v komuni. 
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Letos bo zato zbiranje sredstev za investicije v šolstvu zajelo v občinah 
širši krog družbenih činiteljev; večja ali manjša uspešnost prizadevanja pa bo 
vsekakor pokazala resnično pripravljenost za postopno izboljševanje material- 
nega položaja v šolstvu. To leto lahko pomeni odločnejši premik od načelnih 
stališč k učinkovitim dejanjem. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Ciril Cvetko. 

Ciril Cvetko: Tovarišice in tovariši poslanci! Hotel bi vas opozoriti 
na malenkost v 6. poglavju predloga družbenega plana Socialistične republike 
Slovenije za leto 1965, ki pa v resnici ni malenkost. 

Na to malenkost sem opozoril pred nekaj tedni v razpravi odbora za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora, vendar brez uspeha. 
Ze na prvih informativnih sejah omenjenega odbora smo prisotni ugotovili, 
da poglavje predloga družbenega plana, ki govori o družbenih službah in še 
posebej o kulturi, ni zadovoljivo in da predstavlja v primerjavi z družbenim 
planom za leto 1964 celo korak nazaj. Kajti, če se omejim le na kulturno pod- 
ročje, je družbeni plan za leto 1964 poleg razvoja tistih strokovnih kulturno- 
prosvetnih dejavnosti, ki zadovoljujejo najširše kulturne potrebe, da naj se 
varstvo kulturnih spomenikov smotrno povezuje z ustreznimi urbanističnimi in 
turističnimi načrti, oziroma naj se pravno uredi varstvo narave, priporočil tudi 
povečanje skrbi za kulturno vzgojo občinstva in nuđenje temeljitejše podpore 
osrednjim kulturnim in umetniškim institucijam. Letošnji predlog družbenega 
plana slednje skrbi sploh več ne omenja. Nekateri tovariši so me hoteli pre- 
pričati, da bi z vključitvijo stavka »v večji podpori temeljne dejavnosti osred- 
njih kulturnih in umetniških institucij«, preveč naraslo poglavje, ki govori o 
kulturi, kar pa bi bilo v nesorazmerju z drugimi področji; v nadaljevanju 
obravnave pa celo s tem, da je bil tak apel izrečen tako že v lanskem družbenem 
planu in bi ga torej letos ne kazalo več ponavljati. 

Prav gotovo danes ne bi več vztrajal na tem, da naj se v predlog letoš- 
njega družbenega plana vnese zahteva po večji podpori temeljne dejavnosti 
osrednjih slovenskih kulturnih in umetniških institucij, če bi bilo v njih vsaj 
v glavnem vse v redu; to se pravi, če bi družbeni plan za leto 1964 že rodil 
sadove in ugodneje kot dotlej vplival na njihovo dejavnost in razvoj. 

Tako pa sem sedaj prisiljen to storiti. Sam namreč živim in delujem v eni 
izmed njih in sem dobro seznanjen z njihovim položajem. Hkrati pa me k temu 
spodbuja tudi osnutek letošnjega družbenega plana, ki ga je za področje kul- 
ture izdelal Republiški sekretariat za kulturo in prosveto. V predzadnjem od- 
stavku tega osnutka je namreč dobesedno zapisano: »Osrednjim kulturnim in 
umetniškim institucijam je treba zagotoviti maksimalna sredstva za izvedbo 
njihovih programov.« 

Pustimo ob strani ugibanja, zakaj je Zavod SRS za gospodarsko planiranje 
imel za potrebno, da citirani odstavek sekretariata izpusti. Pustimo ob strani 
tudi sporno besedico »maksimalna«, ki je že v začetku razprave sprožila nekaj 
ugovorov in jo zamenjajmo raje z besedicama »potrebna« ali »zadostna«. Še 
bolje pa bi morda bilo, če bi kar dobesedno prepisali poglavje lanskega druž- 
benega plana, ki govori o teh institucijah. Če smo skoraj dobesedno prepisovali 
drugod, zakaj ne bi tega storili tudi v tem primeru. 

18 



274 Prosvetno-kulturni zbor 

Na vsak način je lanska formulacija na 24. strani boljša, saj je vsaj de- 
loma zadovoljevala pričakovanja omenjenih zavodov, ko je navajala, da je treba 
bolj kot doslej podpreti njihovo temeljno dejavnost. 

Letošnji predlog družbenega plana torej o osrednjih kulturnih in umet- 
niških institucijah ne govori več. Ali so se razmere v njih ires bistveno^ spre- 
menile? Nikakor! Naj z drobnim primerom ilustriram položaj v enih izmed 
njih. Danes, ko je že minula polovica prvega trimesečja leta 1965, ugotav- 
ljamo, da Slovensko narodno gledališče v Ljubljani v tem trimesečju ne bo 
dobilo 55 milijonov dinarjev, ki so mu potrebni za temeljno dejavnost. To 
vsoto je v letošnjem finančnem načrtu dohodkov predlagalo gledališče. Kvota, 
ki je letos odmerjena temu zavodu za prvo trimesečje, je tolikšna kot lanska. 
Nastaja vprašanje, kako naj gledališče ob višjih cenah na trgu, ob višjih ma- 
terialnih in funkcionalnih postavkah in ob nekoliko dvignjenih osebnih dohod- 
kih v zadnjih mesecih obdrži umetniško raven svojih uprizoritev. 

Zal se ni izpolnilo pričakovanje, da bodo priporočila družbenega plana za 
leto 1964 odstranila nemir in nezadovoljstvo v tej ustanovi, nasprotno, še po- 
večal se je občutek družbene nepomembnosti njenega umetniškega prizadevanja. 
Tak je torej danes rezultat kljub priporočilom družbenega plana za leto 1964. 
Kakšno pa bo šele stanje ob koncu leta 1965, ko nas nič, tudi družbeni plan 
ne sili k izpolnjevanju obveznosti do teh in drugih podobnih institucij. Se bo 
morda kaj izboljšalo po ugotovitvah Veljka Vlahoviča na VIII. kongresu ZKJ, 
ki je podčrtal, da je socialistična družba poklicana, da vlije kulturnim delav- 
cem optimizem in jih še bolj pridobi zase. Vse to pa v času, ko kulturno živ- 
ljenje in umetniška ustvarjalnost dobivata čedalje večji pomen v boju za na- 
stajanje novih družbenih in moralnih vrednot, v prizadevanju človeštva, da bi 
se rešilo družbenih in moralnih kriz ter dilem. Citiral sem prevod Vlaho- 
vičevega referata. 

Menda ne bo izzvenel v prazno tudi poziv v resoluciji VIII. kongresa, ki 
med drugim jasno zahteva ustvarjanje ugodnejših materialnih in kadrovskih 
pogojev v kulturnih zavodih. V naših osrednjih in kulturnih umetniških usta- 
novah pa se ti pogoji niso izboljšali. V nekem smislu so se celo poslabšali. 
Z ukinitvijo okrajev se je namreč dosedanjim težavam pridružil še nov pro- 
blem, kdo naj v bodoče financira njihovo dejavnost oziroma s kolikšnimi od- 
stotki naj bi bila pri financiranju udeležena republika in s kolikšnimi odstotki 
ljubljanske občine oziroma ljubljanski mestni svet. V zvezi s tem smo bili v 
preteklih dneh priče zelo mučnim razpravam, ki so se povzpele do pravega ab- 
surda, predvsem pa do razglabljanja o smiselnosti osrednjih kulturnih insti- 
tucij za nacionalno kulturo. 

Ne bi hotel ponavljati tolikokrat izrečenih misli o razvijanju nacionalnih 
kvalitet, podčrtam naj le vse tiste, ki govore o nacionalni kulturi kot o bistve- 
nem elementu občečloveške kulture. Ko mislimo na občečloveško skupnost, ne 
moremo namreč mimo individualnosti posameznih narodov. Pot v to skupnost 
je mogoča le s krepitvijo posebnosti naroda, njegove samobitnosti in kulture. 
Vsak narod ima svoje značilnosti, ki ga ločijo od drugih narodov; teh pa je 
največ v kulturi. Pravzaprav je v bistvu narod pogojen šele po svoji kulturi 
in mu ta daje tudi značaj homogene celote. Kje drugje, če ne v tako imeno- 
vanih nacionalnih, osrednjih institucijah naj prihaja ta kultura do svojega 
najžlahtnejšega izraza. Takšne nacionalne institucije imajo vsi kulturni narodi 
na vzhodu in na zahodu, saj se zavedajo, da morejo le v njih dvigniti znanost 
in umetnost do vrhunskih dosežkov. Z njimi morajo narodi med seboj tek- 
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movati, s tem pa jih neprestano dvigajo in izpopolnjujejo. Ce jim pa odrekamo 
njihov pomen in jih oviramo pri njihovi dejavnosti, škodujemo ne le njim, 
temveč tudi tako imenovani množični kulturi, v kateri pa vidijo nekateri žal 
protiutež vrhunskih dosežkov, v zadnji konsenkveci pa obstoj nekega naroda 
sploh. 

Ob tej priložnosti mimogrede ugotavljam, da je primerjanje vrhunske in 
množične kulture na taki osnovi, ki smo jo slišali v preteklih dneh, jalovo 
opravilo. Največkrat namreč pozabljamo, da ne more biti brez vrhunske tudi 
množične kulture. Lahko smo ponosni, da smo v preteklosti odprli in vzdrževali 
več pomembnih nacionalnih institucij, kot npr. Univerzo, Slovensko akade- 
mijo znanosti in umetnosti, Slovensko narodno gledališče, Slovensko filharmo- 
nijo, Slovensko Matico, umetniške akademije itd., ki zajemajo skoraj vsa pod- 
ročja znanosti in umetnosti. Z njimi smo si v preteklosti pridobili ceno in ugled 
tudi izven naših meja. Ta cena in ugled pa sta bila rezultat celotnega sloven- 
skega, dolgotrajnega ustvarjalnega umetniškega in znanstvenega dela ter duha. 
Zakaj torej odiozne razprave o tem, koliko sta npr. Slovenska filharmonija ali 
Slovensko narodno gledališče republiškega in mestnega značaja. Tako ne po- 
stavljamo vprašanja o univerzi, o akademiji znanosti in umetnosti ali o muzejih 
in je zato odveč sleherno ugibanje tudi o značaju Slovenske filharmonije ali Slo- 
venskega narodnega gledališča v Ljubljani. V teku desetletij sta se ta dva za- 
voda, kakor druge osrednje slovenske kulturne in umetniške institucije tako 
izoblikovala, da dajeta danes vrhunske dosežke. In te dosežke je potrebno sedaj 
negovati, ne pa jih omadeževati in slabiti. Seveda, slabimo jih lahko predvsem 
z neustreznimi finančnimi ukrepi, lahko pa še na druge načine, recimo tako', 
da podvojujemo nacionalne institucije istega tipa. Kakor povsod drugod npr. 
v gospodarstvu ali politiki, je potrebno tudi na teh področjih računati s kvali- 
tetnim kadrom, ki je gotovo ena izmed osnovnih postavk za realno gledanje 
na vrsto in število nacionalnih institucij. 

Naj zaključim. Pri vsej nizki udeležbi finančnih sredstev, ki so za kulturo 
in prosveto v predlogu proračuna Socialistične republike Slovenije zopet pred- 
videna za leto 1965, je upoštevanje odstavka o večji podpori osrednjim kul- 
turnim in umetniškim institucijam v letošnjem družbenem planu, minimum, 
ki ga slovenske kulturne institucije, še posebej pa osrednje oziroma nacionalne 
pričakujejo od nas. 

V imenu teh torej predlagam, da se pred alinejo o kulturni vzgoji občin- 
stva na 19. strani vnese naslednji stavek: »Osrednjim kulturnim in umetniškim 
institucijam je potrebno zagotoviti zadostna sredstva za izvedbo njihovih pro- 
gramov.« S tem bomo do neke mere zadostili vsaj moralni obveznosti, ki jo 
moramo do njih čutiti. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Janez Švajncer. 

Janez Švajncer: Tovarišice in tovariši poslanci! Oprostite, če bom 
ponovil nekatere misli, ki jih je omenil že tovariš Cvetko. 

Predlog družbenega plana Socialistične republike Slovenije za leto 1965 
v poglavju o družbenih službah med drugim poudarja, da zaostajajo nekatere 
zvrsti kulturno-prosvetnih dejavnosti in da jim je treba priskrbeti sredstva za 
osnovno dejavnost, za modernizacijo opreme ali za investicije. Prav tako je 
omenjeno, da kulturna vzgoja občinstva ostaja slej ko prej ena prvih skrbi 
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vseh zavodov s področja kulture. Čeprav je bilo na področju družbenih služb 
zlasti v zadnjih letih precej storjenega, so potrebe še vedno večje kot je raz- 
položljivih sredstev. Radio, televizija in film lahko učinkovito zadovoljujejo 
človekove vzgojne, kulturne in zabavne potrebe. Zato je prav, da te dejavnosti 
dalje razvijamo. Predlog družbenega plana te dejavnosti sicer omenja, vendar 
samo bolj načelno, saj nikjer ne govori o tem, kako in kolikšna sredstva jim 
bodo zagotovljena. Še tako dober program namreč ne more biti kvalitetno rea- 
liziran, dokler ni zagotovljena ustrezna materialna osnova. Sedanje tehnične 
naprave slovenskega radia in televizije nujno kličejo ne samo po temeljiti ob- 
novi, ampak tudi po temeljiti modernizaciji. To pa bo mogoče doseči le z za- 
dostnimi sredstvi, ki jih bo morala zagotoviti naša širša družbena skupnost. V 
predlogu družbenega plana je zajeta večina kulturnih dejavnosti, pogrešam pa 
gledališko. Odveč bi bilo omenjati njegovo vzgojno izobraževalno vlogo. Zdi 
se mi potrebno, da na to opozorim sedaj, ker smo pred ukinitvijo okrajev. 
Slovenskemu narodnemu gledališču v Mariboru, ki ima svoj sedež v občini 
Maribor-Center, je okraj dodeljeval finančna sredstva. Sedaj pa prehaja gleda- 
lišče v pristojnost te občine. Ob tem me zanima, ali je tej kulturni ustanovi 
zagotovljeno, da bo lahko tudi v prihodnje nemoteno opravljala svoje poslan- 
stvo. Slišati je namreč razna namigovanja, ki niso najbolj spodbudna. Ze doslej 
nekatere občine mariborskega okraja niso posebno rade dodeljevale sredstev 
mariborskemu gledališču. Rešitev je gotovo v medobčinskem financiranju. Toda 
to financiranje bi moralo temeljiti na medsebojni obveznosti. Gledališče pa bo 
moralo dodeljena sredstva upravičiti z jasno začrtano programsko politiko, 
ki naj bo prilagojena potrebam današnjega delovnega človeka. Pri kulturni 
vzgoji občinstva kaj radi ostajamo v mejah upravno gospodarskih in kulturnih 
središč. Predlog družbenega plana Socialistične republike Slovenije za leto 1965 
poudarja, da ostaja vzgoja občinstva ena prvih skrbi kulturnih zavodov. To pa 
pomeni, da bi morali biti vzgoje enako deležni občani v mestih in na pode- 
želju. Ker na to dostikrat pozabljamo, povečujemo te razlike v škodo slednjih. 
Razlike so občutne predvsem v občinah, ki zajemajo poleg mesta tudi dokaj 
veliko vaško območje. Pogoje kulturno-prosvetni dejavnosti je mnogo lažje za- 
gotoviti v strnjenem mestnem naselju kot na vaseh in v zaselkih. Tej težavi 
se pridruži še pomanjkanje sredstev za vaška kulturno-prosvetna društva. Sred- 
stva so tako majhna, da zadoščajo komaj za eno manjšo prireditev, in ker dru- 
štva ne morejo delati stalno, njihova dejavnost ne more biti dovolj kvalitetna. 
Bolj kot dosedaj se bodo morali občinski sveti in Zveza kulturno-prosvetnih 
organizacij Slovenije prizadevati, da se bodo razmere izboljšale. Morda ne bi 
bilo napak, da bi podeželskim kulturno-jprosvetnim društvom dodeljevali sred- 
stva po delu, ki ga opravljajo. Takšen način nagrajevanja bi gotovo že kmalu 
marsikje pretrgal s kulturnim mrtvilom; nastali otoki pa bi prehajali v celino. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Vinko Kobilca. 

Vinko Kobilca: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Gradivo 
in tudi razprava v odborih naše Skupščine so potrdili, da se s prehodom na 
nov proračunski sistem prilagaja tudi vloga okrajev ustavnim načelom. S tem 
prilagajanjem bodo torej okraji odpravljeni, s čimer pa se povečujejo neposredni 
stiki med občinskimi skupščinami in republiškimi upravnimi organi. S tem se 
nadaljuje prenos posameznih zadev v pristojnost občin. Razširitev občinskih 
pristojnosti pa nujno sproži vrsto vprašanj in predvsem finančnih problemov. 
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Ze iz samega predloga družbenega plana za leto 1965 je razvidno, da pri- 
dejo strokovno šolstvo in razne kulturne in prosvetne ustanove v oskrbo ob- 
činskim skupščinam. S tem pa se načenja vprašanje ustanoviteljstva oziroma 
soustanoviteljstva in sofinanciranja. Posebno sofinanciranje je problematična 
zadeva. Strokovne šole so mladini potrebne. Zanje pa so zainteresirani tako 
starši kot družbeno-politične skupnosti, saj iz njih prihajajo strokovni kadri, 
ki naj pripomorejo predvsem k večji storilnosti dela in k boljši izrabi kapacitet. 
Napraviti moramo takšne premike, da na delovna mesta, ki zahtevajo znanje, 
ne bomo več zaposlovali nekvalificirano delovno silo. 

O potrebi obstoja strokovnih šol smo si vsi na jasnem. Ne smemo pa pre- 
tiravati. V tem smislu je namreč neka razprava nakazala na potrebo obstoja 
kar 30 strokovnih šol v okraju, čeprav nekatere od njih nimajo niti urejenih 
načrtov ali pa so brez delovnega programa in terjajo le večja sredstva. Vse 
strokovne šole smo v letu 1964 financirali s sredstvi medobčinskega sklada za 
šolstvo, deloma pa s sredstvi gospodarske zbornice. Ta sklad je v letu 1964 za- 
hteval samo od naše občine 46 milijonov dinarjev, v letošnjem letu pa jih bo 
po predvidevanjih zahteval kar 90 milijonov 341 tisoč dinarjev. Tak zahtevek 
je glede na naše zmožnosti pretiran. Celotni prispevek naj bi se v primerjavi z 
letom 1964 povečal za 117,7%), kar pomeni, da bi stal en dijak na strokovni 
šoli oziroma gojenec v domu približno 261 tisoč dinarjev, medtem ko je znašal 
leta 1964 v občini izdatek za enega dijaka le približno 70 tisoč dinarjev. Ali 
drug primer. Za učiteljiščnika, ki študira v Ljubljani, je predvideno za leto 
1965 povečanje izdatkov za 32%, medtem ko je za dijaka na gimnaziji v Stični 
predvideno povečanje le za 15,6'%. S tako različnim zaračunavanjem stroškov 
šolanja postavljamo učence obveznega šolanja in dijake gimnazij v zelo ne- 
enakopraven položaj. Osnovna naloga občine je sicer financiranje osnovnega 
šolstva, v katerega že več let na območju občine, ki jo zastopam, ni bilo vlo- 
ženih nobenih večjih sredstev za investicije, pa čeprav bi bila ta sredstva glede 
na dotrajanost nekaterih šolskih stavb, kot na primer v Šentvidu pri Stični, 
Zagradcu na Dolenjskem itd. nujno potrebna. Občinska skupščina je sposobna 
kriti komaj stroške osnovne dejavnosti šol. Ne more pa reševati stanovanjskih 
problemov učiteljev, niti kriti stroškov dopolnilnega šolanja, ali nakupiti uč- 
benike in podobno. Tudi v osebnih dohodkih so precejšnje razlike. Te razlike 
izražajo različno stopnjo gospodarske razvitosti občin. Naj navedem en sam 
primer. Na osnovni šoli Dobre polje v naši občini ima učitelj začetnik 39 000 
dinarjev plače, medtem ko ima v sosednji občini začetnik kar 48 000 dinarjev. 
Za ublažitev takih razlik je nujno potrebna usklajevalna intervencija širše 
družbeno-politične skupnosti, tako da se določi prispevek po novih merilih, ki 
naj upoštevajo narodni dohodek občine, število zaposlenih v občini in število 
prebivalstva. Prav tako naj bo predvideno povečanje izdatkov za strokovno 
šolstvo v sorazmerju z izdatki za osnovne šole in gimnazije v občini. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Dane Debič. 

Dane Debič: Dovolite mi, da dam nekaj pripomb k predlogu druž- 
benega plana za leto 1965. Ker pa sta družbeni plan in proračun med seboj 
precej povezana, bom dal nekaj pripomb tudi k predlogu proračuna SR Slo- 
venije za leto 1965. K predlogu družbenega plana imam nekaj tako tehtnih 
pomislekov, da ni opravičen optimizem za njegovo realizacijo. Znano nam je, 
da zagotavlja republiški proračun približno 2 milijardi dinarjev za gradnjo 



278 Prosvetno-kulturni zbor 

osnovni šol. Če ,pa vzamemo za primer kar občino Žalec, ki računa na ta sred- 
stva, ugotovimo naslednje: v Žalcu želimo zgraditi osnovno šolo za približno 
600 učencev. Občina Žalec razpolaga približno s 50 milijoni dinarjev. Načrt in 
predračun pa kažeta, da bo šola stala približno 400 milijonov din. Če vzamemo, 
da bo možno graditi šolski objekt v dveh etapah, kar naj bi omogočili bančni 
predpisi, bo možno polovico objekta uporabljati že v letu 1965. Kljub tem ugod- 
nostim pa ugotavljamo že na prvi pogled, da nam manjka v letošnjem letu še 
vedno 150 milijonov din. Ker je naša šola zajeta tudi v republiški plan izgrad- 
nje novih šol, računamo na kredit v višini 50 do 70 milijonov din, ki naj bi ga 
dala gospodarska banka iz namenskih sredstev. Manjkalo nam bo torej še ved- 
no približno 100 miiljonov dinarjev. Kaže, da komunalna banka ne bo odobrila 
kredita za gradnjo šole, čeprav povsod poudarjamo, da so tudi krediti potrebni. 
Osebno sem se informiral pri članih upravnega odbora komunalne banke v Ce- 
lju, ki so dejali, da ni govora o kakšnih, kreditih. 

Sredstva gospodarskih organizacij so angažirana za druge potrebe in kaže, 
da bomo od njih dobili zelo malo pomoči za gradnjo te šole. Menim, da bi mo- 
rali republiški organi poznati te razmere. Morali bi zanesljivo vedeti, kje naj 
občine vzamejo manjkajoča sredstva, in ne samo ugibati in se zanašati na dobro- 
dušnost gospodarskih organizacij. Takšne obljube niso zadostno jamstvo za iz- 
polnitev plana. Lepo se sliši, da smo namenili šolstvu 2 milijardi din kreditov 
za investicije, še bolj čudovito pa bi bilo na koncu leta slišati, da smo zagotovili 
vsa potrebna sredstva. Za takšno trditev pa so potrebni trdnejši viri sredstev 
in sicer takšni, da bi tudi komunalne banke pravočasno spfejele obveznosti. 
Omenjam, da predstavlja zaradi razmer v naši gradbeni operativi naročilo grad- 
nje v zimskih mesecih približno 10 °/o prihranka, ker cene navadno v mesecu 
marcu in aprilu porastejo, gradbena sezona pa se tudi sicer prične šele v mesecu 
marcu. Torej bi morala biti sredstva pravočasno zagotovljena. Sploh se mi zdi 
pri teh investicijah zelo napačno, da zbiramo sredstva še takrat, ko je objekt 
že v gradnji. Sedanji način financiranja povzroča občutne izgube. Zato bi morali 
obstajati na tem področju premostitveni enoletni krediti, da bi se izognili teža- 
vam, ki sem jih naštel. Ker se šolstvo s svojimi investicijami vključuje v grad- 
beno operativo šele takrat, ko je ta že precej zasedena, postane izpolnitev plana 
še bolj negotova. In tako smo morali ugotoviti tudi za družbeni plan za leto 1964, 
da so ovirali njegovo izpolnitev prav našteti razlogi. 

K predlogu republiškega proračuna pripominjam samo to-le: njegove šte- 
vilne postavke nam kažejo obilico potreb. Sredstva za kulturno-prosvetno de- 
javnost in za šolstvo so predvidena v različnih postavkah. Sredstva skladov, 
s katerimi pospešujemo kulturno-prosvetno dejavnost, bodo' morda tekom leta 
sredstev proračuna med sklade še porastla. Za sedaj pa še predvidena nasled- 
nja razdelitev sredstev proračuna med sklade: sklad Borisa Kidriča 3,27 °/o, 
sklad SRS za šolstvo 19,40%, sklad SRS za pospeševanje kulturnih dejavnosti 
0,05 %. Udeležba tega sklada je občutno premajhna. Sredstva sklada SRS za 
pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov znašajo samo 0,60%; sred- 
stev proračuna, sklad SRS za pospeševanje založniške in časopisne dejavnosti 
pa je udeležen samo z 0,10%. Skupna udeležba teh skladov znaša torej 23,42%. 
Če pa upoštevamo, da s Sredstvi sklada Borisa Kidriča podpiramo gospodarstvo 
in če odštejemo še sredstva sklada za šolstvo, ostane za kritje potreb vse kul- 
turne dejavnosti republiškega pomena samo 0,75 % sredstev republiškega pro- 
računa. Poudarjam pa, da moramo varčevati tudi tu vse dotlej, dokler ne bomo 
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odpravili ponekod skoro poraznih podob nekaterih naših šol in dokler ne bomo 
zavarovali naših kulturnih vrednot in rešili osnovnih kulturnih vprašanj. 

Predsednik Ivo Tavčar: Pismene prijave za razpravo so izčrpane. 
Predlagam, da napravimo polurni odmor in potem nadaljujemo razpravo. 

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

Predsednik Ivo Tavčar: Nadaljujemo razpravo o predlogu družbenega 
plana. Prejel sem več prijav, od katerih se dve nanašata na razpravo o pred- 
logu proračuna. Prvi ima besedo tovariš France Stiglic. 

France Stiglic: Tovarišice in tovariši! Predlog družbenega plana 
izraža tudi potrebo po modernizaciji kinematografov. V preteklem letu je druž- 
beni plan predvideval za film drugo postavko, in sicer konsolidacijo slovenske 
filmske proizvodnje. To priporočilo plana ni bilo uresničeno', razen če seveda 
smatramo, da to konsolidacijo slovenske filmske proizvodnje predstavljata 
sanaciji Triglav filma in Filmservisa. Vprašanje ureditve položaja slovenske 
filmske proizvodnje vsekakor ostaja še naprej odprto. Vsekakor se strinjam, 
da družbeni plan opozarja na potrebo modernizacije kinematografov, saj se 
končno vendarle vsa filmska kultura posreduje v kinematografih. Položaj teh 
pa je dejansko tako porazen, da ga je res nujno treba sanirati. Bojim se le 
nečesa, namreč tega, da izraža ta stavek v družbenem načrtu samo želje in 
potrebe, ne pa tudi realne planske namere, ki bi lahko doživela tudi uresničitev. 
Za modernizacijo kinematografov so namreč potrebna predvsem finančna sred- 
stva. Teh predvideva osnutek sedemletnega načrta za več kot 7 milijard dinar- 
jev. To so precejšnja sredstva, vendar bi z njimi temeljito modernizirali kine- 
matografe. Žal pa sta dve leti že pretekli, predvidenih sredstev pa ni bilo. V 
predlogu družbenega plana in pozneje v predlogu proračuna postavke nisem 
nikjer zasledil finančne postavke, ki bi opravičevala predlagano formulacijo 
o kinematografih. Sklad za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov 
za realizacijo potrebe namreč ne more prispevati dovolj sredstev. Ne vem, če 
tisti, ki je sestavljal predlog družbenega plana, pozna razmere v občinah in 
njihove namere, koliko sredstev bodo dale letos kinematografom. Predstavljam 
si namreč, če predpisuje republiški družbeni plan, da je treba modernizirati 
kinematografe, da potem republika predvideva, kje in kako se bodo stekala 
sredstva. Sicer predstavlja takšen stavek samo prazno željo, ki ne bo ures- 
ničena.. Ce na primer rezerviramo dve milijardi dinarjev za šolstvo, potem si 
predstavljam, da je treba na podoben način podpreti tudi modernizacijo1 kine- 
matografov. Zato sprašujem sestavljalce predloga plana, na kaj je oprt stavek: 
»je potrebna modernizacija kinematografov«, in ali se zavedajo potrebe po 
sredstvih v letošnjem letu, če hočemo res izboljšati materialne pogoje kine- 
matografov. Ce pa ta sredstva niso predvidena, menim, da je bolje, da tega 
stavka v družbenem planu ni. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Franc Lesnik, ki bo raz- 
pravljal o družbenem planu. Prosim! 

Franc Lesnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Dotaknil se bom samo 
dveh milijard dinarjev, ki so namenjene za kreditiranje gradnje šolskih ob- 
jektov. Kot je navedel republiški sekretar za šolstvo, bo znesek 2 milijardi di- 
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narjev nakazan na poseben račun pri Splošni gospodarski banki, ki bo tudi 
odobravala posojila. 

Oglejmo si 4. člen predloga zakona o proračunu SR Slovenije. Z njegovim 
3. odstavkom je določeno, da bo znašala obrestna mera na ta posojila 2 °/o, od- 
plačilni rok pa .15 let. Na 19. strani gradiva »Analiza problemov in ciljev druž- 
benega razvoja«, na katerem temelji predlog družbenega plana, pa je napisano, 
da znaša v gospodarstvu, konkretno za gradnjo energetskih objektov, odplačilni 
rok posojil 15 do 20 let. Za šole kot »visoko akumulativne panoge« pa naj torej 
znaša prav toliko. Sprašujem, ali so občine sposobne vrniti ta posojila v 15 
letih. Danes stane večja šola približno 600 do 700 milijonov dinarjev. Tolikšne 
stroške predvideva tudi Republiški sekretariat za šolstvo. Menim, da občine, 
ki so subvencionirane, teh sredstev niso sposobne zagotoviti. Kredite pa naj bi 
dobile prav te občine po načelu: kdo da več! Na Koroškem so od štirih občin 
tri subvencionirane. To se pravi, da jih je v Sloveniji precej. Vse te občine 
kažejo potrebe po sredstvih; sicer pa je bilo prvotno govora o tem, da bodo na- 
mensko dotirane za izgradnjo novih objektov ali adaptacije, v znesku ene mili- 
jarde dinarjev, medtem ko sta sedaj z družbenim planom zagotovljeni sicer 
samo 2 milijardi dinarjev, vendar kot namenska posojila. Sprašujem se, ali 
v teh razmerah sploh še lahko govorimo o takšnem republiškem programu, 
kot ga je obravnaval naš zbor. Bojim se, da se ne bomo naslednje leto pogovar- 
jali o istih zadevah. Ni mi popolnoma razumljivo', kaj razumemo pod pojmom 
»aktivizacija sredstev gospodarskih organizacij«. Kadar govorimo o subvencio- 
niranih občinah, potem imam takoj v mislih gospodarsko šibke občine, ki prav 
zaradi tega ne zmorejo zbrati ustreznih sredstev, ki se jih zahteva za dodelitev 
posojila. To se pravi, da potem ne moremo več govoriti še o nekem dodatnem 
angažiranju sredstev, saj kolikor poznam našo občino in še nekatere druge, vem, 
da ne zmorejo zbrati niti polovico sredstev. Kot primer je opisal Stane Debič 
razmere v svoji občini. Občina Žalec, ki sicer ni gospodarsko najšibkejša, bo 
razpolagala le s 50 milijoni dinarjev in računa na posojilo v znesku 150 mili- 
jonov dinarjev. Prav gotovo pa kažejo tudi druge občine podobne potrebe. 
Zato ponovno sprašujem, ah tako zastavljena politika na področju šolstva res 
predstavlja začetek reševanja problemov. Menim, da če se strinjamo s 15-let- 
nim odplačilnim rokom, da potem hkrati tudi že glasujemo, da dajemo ta sred- 
stva le kot dotacije, ker šolstvo v resnici ni tako visoko akumulativno, kakor 
ga trenutno prikazujemo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Tovariš Miloš Poljanšek. 

Miloš Poljanšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Najprej želim opo- 
zoriti na situacijo, kakršna nastaja v zvezi z novim načinom financiranja druž- 
beno-političnih skupnosti v občinah in kaj lahko od teh sprememb v prihodnje 
pričakuje področje kulture in prosvete. 

Prav gotovo nova načela financiranja družbeno-političnih skupnosti, ki jih 
letos dokončno uveljavljamo, postavljajo tiste dejavnosti, ki nimajo s predpisi 
določenih izvirnih dohodkov, vsaj za nekaj časa v precej negotov položaj. Od- 
visni so od razumevanja vseh tistih, ki odločajo o delitvi sredstev. Nastopili 
pa naj bi novi delitveni odnosi. Sedaj že potekajo intenzivna prizadevanja za 
ustreznejšo razdelitev sredstev, ki naj bi zadovoljila potrebe številnih področij 
družbenih služb in tudi kulture. Prepričan sem, da so ta načela zelo demo- 
kratična, vendar jih je nekoliko težje uresničiti. Odločitev, da dobe občine 
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več sredstev, namreč še ne zagotavlja kulturnim dejavnostim boljše materialne 
pogoje; še več, v posameznih primerih se celo dogaja, da dobe manj sredstev, 
kot so jih imele doslej. Z drugimi besedami, nov sistem je vzel kulturi še tiste 
skromne vendar trdne vire. V mislih imam del dohodkov od davka na avtorske 
pravice, ki so pripadali skladu SR Slovenije za pospeševanje kulturne dejavnosti. 
Ohranil se je samo še proračunski vir dohodkov, ki pa ne zagotavlja v zadostni 
meri oblikovanje dolgoročne kulturne politike, niti ne najbolj smotrne porabe 
sredstev. Glede tega pa bi dali izvirni dohodki boljše rezultate. 

Sedanji sistem delitve dohodka omogoča sicer jasen pregled nad potrošnjo 
proračunskih sredstev, ne daje pa nobene sistemske rešitve financiranja kul- 
ture. Bolj se bomo morali truditi, da bomo tudi na tem področju dosledno 
uveljavili načelo dohodka. Prva ocena novega položaja pa je po mojem mnenju 
ta, da si moremo privoščiti celo manj kulture kot doslej. Sredstva občin, če 
jih primerjamo s številnimi prevzetimi nalogami, tudi po novem načinu delitve 
niso zadostna. Takšna ugotovitev mi ne daje osnove, da bi smel trditi, da ve- 
čina družbeno-političnih skupnosti ne upošteva materialnih in ostalih potreb 
kulture in da ne žele nuditi tudi ustrezna sredstva. Potrebe vsekakor obrav- 
navajo naše občinske skupščine, vendar v mejah svojih možnosti. Tu pa se 
začenja vsa zadeva nekoliko zapletati. Številne potrebe družbenih služb največ- 
krat ne omogočajo uveljavljanje proklamiranega odnosa do njih, kar ima za 
posledice nadaljevanje proračunskega sistema. Skromne materialne možnosti 
onemogočajo kakršnokoli politiko na področju kulture, vendar pa hkrati vseeno 
nudijo priložnost ambicijam posameznikov, kar je neke vrste protislovje, da z 
enkrat večjimi podvigi, ki največkrat niso posledice realnih potreb in želja 
občanov, ampak z njimi le na zunaj manifestirajo privrženost dvigu standarda 
in zadovoljevanju kulturnih potreb našega človeka. 

Vse premalo upoštevamo' najosnovnejše kulturne potrebe naših ljudi in jih 
vse premalo načrtno tudi razvijamo. Zelo si na primer prizadevamo, da bi 
preuredili in usposobili naše knjižnice, pri tem pa vedno znova ugotavljamo, 
da imajo ponekod prednost manj potrebne zadeve. Kranj je na primer raz- 
mišljal o ustanovitvi poklicnega gledališča, galerije in še o drugih kulturnih 
institucijah. Nisem trdno prepričan, da so za prebivalstvo tega industrijskega 
mesta te kulturne ustanove primarno potrebne. Toliko o kulturni politiki 
naših občin. 

V razpravi je bilo omenjeno, da obravnava predlog družbenega plana pro- 
blematiko na področju kulture in prosvete prav tako kot lanski družbeni plan, 
samo s to razliko, da letošnji predlog družbenega plana po svoji vsebini ne 
zagotavlja nadaljevanje prej začrtane politike. Naj omenim, da v resnici ni bila 
neupoštevana pripomba, ki govori o nacionalnih ali srednjih kulturnih insti- 
tucijah, čeprav so na to opozorili poslanci v razpravah na odborih. Predlagam, 
da bi zbor upošteval predlog poslanca tovariša Cvetka. Opozarjam pa na to, 
da seveda tudi tako spremenjen tekst družbenega plana ne more vplivati na 
financiranje teh institucij, ker sredstev letos ne bo nič več. Zato bo pogodbene 
odnose zelo težko uresničiti. 

Prav tako je bilo v razpravi omenjeno, da za dve kulturni instituciji še 
nimamo urejenih pogodbenih odnosov oziroma še več, niti ne ustanoviteljskih 
aktov. Gre namreč za Slovensko filharmonijo, in Slovensko narodno gledališče — 
Dramo in Opero. Obe instituciji sta bili namreč doslej glede ustanoviteljskih 
pravic, v pristojnosti okraja. Ker okraje razpuščamo, je nastalo vprašanje, kdo 
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naj prevzame ustanoviteljske pravice. Naj povem, da jih definitivno prevzema 
sicer republika, da pri tem pričakuje pripravljenost ljubljanskih občin, da jih 
bodo z ustreznim deležem sredstev pomagale financirati oziroma uveljavljale 
pogodbene odnose z omenjenima institucijama. V načelu so ljubljanske občine 
na to pristale, žal pa še do danes ni prišlo do praktične rešitve; zadevo- pa bo 
treba rešiti. 

Prav tako je bilo omenjeno, da so sredstva skladov za pospeševanje kulturne 
dejavnosti v letošnjem letu skromnejša. To je vsekakor res; znano pa vam je 
tudi, da so z uveljavitvijo novega sistema odpadli dohodki od avtorskih pravic 
in je ostal samo proračunski vir. Zaradi tega menimo, da bi morala republika 
v prihodnje v večji meri kot doslej podpirati in razvijati tiste kulturne dejav- 
nosti, ki so širšega oziroma nacionalnega pomena. To se pravi, da bi morali 
v prihodnje v večji meri uveljavljati načelo soudeležbe republike povsod tam, 
kjer nastajajo najvišje kulturne vrednote. Ker so sredstva kulturnih skladov 
letos manjša, tako republiških kot zveznega, ti ne bodo mogli sodelovati pri 
financiranju vseh kulturnih akcij in se bojim, da bo v največji meri prikrajšana 
prav spomeniško-varstvena dejavnost, za katero vemo, da že prejšnja leta ni 
bila deležna večje podpore. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Janez Kambič. 

Janez Kambič: Ko sem čital predlog družbenega plana Socialistične 
republike Slovenije za leto 1965, so mi vzbudila pozornost tudi nekatera druga 
področja, ki ne spadajo v delovno področje našega zbora. Mislim, da je to prav, 
ker moramo biti kot majhen narod na prehodnem ozemlju, v dobi ko si vedno 
krepkeje ustvarjamo svojo nacionalno kulturo, s čimer se vključujemo v med- 
narodno delavsko gibanje in mednarodno sožitje, vsestransko razgledani. 

Na 6. strani predloga družbenega plana je navedeno, da primanjkuje ener- 
gije. Spominjam se, da smo pred leti pisali, da bomo lahko kar v precejšnjih 
količinah izvažali električno energijo v zahodne države preko Avstrije in Italije. 
Sedaj pa ugotavljamo, da so elektroenergetske kapacitete veliko premajhne in 
da bo primanjkljaj energije resno ogrožal industrijo, njen izvoz in seveda po- 
sredno tudi družbene službe. Menim pa, da projektanti predvidevajo gradnjo 
hidroelektrarn na območjih, kjer bi z njimi v veliki meri pokvarili pokrajino. 
Zato menim, da se kot člani Prosvetno-kulturnega zbora ne moremo strinjati 
s tem, da bi z izkoriščanjem vode Cerkniškega ali Bohinjskega jezera ali Soče 
zaradi trenutnih potreb uničili pokrajinske lepote. Morda bi bile ustreznejše 
druge rešitve, na primer gradnja naftovodov; misliti pa bi morali tudi na izko- 
riščanje atomske energije. Čez desetletja bomo lahko izkoriščali te vire energije, 
tedaj pa bo težje postaviti prirodo v prejšnje stanje. 

Sedma stran predloga družbenega plana je posvečena kmetijski proizvodnji 
in omenja kreditiranje in davčne olajšave. Nekatere občinske skupščine so že 
sprejele odloke, s katerimi so znižale dajatve v četrtem proizvodnem razredu. 
V marsikateri občini pa ne povečujejo davščine tistim kmetovalcem, ki imajo 
boljša zemljišča. Precej govora je tudi o deviznem samofinanciranju. Morda ne 
bi bilo napačno, da bi tudi privatnim proizvajalcem omogočili uvoz ustreznih 
kmetijskih strojev. Z njimi bi se povečala proizvodnja in naš trg bi bil založen 
z večjo količino življenjskih potrebščin. Vedeti pa moramo tudi to, da privatni 
proizvajalci preko zadrug prav tako izvažajo živino in les! 
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Na 13., 14., 15. in 17. strani je obravnavana problematika šolstva. Člani 
našega zbora so o teh vprašanjih že večkrat razpravljali. Menimo, da bi moralo 
biti v šolstvu I. in II. stopnje veliko več enotnosti, ker vprašanje pismenosti, 
izobrazbe in vzgoje ni le zadeva samih občin, pač pa vsega naroda oziroma 
republike. Izobraženi ljudje ustvarjajo gospodarske in kulturne dobrine za vse 
nacionalno območje in ne le za območje ene občine. Zato menim, da bi morali 
nuditi finančno pomoč tistim občinam, ki ekonomsko še niso dovolj razvite, 
v taki višini, da bi bili pogoji za šolstvo bolj izenačeni. Zdi se mi, da prosvetni 
delavec ni ustrezno stimuliran in cenjen. Njegovo nadurno delo ni tako plačano 
kot v proizvodnji, ampak mnogo slabše. 

Menim, da moramo borcem zagotoviti več sredstev. Ze, v začetku vojne 
je slovenski narod krepko stopil na prste okupatorju. V nekaterih krajih v večji 
meri, drugod v manjši meri. V industrijsko razvitih občinah se je precejšen del 
bivših aktivnih borcev, aktivistov in internirancev lahko vključil v proizvodnjo, 
v manj razvitih območjih pa so se vrnili nazaj k plugu in še dandanes dokaj 
primitivno obdelujejo svojo zemljo. Marsikateri so že stopili v jesen svojega 
življenja, vendar so njihove gmotne razmere dokaj žalostne. Zato menim, da se 
je družba dolžna primerno obdolžiti vsem tistim, ki so največ pripomogli k 
temu, da smo izvedli revolucijo in da gradimo nov svet. 

Na 13. in 14. strani in še na drugih straneh je navedeno, da bomo v letu 
1965 omejevali zaposlovanje zlasti nekvalificirane delovne sile. Ob tem pa se 
zastavlja vprašanje, kaj naj počno tisti ljudje, ki so za delo sicer sposobni, pa 
jih ne bomo mogli zaposliti. Ali bodo tako kot v prejšnjem stoletju odhajali 
preko meja in ustvarjali drugim lepšo bodočnost. Menim, da zunaj zaslužen 
denar ne odtehta nacionalne in politične škode. 

Glede potrošnih dobrin menim, da bi bilo prav, da bi občanom omogočali 
najemanje kreditov za gradnjo oziroma kupovanje stanovanj, ker je to prav 
tako potrošno sredstvo, vendar večje vrednosti in trajnejše. Od naložb v te 
dobrine pa ima družbena skupnost tudi večje koristi. 

Glede celotnega sklada, ki ga plan obravnava na 18. strani, menim, ne samo 
zaradi lokalnih želja, da bi bilo potrebno letos dograditi 14 km dolg odsek ceste, 
ki povezuje cesto Bratstva in enotnosti Ljubljana—Gevgelija s cesto Zagreb— 
Karlovac—Reka. S tem bi posebno ob sobotah in nedeljah v precejšnji meri 
razbremenili promet, ki je usmerjen iz Ljubljane oziroma iz Maribora k morju. 
Odprli pa bi pot tudi v turizmu v še nepoznane pokrajine naše domovine. S 
cestno gospodarnega stališča bi imeli prav tako prihranke, ker bi razbremenili 
obstoječe ceste, na katerih nastaja občutna škoda. 

Analiza problemov in ciljev opozarja na potrebo varčevanja. Glede varče- 
vanja nismo kaj prida prizadevni. Posojila vseh vrst se večajo, kar pa na posa- 
meznike ne more vzgojno vplivati, ker jih tak način življenja navaja k špeku- 
lantstvu. 

Menim, da ugotovitev sestavljalcev predloga družbenega plana, da je 
otroški dodatek bistveno vplival k povečanju finančne zmogljivosti občanov, ni 
dovolj utemeljena. 

Govora je tudi o železniškem transportu in priporočamo ekonomske cene 
uslug ter decentralizacijo1 železnic. Kadar potujem iz Ljubljane ali v Ljubljano, 
poslužujem prevoznih sredstev železniškega transportnega podjetja. Kot potnik 
menim, da temu podjetju decentralizacija za območje Slovenije ne bo prav nič 
koristila še manj pa potnikom, saj ima slabe vagone. 
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Na 82. strani je izražena želja, naj bi vsi otroci uspešno končali osnovno 
šolo. To je lepa in koristna želja, vendar neuresničljiva. Menim, da malo člove- 
kovih prizadevanj v celoti uspe. Še bolj negotovi so uspehi v vzgojnem in iz- 
obraževalnem delu, kjer je predmet obdelave človek, ki ima voljo in se upira 
obdelavi in zato so večje možnosti za spodrsljaje. 

Ob navedbah o izrednem študiju na 88. strani analize, se človek vpraša, 
kakšno šolanje je sploh to, da imajo na primer višje šole 46 do 61 °/o izrednih 
slušateljev, od teh pa jih v roku diplomira na prvi stopnji nekaj nad 9%, na 
drugi stopnji pa nekaj nad 5 n/o. Mislim, da sredstva zelo neracionalno izko- 
riščamo. 

Pri štipendiranju opozarjam na to, naj dobivajo štipendije samo sposobni 
študenti, ker namreč mnogokrat dobivajo štipendijo takšni študenti, ki ne kon- 
čajo niti prvega letnika. Menim sicer, da morajo biti štipendije primerno visoke, 
zlasti pa bi bilo treba v Ljubljani in Mariboru še z večjim prizadevanjem kot 
dosedaj graditi stanovanja za študente. V te namene smo v prejšnjih letih 
dajali sredstva, vendar pa še vse premalo. 

Zelja ima Prosvetno-kulturni zbor pravzaprav veliko, manj učinkovito pa 
odloča, čeprav se vsi prizadevamo, da bi bile vse v največji meri tudi uresničene. 

Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo besedo, prosim? Besedo ima tova- 
rišiča Truda Zoher. 

Truda Zoher: Imam samo kratko vprašanje. 
Želim, da mi kdo pojasni, katere kulturne institucije sodijo med osrednje 

slovenske kulturne institucije. Na osnovi izvajanj tovariša Poljanška sem nam- 
reč zaključila, da so to samo dve: Slovensko narodno gledališče v Ljubljani 
in Filharmonija. Zanima me, zakaj tudi mariborsko gledališče ne obravnavamo 
kot osrednjo kulturno institucijo in še nekaterih drugih. Ker je o tem precej 
nejasnosti, bi bilo koristno to vprašanje razčistiti do kraja, da vemo, katere kul- 
turne institucije so osrednje in torej glavnega pomena za nacionalno kulturo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Matej Bor. 

Matej Bor: Pravzaprav nisem imel namena govoriti, ker je že pozno. 
Toda zadnje vprašanje mi je vzela tovarišica naravnost iz ust. Med razpravo 
sem razmišljal o tem, kar je govoril tovariš Cvetko, o naših osrednjih kulturnih 
ustanovah. Potem sem razmišljal o vprašanju centraliziranih in decentraliziranih 
sredstev, ki se vleče kot rdeča nit skozi vse materiale. Ce globlje premotrimo 
pomen naših najvišjih kulturnih ustanov in pomen osnovnega izobraževanja, 
so to pravzaprav zadeve, za katere bi morala po mnenju nas poslancev v večji 
meri skrbeti republika, 

Sedaj pa poglejmo, kako stoji ta stvar letos. Veseli me, da bo letos repu- 
blika sodelovala pri izgradnji objektov osnovnega šolstva s sredstvi naloženimi 
v banki, ki jih bo delila kot kredite z namenom, da pomaga predvsem občinam, 
ki dobijo dopolnilna sredstva. Vendar me pri vsem tem moti beseda »pred- 
vsem«. Pri tej besedi se zaustavljam zato, ker sem slišal zoper njo oziroma zoper 
besedo »praviloma« pripombe. Nekateri poslanci namreč menijo, da bi morali 
besedo »praviloma-« črtati, oziroma naj ne dajemo kredita samo tistim občinam, 
ki dobivajo dopolnilna sredstva. Ostale občine, ki dopolnilnih sredstev ne pre- 
jemajo, bi bile namreč avtomatično izključene iz tega sistema kreditiranja. Res- 
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niča pa je, da ;so nekatere občine, ki dopolnilnih sredstev ne prejemajo, prav 
tako v velikih finančnih težavah in bi bile zato zapostavljene. Zato podpiram 
naknadni predlog predlagatelja, ki ga je vnesel v prvi odstavek 42. točke in 
ki ga je potem sprejel tudi naš odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov. Menimo, da je prav, da dopustimo možnost najemanja posojil vsem 
občinam. 

V zvezi s to zadevo, bi rad opozoril na vprašanje, ki sem ga. omenil že na 
začetku. Mislim, da predstavljata decentralizacija in centralizacija v zveznem 
merilu nekaj drugega kot v republiki. V Sloveniji imata ta dva pojma drugačno 
vsebino, kajti pri nas je republika skoraj sinonim za narod. Ce bi nekatere 
družbene službe preveč decentralizirali, bi se lahko zgodilo, kot sem že enkrat 
tu omenil, da bi izgubili iz rok zelo važne instrumente za vodenje kulturne 
politike. Zato bi morali paziti, da v bodoče zadev ne bi v tolikšni meri decen- 
tralizirali, da bi ovirali nadaljnji razvoj. 

Ob koncu bi še rad vprašal tovariša Cvetka, kako je s sredstvi za gledališče. 
Omenil je, da bo dobilo letos gledališče toliko sredstev, kot jih je dobilo lansko 
leto. Morda bi tovariš Cvetko natančneje pojasnil to zadevo; morda pa bo kaj 
vedel tudi predstavnik Republiškega sekretariata za kulturo. Ce so razmere 
res takšne, kot so bile opisane, bi jih bilo treba na vsak način že tu popraviti. 
Popolnoma nemogoče je, da bi zmoglo Slovensko narodno gledališče tudi letos 
shajati s tolikšnimi sredstvi kot lani. 

Ce se pa povrnem še k vprašanju, ki ga je načela tovarišica pred menoj, 
namreč k mariborskemu gledališču, me popolnoma nič ne moti, in mislim, da 
bi bilo tudi prav, da bi v bodoče v okviru osrednjih kulturnih ustanov obrav- 
navali tudi mariborsko gledališče. To se pravi, da bi tudi zanj v večji meri 
kot doslej skrbela republika. S tem bi odpadli tudi nekateri ugovori zoper 
financiranje osrednjih kulturnih ustanov. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Besedo ima tovariš Ciril Cvetko. 
Prosim! 

Ciril Cvetko: Tovarišice in tovariši poslanci! Podatke, ki sem jih 
navedel v svojem kratkem poročilu o finančnem položaju.naših osrednjih usta- 
nov, sem povzel iz uradnih podatkov, ki sem jih dobil od pooblaščenca uprave 
Slovenskega narodnega gledališča. 

Finančna sredstva se dodelujejo gledališču po trimesečjih. Za prvo tri- 
mesečje je Slovensko narodno gledališče prejelo od okraja, ki je bil doslej naj- 
močnejši financer, 82 milijonov dinarjev. Od republike pa je prejelo 28 milijo- 
nov dinarjev. Skupno torej 110 milijonov dinarjev. Ce upoštevamo', da znaša 
predlog dohodkov za leto 1965 662 milijonov 279 tisoč dinarjev, potem znaša 
primanjkljaj 55 milijonov dinarjev. S tem pojasnjujem finančni položaj gleda- 
lišča, pri čemer ponovno poudarjam, da so sedanji dohodki gledališča tolikšni, 
kot jih je dobilo v prvem trimesečju leta 1964. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Jože Zakonjšek. 

Jože Zakonjšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da 
pojasnim nekatera vprašanja, ki so bila omenjena v razpravi s tem, da pojasnila 
ne bodo povsem izčrpna, ker nekatera vprašanja zahtevajo še podrobnejših 
podatkov in dodatnih analiz, da bi lahko nanje izčrpno in temeljito odgovorili. 
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Predvsem želim poudariti nekaj činiteljev, ki so bili odločilni pri sestavljanju 
družbenega plana, in ki iso tudi vplivali na njegovo obliko in vsebino, posebno, 
kar zadeva razvoj družbenih služb. 

Ponovno je treba opozoriti, kar je že tovariš Gabrovšek v svoji uvodni 
obrazložitvi povedal, da je eden izmed temeljnih ciljev razvoja v letošnjem letu 
stabilizacija, ki jo pojmujemo kot maksimalen napor za uskladitev obsega pro- 
izvodnje z vsemi oblikami potrošnje, se pravi, osebne, investicijske in splošne. 
V tej politiki skušamo zagotoviti hitrejši razvoj osebne in relativno1 omejevanje 
investicijske potrošnje. 

V razpravi in tudi v poročilu odbora je bilo omenjeno, da so napori za 
omejevanje investicijske potrošnje relativno skromni in da ne dosegajo po kon- 
kretnih podatkih niti naporov, ki jih določa zveza v svojem družbenem planu. 
Pri tem želim poudariti, da je izhodišče zveze višje in da je bil porast inve- 
vesticijske potrošnje v preteklem letu v Sloveniji nekoliko nižji od povprečja 
v Jugoslaviji. 

To je prvi razlog, ki je vplival, da je razlika nekoliko manjša; drugi pa je 
v tem, da se v republiki v večji meri zmanjšujejo gospodarske investicije — 
za približno 7 do 8 i0/o, kar je treba doseči z ustrezno politiko in ukrepi — in 
povečujejo negospodarske investicije, torej investicije v stanovanjsko in komu- 
nalno izgradnjo, ter v družbene službe. Predvideno je, naj bi v skladu s po- 
rastom osebnih dohodkov investicije v stanovanjsko in komunalno dejavnost 
porasle za približno 17l0/o, investicije na področju družbenih služb pa za pri- 
bližno 40'%, ob močnem znižanju investicij v administrativno-upravne zgradbe. 

Ob taki usmeritvi bi bile investicije na tem področju višje za približno 10 '%>, 
kar je več kot predvideva v povprečju zveza. To je tudi eden izmed dodatnih 
razlogov, da se ta razmerja povsem ne ujemajo, pri Čemer pa je treba še upo- 
števati, da so razmerja-postavljena kot politika, ki bo po naših predvidevanjih 
verjetno realizirana glede na ukrepe, ki so v veljavi. 

V tem okviru se postavlja vprašanje realne zagotovitve sredstev, potrebnih 
za ustrezen razvoj in izgradnjo družbenih služb. Z izračuni smo ugotovili, da 
se s povečanimi in usmerjenimi sredstvi republike za družbene službe — to je, 
s sredstvi preko proračuna, s sredstvi, ki so namenjena za dodatno financiranje 
izgradnje osnovnih šol in delno s 15 °/o posojilom — krije 60 °/o povečanja inve- 
sticij na področju družbenih, služb. To pomeni, da bi morali ostali nosilci sred- 
stev, to so občine in delovne organizacije, kot je bilo danes že poudarjeno, zago- 
toviti 15,0/a povečanje glede na preteklo leto. Glede na to, da se proračuni občin 
povečujejo za 25 °/o in, da bodo sredstva delovnih organizacij po kalkulacijah in 
analizah večja za približno 80 "/o, je mogoče dokaj realno pričakovati, da bodo 
ta dodatna sredstva z mobilizacijo in ustrezno usmeritvijo' sredstev občinskih 
proračunov ter z dodatnimi sredstvi delovnih organizacij zagotovljena vsaj v 
takem obsegu, kot jih predvideva družbeni plan. 

Pri tem se postavlja pred občinske proračune zahteva, da selektivno' usme- 
rijo svoja sredstva, da presodijo, katere so najnujnejše potrebe, in da nato v 
skladu s tem sprejmejo svoje proračune. To poudarjam še posebej zaradi tega, 
ker mislim, da v naši republiki višina prispevka iz osebnega dohodka ne bi 
smela preseči 17,5 "/o. Tu ne gre za formalno omejitev, pač pa za določen do- 
govor, ki naj zagotovi stabilnejša gibanja in tudi ustrezne odnose ter sredstva 
v gospodarstvu. Tudi analize, ki smo jih napravili v zvezi s predvidevanji neka- 
terih občinskih skupščin, da bi povečale obremenitev osebnih dohodkov nad tem 
odstotkom, kažejo, da gospodarstvo tako povečano obremenitev težko prenese 



17. seja 287 

in da se že pojavi vrsta delovnih organizacij, ki prehajajo iz rentabilnosti v 
nerentabilnost in s tem na dotiranje iz rezervnih skladov. Skratka, glede na 
takšno politiko bi morali občinski proračuni upoštevati, da nekatere dejavnosti 
zahtevajo hitrejši razvoj in da nekatere potrebe v tem letu ne morejo biti v 
celoti zadovoljene. 

Glede tega, kar je omenil poslanec Štiglic, menim, da družbeni plan ne 
zagotavlja v vsakem primeru sredstev za razvoj posameznih dejavnosti. Tako 
to ni storjeno pri razvoju in modernizaciji kinematografov. Lahko pa je, kot je 
tudi v več drugih primerih, to konkreten apel na delovne organizacije in ob- 
činske skupščine, da tej problematiki posvetijo posebno pozornost. 

Rad bi še odgovoril na vprašanje poslanca Cvetka, zakaj smo izključili iz 
predloga stavek, ki ga je predložil. Republiški sekretariat za kulturo in prosveto. 
Smatrali smo, da je v 47. točki prečiščenega besedila predloga družbenega plana, 
kjer govorimo o pogojih za materialni razvoj družbenih služb, dan širok in 
ustrezen akcent vprašanju nadaljnjega razvoja delitve dohodkov in osebnih do- 
hodkov ter nujnosti, da se ustanove s področja družbenih služb v svojem polo- 
žaju izenačujejo z delovnimi organizacijami v gospodarstvu oziroma proizvodnji. 
Po našem mnenju ne bi bilo potrebno tega problema še posebej poudarjati pri 
poglavju, ki govori o razvoju kulture v naslednjem letu. Mislim pa, da bi se 
neka drugačna in ustrezna formulacija, ki ne bi ponavljala istega problema, 
lahko sprejela v družbeni plan. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, želi še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, želim sam nekaj pripomniti. 

Nekdo je v odmoru rekel, da bi moral naš zbor dati k družbenemu načrtu 
predvsem lepotne pripombe. To je rekel za šalo, zdi pa se mi, da bi bilo treba 
to reči tudi zares, ker mislim, da ni nepomembno, v kakšnem slogu in v kakš- 
nem jeziku je napisan ta tako imenovani »material«. Mislim, da gre pri tem 
prvič, za neko narodno samospoštovanje, da pišemo spodoben slovenski jezik, 
in drugič, za neko samoupravno vprašanje, kajti če želimo, da pri nas vsak 
občan, vsak delavec sodeluje v javnih zadevah, potem pišimo gradiva ali »mate- 
riale« v takem jeziku, da jih bo lahko razumel, prebral in, skratka, dojel. 

Zato svetujem, da bi ob končni ureditvi tega gradiva celo smotrno pregle- 
dali besedilo in ga popravili, zlasti pa, da bi stavke smiselno oblikovali. So na 
primer stavki, ki so nesmiselni, brez notranje logike. V petem odstavku, pod 
naslovom »Družbene službe« piše takole: »Pri programiranju razvoja šol druge 
stopnje bo treba zagotoviti ustrezno udeležbo družbeno-političnih skupnosti in 
gospodarskih organizacij.« Tu bi človek pričakoval piko, namesto tega pa se 
stavek nadaljuje: »pri financiranju teh investicij«. Tako imamo »pri« spredaj in 
zadaj; stavek je skratka čudno grajen. 

Razen tega bi omenil še nekatere stavke, ki so vsebinsko dvomljivi. Pri 
45. točki je napisano: »Postopoma je treba zagotoviti pogoje za brezplačno šo- 
lanje učencev v osnovni šoli«. Ta formulacija je nekoliko preširoka, kajti brez- 
plačno šolanje do določene mere že imamo. Zato je treba ta stavek drugače 
oblikovati; gre za razširjanje brezplačnosti. 

Vseskozi se govori pri domovih o nekih nastavitvenih namesto nastani- 
tvenih zmogljivostih. 

Nadalje opozarjam na razpravo o »predvsem« in »praviloma«. Ne vem, 
zakaj se predstavnik Izvršnega sveta ni opredelil glede tega. Mislim, da je 
Izvršni svet že zavzel stališče do tega problema in da je sklenjeno, da samo tiste 
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občine lahko upajo na posojila pri 2 milijardah dinarjev, ki že sicer dobivajo 
pomoč; se pravi, samo 38 občin. To je bilo, kot sem obveščen, že sklenjeno in je 
to treba povedati. Ker je s tem v zvezi treba v 38. točki na koncu besedila 
črtati besedo »predvsem«, v tretjem odstavku 55. točke pa besedo »praviloma«. 

Glede tega je bilo v skupščini veliko razprav. Imamo splošna dopolnilna 
sredstva v znesku 6 milijard 800 milijonov dinarjev in posebna namenska sred- 
stva v znesku 2 milijard; če torej gre za dopolnilna sredstva, naj jih dobe tiste 
občine, ki ta sredstva, ali splošna ali namenska, prejemajo, se pravi, omenjenih 
38 občin. S tem smo tudi dosegli, da gredo sredstva predvsem na tista področja, 
ki so sorazmerno najmanj razvita in najmanj gospodarsko močna, da bi lahko 
razvijala osnovno šolstvo. S tem le nekako izenačujemo položaj in zagotavljamo 
večjo enakost v osnovnem šolstvu na Slovenskem. 

Če bi prepustili banki, da ugotavlja, katera občina naj poleg teh 38 še pride 
v poštev, bi dosegli le to, da bi se ta sredstva prelivala še na druga področja 
in ne na področja teh občin, ki so manj razvite. Zato se mi zdi, ta na videz 
kompromisna odločitev, je vendarle dobra in sprejemljiva. Druge občine res ne 
morejo pričakovati iz te vsote dodatnih sredstev. Treba pa je biti zaskrbljen, 
kako bodo te in druge občine zmogle sredstva za gradnjo šol, ko pa po podatkih 
v gradivu z dodatnimi dopolnilnimi sredstvi 38 občinam komaj zagotovimo naj- 
nujnejše potrebe; nadaljnjih 10 občin pa bo le ob skrajni varčnosti zmoglo 
urediti svoje izdatke. Samo 14 občin od vseh naj bi lahko izločilo še nekaj sred- 
stev iz proračunov za naložbe v družbene službe. 

Položaj je res tak, da brez večje pomoči podjetij ne bomo mogli zbrati 
sredstev, ki so predvidena za šolstvo. Za celotno šolstvo, od osnovnega do 
visokega pa je, v primerjavi z lanskim letom, ko je bilo doseženih 7 milijard, 
letos treba približno 13 milijard dinarjev. Samo z 2 milijardama v republiškem 
proračunu in s približno 2 milijardama v republiškem skladu tega seveda ne 
bomo dosegli. Zato moramo pri tem predvsem računati na sredstva delovnih 
organizacij. 

Povedati je treba, da je bil položaj že lani zelo kritičen, podatki o šolstvu 
pa precej zaskrbljujoči. Ko govorim o osebnih in materialnih izdatkih ter o 
naložbah v šolstvu prve in druge stopnje, .— vključno posebno šolstvo — naj za 
primer navedem, da so se lani — podatke črpam iz tabel, ki jih je predložil 
Zavod za gospodarsko planiranje — osebni izdatki v osnovnem šolstvu povečali 
za 22'°/o, in to na področju, kjer smo storili največ naporov, da bi se res položaj 
učiteljev hitreje izboljšal. Hkrati s tem pa ugotavljamo, da so se osebni izdatki 
v negospodarstvu povečali za 27 °/o, v gospodarstvu pa celo za 39 %. To torej 
pomeni v lanskem letu splošno zaostajanje pri osebnih izdatkih v osnovnem 
šolstvu, ki je še večje pri osebnih izdatkih v šolstvu druge stopnje, kjer so se 
osebni izdatki povečali samo za 9%>. 

Prav tako je slab položaj pri materialnih izdatkih, ki so se lani povečali za 
9'% v osnovnem šolstvu, v šolstvu druge stopnje pa samo za 4 %>. Res se je 
nekoliko izboljšal položaj glede naložb v osnovno šolstvo, saj smo lani uspeli za 
24 °/o več vložiti kot predlanskim; zato pa smo v srednje šolstvo vložili za 27% 
manj kot predlanskim. Skratka, položaj v šolstvu druge stopnje je zelo kritičen, 
čeprav je prav tu najbolj ozko grlo glede strokovnjakov, ki jih potrebujemo. 
Zato so najbrž upravičena velika pričakovanja, da bodo zlasti delovne orga- 
nizacije končno le spregledale, da gre za njihove lastne koristi, če bodo vlagale 
več sredstev. 
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Tovariš Jože Zakonjšekje bil v svojih razlagah dokaj optimističen; mi vsi 
bi radi delili ta njegov optimizem; toda on sam najbrž dobro ve, da so raz- 
položljiva sredstva za naložbe tako razporejena, da so predvsem pri podjetjih, 
manj pa pri zavodih in v skladih, ki financirajo družbene dejavnosti. Ce ho- 
čemo doseči predvsem razmerje med gospodarskimi in negospodarskimi inve- 
sticijami, je nujno treba prevreči določena sredstva iz delovnih organizacij na 
negospodarsko področje, predvsem z zavestnim prizadevanjem, ker nimamo ni- 
kakršnega instrumentarija. Zato lahko upravičeno pričakujemo, da bodo vsi 
pristojni činitelji letos to zavestno dejanje oziroma to potrebo po zavestnem 
dejanju do kraja izpolniti, ker se sicer lahko prej predamo pesimizmu kot pa 
optimizmu. 

Dovolite, da pokažem, kako je odgovornost podjetij skromna za področje 
strokovnega šolstva, ki je v največji zagati. Letos smo že ponovno napisali, da 
bomo uredili način financiranja, gremo pa proti koncu 1. četrtletja, pa še vedno 
ni urejeno. Prav v strokovnih šolah pa so tako neurejene razmere, da se število 
učencev, ki končajo strokovne šole, nevarno zmanjšuje. 

Nekdo je navedel tudi primer glede izrednih slušateljev na visokošolskih 
zavodih, kjer konča študij samo 9 °/o od vpisanih študentov, od redno vpisanih 
pa okrog 50 ■%. 

Na poklicnih šolah konča od vpisanih samo 52 °/o učencev, na tehničnih pa 
okrog 68 %, kolikor se sedaj spomnim. Skratka, primeri kažejo, da so razmere 
v teh šolah strahotno neurejene, zaradi česar ni omogočena ustrezna vzgoja in 
izobrazba, hkrati pa tudi to, da delovne organizacije ne kažejo nikakršne skrbi 
za te šole, zlasti še za poklicne šole, za katere vemo, da jih morajo vzdrževati 
predvsem delovne organizacije same. To izrazito poudarjam zaradi tega, če že 
računamo na zavestne napore, potem se zavedajmo naše zavestne odgovor- 
nosti, ki jo imamo vsi od kraja; sicer bo marsikdo upravičeno razočaran nad 
našo zavestjo in nad sklicevanjem na to zavest. 

Glede razprave o osrednjih in obrobnih ustanovah menim, da bi se bilo 
vredno o tem natančneje pogovoriti. Vprašanje ni tako preprosto, zlasti če se 
zastavlja kot odnos med osrednjimi in obrobnimi ustanovami, med republiškimi 
in občinskimi ustanovami, med nacionalnim in občinskim vrhom. Zato bi bilo 
treba govoriti predvsem s stališča dejavnosti teh ustanov, ker potem ni po- 
membno, ali je to občinska ali republiška ustanova, ker ji vrednost in veljavo 
v naši nacionalni kulturi daje predvsem njena dejavnost; le ta lahko prispeva 
k vrednotenju takih ustanov. 

Več o družbenem planu ne bom govoril, ker je res, da ni pomembno, koliko 
besed je napisanih o prosveti, kulturi in znanosti, če za temi besedami ni tudi 
neke gmotne podlage. Vendarle pa to kaže, o čem ljudje, ki ga sestavljajo, raz- 
mišljajo, kaj jih prizadeva in kaj ne, ker naposled vemo, da tudi do dejanj 
pridemo le preko razmišljanja. Prav gotovo pa je, če primerjam naš družbeni 
plan z zveznim, da je v tem več razmišljanja o vprašanjih prosvete, kulture in 
znanosti, kot pa v našem. Zato soglašam s tistimi, ki pravijo, da je letos naš 
načrt slabše formuliran kot lani, čeprav drugi trdijo, da je to zaradi tega, ker 
smo lani imeli dolgoročnejše želje in načrte, ne pa kratkoročne, ki bi veljali le za 
leto dni. Pri tem menim, da tudi letošnja besedila ne bodo veljavna le za letos, 
ampak jih bomo spet ponavljali iz leta v leto, tako kot recimo v letošnji druž- 
beni plan "nekatere odstavke dobesedno prepisujemo iz lanskega. 

Primer, ki ga je navedel poslanec Stiglic o kinematografih, je značilen, ker 
kaže neskladnost z našo stvarno politiko, s politiko, začrtano v družbenem planu. 

19 
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S sredstvi, ki jih pobiramo revnim kinematografom, še kar naprej podpiramo 
proizvodnjo, kinematografe pa puščamo še naprej v njihovem revnem položaju. 

Naša dolžnost ob razpravi je povedati naše mnenje k družbenemu planu. 
To naj bo stvarno takšno, da nam nihče ne bo mogel oporekati, da želimo več, 
kot zmoremo v naših razmerah. Hkrati pa povejmo, da pričakujemo vsaj enako- 
merno porazdelitev bremen pri celotnem razvoju, zavedajoč se, da nam letos, 
kot tudi lani, vsa družbena sestava poka po vseh šivih, ker najbrž tudi drugod 
preveč hočemo in preveč želimo! Tako najbrž ta očitek ne more veljati samo za 
nas, ampak za vse. 

Prosim, da stalni odbor prouči razpravo in na tej podlagi sestavi mnenje. 
O mnenju bi razpravljali pozneje, ko bo pripravljeno. 

Zdaj pa preidimo na 2. točko dnevnega reda, to je na razpravo 
o proračunu SR Slovenije za leto 1965. 

Prosim poročevalca stalnega odbora, poslanca Ivana Bertonclja, da prebere 
poročilo odbora. (Poročevalec odbora za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov poslanec Ivan Bertoncelj prebere odborovo poročilo. — Glej 
priloge!) 

Izvršni svet je sporočil, da bosta pri tej točki dnevnega reda sodelovala 
Majda Gaspari, članica Izvršnega sveta in dr. Pavle Rozman, republiški sekretar 
za proračun in občo upravo. Zeli predstavnik Izvršnega sveta sodelovati v raz- 
pravi? Prosim, tovarišica Majda Gaspari. 

Majda Gaspari: Tovariši in tovarišice poslanci! Predlog proračuna 
Socialistične republike Slovenije, o katerem danes razpravlja vaš zbor, kon- 
kretizira ustavno načelo, da si vsaka družbeno-politična skupnost samostojno 
določa sredstva za pokrivanje svojih potreb in da s temi sredstvi samostojno 
razpolaga. 

Predlog proračuna temelji na zakonu o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti, ki določa vire proračunskih dohodkov in je v skladu s temeljnim 
zakonom o sredstvih državnih organov ter z zakonom o samoupravljanju de- 
lovnih ljudi v upravnih organih. Prav tako je predlog proračuna usklajen s 
predlogom zakona o uvedbi republiških prispevkov, davkov in taks ter zakona 
o dopolnilnih sredstvih občin in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajev. 

Pri oblikovanju predloga republiškega proračuna je Izvršni svet Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije zasledoval težnjo, da bi se v okviru danih 
možnosti čimbolj okrepila materialna osnova občin. To potrjuje dejstvo, da se 
letošnja sredstva republike povečujejo proti letu 1964 za 16 %, sredstva občin 
pa za 25 ,fl/o. Tako pripada republiki na osnovi 7,7 °/o prispevka od osebnega 
dohodka na delovna razmerja, 2 °/o davka od prometa blaga na drobno in od 
ostalih dohodkov, ki v skupni vsoti predstavljajo le neznaten delež, 50 milijard 
540 miljonov dinarjev. V tem znesku so zajeta tudi dopolnilna sredstva občinam 
in namenska dopolnilna sredstva za izgradnjo osnovnih šol v višini 8 milijard 
800 milijonov dinarjev, kot tudi sredstva za financiranje okrajev v višini 3 mili- 
jarde 715 miljonov, kar je skupaj 12 milijard 515 milijonov dinarjev. 

Za kritje republiških potreb je torej na razpolago le 37 milijard 989 mili- 
jonov dinarjev. Ce od teh odštejemo še 1 (0/o, ki se mora odvajati v republiški 
rezervni sklad, znašajo dejansko razpoložljiva sredstva republike le 37 milijard 
609 milijonov dinarjev. 



17. seja 291 

Predlog republiškega proračuna je nastal na osnovi večmesečnih priprav 
in razprav z vsemi zainteresiranimi činitelji. O predhodnih osnutkih so^ razprav- 
ljali tudi odbori Izvršnega sveta in nekateri odbori Skupščine Socialistične 
republike Slovenije. Vse pripombe, ki so bile v teh razpravah izrečene, so bile 
v kar največji meri upoštevane. To pa seveda ne pomeni, da so s predlogom 
republiškega proračuna realizirani vsi predlogi neposrednih koristnikov pro- 
računskih sredstev, kajti ti dosegajo 57 milijard, medtem ko znašajo' sredstva, 
s katerimi bo v letošnjem letu razpolagala republika, le blizu 38 milijard 
dinarjev. 

Če bi hoteli v celoti ustreči programom posameznih koristnikov, bi morali 
sredstva republike povečati. To pa bi lahko storili le na račun zmanjšanja sred- 
stev, ki pripadajo občinam, kajti iz vseh-virov za formiranje proračunskih do- 
hodkov, je možno zbrati v republiki Sloveniji le 122 milijard dinarjev. Samo 
v tem objektivno danem okviru se morejo gibati dohodki republike in občin. 
Njihova dejanska udeležba pa nedvomno mora odražati splošno težnjo po izbolj- 
šanju materialne osnove občin kot osnovnih družbeno-političnih skupnosti, ka- 
terih dolžnost je financirati številne ustavne pravice občanov in skrbeti za 
uspešno delovanje družbenih služb. Prav zaradi tega ni bilo mogoče povečati 
deleža republike v skupnih proračunskih dohodkih in tudi ne upoštevati pred- 
logov neposrednih koristnikov republiškega proračuna v višini, kot so jo ti pred- 
lagali. 

Preden bi navedla nekaj značilnosti notranje strukture republiškega pro- 
računa, bi rada opozorila, da je v skladu z uveljavljanjem novega sistema finan- 
ciranja družbeno-političnih skupnosti republika prevzela precejšnje obveznosti, 
ki so jih doslej financirale občine oziroma okraji. Gre za financiranje višjih in 
posebnih šol, okrožnih rednih in gospodarskih sodišč ter javnih tožilstev in taj- 
ništev za notranje zadeve, kakor tudi za večji delež republike pri financiranju 
Slovenskega narodnega gledališča in Slovenske filharmonije. Vse prenesene ob- 
veznosti obremenjujejo republiški proračun s 3 milijardami 872 milijoni di- 
narjev. 

Če upoštevamo navedeno vsoto, potem se sredstva republike, izvzemši se- 
veda sredstva za občine in okraje, povečajo proti letu 1964 za 5 milijard 438 
milijonov dinarjev. Ta sredstva bodo po predlogu republiškega proračuna porab- 
ljena za povečanje deleža šolske dejavnosti v višini 1 milijarde 975 milijonov, 
za povečanje fondov osebnih dohodkov v višini 1 milijarde 868 milijonov in 
za povečanje sredstev, namenjenih kulturno-prosvetni dejavnosti za 858 mili- 
jonov dinarjev. 

Hkrati moram opozoriti, da kolikor nastopajo povečanja še pri nekaterih 
drugih koristnikih, so ta rezultat drugačne porazdelitve znotraj proračuna, kot 
smo ga imeli v letu 1964, in pa znižanja deleža cestnega sklada. Če torej izvza- 
memo sredstva, namenjena osebnim dohodkom, lahko ugotovimo, da je s poraz- 
delitvijo sredstev, ki jo predvideva predlog republiškega proračuna za leto< 1965,. 
dan poudarek družbenim službam, zlasti pa šolstvu in prosveti. S tem se nada- 
ljujejo prizadevanja za izboljšanje materialnih pogojev teh družbenih dejav- 
nosti, ki so dobile večji poudarek že z rebalansom republiškega proračuna za 
leto 1964. 

Naj v kratko ilustracijo navedem nekaj primerjav: V letu 1963 je bilo na- 
menjeno za šolstvo 5 milijard 771 milijonov, v letu 1964 7 milijard 231 mili- 
jonov, za letošnje leto pa se predvideva 9 milijard 905 milijonov dinarjev. Izra- 
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ženo v procentih se poveča delež šolstva po predlogu letošnjega proračuna za 
72 % proti realizaciji v letu 1963. 

Za kulturno prosvetno dejavnost sta bili v letu 1963 porabljeni 2 milijardi 
971 milijonov, leta 1964 pa 3 milijarde 775 milijonov, medtem ko je za letošnje 
leto predvideno' 4 milijarde 634 milijonov dinarjev, kar pomeni 56 '°/o več kot 
leta 1963. 

Sredstva za osebne dohodke, ki že vključujejo tudi sredstva dosedanjih 
novoletnih nagrad, se povečujejo za 15 °/o, če pa upoštevamo spremembe, ki so 
nastale v letu 1964 zaradi novih namestitev in zvišanja osebnih dohodkov zaradi 
porasta cen, se ta sredstva zvišajo le za 12 %>. Pri tem se postavlja naloga, da je 
treba število uslužbencev, ki sedaj opravljajo naloge upravnih organov, znižati 
za 10 °/o, kar bo omogočilo, da se fond za osebne dohodke preostalih uslužbencev 
poveča še za 5 '"/o. Kolikor pa bi posamezni organi prevzeli že povsem nove 
naloge, za katere bi bilo treba namestiti nove delavce, so za to predvidena 
posebna sredstva v višini 114 milijonov dinarjev. 

Med sredstvi, s katerimi razpolagajo republiški organi, so razmeroma visoko 
predvidena sredstva za pogodbeno dejavnost. Ta sredstva so proti letu 1964 
povečana za 30'%, in to predvsem za dejavnosti s področja urbanizma, kulture 
in prosvete, raziskovalnega dela in visokega šolstva ter kmetijstva. Ze namen 
sredstev pove, da gre pri tem za financiranje nalog na podlagi sklenjenih pogodb 
med republiškimi organi kot naročniki in samostojnimi zavodi kot izvrševalci 
prevzetih obveznosti. Predlog zakona o republiškem proračunu za leto 1965 
predvideva, da morata oba partnerja v teh primerih skleniti pogodbo, ki določa 
njune obveznosti. Ta seveda ne bi smela biti formalnega značaja, kot sp je to 
često dogajalo. Pač pa bi morali republiški organi stalno spremljati izvrševanje 
pogodbenih obveznosti, ugotavljati kvaliteto opravljenega dela in temu ustrezno 
realizirati materialne obveznosti. To pa bo v največji meri možno, če bosta pra- 
vočasno in res natančno opredeljena vsebina in obseg pogodbenega odnosa. 

Sredstva za operativne izdatke republiških organov in zavodov so pred- 
videna v glavnem v enaki višini kakor leta 1964, kar bo terjalo skrajno štednjo. 
Za družbene organizacije in društva bo po predlogu republiškega proračuna na 
razpolago 1 mliijardo 108 milijonov dinarjev, ali za 21 fl/o več kot lani. Pri 
porazdelitvi teh sredstev bodo morali posamezni organi z vso odgovornostjo 
presojati utemeljenost potreb, za katere se bodo dajala sredstva posameznim 
organizacijam in društvom. 

Tudi pri financiranju družbenih organizacij in društev bo treba uveljaviti 
pogodbena razmerja ter sredstva dodeljevati predvsem za izvajanje programa, 
za katerega je družba zainteresirana in ki predstavlja splošno družbeno koristno 
akcijo. Redne administrativne izdatke pa bi morale te organizacije kriti s čla- 
narinami. Republiški organi bi seveda morali v bodoče spremljati potrošnjo 
sredstev, dodeljenih v ta namen iz republiškega proračuna, in z letnim zaključ- 
nim računom podati Skupščini o tem podrobno obrazložitev. 

Sredstva, predvidena za ostale posebne namene, za funkcionalne izdatke 
posameznih organov, ki se zvišujejo v primerjavi z lanskim letom za 15!|)/o, so 
v predlogu proračuna razčlenjena po: namenu in jih zatone bi podrobno navajala. 

Od 28 samostojnih zavodov, kolikor se jih je pred tremi leti še financiralo 
neposredno iz republiškega proračuna, ostajajo pri takem načinu financiranja 
le še 4 zavodi, ki imajo po svoji dejavnosti specifičen značaj, ostali zavodi so 
prešli na pogodbeno financiranje. Sredstva omenjenih 4 zavodov se nasproti 
letu 1964 povečujejo za 18 °/o. Tu opozarjam na problem financiranja RTV Ljub- 
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ljana, ki ji v okviru proračuna ni bilo mogoče zagotoviti potrebnih sredstev 
in bo treba njen položaj reševati z izvenproračunskimi sredstvi. 

Za odplačilo anuitet od najetih posojil in za vračilo posojil je v predlogu 
proračuna predvideno 875 milijonov dinarjev. Doslej najeta posojila, za katera 
se anuitete odplačujejo neposredno iz proračuna, znašajo nekaj nad 12 milijard 
dinarjev. Ta posojila so bila koriščena za financiranje negospodarskih investicij 
in za udeležbo republike pri izgradnji stanovanj za študente in člane ZB ter za 
nakup stanovanj za uslužbence republiških organov in zavodov. V navedeni vsoti 
pa niso zajeta posojila, ki so jih najeli posamezni republiški skladi. 

Sredstva za splošne republiške potrebe, ki obsegajo regres za mleko in 
premog, dinarsko protivrednost za nakup deviz za posebne namene, sredstva za 
protokolarne stroške in sredstva za proslave, ki jih financira republika, so v pri- 
merjavi z letom 1964 nekoliko nižja, in to na račun znižanja sredstev za regres 
za premog. Glede sredstev, namenjenih za proslavo ob 20-letnici osvoboditve, naj 
omenim, da zajemajo stroški v zvezi z osrednjo proslavo v Ljubljani, za proslavo 
v Ajdovščini in za proslavo prekomorskih brigad v Ilirski Bistrici. 

Delež republiških skladov je v predlogu republiškega proračuna predviden 
v višini 15 milijard 868 milijonov dinarjev, kar predstavlja 31 °/o skupnih do- 
hodkov republiškega proračuna oziroma 42 °/o vseh sredstev za republiške potre- 
be. Predlogi upravnih odborov skladov so nakazovali precej višje potrebe po 
sredstvih, tako da je razlika med proračunskimi možnostmi in njihovimi zahtev- 
ki blizu 20 milijard dinarjev. Toda nekateri skladi bodo, razen s proračunskimi 
sredstvi, razpolagali še tudi s sredstvi iz lastnih virov. Tako bodo> imeli še 
lastne vire dohodkov cestni sklad od taks na cestna, motorna in vprežna vozila 
ter od dela prometnega davka in denarnih kazni, v višini 998 milijonov, sklad 
za pospeševanje proizvodnje in predvajanje filmov 20 "/o od prodanih vstopnic, 
kar bo predvidoma 260 milijonov in vodni sklad SRS od odškodnin, ki jih pla- 
čujejo gospodarske organizacije za uporabo ali izkoriščanje voda, v višini 650 mi- 
lijonov dinarjev. 

Ker pa proračunska in lastna sredstva skladov ne bodo mogla kriti naj- 
nujnejših potreb s področja vzdrževanja cest in negospodarskih investicij, se 
v zakonu o proračunu SR Slovenije predlaga, da cestni sklad lahko najame poso- 
jilo do višine 5 milijard iz sredstev obveznega posojila gospodarskih organi- 
zacij in zveznih sredstev, sklad za negospodarske investicije pa posojilo do 
višine 5 milijard 300 milijonov, prav tako iz sredstev obveznega posojila gospo- 
darskih organizacij in iz sredstev republiškega zavoda za socialno zavarovanje. 

O programih in finančnih načrtih skladov za letošnje leto' bodo zbori 
Skupščine SR Slovenije še posebej razpravljali potem, ko bo' sprejet republiški 
proračun za tekoče leto. 

Novost letošnjega proračuna je financiranje preko posebnega računa. Na 
tak način naj bi se financirale investicije za izgradnjo pravosodnih ustanov, za 
kar je predvideno 280 milijonov dinarjev. Predlog zakona o republiškem pro- 
računu na nove uvaja tudi financiranje preko finančnega programa za tiste 
investicijske objekte, katerih gradnja bi trajala več let. 

Po predlogu proračuna ostaja del sredstev, tako kot vsako leto, nerazpore- 
jenih. Ta pomenijo proračunsko rezervo in se uporabljajo za nepredvidene Ozi- 
roma premalo predvidene izdatke. Znesek v višini 400 milijonov dinarjev, ki je 
predviden za ta namen, pa je nizek in bo težko zadovoljil potrebe, ki bodo na- 
stale med letom. 
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Iz podane obrazložitve je torej razvidno, da z razpoložljivimi proračunskimi 
sredstvi ne bi bilo mogoče zadovoljiti vseh predlogov neposrednih koristnikov, 
zlasti ne glede višine sredstev. Iz te ugotovitve samo po sebi izhaja, da bo 
treba letos kar v največji meri varčevati s proračunskimi sredstvi; zato je tudi 
nujno, da zares dosežemo skrčenje števila uslužbencev v republiški upravi in 
večjo smotrnost v izvajanju pravnih nalog ter delovnih programov. 

Predsednik Ivo Tavčar: Začenjam razpravo o proračunu. Besedo ima 
poslanec Janez Langerholc. 

Janez Langerholc: Tovarišice in tovariši poslanci! O problemih na- 
šega šolstva je bilo povedanih že veliko besed, popisano dosti papirja in postav- 
ljenih precej lepih načel, vendar pristopamo h konkretnemu reševanju proble- 
mov s področja šolstva še vedno prepočasi. Tudi na zadnji seji našega zbora, ko 
smo govorili o reformi osnovnega šolstva, so bili poleg vsebinskih in kadrovskih 
problemov poudarjeni tudi neurejeni materialni problemi. Nedvomno nam te 
razprave, od republiških organov do šolskih kolektivov jasno narekujejo, da mo- 
ramo v letu 1965 in zlasti v prihodnjih letih vlagati znatna družbena sredstva 
za izgradnjo materialne osnove šolstva, in to na podlagi dolgoročnega programa. 

V letu 1965 je predvideno v predlogu družbenega plana SRS, da bo zgra- 
jeno približno 90 000 m2 novega šolskega prostora v osnovnih šolah, v srednjih 
šolah pa približno 20 000 m2. Ta vlaganja, zlasti v osnovno šolstvo, imajo ne- 
dvomno namen doseči večje vzgojne rezultate, zvišati kvalitetno znanje in doseči 
večje število ter* boljšo strukturo kadrov za gospodarstva in družbene službe, kot 
to pravi predlog družbenega plana Socialistične republike Slovenije za leto 1965. 
Stremimo za tem, da bi vsi učenci uspešno končali osnovno šolo, da bi izenačili 
pogoje za napredek v pouku; želimo organizirati celodnevno bivanje učencev 
v šoli, hkrati pa ugotavljamo, da je v šolah neurejeno kadrovsko vprašanje, da 
so neurejeni osebni dohodki prosvetnih delavcev in da je v letu 1964 padlo 
število učencev, ki so prejemali šolsko malico, kar je občutno poslabšalo učne 
pogoje nekaterih učencev. 

Vse to zahteva znatno večja družbena sredstva, zlasti pa še podatek, da 
je bilo pred letom 1919 zgrajenih v SRS približno 70 %> vseh šolskih stavb. 
Občutno je tudi pomanjkanje učil in tehnične opreme. 

Vsekakor spadajo med prizadevanja za izboljšanje materialne osnove osnov- 
nega šolstva tudi namenska sredstva v znesku 2 milijardi dinarjev. Prav bi bilo, 
da bi bila ta sredstva prikazana tudi v odstotkih glede na vsa republiška investi- 
cijska sredstva v letu 1965. Res je, da ta sredstva predstavljajo pozitiven 
premik v investicijskih vlaganjih v šolstvo, vendar bi bilo zanimivo slišati, 
koliko bodo ta sredstva ter sredstva občin in delovnih organizacij prispevala 
k odpravi pouka v treh oziroma dveh izmenah ter k preselitvi šol, iz dotra- 
janih in najetih nefunkcionalnih zgradb. Smatram, da bi morali ob navedenih 
dejstvih in ob podatku, da se je kljub intenzivnemu prizadevanju pri izgradnji 
osnovnošolske zmogljivosti v letu 1964 povečalo število oddelkov v tretji izmeni 
od 114 oddelkov v 44 šolah na 134 oddelkov v 39 šolah, mnogo bolj intenzivno 
kot doslej vlagati družbena sredstva, pri tem mislim tudi republiška, v izgradnjo 
novega šolskega prostora za potrebe osnovnih šol. Prav zato menim, da so tako 
imenovana intervencijska in mobilizacijska republiška sredstva v višini 2 mili- 
jard prenizka, če hočemo vsaj v dolglednem času rešiti najbolj pereča nerešena 
vprašanja osnovnih šol. Predlagam, da odgovorni činitelji še pred sprejetjem 
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družbenega plana in pfroračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1965 
razmislijo, kako bi ta sredstva povečali že v tekočem letu. Vsi namreč dobro 
vemo, da od osnovnih šol zahtevamo vedno več; zato jim tudi več dajmo za nji- 
hovo delo. 

Iz gradiva, ki smo ga prejeli, je razvidno, da so sredstva v višini 2 milijard 
dinarjev namenjena predvsem občinam, ki dobivajo dopolnilna proračunska 
sredstva po 1. členu zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o za- 
gotovitvi finančnih sredstev okrajem. V predlogu republiškega proračuna se 
v 12. razdelku pod postavko 66 govori o namenskih dopolnilnih sredstvih obči- 
nam, enako kot v družbenem planu pod točkama 48. in 55. Smatram, da to niso 
krediti, ampak dotacije, kot je to povedal že poslanec Lesnik. Prav iz navede- 
nega se mi zdi neprimerna formulacija 4. člena predloga zakona o proračunu 
Socialistične republike Slovenije za leto 1965 in zato predlagam naslednjo spre- 
membo tega člena: 

»Sredstva, predvidena v razdelku 12 — Republiški sekretariat za šolstvo 
v znesku 2 milijardi dinarjev, kot udeležba Socialistične republike Slovenije pri 
izgradnji osnovnih, šol se vložijo na poseben račun pri Splošni gospodarski banki 
Socialistične republike Slovenije (drugi odstavek 15. člena temeljnega zakona 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti). 

Iz teh sredstev daje Splošna gospodarska banka Socialistične republike 
Slovenije dotacije občinam, kot udeležbo republike pri izgradnji osnovnih šol 
v skladu s smernicami družbenega plana Socialistične republike Slovenije. 
Banka daje dotacije praviloma občinam, ki dobijo dopolnilna sredstva po 
1. členu zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi fi- 
nančnih sredstev okrajem v SR Sloveniji.« 

Tretji odstavek bi po tej formulaciji odpadel. 
Spremembo utemeljujem tudi s tem, ker na eni strani občinam za delo 

družbenih služb, po prej navedenem zakonu dodatna sredstva, na drugi strani 
pa istim občinam dajemo kredite po obrestni stopnji 2 °/o. Sprašujem, ali bodo 
te občine zmogle odplačevati najete kredite? 

Dovolite, da na koncu stavim še vprašanje k predlogu proračuna Socia- 
listične republike Slovenije. Želim, kot verjetno tudi nekateri drugi poslanci, 
da se pojasni, čemu je v predlogu republiškega proračuna v razdelku 20 postavka 
149, ki ima sredstva -za sklade skupne porabe republiških organov. Smatram, da 
bi po anologiji podobne postavke lahko našli tudi v proračunih občin, vendar 
sem prepričan, da bi jih občinska skupščina ob razpravi o proračunu zavrgla. 
Kot mi je znano, se sredstva sklada,skupne porabe lahko prenese le z zaključnim 
računom; zato smatram, da je 12. člen v zakonu o proračunu Socialistične re- 
publike Slovenije odveč, kot prav tako omenjena postavka. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Veljko Troha. 

Veljko Troha: Tovarišice in tovariši poslanci! Moja razprava bo zelo 
kratka, ker želim govoriti o 4. členu, o katerem je bilo že veliko povedanega. 
Pri tem členu, ki govori, kako naj se razporedijo sredstva v znesku 2 milijard 
dinarjev, me zanima, kakšno je mnenje Skupščine o omenjeni »konkurenci« 
med 38 občinami. 

Kot primer navajam novomeško občino, ki tudi dobiva dopolnilna sredstva 
za osnovno dejavnost. Kljub tem sredstvom ji primanjkuje še skoraj 524 mili- 
jonov dinarjev, če bi hotela dvigniti odstotek povečanja dohodkov za letos. 
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Vprašam se, kako bo novomeška občina konkurirala pri Splošni gospodarski 
banki z nekaterimi drugimi občinami, ki imajo več sredstev. 

Smatram, da so dopolnilna sredstva dana tistim občinam, za katere je 
ugotovljeno, da so jih resnično potrebne, in katerim se dejansko pomaga. Zato 
sem pripravil predlog spremembe 4. člena, ki bo nekoliko drugačen od govornika 
pred menoj. Drugi odstavek 4. člena naj se glasi: 

»Iz teh sredstev daje Splošna gospodarska banka SRS kredite občinam, 
ki dobijo dopolnilna sredstva po 1. členu zakona o določitvi dopolnilnih sredstev 
občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem in ki jih predlaga Re- 
publiški sekretariat za šolstvo na podlagi mnenja komisije, ki pregleda stanje 
posameznih občin.« 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima dr. Pavle Rozman, republiški 
sekretar za proračun in občo upravo. 

Dr. Pavle Rozman: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci! 
Oglašam se k besedi, ker moram dati k podatkom, ki jih je navedel poslanec 
Ciril Cvetko, kasneje pa še apostrofiral poslanec Vladimir Pavšič, naslednje 
pojasnilo glede dotacije Slovenskemu narodnemu gledališču in Slovenski fil- 
harmoniji: 

Slovenska filharmonija naj bi po j51anu za prvo trimesečje v smislu odloka 
tukajšnje skupščine, o začasnem financiranju v prvem četrtletju, prejela 8 100 000 
dinarjev, to je, četrtino lanskoletne dotacije. Vendar pa pri tem ni ostalo, 
marveč se je na intervencijo zavoda povečal četrtletni plan za 11 250 000 tako, 
da je skupaj znašal 19 350 000 dinarjev. 

Podobno je stanje pri Slovenskem narodnem gledališču. Takoj po odloku 
je bilo dodeljeno 28 200 000 dinarjev, kar pa je bilo še v mesecu januarju povi- 
šano za 16 600 000, tako da je bil četrtletni plan 42 800 000 dinarjev. Od tega je 
bilo v januarju nakazano 9 400 000, v februarju 32 400 000, ali skupaj 41 800 000 
dinarjev. 

Pri tem naj povem, da je bilo nakazano vse, kar sta zavoda želela. Pa tudi, 
če bi bilo resnično nakazanih samo 28 milijonov dinarjev, bi bilo v skladu 
z odlokom Skupščine, ker bomo proročun sprejeli šele v petek. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, poslanec Ciril Cvetko. 

Ciril Cvetko: Tovarišu sekretarju dr. Rozmanu se lepo zahvaljujem 
za podatek, vendar moram pri tem povedati, da sem podatke, ki sem jih navedel 
pred Skupščino, dobil včeraj. To se pravi, da računovodstvo oziroma . uprava 
Slovenskega narodnega gledališča do včeraj o navedenih zneskih nista bili 
informirani. 

Predsednik Ivo Tavčar: Važno je, da so dobili toliko, kot so zahtevali. 
Nadaljujemo razpravo. Rad bi posebej zastavil vprašanje, kako je s 150 mi- 

lijoni dinarjev, ki jih mora Sklad za pospeševanje založništva vrniti glede na 
predpise, ki so izšli in kakšen je s tem v zvezi položaj tega sklada? 

Prosim, tovariš Miloš Poljanšek, republiški sekretar za kulturo in prosveto. 

Miloš Poljanšek: Vprašanje je še vedno nerešeno, ker 150 milijonov 
dinarjev zaenkrat še ni zagotovljenih iz proračuna. Veljaven pa je retroaktiven 
predpis, ki odvzema skladu iz letošnjih virov 150 milijonov, kar ga bo seveda 
občutno prizadelo, posredno s tem pa tudi našo založniško dejavnost. 
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Predsednik Ivo Tavčar: Je to vse? Hvala lepa. Vprašal sem predvsem 
zato, ker je že najmanj teden dni, ko ste bili opozorjeni na to vprašanje. 

Besedo ima poslanec Beno Zupančič. 

Beno Zupančič: Tehtne pomisleke imam zoper mnenje odbora, naj 
bi se financiranje družbenih organizacij in društev preneslo v sklad za pospeše- 
vanje kulturnih dejavnosti, in to iz praktičnih in iz načelnih razlogov. 

Naloge tega sklada so zakonsko opredeljene, tako da ne more financirati 
rednih dejavnosti. Delovanje sklada temelji na načelu participacij prizadetih 
teritorialnih skupnosti, organizacij, institucij in podobno. Po drugi strani gre pa 
vendarle več ali manj tudi za financiranje kolikor toliko redne dejavnosti posa- 
meznih strokovnih, znanstvenih in kulturnih društev. Ta društva, ki jih finan- 
cira Republiški sekretariat za kulturo in prosveto, pa tudi niso edina. Podobna 
društva imajo na svojih ramenih, da tako rečem, tudi drugi republiški sekre- 
tariati: za raziskovalno delo in visoko šolstvo, za šolstvo in drugi. 

Zato se mi zdi, da bi bilo v poročilu izraženo mnenje odbora zelo nevarno, 
ker bi zamešali dve različni dejavnosti, kar bi po naši proračunski praksi lahko 
povzročilo celo to, da bi v prihodnjih letih, počasi pozabili na sredstva, ki jih 
je treba dajati za delovanje posameznih družbenih organizacij ali društev, ker bi 
ta sredstva več ali manj obremenjevala sredstva sklada, ki so pa namenjena 
za posamezne kulturne akcije. 

Poleg tega mislim, da izvedba od borovega priporočila ni možna tudi iz 
pravnih razlogov. 

Predsednik Ivo Tavčar: Glede financiranja družbenih organizacij bi 
tole pripomnil: 

Vsako leto prosi za dotacije pri republiških sekretariatih množica društev 
in organizacij. Ob tem se lahko slišijo komentarji, češ da nekatera društva 
menijo, da imajo že zato, ker so ustanovljena, pravico do delitve sredstev iz 
proračuna. Zato nekateri menijo, da je treba število društev omejiti, ali pa jih 
združiti. 

Vsekakor je to problem, ki zasluži poseben razgovor oziroma obravnavo 
v našem zboru. Ustanavljanje društev, pa tudi združevanje posameznih delavcev 
je svobodno; zato ni mogoče določiti, koliko društev naj bo. Pač pa naj se sred- 
stva v republiki delijo po načelu vrednotenja njihove dejavnosti in družbene 
pomembnosti ter po tem koliko vplivajo na našo celotno kulturno ustvarjalnost 
in kulturno politiko. 

Zelo koristno pa bi bilo, d,a bi več skrbi posvetili temu, da omogočimo 
društvom sestajanje, dogovarjanje in razpravljanje, to, kar imajo danes v skrom- 
nem obsegu zagotovljeno samo v klubu kulturnih delavcev. 

Besedo ima Franc Skoberne, predsednik upravnega odbora sklada SR Slo- 
venije za pospeševanje založništva. 

Franc Skoberne: Zvezna skupščina je sprejela sklep, s katerim se 
tistemu delu grafične industrije, ki se ukvarja tudi z časopisno dejavnostjo, 
vrača od 1. januarja 1964 dalje približno 150 milijonov dinarjev. Teh 150 mili- 
jonov dinarjev znatno oslabi založniški sklad, posebno zdaj, ko so mu že pred- 
ložene zahteve. V novih zahtevah za leto 1965 prosijo samo za revialni tisk 
nekaj nad 390 milijonov dinarjev, celotna sredstva, s katerimi sklad razpolaga, 
pa so 465 milijonov dinarjev. Na tekočem računu je približno 300 milijonov 
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dinarjev, ki pa so namenjeni deloma za obveznosti, ki jih ima sklad še do edicij 
iz lanskega leta, deloma pa za refundacijo za založniško dejavnost iz 1964. leta. 

Založniška dejavnost bi potrebovala podpore v 1965. letu približno 600 mili- 
jonov dinarjev, glede na opisano stanje pa ne ostane za nove podpore tako rekoč 
nobenih sredstev. 

Ker je tako prišlo do precej težke situacije, apeliram na zbor, da sprejme 
neko priporočilo ali da omogoči upravnemu odboru, da najame sredstva, če 
ni možnosti, da bi se v predlogu proračuna napravila kakšna sprememba ter 
zagotovila podpora knjižnim publikacijam v letu 1965. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Matej Bor. 

Matej Bor : Sklad za pospeševanje založništva nima 150 milijonov di- 
narjev, tovariš Škoberne pa je ravnokar rekel, da bi bilo treba nekaj narediti. 
Vprašujem se, ali nismo zato tu, da bi kaj naredili. Vsakomur je jasno, da je 
naša knjiga v takem položaju, da podporo potrebuje. Mene zanima, kaj mislijo 
o tem pristojni faktorji; ali se ne bi dalo že danes pri glasovanju o proračunu 
storiti tisto, kar naj bi se storilo šele kasneje. Mislim, da je naš zbor popolnoma 
kompetenten, da to zelo pomembno vprašanje za nadaljnji razvoj našega založ- 
ništva meritorno reši, in sicer s tem, da predene denar tako — če ga ima samo 
omejeno vsoto — da ne bo založniški sklad prehudo prizadet. 

Druga stvar, o kateri bi rad povedal nekaj besed je to, da se popolnoma 
strinjam s poslancem Benom Zupančičem, ki je govoril o neprimernosti predloga, 
da bi se subvencioniranje društev preneslo na sklad za pospeševanje kulturnih 
dejavnosti. Mislim, da vsaj nekatera društva kot npr. Društvo slovenskih knji- 
ževnikov, ki ga poznam, opravlja tako pomembno nalogo, da bi ne bilo pravilno, 
financiranje teh društev prepuščati skladu, temveč bi bilo treba zagotoviti 
sredstva v proračunu. 

Pri tem bi rad opozoril, da je spričo odmiranja nekaterih funkcij države 
več funkcij prešlo na društva. Ta se recimo, danes brigajo za vrsto stvari, za 
katere se je prej brigalo ministrstvo za prosveto. Tako skrbe za upokojence, 
kjer celo predlagajo višino njihovih pokojnin, za stike z inozemstvom, spreje- 
majo inozemske goste, propagirajo našo knjigo v inozemstvu itd. 

Zato predlagam, da se društvom zagotovi redna subvencija v proračunu. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovarišica Majda Gaspari, član 
Izvršnega sveta. 

Majda Gaspari: Rada bi obvestila zbor, da smo za znižanje sredstev 
v višini 150 milijonov dinarjev pri založniškem skladu izvedeli po tem, ko je 
bil predlog republiškega proračuna že predložen Skupščini v razpravo. O tem, 
kar je bito danes rečeno na zboru, bomo informirali Izvršni svet, ki ima po- 
poldne sejo. Na tej seji bo razpravljal tudi o nekaterih pripombah skupščinskih 
organov k predlogu družbenega plana in predlogu proračuna. 

Ce bo treba teh 150 milijonov dinarjev vkalkulirati v proračunsko maso, 
ki je na razpolago, je, mislim, jasno, da bo- šlo to na račun nekega drugega ko- 
ristnika. Hkrati pa opozarjam, da je po predlogu zakona o republiškem prora- 
čunu Skupščina Socialistične republike Slovenije pooblaščena, da dovoljuje po- 
sameznim skladom najemanje kreditov. Založniški sklad ni med tistimi, ki 
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jim je dana ta pravica, zato bi bilo morda primerno, da bi o tem zbor povedal 
svoje mnenje. 

Predsednik Ivo Tavčar: Še kdo želi besedo? Ce ne, predlagam, da sejo 
nadaljujemo ob 16. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.45 in se je nadaljevala ob 16.05.) 

Nadaljujemo .s sejo. Zaradi zamude stalnega odbora s sestavo mnenj, pre- 
hajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o spremembah, in dopolnitvah zakona o ustanovitvi sklada 
LR Slovenije za šolstvo. 

Predlog zakona je predložila komisija Skupščine SR Slovenije za uskladitev 
republiških predpisov z ustavo in za svojega predstavnika določila poslanca 
Sava Sifrerja. Zeli predstavnik komisije ustno obrazložiti predlog? (Da.) Prosim. 

Savo Šifrer: Tovarišice in tovariši poslanci! Komisija Skupščine So- 
cialistične republike Slovenije za uskladitev republiških predpisov z ustavo 
je v preteklem mesecu pripravila predloge za spremembo štirinajstih zakonov 
o republiških skladih, med njimi tudi zakonov, ki so na dnevnem redu današnje 
seje. 

V obrazložitvi k posameznim zakonskim predlogom so navedeni razlogi, 
zakaj ne kaže sedaj bistveno spreminjati obstoječe ureditve, in razlogi, zaradi 
katerih se je komisija odločila, predlagati spremembo samo tistih določil dose- 
danjih predpisov o skladih, ki so v nasprotju z ustavo oziroma s temeljnim 
zakonom o financiranju družbeno-političnih skupnosti. 

Sedanja pravna ureditev skladov je na splošno neenotna, ker je nastajala 
postopoma in brez določene jasne orientacije. Nekateri skladi imajo lastnost 
pravne osebe, drugi je nimajo; nekateri skladi imajo lastno administracijo', za 
večino skladov pa opravljajo administrativne naloge ustrezni upravni organi. 
Različno je urejen odnos posameznih skladov do organov družbeno-političnih 
skupnosti: nekateri skladi nimajo niti svojih organov, ampak jih upravljajo 
neposredno organi družbeno-politične skupnosti, drugi so bili ustanovljeni na 
podlagi zveznih predpisov, nekateri pa z republiškim zakonom, uredbo ali 
odlokom. 

Splošnega predpisa, veljavnega za vse sklade, ni bilo. Zvezni zakon o pro- 
računih in financiranju samostojnih zavodov je urejal le proračunske sklade, 
to je tiste, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, ne pa tudi družbenih 
skladov, ustvarjenih iz sredstev, ki niso dohodki družbeno-političnih skupnosti. 

Organizacija in delo družbenih skladov, sta bila urejena s posebnimi predpisi 
o teh skladih. Neenotno je bilo urejeno vprašanje, kateri organ predpiše pravila 
sklada. Glede proračunskih skladov je zvezni zakon določal, da pravila skladov 
predpiše Zvezni izvršni svet, ali organ, ki ga ta določi, oziroma ljudski odbor. 
Ce je imel organ poseben organ upravljanja, je sprejemal spremembe in do- 
polnitve pravil ta organ s potrditvijo tistega, ki je predpisal pravila. Pri ne- 
katerih skladih sprejme statut sklada upravni organ, potrjuje pa ga Izvršni svet, 
pri drugih potrjuje pravila pristojni republiški svet, sprejme pa jih upravni 
odbor sklada. Glede organov upravljanja sklada je bilo uveljavljeno načelo, da 
sklad upravlja Izvršni svet oziroma ljudski odbor, razen, če ni bilo v aktu o usta- 
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novitvi sklada drugače določeno. Finančnega načrta ni potrjeval organ, ki je 
sklad ustanovil, pač pa pristojni finančni organ. 

Iz tega prikaza dosedanje pravne ureditve in sedanjega stanja je razvidno, 
da so odnosi med republiškimi skladi in organi republike neenotno in nesiste- 
matično urejeni, da izvršuje večino ingerenc nasproti republiškim skladom 
Izvršni svet, da obstoje odnosi med skladi in organi republike predvsem v pri- 
stojnosti za imenovanje upravnih odborov skladov in za potrjevanje ali celo 
predpisovanje statutov skladov in da finančni načrti in zaključni računi skladov 
doslej v teh odnosih niso imeli posebne vloge. 

Pri pripravljanju predlogov za spremembo sedanje ureditve skladov si je 
C.iomisija prizadevala, da realizira določilo 48. člena republiške ustave, v katerem 
je določena pravica družbeno-politične skupnosti, da ustanavlja družbene sklade 
za financiranje nalog trajnejšega pomena na posameznih področjih, hkrati pa 
uveljavljeno načelo, da se skladi upravljajo po načelu družbenega upravljanja 
ter da organe in način upravljanja sklada določi v skladu z zakonom statut 
sklada. 

Predlogi zakonov o republiških skladih so usklajeni tudi s temeljnim zako- 
nom o financiranju družbenopolitičnih skupnosti in z ustreznim republiškim 
zakonom. V skladu z načelom družbenega upravljanja skladov vsi zakonski 
predlogi določajo, da sklad upravlja upravni odbor. Idejna osnova ustavnega 
načela o družbenem upravljanju sklada je v tem, da gre pri skladih za posebno 
maso družbenih sredstev, ki jim je osnova osvobojeno delo, in, ki v pogojih 
družbenega samoupravljanja služijo za zadovoljevanje trajnejših družbenih 
nalog na določenem področju. Glede na to naj s temi sredstvi ne upravlja 
neposredno država oziroma x>rgan družbeno-politične skupnosti, ampak je 
treba v njihovem upravljanju zagotoviti neposredno družbeno samoupravljanje, 
to je, vpliv interesentov, ki v okviru in v skladu s splošno linijo družbeno-po- 
litične skupnosti na ustreznem področju po svojem organu upravljajo sredstva 
sklada. 

Vendar pa družbenega samoupravljanja v skladih ni mogoče izenačevati 
s stopnjo samoupravljanja v delovnih organizacijah, zlasti ne v gospodarskih 
organizacijah. Delovne organizacije so nosilci samostojne politike v okviru 
predpisov, skladi pa so le instrument politike družbeno-politične" skupnosti. 
Zato so skladi po svoji vsebini bolj odraz določene dekoncentracije v izvajanju 
politike družbeno-politične skupnosti z določenimi samostojnimi pooblastili za 
organe upravljanja, kot pa izraz samoupravnosti določenih področij. 

Takšnemu konceptu ustreza tudi predlagana sestava upravnih organov 
sklada in način njihovega formiranja. Načelu družbenega samoupravljanja bi 
ustrezal sistem volitev upravnih organov izmed predstavnikov ustrezne interes- 
ne skupnosti, ki jo predstavlja sklad. Toda pri analizi konkretnih skladov mo- 
ramo ugotoviti, da pri večini skladov ni mogoče določiti ustrezne ožje interesne 
skupnosti, ampak predstavlja ustrezno interesno skupnost le celotna druž- 
beno-politična skupnost. Zato zakonski predlogi predvidevajo, da Skupščina 
imenuje upravne odbore skladov. Razumljivo pa je, da bo Skupščina imenovala 
v upravni odbor sklada predvsem osebe z ustreznega področja, ki poznajo nje- 
govo problematiko, kar zagotavlja, da bo organ sklada kar najbolje gospodaril 
s sredstvi sklada za namene, za katere je ustanovljen, pri tem pa zasledoval 
tisto politiko, ki jo za ustrezno dejavnost določi Skupščina. Razen tega je ime- 
novanje organa upravljanja samo po sebi instrument v zvezi z opredeljevanjem 
politike pri izvrševanju funkcij sklada. 
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Zakonski predlogi vsebujejo le najosnovnejše določbe o skladih, in prepu- 
ščajo široko področje natančnejše ureditve skladov njihovim samoupravnim 
aktom-statutom, ki jih sprejme upravni odbor sklada. Drugačna rešitev bi po 
mnenju komisije predstavljala kršitev samoupravnosti sklada in bi njegov 
statut zreducirala na organizacijsko-tehničen splošen akt. Vsebino statuta 
okvirno določa temeljni zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti, 
statut pa bo v okviru ustanovitvenega akta podrobneje opredelil naloge sklada, 
določil režim (poslovnega sklada, kot so kriteriji za uporabo sredstev itd., in 
uredil tehnično-organizacijska vprašanja v zvezi s poslovanjem sklada. Zakonski 
predlogi o skladih uveljavljajo določilo temeljnega zakona o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti, po katerem statut sklada potrdi skupščina družbeno- 
politične skupnosti, ki je sklad ustanovila. 

Nadaljnje vprašanje, ki se postavlja v zvezi z načelom družbenega uprav- 
ljanja skladov, je obseg samostojnosti organa sklada pri razporejanju in raz- 
polaganju s sredstvi sklada, seveda v okviru zakona, družbenega plana in statuta. 
Tu pride zlasti v poštev pravica upravnega odbora sklada, da v navedenem 
okviru samostojno sprejme finančni načrt, v katerem se realizira politika sklada. 
Ker se sklad družbeno upravlja, mora imeti samoupravni organ pravico, da to 
politiko samostojno konkretizira v finančnem načrtu. Zato naj bi bila po mnenju 
komisije le izjemoma uzakonjena dolžnost sklada, da predloži svoj finančni načrt 
Skupščini v soglasje; načelno naj bi veljal splošni režim družbenega nadzorstva, 
ki ga izvaja predstavniški organ. To pomeni, da se finančni načrt, ki ga samo- 
stojno sprejme samoupravni organ sklada, pošlje Skupščini le na vpogled. 
Skupščina lahko da k načrtu svoje pripombe ali priporočila, ki jih bo upravni 
odbor že zaradi vloge in avtoritete Skupščine upošteval. 

Nadzorstvo Skupščine nad poslovanjem sklada je zagotovljeno tudi s tem. 
da Skupščina imenuje njegov upravni odbor in potrdi njegov statut. Dajanje 
soglasja k finančnim načrtom skladov bi pomenilo za Skupščino le neposredno 
obremenitev, saj bi moral biti postopek enak kot pri potrjevanju statutov. Zaradi 
dolgotrajnosti tega postopka bi utegnile nastati težave pri tekočem poslovanju 
skladov, če soglasje k finančnemu načrtu ne bi bilo dano pravočasno. Komisija 
zato predlaga, da se samo v zakonu o skladu SRS za šolstvo določi, da se 
finančni načrt da Skupščini v soglasje, pri vseh drugih skladih pa da se finančni 
načrt pošlje Skupščini na vpogled. 

Glede sklada SRS za šolstvo je bilo z zveznim zakonom o financiranju 
šolstva določeno, da mora k njegovemu finančnemu načrtu dati soglasje Skup- 
ščina. Ta zakon sicer preneha veljati v marcu letos, ker je odpravljen s temelj- 
nim zakonom o zavodih, vendar sklad za šolstvo razpolaga s precejšnjimi 
sredstvi in bi tudi zato bilo primerno, da Skupščina da soglasje k njihovi 
uporabi. 

Končno se v zvezi s pravico samostojnega razpolaganja s sredstvi sklada 
po organu upravljanja in z njegovo družbeno odgovornostjo nakazuje še vpra- 
šanje sprejemanja zaključnega računa sklada. V skladu z načelom družbenega 
upravljanja je, da organ sklada samostojno sprejme zaključni račun, ki je pod- 
vržen kontroli zakonitosti po splošnih predpisih. Zaključni račun sklada nima 
samo funkcije tehničnega obračunskega akta glede uporabe sredstev sklada 
za določeno obdobje, ampak predstavlja hkrati obračun dela organa sklada 
v tem smislu, da je res izvrševal politiko, določeno z zakonom, družbenim 
planom in statutom sklada. To pa ni predmet administrativno-računske kontrole, 
ampak splošnega družbenega nadzorstva, ki ga opravlja Skupščina. To nadzor- 
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stvo po temeljnem zakonu o financiranju družbeno-politična skupnost lahko 
opravi tako, da dobi zaključni račun sklada na vpogled, ali pa v potrditev. 
Razen pri skladu za šolstvo predvidevajo zakonski predlogi o drugih skladih, 
da se zaključni račun sklada pošlje Skupščini na vpogled. Iz že navedenih 
razlogov komisija meni, da je nadzorstvo Skupščine na predlagani način dovolj 
zagotovljeno. 

Komisija predlaga, da tudi Prosvetno-kulturni zbor sprejme zakon v bese- 
dilu, kot so predloženi in kot jih je že sprejel Republiški zbor na zadnji seji. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim poročevalca odbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov, da da poročilo. (Poročevalec odbora poslanec 
inž. Dane Tovornik prebere odborovo poročilo — glej priloge.) 

Pričenjam razpravo. Rad bi opozoril na nekaj uredniških pomanjkljivosti 
zakonskega predloga. Namreč v 5. točki 3. člena obstoječega zakona o ustano- 
vitvi sklada LRS za šolstvo je rečeno: 

»Za kritje dela stroškov za osnovno dejavnost tistih šol, za katere mora 
po odločbi razsodišča (3. odstavek 32. člena temeljnega zakona o financiranju 
šolstva) prispevati k njihovemu financiranju Ljudska republika Slovenija.« Ta 
določba je popolnoma brezpredmetna z uveljavitvijo novega zakona o zavodih, 
s katerim je zakon o financiranju šolstva razveljavljen. Mislim, da se zato ome- 
njeno določilo v uredniškem postopku lahko črta. 

Prav tako bi rad opozoril na spremembe, ki niso upoštevane v 6. členu 
zakonskega predloga.; te se namreč zadržujejo samo pri spremembi navedb 
gospodarske zbornice, medtem ko nekateri stari nazivi, kot so »Ljudska mladina 
Slovenije«, »Športna zveza Slovenije«, ostajajo. Tudi v 12. členu, kjer gre za 
Sekretariat sveta za šolstvo LRS, ta naziv ni bil spremenjen v Republiški sekre- 
tariat za šolstvo. 

Zeli kdo razpravljati o spremembah in dopolnitvah tega zakona? (Ne javi 
se nihče.) Ce ne, dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je zanj, naj prosim, 
dvigne roko, (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o ustanovitvi Sklada LR Slovenije za šolstvo sprejet. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu 
Borisa Kidriča. 

Obrazložitev je bila že dana, kot ste lahko slišali, za vse sklade in ker tudi 
poročevalec stalnega odbora nima posebnega poročila, začenjam (razpravo. 
Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javi, 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 predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
skladu Borisa Kidriča sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu 
LR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti. 

Prosim, kdo želi besedo? Poslanec Kajetan Kovič. 
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Kajetan Kovič: Predlagatelju zastavljam naslednje vprašanje: Ker 
je pri obravnavanem skladu predvideno, da bo kot dohodek sklada odpadel 
del davka na dohodek od avtorskih pravic, ki bo oslej pripadal občinam, bi 
rad vedel, ali je zagotovljeno, da bodo ta sredstva pri občinah tudi uporabljena 
za pospeševanje kulturnih dejavnosti, kot so bila doslej. Bojim se, da gre tu 
za neko drobljenje sredstev, ki bi združena lahko im,ela večji učinek. 

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

Miloš Poljanšek: Sredstva, ki jih je doslej dobival sklad od do- 
hodkov od davka za avtorske pravice, bodo odslej splošen vir dohodkov občine 
in ne bodo v ničemer specializirana oziroma namensko dana občinam. To po- 
meni, da ni nujno, da bi se morala pretakati samo na področju kulture. Seveda 
je s tem kultura na nek način prikrajšana. Čeprav se sredstva v republiškem 
proračunu povečujejo, se vendar vidi, da so ta sredstva skromnejša od tistih, 
ki so iz usahlega vira pritekla v sklad. To pa zato, ker je bila dinamika prite- 
kanja sredstev davka od dohodka na avtorske pravice hitrejša od dinamike, 
kakršno doživlja proračun. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Stoj an Batič. 

Stoj an B atič : Rad bi tovarišu Poljanšku zastavil vprašanje, ali bodo 
občine prevzele plačevanje prispevka za socialno zavarovanje svobodnih umet- 
nikov. Likovni smo namreč s tem, da plačujemo davek od dohodka od avtorskih 
pravic, dobili pravico socialnega zavarovanja. Govori se, da bomo morali posebej, 
poleg davka, plačevati še prispevek za socialno zavarovanje, zlasti še svobodni 
umetniki. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Miloš Poljanšek. 

Miloš Poljanšek: Povedati moram, da je reševanje problema, ki ga 
je sprožil poslanec Batič, še v teku in zato danes ne morem dati točnega odgo- 
vora. Porajata se dve možnosti za rešitev, in sicer, prva, da bi iz določenih 
republiških sredstev vračali socialnemu zavarovanju sredstva za svobodne umet- 
nike in s tem krili delež, ki ga je sklad doslej pokrival za socialno zavarovanje, 
in druga da bi, kot je bilo že omenjeno, morali umetniki iz lastnih sredstev 
plačevati prispevek za socialno zavarovanje. To bi seveda pomenilo dodatno 
obremenitev svobodnih umetnikov, s čimer se, skoraj sem prepričan, ne bi 
strinjali niti posamezniki niti društva. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Kajetan Kovič. 

Kajetan Kovič: Ker me pojasnilo, ki ga je dal tovariš Poljanšek, ni 
zadovoljilo, dajem spreminjevalni predlog k 3. členu zakona, po katerem naj se 
med dohodke sklada ponovno vnese besedilo dosedanjega zakona: »del davka 
od dohodka avtorskih pravic, ki ga predpiše republika.« 

Če je tako negotovo, ali bodo sredstva šla za kulturne namene, mislim, da 
je pametno in smotrno, da jih, dokler stvari niso urejene, obdržimo, ker jih 
bomo pozneje težje dobili. 
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Predsednik Ivo Tavčar: Dovolite, da v zvezi s tem predlogom nekaj 
pojasnim. Kot ste v obrazložitvi lahko brali, so po zakonu o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti dohodki od avtorskih pravic zvezni, republiški in 
občinski vir dohodkov. Zveza se je temu viru dohodkov odpovedala, prav tako 
tudi republika. Ce hočemo glede tega kaj spremeniti, moramo predlagati, naj 
se republika ne odpove temu dohodku. 

Seveda je vprašanje, če je to smotrno. Republika si je zdaj zadržala samo 
dva vira dohodkov, in sicer od osebnih dohodkov in od blagovnega prometa. 
Vse ostale vire dohodkov pa je prepustila občinam. 

Tako segamo s to razpravo na neko drugo področje, o katerem bi se morali 
dogovoriti. 

Ce preverjate vse sklade z našega področja, boste videli, da noben nima 
lastnega, posebnega vira dohodkov, ampak, da vsi skladi črpajo sredstva iz 
republiškega proračuna. Ce se republika odpoveduje določenemu viru in dolo- 
čenim sredstvom, ki :so sedaj pritekala v sklad, to pomeni, da moramo zahtevati, 
da republika to nadomesti z lastnimi sredstvi. 

To je najbrž tisto, kar bi morali terjati. Prosim, tovariš Kovič. 

Kajetan Kovič: Toda tovariš Poljanšek je povedal, da je to nado- 
mestilo manjše oziroma, da ga ni. V tem je stvar. 

Predsednik Ivo Tavčar: To nadomestilo je, kot je rekel tovariš Po- 
ljanšek res manjše, kot če bi imeli stalni vir; mislim, da je približno 40—44 
milijonov dinarjev manj. Toda to pomeni, da moramo vnesti v sklep o našem 
mnenju k proračunu zahtevo, naj se letos zagotove skladu tolikšna sredstva, 
kolikor bi jih sklad imel, če bi še naprej obstajal redni vir dohodka, ki ga je 
sklad doslej imel. Mislim, da bi bila taka zahteva utemeljena. Prosim, tova- 
riš Batič. 

Stoj an Batič: Menim, da ni nunjo, če se je zveza odpovedala tem 
dohodkom, da mora to storiti tudi republika. Demokratičnost je namreč toliko 
časa dobra, dokler nam ne škoduje. 

Predsednik Ivo Tavčar: Želi še kdo besedo v zvezi s to razpravo? 
Sicer, če tovariš Kovič želi, dajem njegov spreminjevalni predlog na glaso- 
vanje. Prosim, tovariš Kovič. V 

Kajetan Kovič: Ne vem, čć je moj predlog zelo smotrn, toda tre- 
nutno ne vidim drugega zagotovila, da bodo sredstva uporabljena za kulturne 
potrebe. Ce se kulturi sredstva že tako ali tako pičlo odmerijo, zakaj jih po- 
tem še jemati? 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanka Tilka Sašek. 

Tilka Sašek: Ob tej razpravi bi rada pokazala drugo, občinsko plat. 
Vedno govorimo, da je občinam namenjeno zelo malo sredstev za kulturo. 
Ker je bila v razpravi izražena bojazen, da občinam odstopljena sredstva ne 
bodo porabljena samo za kulturo, naj povem, da bo v novomeški občini na 
račun davka od avtorskih pravic zbrano v letošnjem letu 5 100 000 dinarjev. 

Za spomeniško varstvo, vzdrževanje kulturnih domov in Trdinovo nagrado 
je predvideno 10 milijonov, za investicije v kulturo pa 11 milijonov, skupaj 
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torej 21 milijonov dinarjev. Mislim, da ima pri teh že tako pičlih sredstvih 
omenjenih 5 milijonov prav pomembno vlogo. Zdi se mi, da ni bojazni za sred- 
stva, ki ostajajo občinam od davka od avtorskih pravic in da je upravičeno, 
da preidejo k občinskim skupščinam in da ne ostanejo v republiškem proračunu. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Kajetan Kovič. 

Kajetan Kovič: Tovarišica poslanka je pravilno omenila potrebo 
občin po sredstvih za kulturno. Toda problem je v tem, da ni zagotovljeno, da 
bodo sredstva šla za kulturo in v tem, ali je smotrno razmeroma majhna 
sredstva še naprej drobiti. 

Predsednik Ivo Tavčar: Dovolite, da se ponovno oglašam. Res bi ne 
bilo prav, če bi kulturo financirali samo iz sredstev, ki jih črpamo od davka 
od avtorskih pravic. Toda hkrati moramo vedeti, da so kulturni delavci iz- 
enačeni z drugimi delovnimi ljudmi, in da so tudi oni dolžni od svojega oseb- 
nega dohodka plačevati družbene prispevke. Tako so avtorski prispevki v 
nekem smislu za kulturne delavce enaka obveznost kot za slehernega občana 
pri nas, da od osebnih dohodkov prispeva za družbene potrebe. Torej, tu ni 
nič posebnega in izjemnega. 

Strinjam se, da celotno vprašnje ni v tem, ali bodo ta ali ona sredstva šla 
za kulturo, ampak v tem, da za kulturo ne bo šlo manj sredstev kot doslej. 
Najbrž tega problema sploh ne bi bilo, če bi bilo letos vskladu za pospeševanje 
kulturnih dejavnosti vsaj toliko sredstev, kolikor jih je bilo doslej. Ker pomeni 
vsaka sprememba virov dohodkov škodo za kulturne dejavnosti, ponovno pred- 
lagam, da to v našem mnenju k predlogu proračuna zelo jasno podčrtamo. 

Strinjam se, da z vso pravico terjamo, da se ne zmanjšujejo sredstva, ki 
bi sicer redno dotekala, zlasti ker se nikjer drugje niso povečala sredstva za 
kulturo. Zato .mislim, da bi bila to pametna rešitev. 

Tak je moj predlog. Se poslanec Kovič strinja? (Da.) Prosim stalni odbor, 
da to upošteva v predlogu sklepa o mnenju k predlogu proračuna. 

Opozoril pa bi še na napako pri 2. členu, kjer se ne črta drugi stavek tega 
člena, ker tega v 2. členu ni; črta naj se drugi stavek 3. člena. Menim tudi, 
da je 6. člen starega zakona, ki govori o tem, kako naj se sredstva sklada upo- 
rabljajo, že zastarel, glede na to, da se ta sredstva v praksi že sedaj uporab- 
ljajo, čeprav bi se po natančni presoji zakona najbrž težko, denimo, za gradnjo 
galerij, za obnovo kulturnih spomenikov ipd. Toda, ker zakon zgolj usklajuje- 
mo z ustavo, ni potrebno, da se okrog tega zapletamo. Zato dajem predlog 
zakona na glasovanje. Kdor je zanj, naj prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti. 

Za besedo je prosil Miloš Poljanšek. 

Miloš Poljanšek: Mislim, da je prav, tovarišice in tovarjši poslanci, 
da pojasnim, ali iz sklada na nek način financiramo tudi investicije. 

Mislim, da v načelu takšne prakse sklad doslej ni uveljavljal. Sklad je 
sicer pomagal urejevati galerije, toda pri tem je financiral samo tisti del, ki 
sodi v notranjo ureditev, v funkcionalno plat zgradbe. V čiste investicije pa 
sklad doslej sredstev ni vlagal. 

20 
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Spomeniško-varstvene akcije je sklad resnično podpiral, in to na podlagi 
stališč in mnenja zvezne skupščine, kasneje pa tudi republiških organov, naj 
se podpiranje kulture obravnava v širšem smislu, tako da se podpira tudi ob- 
navljanje in restavriranje kulturnih spomenikov, za katere vemo, da je zanje 
vedno premalo sredstev. Na ta način je uspel sklad mobilizirati dokajšnja 
sredstva, s katerimi je občutno restavriral nekatere eminentne spomenike, kot 
so Kostanjevica, Rihenberg in Ziča. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Prehajamo na 7. točko dnev- 
nega reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o Prešernovem skladu. 

Želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Če ne, dajem predlog zakona na glaso- 
vanje. Prosim, kdor je zanj, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o Prešernovem skladu. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu 
SR Slovenije za pospeševanje založniške, časopisne, knjigotrške in tiskarske 
dejavnosti. 

Prosim, kdo želi razpravljati? Kot vidite, je sprememba v tem, da se knjigo- 
trštvo in tiskarstvo izloči iz zakona ter se postavlja tak status sklada, kakršen 
je bil v našem zboru že predlagan. Opozarjam, da je v naslovu izpuščena be- 
seda »časopisne«. 

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

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje založništva. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu 
LR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov. 

Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Opozoril bi na to, ali je primerno, 
da se črta 10. člen starega zakona, kjer piše: »Upravni odbor sklada izloči naj- 
manj 50 °/o vsakoletnih dohodkov iz prve točke 3. člena tega zakona za razde- 
litev med proizvajalce filmov in sorazmerno glede na promet, ki je bil dosežen 
v preteklem letu s predvajanjem njihovih filmov doma in v tujini. Natanč- 
nejši postopek za razdelitev teh sredstev predpisujejo pravila sklada.« 

Ali je ta člen letos ovira za kakšno pametnejšo filmsko politiko? Če ni, 
nisem za spremembo. Besedo ima poslanec France Štiglic. 

France Štiglic: Kar zadeva omenjenih 50fl/o, ki so avtomatično 
določeni za razdeljevanje sredstev sklada po nekakšnem tržnem učinku, mislim, 
da so zaenkrat še predpisani z zveznim zakonom. Naše intencije pa so, da bi 
sklad drugače delil svoja sredstva; namenjena naj bi bila zagotovitvi osnovne 
realizacije filmov in naj bi bila tržni in stimulativni korektiv. 
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Predsednik Ivo Tavčar: Ker kaže, da zaradi zveznega predpisa ni 
mogoče spreminjati zakonskega predloga, predlagam, da sprejmemo zakonski 
predlog kot je predložen. 

Sicer pa bodo v kratkem tudi nekateri zvezni zakoni s področja filma 
spremenjeni, tako da bomo lahko takrat na novo pregledali filmsko področje 
in mu zastavili trajnejšo politiko. 

Prosim, kdor je za predlog zakona, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

S tem ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje proizvodnje 
in predvajanja filmov. 

Ostane nam še, da sprejmemo mnenje k predlogu družbenega plana in k 
predlogu proračuna. 

Prosim poročevalca stalnega odbora, poslanca Ivana Bertonclja, da prebere 
sklep o mnenju k predlogu družbenega plana. 

Ivan Bertoncelj: Najprej posredujem stališče odbora k amandma- 
jema, ki sta ju predlagala poslanca Ciril Cvetko in Janez Langerholc. 

Poslanec Cvetko je predlagal, naj se v družbeni plan vnese naslednja for- 
mulacija: »Osrednjim kulturnim in umetniškim institucijam je potrebno zago- 
toviti zadostna sredstva za izvedbo njihovih programov.« 

Odbor je po pretresu tega predloga prišel do zaključka, da bi na 19. strani 
vključili nekoliko spremenjeno besedilo, in sicer: »Še posebej je treba podpreti 
tisto dejavnost kulturnih ustanov, ki ima za razvoj slovenske kulture poseben 
pomen.« S tem se je odbor izognil besedam »osrednjim kulturnim ustanovam« 
in dal poudarek dejavnosti kulturnih ustanov, kjerkoli se ta opravlja. 

Amandmaja poslanca Langerholca, ki se zavzema za podaljšanje roka preko 
15 let, odbor glede na splošna gospodarska gibanja ni sprejel, glede predloga, 
naj bi banke dajale dotacije, pa je odbor menil, da tega banke ne morejo 
dajati. Kar pa vlaga republika v banko, vlaga z namenom, da se pri banki 
postopoma ustvarjajo namenska bančna sredstva za vlaganja v šolstvo. 

Tako je mnenje odbora glede amandmajev tovarišev poslancev. 

Predsednik Ivo Tavčar: Vprašam poslanca Cvetka, ali vztraja pri 
svojem besedilu dopolnilnega predloga? 

Ciril Cvetko: Dovolite, prosim, da vprašam odbor, kakšne kriterije 
oziroma kakšna merila je imel za primerna, da se izogne pojmu »osrednjih 
kulturnih institucij«. 

Smo v položaju, ko bi morali posebej spregovoriti najprej o pomenu, o 
vlogi in o dejavnosti teh kulturnih institucij. Dokler tega nismo napravili, ima- 
mo za potrebno, da med te štejemo zavode, ki sem jih omenil že dopoldne: Slo- 
vensko akademijo znanosti in umetnosti, Slovensko matico, umetniške akade- 
mije, Slovensko narodno gledališče, Slovensko filharmonijo itd. To so zavodi 
in ustanove, ki &o se v stoletjih izoblikovali in ki igrajo v našem kulturnem 
življenju že leta najpomembnejšo vlogo. Zakaj, prosim pojasnilo, je treba tem 
zavodom in ustanovam odreči to funkcijo in vlogo v našem kulturnem živ- 
ljenju? Kakšna so bila merila, da jim glede na njihovo delovanje in njihove 
uspehe v preteklosti, doma in v inozemstvu to vlogo odrekamo? 

20* 
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Predsednik Ivo Tavčar: Zdi se mi, da se prerekamo okrog oslove 
sence. S tem, kar predlaga odbor, ni nič povedano drugega, kot to, kar je 
želel povedati poslanec Cvetko. Le, da odbor uporablja izrazoslovje, ki se je v 
zadnjem času udomačilo, namreč da financiramo dejavnost in ne ustanov. 
Zaradi tega je prišlo do razlike, čeprav vemo, da ni dejavnosti brez ustanov 
in da vsaka ustanova tudi nekaj dejavnega dela. Seveda pa to ne pomeni, 
da bi morali, tako kot včasih, vse ustanove razporediti na zvezne, republiške, 
okrajne in občinske. Tu gre za drugačno opredelitev. 

Ali želi predstavnik odbora še kaj dodati k svoji obrazložitvi? Prosim, 
predsednik odbora poslanec Boris Mikoš. 

Boris Mikoš: Menim, da je ta duel dejansko nepotreben. Tovariš 
Cvetko je postavil dvoje vprašanj: 

— kakšna merila smo uporabili, da smo se izognili pojmu »osrednjih kul- 
turnih institucij«, in 

— čemu smo tem osrednim kulturnim institucijam odrekli njihovo v deset- 
letjih doseženo vlogo na Slovenskem. 

Mislim, da sta vprašnji postavljeni mimo tega, o čemer smo razpravljali. 
Pojmu »-osrednjih kulturnih institucij« smo se namenoma želeli izogniti, ker smo 
smatrali, da že v dosedanji praksi financiramo nekatere dejavnosti kulturnih 
ustanov, ki se ne opravljajo v osrednjih institucijah, so pa zelo pomembne 
za razvoj slovenske kulture. Bili smo torej mnenja, da je treba sprejeti pri- 
pombo, ki jo je poslanec Cvetko dal dopoldne, namreč, da je v besedilu druž- 
benega plana treba posebej podčrtati dejavnost omenjenih institucij. Pri tem 
pa smo menili, da bi bilo napačno, če bi pripombo usmerili samo na osrednje 
institucije, ampak da bi bilo treba zahtevati ustrezno materialno podpiranje 
vsakršne kulturne dejavnosti v Sloveniji, ki je pomembna za razvoj celotne 
slovenske kulture, ne glede na to, ali se odigrava v Zagorju, ali v Ptuju ali 
v muzeju republiškega ali pa, pokrajinskega karakterja. 

Mislim torej, da ne gre za to, da odrekamo mesto in vlogo osrednje insti- 
tucije; pač pa smo z modifikacijo amandmaja želeli zajeti tudi tiste ustanove, 
ki bi jih brez tega ne zajeli. Hočem reči, da nikakor nismo imeli namena 
osrednjim institucijam odrekati njihove vloge; nasprotno, mislim, da smo v 
svojem predlogu veliko ostreje poudarili, da je treba financirati tisto dejav- 
nost, ki ima pomen za razvoj slovenske kulture. Katera dejavnost pa ima ta 
pomen, pa mislim, da je stvar vseh družbenih, faktorjev v naši družbi; ti naj 
jo pocenijo in financirajo. 

2eleli smo se izogniti tudi terminu, ki je lahko zelo sporen, to je: »zadostna 
sredstva za izvedbo njihovih programov.« V normalnih odnosih je precej jasno, 
kaj so »zadostna sredstva« in kaj so »njihovi programi«, vendar, ker se v celot- 
nem delu našega zbora vedno znova zavzemamo za pogodbeno urejanje odnosov 
med družbo, financerji in koristniki na eni strani ter izvajalci, to je kulturnimi 
institucijami na drugi strani, smo smatrali, da naj pogodba uredi vprašanje vi- 
šine, torej, zadostnosti sredstev na eni strani in obsega programa na drugi 
strani. Ce med omenjenimi institucijami lahko razumem tudi institucjo, v ka- 
teri delam — RTV ■— si lahko jutri postavim kot program tri radijske pro- 
grame in dva televizijska, ter zahtevam za to zadostna sredstva. Povsem je 
logično, da jih ne zmoremo. 

In prav zaradi možnosti najrazličnejše interpretacije pojma »zadostnih sred- 
stev« in »obsega programov« smo mislili, da je veliko ustrezneje za nas, da 
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formuliramo' stvar tako, kot smo predlagali. Prepričan sem, da tako formulirano 
spremembo lahko sprejmemo in da bo povsem ustrezala potrebam vseh kul- 
turnih ustanov in našim željam po razvoju teh ustanov. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Miloš Poljanšek. 

Miloš Poljanšek: Ker se v razpravi o nacionalnih, osrednjih ali re- 
publiških ustanovah vsiljuje neka nejasnost, mi dovolite, da to zadevo nekoliko 
pojasnim, ker gre v resnici za dvoje vrste kulturnih dejavnosti v tem smislu, 
da so morda nacionalne pomembnejše od ostalih. 

Določeno dejavnost zavestno financiramo z željo, da prezentira najvišje 
dosežke na posameznih področjih kulturnega dela, npr. Slovensko filharmonijo 
kot osrednjo glasbeno institucijo, SNG v Ljubljani kot najvišjo, po svoji umet- 
niški potenci, programirano gledališko kulturno hišo. Ne bi našteval ostalih, 
saj veste, da imamo še nekaj muzejev in galerije, ter še nekaj drugih prav tako 
pomembnih kulturnih institucij, ki jih načrtno financiramo, da bi dosegli dolo- 
čen nivo, primeren za kulturno nacijo, ki živi sredi Evrope. 

Hkrati pa se pojavlja tudi določena dejavnost, ki zaradi svoje vrednosti, 
lahko pa tudi zaradi ambicij posameznikov ali celotne kreativne moči kolektiva 
presega okvire, ki jih omogoča ustanovitelj. V takšnih primerih sem prepričan, 
da bi morali to vrednost, ki nekako presega teritorialno družbeno-politično mejo 
oziroma programski pogodbeni okvir, v prihodnje, bolj kot doslej, financirati 
iz republiških virov. V takšno kategorijo pa lahko pride sleherna kulturna 
institucija na Slovenskem; vsaka ima polno možnost in polno pravico. 

Težko pa je danes na silo poimenovati nekatere kulturne institucije za na- 
cionalno bolj ali manj pomembne zato, ker jih za enkrat nismo vključili v pro- 
gram republiškega proračuna oziroma financirali s strani republike. Vemo, da 
tudi veliko večje nacije, kot je slovenska, financirajo po eno samo gledališče, 
eno samo moderno galerijo, eno samo lutkovno gledališče, da ne naštevam dru- 
gih institucij. Le redka, tudi številčno večja nacija si lahko privošči dvoje, troje 
institucij iste panoge na področju kulture. 

Predsednik Ivo Tavčar: Tovariš Cvetko, ali vztrajaš pri svojem pred- 
logu? (Da.) Glede na to, dajem dopolnilni predlog poslanca Cirila Cvetka na 
glasovanje. 

Kdor je za njegov predlog, naj prosim, dvigne roko! (4 poslanci dvignejo 
roko.) Kdo je proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? (Dva 
poslanca dvigneta roko.) 

Ugotavljam, da je predlog poslanca Cvetka zavrnjen. Prehajamo na obrav- 
navo amandmaja poslanca Janeza Langerholca. O predlogu stalnega odbora bo- 
mo sklepali ob sprejemanju mnenja k predlogu proračuna. 

Za besedo je prosil poslanec Janez Langerholc. 

Janez Langerholc: Tovariši poslanci, dopoldne sem se zavzemal 
za to, da bi občine dobile dotacije za gradnjo osnovnih šol. Kot smo doslej 
slišali iz obrazložitve, to ni mogoče. V morda nekoliko manjši meri pa sem se 
zavzemal za to, da bi podaljšali odplačilni rok posojil, ker smatram, da formu- 
lacija 3. odstavka 4. člena ni primerna. 

Zato predlagam, naj bi se 3. odstavek v 4. členu predloga zakona o pro- 
računu SR Slovenije glasil takole: 



310 Prosvetno-kulturni zbor 

»Krediti po prejšnjem odstavku se dajo občinam po obrestni stopnji 2 °/o 
za dobo najmanj 15 let.« 

Ce to v družbenem planu lahko zapišemo za področje energetike, brez 
dvoma lahko isto zapišemo tudi za odplačevanje kreditov, ki jih jemlje občina 
za gradnjo osnovnih šol, ker vemo, kako težka je situacija na tem področju. 

Predsednik Ivo Tavčar: Glede na ta predlog opozarjam, da gre zdaj 
za razpravo v zvezi z družbenim planom in ne za razpravo o proračunu, pa 
čeprav se ista problematika ponovi tudi pri proračunu. Zato je treba tudi pri 
družbenem planu spremeniti ustrezno besedilo. 

Poslanec Langerholc predlaga, naj se odplačilni rok podaljša tako, da ne 
more biti manjši kot 15 let. Zato je treba na strani 24 v zadnji vrsti drugega 
odstavka besedo »daljši« nadomestiti z besedo »krajši«. 

Predstavnik odbora je k temu že povedal mnenje in ker poslanec Langer- 
holc vztraja pri svojem predlogu, dajem predlog na glasovanje. Kdor je za 
njegov predlog, naj prosim, dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. 

Ugotavljam, da je spreminjevalni predlog sprejet in ga bomo vključili 
v mnenje zbora k predlogu proračuna. Prosim poročevalca odbora, poslanca 
Ivana Bertonclja, da v celoti prebere mnenje k predlogu družbenega plana za 
leto 1965. 

(Poročevalec odbora za pro-učevanje zakonskih in drugih predlogov, po- 
slanec Ivan Bertoncelj , prebere predlog sklepa o mnenju Prosvetno- 
kulturnega zbora k predlogu družbenega plana za leto 1965. — Glej priloge. 
Ob koncu čitanja predloga sklepa doda:) 

Ivan Bertoncelj: Na strani 24 se v 2. odstavku v zadnji vrsti na- 
mesto besede »daljši« vstavi beseda »krajši«. 

Predsednik Ivo Tavčar: Zadnja sprememba, v resnici povedano, ne 
koristi šolam, ampak občinam; smoter teh sredstev je, da z njimi pridobijo 
čimveč sredstev od občin. Seveda naj se po možnosti čimprej vrnejo in dajo 
nazaj v šolstvo. Zato menim, da smo bolj pod vtisom občinskih razpoloženj kot 
pa zagovorniki šolskih koristi. 

Ima še kdo kakšne dodatne predloge? (Ne javi se nihče.) Če ne, dajem 
predlog mnenja, ki ga je prebral poslanec Bertoncelj, na glasovanje. Kdor je 
zanj, naj prosim, dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci dvignejo roko.) 

Prehajamo na razpravo in sklepanje o predlogu mnenja k predlogu pro- 
računa. Besedo ima poročevalec stalnega odbora, poslanec Ivan Bertoncelj. 

Ivan Bertoncelj: Najprej posredujem stališče odbora k amand- 
majem poslancev Langerholca in Trohe, ker sta predlagala spremembo k 4. 
členu zakonskega predloga. 

Spremembe, ki sta jih predlagala poslanca, niso sprejemljive, ker niso v 
skladu s poslovanjem bank; zato jih je odbor zavrnil. Bil je mnenja, da vsota 
2 milijard dinarjev še zdaleč ne bo zadostovala za kritje vseh potreb in zato 
noben predlog, ki ga bo republiški sekretar za šolstvo izdelal, gotovo ne bo 
mogel uresničiti vsega tistega, kar glede investicij v osnovno šolstvo potre- 
bujemo. 
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Predsednik Ivo Tavčar: O amandmaju poslanca Langerholca smo že 
glasovali. Gre torej še za predlog poslanca Trohe, ki predlaga, naj se v 4. členu 
krediti spremene v dotacije, če sem ga prav razumel. Sredstva naj se dajejo brez 
povračila, daje pa naj jih Republiški sekretariat za šolstvo. 

Prosim, besedo ima poslanec Veljko Troha. 

Veljko Troha: Moj predlog je bil, naj Splošna gospodarska banka 
SRS daje kredite občinam iz sredstev, o katerih govori 4. člen zakonskega pred- 
loga, in sicer brez udeležbe. 

Predsednik Ivo Tavčar: Tovariš Troha, v praksi to pomeni, da bi šolo 
lahko gradili samo s posojilom, brez kakršnihkoli sredstev koga drugega. Ven- 
dar mislim da bo v. vsakem primeru potrebna udeležba, razen če mislite v 
celoti graditi šolo samo iz republiških sredstev. Prosim! 

Veljko Troha: Cese sedaj pojavi močnejša občina z večjimi sredstvi 
pri banki, bo kredit dobila ta občina in ne revnejša, ki tolikšnih sredstev nima. 
Tako npr. novomeška občina ne bo dobila kredita, čeprav se ji 5 šol ruši. To 
sem mislil, ko sem predlagal spremembo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Potem je predlog nenavadno formuliran, ker 
ne pove tega, kar želiš. Prosim, poslanec France Štiglic. 

France Stiglic: Zaradi jasnosti predloga, ki ga je predlagal poslanec 
Troha, mislim, da je treba verjetno spregovoriti o tem, ali je udeležba lahko 
kriterij za odobritev kredita. Zaradi močne konkurence bi bil najbrž potreben 
še nek kriterij razen potrebe oziroma prioritete. Če bi to vključili v mnenje 
našega zbora, bi bil verjetno poslanec Veljko Troha zadovoljen. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, besedo ima predstavnik stalnega od- 
bora, poslanec Ivan Bertoncelj. 

Ivan Bertoncelj: Odbor bi sprejel predlog poslanca Trohe z modi- 
fikacijo, »da banka pri odobravanju kreditov zahteva mnenje Republiškega 
sekretariata za šolstvo.« 

Predsednik Ivo Tavčar: K temu bi pripomnil, da je to predvideno 
že v predpisih in pravilih bank. Prosim, tovariš, Troha, se zadovoljiš s tem 
predlogom odbora, da rečemo: »Banka pri obravnavanju kreditov zahteva mne- 
nje Republiškega sekretariata za šolstvo.« 

Veljko Troha: To sem v svojem predlogu že navedel. 

Predsednik Ivo Tavčar: Odbor, kot kaže, sprejema tvoj predlog samo 
v takem smislu. Ce vztrajaš pri svojem predlogu, dajem tvoj predlog na gla- 
sovanje. 

Veljko Troha: Vztrajam. 

Predsednik Ivo Tavčar: Dajem spreminjevalni predlog poslanca Trohe, 
ki se glasi: »Iz teh sredstev daje Splošna gospodarska banka SRS kredite ob- 
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činam, ki dobijo dopolnilna sredstva po 1. členu zakona o določitvi dopolnilnih 
sredstev občinam in zagotovitvi finančnih sredstev okrajem, ki jih predlaga 
Republiški sekretariat za šolstvo SRS.« na glasovanje. 

Kdor je zanj, naj prosim, dvigne roko. (Dva poslanca dvigneta roko.) Kdo 
je proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? (7 poslanev dvigne 
roko.) S tem je spreminjevalni predlog poslanca Trohe zavrnjen. 

Na glasovanje dajem še dopolnilni predlog stalnega odbora. 
»Banka pri odobravanju kreditov zahteva mnenje Republiškega sekretariata 

za šolstvo,« Kdor je zanj, naj dvigne roko! (Večina poslancev dvigne roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci dvignejo roko-.) 

S tem je predlog sprejet in prosim, da se vključi v mnenje zbora k pred- 
logu proračuna. Prosim poročevalca odbora, da prečita predlog sklepa o mne- 
nju h predlogu proračuna. 

Ivan Bertoncelj : Na podlagi 160. člena in v zvezi s 129. členom 
ustave SR Slovenije je Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije na 
seji dne 16. februarja 1965 obravnaval predlog proračuna SR Slovenije (repu- 
bliškega proračuna) za leto 1965 in sprejel sklep o mnenju Prosvetno-kulturnega 
zbora k predlogu proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1965. 

Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije ugotavlja povečanje sred- 
stev republiškega proračuna za ustanove, organizacije in sklade s področja kul- 
ture, prosvete, znanosti in telesne kulture, vendar je mnenja, da s tem še ne 
rešujemo zadovoljivo številnih perečih vprašanj. 

Nov način financiranja družbeno-političnih skupnosti ustvarja v prehodnem 
obdobju na nekaterih področjih glede prosvete in kulture zelo težak položaj. 
Po drugi strani pa notranja razporeditev dohodkov proračuna posameznih re- 
publiških sekretariatov ne zagotavlja v celoti obsega dejavnosti in pogojev 
poslovanja nekaterih šolskih in drugih kulturno-iprosvetnih ustanov. Med dru- 
gim ni zadovoljivo urejeno vprašanje eksperimentalnega in dopisnega šolstva 
in zopet odložena ureditev filmskega arhiva, ki propada. 

Kljub bistveno večjim prispevkom iz republiškega proračuna večina repu- 
bliških skladov za razvoj in pospeševanje dejavnosti s področja prosvete in 
kulture v letu 1965 ne bo ustvarila dovolj sredstev za nemoteno delo. S tem v 
zvezi opozarja zbor na kritično stanje sklada SR Slovenije za pospeševanje 
založništva, ki je letos ostal zaradi retroaktivnih zveznih predpisov praktično 
brez sredstev. Tudi sklad za šolstvo SR Slovenije, ki ima letos več sredstev, bo 
lahko upoštevajoč merila, ki jih je izdelal njegov upravni odbor za financiranje 
osnovne dejavnosti, lahko izpolnil le tiste obveznosti, ki izhajajo iz že sklenjenih 
pogodb. Odprto ostane vprašanje gradnje Pedagoške akademije in stolpnic za 
študente ter gradnja Strojne fakultete, kjer gospodarske organizacije še niso 
zagotovile predvidene udeležbe. 

Glede sklada za pospeševanje kulturnih dejavnosti SR Slovenije je zbor 
mnenja, da je treba sredstva, ki so vanj dotekala iz pred nedavnim ukinjenih 
virov, nadomestiti z enako vsoto iz republiškega proračuna. 

V zvezi z navedenim se odbor zavzema za odločnejše uvajanje načel do- 
hodka, ki jih že vsebuje zvezni zakon o ustanovah, na vsa področja dela druž- 
benih služb in sodi, da je to eden izmed načinov za enakopravnejše vrednotenje 
njihovega dela ter za ustrezen razvoj kulture, prosvete ter znanosti. 

Zbor tudi ugotavlja, da bo predvideno povečanje osebnih dohodkov delav- 
cev v osrednjih republiških kulturnih ustanovah v primerjavi z lanskoletnim 
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povprečjem zagotovilo le osebne dohodke, ki so bili doseženi ob koncu lan- 
skega leta. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim za razpravo? Besedo ima Franc Ško- 
berne, predsednik upravnega odbora sklada SRS za pospeševanje založništva. 

Franc Škoberne: V predlogu mnenja je rečeno, da je upravni odbor 
sklada ostal brez sredstev. Če sem dopoldne dal tako pojasnilo, ga moram zani- 
kati. Ne gre za to, da bo ostal sklad brez sredstev; hotel sem povedati naslednje: 

Od lanskoletnih sredstev, ki so na tekočem računu, so praktično vsa anga- 
žirana za obveznosti iz lanskega leta. To se pravi, da bi v letu 1965 ostala uprav- 
nemu odboru le sredstva, dodeljena s proračunom v višini 465 milijonov dinar- 
jev. Od teh pa bi moral 150 milijonov vrniti po zveznem predpisu, ki je izšel ob 
koncu lanskega decembra, tako bi mu ostalo za podpiranje knjig, revij in za- 
ložniške ter časopisne dejavnosti italijanske in madžarske narodnosti le 315 mi- 
lijonov dinarjev. Za podpiranje revialnega tiska pa je upravni odbor sprejel 
že doslej prošenj za 390 milijonov dinarjev. To se pravi, če bi dali za revialni 
tisk, recimo 300 milijonov dinarjev, ker je lansko leto to področje dobilo pri- 
bližno 250 milijonov dinarjev, potem bi za vso ostalo dejavnost, to je, za pod- 
piranje knjig časopisne ter založniške dejavnosti italijanske in madžarske na- 
rodnosti, ostalo 50 oziroma 65 milijonov dinarjev. To pa praktično pomeni, da 
za to dejavnost ne bi bilo nobene podpore. 

Predsednik Ivo Tavčar: V zvezi z razpravo tovariša Škoberneta pred- 
lagam, da črtamo besede »praktično brez sredstev« in da ugotovimo le kritičen 
položaj sklada, ki je nastal zaradi retroaktivnih zveznih predpisov, ki ga zave- 
zujejo za 150 milijonov dinarjev. Natančno formulacijo besedila pa prepustimo 
sekretarju zbora. 

Ima še kdo kakšne pripombe k predlogu mnenja? Prosim, poslanec Ive 
Subic. 

Ive Subic: Svojo razpravo navezujem na to, da se namerava repu- 
blika odpovedati dohodkom od davkov od avtorskih pravic. 15 °/o davka od 
avtorskih pravic se je doslej zbiralo v skladu za pospeševanje kulturnih dejav- 
nosti in v skladu za socialno zavarovanje svobodnih umetnikov. Zavzemam 
se za to, da še nadalje ostane taka delitev teh sredstev, ki je bila doslej dolo- 
čena z zakonom. Sem za to, da se republika svojemu delu tega dohodka ne od- 
pove in se pridružujem mnenju poslanca Koviča, da bi bilo nesmotrno deliti že 
tako skromna sredstva za pospeševanje kulturnih dejavnosti. Teritorij Slove- 
nije pa tudi ni tako velik, da bi upravni odbor sklada za pospeševanje kultur- 
nih dejavnosti ne videl posebnih kulturnih potreb občin in jih pomagal finan- 
cirati, kot jih je doslej. 

Podpiram mnenje Društva slovenskih likovnih umetnikov, da gre del davka 
od avtorskih pravic še nadalje v sklad za socialno zavarovanje svobodnih umet- 
nikov. Ce bi morali svobodni umetniki posebej plačevati socialno zavarovanje, 
bi pri zelo nerednih dohodkih prišli v težak položaj, tako da v raznih obdobjih 
ne bi mogli plačati prispevka za socialno zavarovanje. 

Ce pa se republika vseeno odpove tem dohodkom in se bodo ti v bodoče 
zbirali pri občinah, sem zato, da občina del sredstev iz tega dohodka, ki je bil 
doslej namenjen socialnemu zavarovanju svobodnih umetnikov, odvaja v sklad 
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za socialno zavarovanje svobodnih umetnikov. Nad drugim delom teh sredstev, 
ki naj bi ostali občini, pa naj bdijo občinski sveti za prosveto in kulturo, da 
se bodo ta sredstva resnično in smotrno uporabljala za kulturne potrebe občin. 

Predlagam, da se predlog mnenja zbora k predlogu proračuna dopolni s tem, 
naj se republika ne odpove delu dohodka od davka od avtorskih pravic, ker 
zbor meni, da je že tako majhna sredstva, ki so namenjena pospeševanju kul- 
turnih dejavnosti, nesmotrno cepiti, ker to le hromi načrtno razvijanje raznih 
kulturnih panog. 

Predsednik Ivo Tavčar: Iz razprave poslanca Šubica o skladu za po- 
speševanje kulturnih dejavnosti, povzemam predlog, naj bi v mnenju k pred- 
logu proračuna, opozorili tudi na nerešeno vprašanje socialnega zavarovanja 
svobodnih umetnikov. Se poslanec Šubic strinja s tem? (Da.) 

Dajem predlog mnenja hkrati z dopolnitvami glede sklada za pospeševanje 
založništva in glede socialnega zavarovanja svobodnih umetnikov na glasovanje. 
Kdor je zanj, naj prosim, dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je mnenje k predlogu proračuna soglasno sprejeto. Ker je 
s tem dnevni red 17. seje izčrpan, zaključujem 17. sejo zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 18.05.) 
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12. seja 

(12. februarja 1965) 

Predsedovala: Dr. Ruža Segedin, predsednik 
Socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 12. sejo Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Za današnjo sejo zbora so svojo odsotnost opravičili poslanci: dr. Adolf 
Drolc, Maks Klemenčič in Franc Bradač. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Seji prisostvujejo predstavniki Izvršnega sveta in sicer: Majda Gaspari, 
član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Stane Belih, republiški sekretar 
za zdravstvo, Boris Lipužič, republiški sekretar za šolstvo, dr. Pavle Rozman, 
republiški sekretar za proračun in občo upravo ter Jože Zakonjšek, direktor 
Zavoda SR Slovenije za gospodarsko planiranje. 

Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 11. seje Socialno-zdravstvenega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. razprava o razširitvi kapacitet strokovnih šol na področju zdravstva 

in o njihovem financiranju; 
4. obravnava predloga družbenega plana SR Slovenije za leto 1965; 
5. obravnava predloga zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1965; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti za- 

kona o skladu za preprečevanje in zatiranje otroške paralize; 
7. razprava in sklepanje o predlogu programa dela zbora za prvo pol- 

letje 1965. leta. 
Se zbor strinja s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) 

Ima kdo morda kak dopolnilni predlog? (Ne.) Če ne, smatram, da je dnevni 
red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 11. seje Socialno-zdravstvenega zbora. Osnutek zapisnika ste prejeli. Ima 
morda kdo kakšne pripombe k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ce ne, smatram, 
da je zapisnik sprejet in ga bom podpisala. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda , na poslanska vprašanja. 
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Prejeli ste vprašanje poslanca Andreja Aranjoša, ki je bilo poslano Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije. Na to vprašanje bo odgovoril predstavnik 
Izvršnega sveta, Stane Selib, ki bo dal tudi dopolnilni odgovor na že obravna- 
vano vprašanje poslanke Jožice Suhadolnik. — Prosim. 

Stane Selih: Na vprašanje poslanca Andreja Aranjoša sporočamo 
naslednje: 

Republiški zavod za socialno zavarovanje planira vsako leto določeno koli- 
čino zlata za zobno-protetična dela zavarovancev. Razdelilnik za razdelitev zlata 
naredi Zvezni sekretariat za finance v okviru odobrene kvote. Ta kvota pa 
vsako leto — kot običajno — ne zadovoljuje vseh potreb zobozdravstvene služ- 
be. Republiški zavod za socialno zavarovanje opozarja vsako leto na premajhne 
količine dodeljenega zlata. Republiški zavod za socialno zavarovanje razdeli 
dodeljeno kvoto na komunalne zavode za socialno zavarovanje glede na število 
zavarovanih oseb, ti pa na zobne ambulante. Zobne ambulante se stalno prito- 
žujejo, da dobe premalo zlata. Lani se je celo dogodilo, da je zmanjkalo pol- 
žlahtne kovine auropala in da je moral dati spričo tega Republiški zavod 
za socialno zavarovanje skoraj polovico dodeljenega zlata na razpolago za pre- 
delavo v auropal. 

Zobna ambulanta dodeljuje zlato pacientom po svoji strokovni oceni, upo- 
števajoč dejstvo, če ima pacient že zlata protetična nadomestila in upoštevajoč 
količino zlata, s katero ambulanta razpolaga. Zavarovanci imajo pravico do pol- 
žlahtnih kovin, kot so auropal in paledo, ne pa tudi do zlata. Do zlata imajo 
pravico le takrat, če je ta na razpolago, seveda z doplačilom razlike med ceno 
auropala in zlata. 

Res je, da so glede tega precejšnje težave zato, ker je odobrena oziroma 
razpoložljiva kvota premajhna za potrebe zobozdravstvene službe. Pričakujemo 
sicer, da se bo to stanje izboljšalo, vendar je stanje zaenkrat precej težko. 

V zvezi z vprašanjem, na katerega sem odgovarjal že na enem izmed prejš- 
njih zasedanj, bi želel dopolniti še tole: 

Na vprašanje, zakaj ni posameznim zdravstvenim zavodom dovoljeno, da bi 
si za določene kritične primere nabavili devizna sredstva od izvoznih podjetij, 
ki imajo takšna sredstva, moram reči, da ni mogoče, da bi gospodarske organi- 
zacije komu odstopile devizna sredstva — kot navajate — marveč je po veljav- 
nih predpisih prenos deviznih sredstev iz retencijske kvote mogoče le na ko- 
operante. Iz tega izhaja tudi odgovor na prvi del vprašanja, zakaj ni mogoče, 
da bi dobili zdravstveni zavodi od podjetij v posameznih kritičnih primerih 
devizna sredstva. Podjetja lahko devizna sredstva, ki jim ostanejo iz reten- 
cijske kvote, prodajajo le bankam. Ni pričakovati, da bi ta sedaj veljavni 
predpis bil spremenjen, saj daje družbena skupnost devizna sredstva, ki jih rabi 
zdravstvena služba, oziroma ki jih lahko izloči v okviru naših možnosti, preko 
sklada blagovnih in neblagovnih deviz. Menim, da se bo zdaj stanje izboljšalo 
glede na to, da smo prej dobili odobreno devizno kvoto s tem, da je potem re- 
publika razdeljevala devizna sredstva, dobljena iz zveznega fonda. Običajno 
so bile zahteve vedno večje in se je lani zgodilo, da nismo mogli kljub odobreni 
kvoti dejansko realizirati precej stvari. O tem vprašanju sta razpravljala tudi 
Zvezni izvršni svet in Zvezna skupščina. Sedaj je sprejeto takšno stališče, da se 
bo že v Narodni banki ločila kvota, in sicer tista, ki je namenjena za potrebe 
zobozdravstvene službe, in tista, ki je namenjena za druge naloge. Če bo to iz- 
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vedeno, pričakujemo boljšo situacijo glede deviznih sredstev za nabavo zdravil 
kot tudi manjših nadomestnih delov in aparatur. 

Reči moram še to, da proučujemo možnost, da bi imeli tudi zdravstveni 
zavodi pravico do retencijske kvote glede na to, da nekateri zdravstveni zavodi 
predvsem nekatere bolnišnice, ustvarjajo s svojimi storitvami tudi določena 
devizna sredstva. Seveda ni to republiška pristojnost, marveč so za to pristojni 
zvezni predpisi. Tak predlog smo že poslali v Beograd, vendair nanj še nismo 
dobili odgovora. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Se poslanec Andrej Aranjoš zado- 
voljuje z odgovorom? 

Andrej Aranjoš: V zadnjem času je čutiti tudi pri rafineriji zlatih 
kovin v Ljubljani, to je pri »Aurodentu« veliko pomanjkanje zlata in ne vedo. 
kdaj bodo lahko izpolnili obljube do podjetij, ki razdeljujejo zobarski material, 
to je do »Dentala«. Podjetje »Aurodent«, ki izdeluje auropal, ima premajhne 
količine zlata, odtod motnje v izdelavi tega materiala. Na drugi strani pa vidi- 
mo, da daje socialno zavarovanje zobnim ambulantam zelo majhne količine 
zlata. Tako je lani odpadlo na eno zobno ordinacijo' samo 40 gramov zlata, kar 
je smešno malo-. Zato bi bilo morda bolje, da bi se dalo to zlato, ki se dode- 
ljuje zobnim ambulantam, prvenstveno za izdelovanje auropala namesto, da 
bi še te majhne količine zlata drobili. 

Drugo vprašanje je cena. En gram zobnega zlata uradno stane 1070 dinarjev. 
Vemo, da prihajajo v našo državo — žal •— velike količine zlata preko raznih 
prekupčevalcev, ki to zlato prodajajo tudi nad 2000 dinarjev za gram. V Italiji, 
kjer se to zlato nabavlja, stane en gram približno 800 lir ali pa še manj. Čeprav 
vedo za te prekupčevalce tudi državni organi, jih ne preganjajo kljub temu, 
da si ustvarjajo zelo lahke zaslužke na račun pacientov. Vprašal bi, če se pred- 
videva možnost, da bi to zlato uvažali na legalen način, s čimer bi onemogočili 
prekupčevalce, ki si zdaj ustvarjajo lahek zaslužek na tak nedovoljen način? 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Tovariš poslanec je postavil konkretno 
vprašanje. Ali lahko predstavnik Izvršnega sveta odgovori, ali so možnosti, da 
bi lahko pacienti tudi neposredno kupovali zlato iz uvoza? 

Stane Selih: Glede prvega dela vprašanja sprejemam sugestijo in jo 
bomo proučili. Zdi se mi, da je to pameten predlog, posebno zdaj, ko je takšno 
pomanjkanje zlata, čeprav čestokrat pacienti s takšno rešitvijo niso zadovoljni. 
Glede vprašanja, ki zadeva uvoz zlata, pa danes ne bi mogel odgovoriti. To je 
namreč vprašanje deviznih sredstev, bomo pa skušali v Beogradu ponovno pri- 
kazati težko situacijo pri razdeljevanju zlata za protetiko — v Sloveniji. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Se tovarišica Suhadolnikova zadovo- 
ljuje z odgovorom? (Da.) 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, in sicer na razpravo o 
razširitvi kapacitet strokovnih šol na področju zdravstva in o njihovem finan- 
ciranju. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli poročilo Republiškega 
sekretariata za šolstvo o stanju zdravstvenih šol in poročilo odbora za prouče- 
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vanje zakonskih in drugih predlogov SZZ k informaciji o stanju zdravstve- 
nih šol. 

Predlagam, da poročila ne čitamo. Zeli morda poročevalec odbora dati še 
ustno obrazložitev? (Ne javi se nihče.) Ce ne, pričenjam razpravo o informaciji 
in poročilu odbora. 

Uvodoma bi rada omenila, naj bi poslanci v razpravi povedali svoje mnenje 
tudi o predlogih, ki jih je dal odbor in ki jih vsebuje poročilo. Predvsem naj 
bi se opredelili glede tistega predloga odbora, ki vsebuje oceno in zahtevo, naj 
bi Republiški sekretariat ža zdravstvo še dopolnil sedanjo informacijo in jo po- 
novno predložil Socialno-zdravstvenemu zboru v nadaljnjo obravnavo. 

Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če ne želi nihče razpravljati, 
potem dajem predlog odbora, ki ga vsebuje poročilo, na glasovanje. Se poslanci 
strinjajo s predlogom, da se dopolnjeno poročilo ponovno predloži našemu 
zboru? Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal (Nihče.) 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na razpravo o pred- 
logu družbenega plana Socialistične republike Slovenije za leto 1965. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli predlog družbenega plana 
Socialistične republike Slovenije za leto 1965, z datumom 19. 1. 1965. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije je dne 9. 2. 1965 predložil Skupščini prečiščeno besedilo 
predloga družbenega plana, ki delno upošteva mnoge amandmaje, ki so jih dali 
k predlogu družbenega plana razni skupščinski odbori. Prečiščeno besedilo 
predloga družbenega plana ste danes prejeli skupaj s predlogom sklepa o 
mnenju Socialno-zdravstvenega zbora k predlogu družbenega plana Socialistične 
republike Slovenije za leto 1965. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta za ekspoze o predlogu družbenega 
plana SR Slovenije za leto 1965. 

Jože Zakonjšek: Tovarišice in tovariši poslanci! V uvodni besedi ne 
bi želel do podrobnosti pojasnjevati družbeni plan, ker menim, da bo razprava 
odprla vrsto specifičnih problemov razvoja na področju, ki prvenstveno zani- 
mata ta zbor. Zato bi lahko še v razpravi obrazložili posamezna stališča 
in postavke družbenega plana in pojasnili vprašanja, ki bodo izhajala iz raz- 
prave. Vendar bi želel dati nek splošen oris politike družbenega razvoja v na- 
slednjem letu, kot jo predvideva družbeni plan s tem, da bi lahko razprava 
upoštevala tudi splošne momente in oceno razvoja ter politiko kot jo predvideva 
družbeni plan za naslednje leto. Predvsem bi želel najprej poudariti, da je 
družbeni plan grajen in da izhaja iz ocene in analize gibanj in problemov minu- 
lega leta, upoštevajoč sklepe političnih in družbenih forumov ter Skupščine 
SR Slovenije glede smeri in ciljev razvoja v naslednjem letu in v prihodnjem 
obdobju. Ta plan izhaja, kot sem že omenil, iz dosežene ravni razvoja in iz 
problemov, ki jih prinaša dosežena raven razvoja materialne osnove družbenih 
služb ter seveda tudi upošteva težnje in probleme, ki so bili prisotni v minulem 
letu. 

Ce hočemo nekoliko opredeliti probleme minulega leta, potem menimo, da 
smo dosegli precejšen napredek v razvoju proizvajalnih sil. Celoten družbeni 
proizvod je namreč porastel za 14 °/o in povečala se je tudi produktivnost dela 
za približno 8,5 °/o, kljub zelo intenzivnemu obsegu zaposlovanja, ki je presegalo 
dinamiko zaposlovanja iz minulih let. Zaposlovanje je bilo v vsem povojnem 
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obdobju največje, ob dejstvu, da je bilo v številu nezaposlenih nad 70 "/o ne- 
kvalificiranih. Dalje smo dosegli relativno ugoden porast izvoza, vendarle ob 
pogojih zelo povečanega uvoza, kar je prispevalo tako v Sloveniji kot v Jugosla- 
viji k občutnemu poslabšanju plačilne bilance. Še bolj dinamične kot vse oblike 
proizvodnje, so bile vse oblike potrošnje. Zlasti živahno dinamiko je izkazovala 
v minulem letu investicijska potrošnja. Ta je v prvih mesecih in vse do pol- 
letja presegala za skoraj 50% raven prejšnjega leta. Zato so tudi bili potrebni 
ustrezni ukrepi za omejevanje predimenzionirane investicijske potrošnje. Prav 
tako neugodna je bila tudi struktura vlaganj; večji del investicij se je usmerjal 
na gospodarska področja, relativno manjši del, kot je predvideval družbeni 
plan pa na negospodarska področja. Ukrepi, ki so bili sprejeti za umiritev inve- 
sticijske potrošnje v zveznem merilu in napori republike za preusmeritev dela 
sredstev na področju, ki so zastajala v razvoju, so< imeli za posledico, da se je 
predvsem umirila investicijska potrošnja in da je dosegla indeks 22 v odnosu 
na prejšnje leto-. To pomeni, če upoštevamo indeks cen, da bi bila približno na 
ravni, ki jo je predvideval družbeni plan. Tudi struktura se je, glede na zelo 
neugodne razmere v sredini leta, izboljšala. Tako imamo v celotnem porastu 
investicij 20% porast na področju gospodarstva in 27 % porast na področju 
negospodarstva. Takšna gibanja so privedla do tega, da se je v celotni razdelitvi 
družbenega proizvoda nekoliko zboljšala udeležba splošne potrošnje, p*redvsem 
na račun investicijske potrošnje. Prav tako so bili doseženi pomembni uspehi 
v naraščanju osebne potrošnje, saj je nominalno porasla osebna potrošnja za 
približno 40l°/». Vendar so bili porast osebne potrošnje in pozitivni učinki te 
rasti reducirani z zelo dinamičnim porastom in naraščanjem cen artiklom osebne 
potrošnje. Indeks življenjskih stroškov je izkazoval zelo dinamičen porast tako, 
da je raven porasta osebne potrošnje, kljub temu, da je precejšnja, še znatno 
pod nivojem nominalnih gibanj. Takšni odnosi med nominalnim in realnim 
porastom osebne potrošnje so predvsem prizadeli nekatere kategorije prebival- 
stva. Prizadeli so predvsem skupine prebivalstva s fiksnimi osebnimi dohodki 
in na splošno tiste skupine, katerih osebni dohodki so bili pod povprečjem. 
Glede na dejstvo, da so se najhitreje gibale cene življenjskim artiklom in da 
pri teh skupinah predstavlja hkrati največji odstotek sredstev, ki jih namenjajo 
iz osebnih prejemkov za potrošnjo. 

Takšna gibanja in takšni odnosi v proizvodnji in potrošnji so narekovali 
tudi izhodišča družbenega plana za leto 1965. Osnovni nalogi v družbenem planu 
SRS za leto 1965 sta predvsem nadaljnja izgradnja sistema v smislu že spre- 
jete resolucije Zvezne skupščine in v smislu sklepov osmega kongresa ZKJ 
ter odločna usmeritev na stabilizacijo odnosov. Skratka, na vzpostavljanju sta- 
bilnejših odnosov med proizvodnjo in potrošnjo ob zelo zahtevni nalogi, da se 
v naslednjem letu postopoma zmanjšuje primanjkljaj v plačilni bilanci in da 
se med izvozom in uvozom dosegajo znatno ugodnejša razmerja kot v minulem 
letu. Takšna usmeritev ekonomske politike v naslednjem letu narekuje seveda 
tudi konkretno politiko proizvodnje in potrošnje v letu 1965. 

Karakteristično za politiko razvoja v naslednjem letu, kot jo predvideva 
družbeni plan je, da naj bi se v skladu s sprejetimi stališči razvijala osebna 
potrošnja nekoliko hitreje kot proizvodnja. To pomeni, da naj bi v naslednjem 
letu nadaljevali s politiko preusmeritve večjega dela družbenega proizvoda na 
osebno potrošnjo. Predvideno je, da naj bi se osebni dohodki zaposlenih gibali 
približno za 1 '°/o iznad rasti produktivnosti dela. Ob realizaciji takšne politike bi 
zagotovili, da bi se ponovno povečala osebna potrošnja v celotnem družbenem 
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proizvodu. Takšna politika je v skladu s stališči družbenih in političnih forumov, 
prav tako je tudi konkretno uveljavljena v zveznem družbenem planu. 

Naslednja karakteristika predloga družbenega plana SRS je v odločni za- 
htevi, da se obseg investicij v naslednjem letu ne poveča nad nivojem, ki smo 
ga dosegli v minulem letu, oziroma da se zadrži še celo obseg investicij pod 
ravnijo, ki je bila dosežena 1964. leta. 

Predvideva se, da bi bilo glede na ocenjena sredstva in na ukrepe, ki so 
v veljavi, možno doseči v naši republiki približno za 1 do 2®/» nižje realno inve- 
sticijsko potrošnjo. V primerjavi z zveznim družbenim planom, ki predvideva, 
da bi se realna investicijska potrošnja gibala za 3 do 4 poene pod lanskoletno 
ravnijo, izkazuje predlog družbenega plana SRS orientacijo k relativno nekoliko 
višji investicijski potrošnji. Takšna orientacija izhaja predvsem iz specifičnih 
pogojev in razmer v naši republiki. V celotni strukturi investicijskih potrošenj 
predvidevamo, da bi se vlaganja v gospodarski sferi zmanjšala za 7 do 8 %>, to 
se pravi, da bi se reducirala močneje kot predvideva zvezni družbeni plan in 
da bi vlaganja na področju negospodarstva, se pravi za stanovanjsko-komunalne 
namene in za področje družbenih služb, porasla za približno 10 i0/o>. 

Skratka, družbeni plan posebej poudarja hitrejši razvoj družbenih služb in 
predvsem tistih dejavnosti v družbenih službah, ki v dosedanjem razvoju očitno 
zaostajajo za potrebami. V interesu celotnega razvoja in še posebej v interesu 
skladnega in intenzivnega razvoja gospodarstva je, da je treba te dejavnosti 
razvijati še posebej intenzivno. 

V tem letu — kot že rečeno — se posebno poudarja hitrejši razvoj šolstva, 
zdravstvenega in socialnega varstva ter kulturne dejavnosti. 

Družbeni plan je za zagotovitev takšne preusmeritve uporabil vsa sredstva, 
s katerimi razpolaga in tudi tista, ki mu omogočajo zagotovitev takšne usme- 
ritve. Takšna usmeritev prihaja jasno do izraza v sredstvih, ki so za te dejav- 
nosti namenjena v proračunu. Dalje se na področju negospodarstva usmerja 
tudi del predlaganega 15 %> obveznega posojila; skratka, z usmerjanjem dela 
sredstev naj bi dosegli preorientacijo investicij v gospodarstvu na področju 
družbenih služb. 

Lahko ugotovimo1, in tudi analize kažejo, da prispeva k povečanju vlaganih 
sredstev na področju družbenih služb samo republika približno 60 %. To pomeni, 
da bi morali, kolikor želimo zagotoviti predvideno strukturo, povečati tudi vsi 
drugi nosilci sredstev družbenega premoženja, se pravi občine in delovne orga- 
nizacije, vlaganja v te namene v odnosu na. minulo leto za približno' 15 °/o. Glede 
na predvideno povečanje proračunov in na obseg sredstev, s katerimi v tem letu 
razpolaga delovna organizacija, menimo, da je takšna orientacija možna in tudi 
realna. 

Posebej poudarja predlog družbenega plana razvoj osnovnega šolstva, saj 
se mu menjaje posebna sredstva v znesku 2 milijard. Ta sredstva naj bi služila 
kot mobilizacijska sredstva za izgradnjo osnovnošolskega prostora v tistih 
občinah, ki so manj razvite in zato dobivajo občine dopolnilna sredstva za pokri- 
vanje svojih proračunov. Skratka, če povzamemo' zahtevo in usmeritev druž- 
benega plana k hitrejšemu razvoju tistih dejavnosti na področju družbenih 
služb, ki očitno zaostajajo za splošnim razvojem, potem lahko ugotavljamo, da 
je bil storjen v konkretni usmeritvi sredstev republike glede na njihov obseg 
in politiko stabilizacije, ki je eden izmed temeljnih ciljev tudi tega družbenega 
plana, največji napor. Družbeni plan seveda predvideva, da se bodo tudi drugi 
nosilci sredstev predvsem občine in delovne organizacije prav tako angažirale 
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za tiste dejavnosti, ki so neposredno v zvezi z njihovim gospodarjenjem. 
Skratka, ob uveljavitvi take vsesplošne politike so predvidevanja družbenega 
plana v tej smeri nedvomno realna. 

Poseben problem in naloga, ki jo določa družbeni plan, ta naloga izhaja 
pravzaprav iz že sprejete politike, ki je konkretizirana tudi v resoluciji Zvezne 
skupščine o nadaljnjih izpopolnitvah sistema, je izgradnja sistema in uveljavitev 
ekonomskih odnosov na vseh področjih. Pred gospodarstvom so zelo kompleksne 
naloge nadaljnje izgradnje sistema razširjene reprodukcije, spremembe in iz- 
popolnitev zunanjetrgovinskega režima, deviznega režima, nadaljnje spremembe 
odnosov v cenah s ciljem, da se vzpostavijo čimbolj ekonomski odnosi in 
pogoji za poslovanje gospodarskih organizacij. Problem razvoja sistema je ne- 
dvomno prav tako pereč tudi na področju dejavnosti družbenih služb, ki glede 
na sedanje oblike financiranja v tem pogledu nedvomno zaostajajo. Zakon o 
financiranju družbeno-političnih skupnosti, ki je bil sprejet v minulem letu, 
daje osnovo za takšen razvoj. Vsekakor je posebna naloga, ki jo družbeni plan 
tudi poudarja, zagotoviti v naslednjem letu predvsem pogoje in možnosti za 
prehod na takšne oblike financiranja na področju družbenih služb, ki bodo 
postavile delovne kolektive teh organizacij v enakopraven položaj z delovnimi 
organizacijami v gospodarstvu. Naloga je nedvomno zelo kompleksna in težavna 
ter zahteva temeljitih in vsestranskih analiz. Napredek, ki je bil že storjen 
na tem področju, predvsem na področju zdravstva, dovoljuje optimizem, da 
bodo predvidevanja družbenega plana v smislu nadaljnje izgradnje sistema 
financiranja na področju družbenih služb, tudi realizirana. 

Predsednik dr. Ruža Šege d in: Poročilo odbora za proučevanje za- 
konskih in drugih predlogov v zvezi s prvim predlogom družbenega plana ste 
prejeli in zato predlagam, da ga ne čitamo. Glede na predloženi predlog druž- 
benega plana v prečiščenem besedilu, ki ste ga danes prejeli, in tudi glede pred- 
loga sklepa, o mnenju našega zbora k predlogu družbenega plana Socialistične 
republike Slovenije za leto 1965 predlagam, da se razprava o novem prečiščenem 
predlogu odvija hkrati z razpravo o predlogu sklepa. 

Začenjam: razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Oto Straser. 

Oto Straser: Tovarišice in tovariši poslanci, tovarišica predsednik. 
V razpravi bi želel podkrepiti utemeljenost predloga, ki ga daje odbor za 

proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije v svojem poročilu k predlogu družbenega plana Sociali- 
stične republike Slovenije za leto 1965 v zvezi s pospešenim uvajanjem novega 
sistema oblikovanja dohodka v zdravstvenih zavodih. Le-ta naj bi temeljil na 
taki strukturi cene zdravstvenih storitev, ki vsebuje tudi sredstva za razširjeno 
reprodukcijo. 

Že samo dejstvo, da še vedno ni urejeno investiranje funkcionalnih kapa- 
citet v zdravstvo, opravičuje nakazano spremembo v besedilu družbenega plana. 
Kot primer k temu bi omenil vprašanje vplačila anuitet za investicijske kredite, 
ki sta jih najela splošna bolnišnica Slovenj Gradea in zdravstveni dom Ravne 
na Koroškem. 

Za dograditev kirurško-ginekološko-porodniškega bloka in zveznega trakta, 
je najela bolnišnica Slovenj Gradec investicijski kredit pri Splošni gospodarski 
banki v Ljubljani in v komunalnih bankah Slovenj Gradec in Maribor v višini 
517 milijonov 700 000 dinarjev. Krediti so kratkoročni za dobo pet let, razen 
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manjših izjem, ki pri plačilu anuitet niso bistvene. Tako mora bolnišnica odpla- 
čevati letne anuitete v višini 85 milijonov 568 000 dinarjev. Jamstvo za omenjeni 
kredit so dale občinske skupščine Slovenj Gradec, Ravne, Dravograd in Radlje. 
Torej bi morale te občinske skupščine poravnati kar 85 milijonov anuitet na 
leto, ker te niso vračunane v ceno zdravstvenih storitev. S tem v zvezi je Repu- 
bliški sekretariat za zdravstvo izdal informacijo o spremembi navodil za skle- 
panje pogodb o zdravstvenih storitvah zavarovanim osebam v zvezi z Uradnim 
listom Socialistične republike Slovenije št. 38/62 za leto 1965. Po tej informaciji 
lahko zdravstveni zavodi vkalkulirajo v ceno zdravstvenih storitev oziroma v 
oskrbni dan vse anuitete, ki so nastale do 28. 6. 1962 in anuitete, najete po 
1. 1. 1965. Tako torej bolnišnica ne more vkalkulirati anuitete za kredite, ki jih 
je najela v letih 1960—1964. Bolnišnica meni, da je ta rešitev nelogična. Glede 
na to, da se izloča obdobje, v katerem so najemale kredite bolnišnice na najbolj 
pasivnih območjih Slovenije, torej tiste bolnišnice, ki so bile po republiških 
planih potrebne najhitrejše izpopolnitve posteljnega fonda in drugih delovnih 
prostorov. Prioriteta je bila v tem času dana modernizaciji bolnišnic Slovenj 
Gradec, Novo mesto in Murska Sobota. Ravno ti zdravstveni zavodi so s to 
informacijo Republiškega sekretariata za zdravstvo najbolj prizadeti. Kolikor se 
omenjene anuitete ne bodo mogle vkalkulirati v oskrbni dan, ne bo bolnišnica 
kreditno sposobna, da bi poravnala te obveznosti. Plačilo anuitet bo torej v celoti 
odpadlo na breme omenjenih štirih občin, ki imajo poleg neurejenega zdravstva 
še velike potrebe tudi na področju šolstva, socialnega varstva itd. 

V tem primeru bi bilo torej tudi v bolnišnici onemogočeno vsako nadaljnje 
investiranje v interni odelek in otroški paviljon, ki sta prav tako potrebna 
nujne razširitve in modernizacije. Predvsem velja to za otroški oddeldek, saj 
ta lahko sprejema le najnujnejše primere. Redno se dogaja, da ležita dva, ali 
celo trije otroci na eni postelji. Če bo vprašanje investicij v zdravstvu ostalo pri 
starem, se pravi, s pomočjo najemanja kreditov, bodo občine v bodoče verjetno 
odklanjale dajanje kakršnihkoli jamstev. 

Drug je primer zdravstvenega doma Ravne na Koroškem. Zaradi naraščanja 
števila zavarovanega prebivalstva in potreb po primernih delovnih prostorih 
so začeli leta 1962 zdravstveni dom Ravne na Koroškem graditi in preurejati. 
Predračunska vrednost novega in preurejenega objekta znaša 300 milijonov 
dinarjev. Iz lastnih sredstev je prispeval zdravstveni dom 72 milijonov dinarjev, 
ostala sredstva pa je dobil v obliki posojila. Posojila so kratkoročna in jih mora 
odplačati prav tako v petih letih. V letu 1965 zapadejo v plačilo prve anuitete 
v višini 42 milijonov dinarjev, kar je 50'°/o sredstev, ki jih dobi na leto zdrav- 
stveni dom na račun letnega programa s strani komunalnega zavoda za socialno 
zavarovanje. Kolikor bi prišlo do vračunanja anuitet v ceno storitev, bi se 
cen povečala samo na račun anuitet za 50 °/o; kje pa je še zvišanje na račun 
splošnega porasta stroškov in osebnih dohodkov? To, kar navajam za zdrav- 
stveni dom na Ravnah na Koroškem, velja tudi za splošno bolnišnico Slovenj 
Gradec. Tako močnega in hitrega povečanja komunalna skupnost socialnega 
zavarovanja ne prenese in končno tudi ne delovne organizacije s plačilom pri- 
spevka. S predvideno decentralizacijo pristojnosti o odločanju višine prispevne 
stopnje za zdravstveno zavarovanje, bodo sicer skupščine komunalnih skupnosti 
samostojno določale višino prispevne stopnje, vendar ni pričakovati zvišanja 
stopnje brez škode za življenjski standard. 

Zaradi tega bi bilo morda potrebno razmisliti o tem, da bi se to vprašanje 
reševalo v dveh smereh in sicer: investicije naj bi se vračunavale v zdravstvene 
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storitve in hkrati naj bi se podaljšale sedanje kreditne obveznosti zdravstvenih 
zavodov. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima poslanec Janez Vari. 

Janez Vari: Eden od osnovnih pogojev za hitrejši in splošni napredek 
je, da z rastjo gospodarstva uskladimo tudi razvoj družbenih služb. Takšna je, 
tovarišice in tovariši poslanci, uvodna ugotovitev letošnjega družbenega plana 
v poglavju »družbene službe«. Ta ugotovitev izhaja iz razprav in smernic Socia- 
listične republike Slovenije ter družbenih in političnih organizacij. Razvoj teh 
služb je še prav posebno zaostajal na nekaterih področjih kot npr. v kulturno- 
prosvetni dejavnosti, šolstvu in v socialnem varstvu. Zato je nujno, da posve- 
timo tem službam tudi večjo skrb in da jim omogočimo, da pridobijo' z rednim 
dotokom sredstev več možnosti za svojo osnovno dejavnost za modernizacijo 
opreme in za investicijsko graditev. Pri takšni ureditvi se bo samoupravljanje 
v družbenih službah lahko razvijalo hitreje kot doslej, hkrati se bodo smotrneje 
uporabljala tudi sredstva, omogočena bo večja učinkovitost dela ter se bo lahko 
formirala tudi doslednejša notranja delitev po delu. 

O družbenem, planu za leto 1964 je naš zbor razpravljal in potrdil smernice 
po intenzivnejši graditvi bolnišničnih kapacitet, razširitvi dispanzerskih služb, 
z adaptacijami ali pa z novogradnjami ne sicer razširjevati lekarniške mreže, 
pač pa že obstoječo, ki je v veliki meri zastarela, usposabljati za njej zaupane 
naloge. Letošnji družbeni plan ugotavlja v bistvu enake naloge, vendar so te 
zožene na pospešeno graditev bolnišničnih zmogljivosti, medtem kot govori o 
osnovni zdravstveni mreži v glavnem le o boljši opremljenosti in funkcionalni 
ureditvi, kar vse naj bi omogočalo hitrejši razvoj preventivnega zdravstvenega 
varstva. 

V razpravi o letošnjem planu je prav, da na kratko ugotovimo', katere na- 
loge, ki smo jih sprejeli v minulem letu, smo uresničili. Mislim, da ni napačna 
ugotovitev, da je bila realizacija teh nalog v minulem letu zelo skromna, pri 
čimer ne želim iskati vzrokov za to ugotovitev. Želim samo dopolniti misel druž- 
benega plana v letošnjem letu, in sicer tako, da morajo biti neizvršene inve- 
sticije iz minulega leta letošnja obveznost za vse zdravstvene delavce. Moj 
namen je namreč, da p>ovem v današnji razpravi nekaj misli o vprašanju inve- 
stiranja v zdravstvo in to ob pogojih lanskoletnega dela in ob predvidenih po- 
gojih v letu 1965. 

V minulem letu so se pojavili prvič večji zneski tako v splošni gospodarski 
banki kot tudi v področnih komunalnih bankah. Ti zneski so izhajali iz pre- 
sežkov Republiškega zavoda za socialno zavarovanje kot dolgoročnega zavaro- 
vanja in iz presežkov komunalnih zavodov za socialno zavarovnje iz naslova 
kratkoročnega zavarovanj a. 

Ti presežki so predstavljali dokajšnja sredstva v sistemu kreditiranja, ven- 
dar so bili v minulem letu zelo malo koriščeni, bodisi zaradi nezadostne pri- 
pravljenosti zdravstvene službe v pogledu programiranja, še prav posebej pa 
zaradi pomanjkljivega projektiranja prepotrebnih zdravstvenih objektov. Velika 
ovira v koriščenju teh sredstev so bili predpisi, ki so izšli v minulem letu. 
Predvsem predpis o dokončanem in kompletnem projektu z vsemi podrob- 
nostmi, ki ga zdravstveni zavodi oziroma ustanove niso imele, kakor tudi pred- 
pis, ki je določal, da morajo biti zajamčena vsa sredstva za celotno izgradnjo 
že v samem začetku investiranja. Težko si namreč predstavljamo katerokoli 
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investicijo v zdravstvo, ki naj bi jo opravili s kratkoročnim kreditiranjem in z 
visoko obrestno mero, pri tem pa imeli zajamčena že vsa sredstva v začetku 
samega investiranja. Menim, da lahko govorimo v zdravstvu — kot je govoril 
že moj predhodnik — o pametnem in realnem investiranju samo z dolgoročnim 
kreditiranjem in z obrestno mero največ 4%. Ko govorimo o pojmu razširjene 
reprodukcije v zdravstvu, od katerega pričakujemo, da bo predstavljal temelj 
nadaljnjega razvoja načela samoupravljanja, da bo oblikoval nov sistem dohodka 
v zdravstvenih zavodih z določitvijo strukture cen in določal vkalkuliranje 
predvsem investicij v ceno zdravstvenih investicij in podobno, ne moremo preko 
dejstva, da se ne zaustavimo' ob pojmu rentabilnosti ali nerentabilnosti inve- 
stiranja v zdravstvo. Menim namreč, da v zdravstvu tak način razpravljanja 
ni mogoč, kajti težko bi bilo definirati, kaj je v družbenih službah in še posebej 
v zdravstvu rentabilno in kaj nerentabilno. 

Ko govorimo o programu investiranja v zdravstvo in o njegovem obsegu, 
menim, da lahko govorimo samo o tem, kaj je družbeno opravičljivo in kaj ni. 

Samoupravni organi zavoda lahko ugotavljajo ob podrobnih analizah druž- 
beno potrebo seveda ob sočasni, vendar ne bistveni ugotovitvi, ali je investicija 
rentabilna ali ne. Tako odločitev oziroma ugotovitev prezentirajo višjemu 
zdravstvenemu forumu, konkretno občinskemu ali medobčinskemu centru, ki je 
dolžan ob taki ugotovitvi dati svoje strokovno mnenje in predlog. 

Ce bi samoupravni organi zdravstvenega zavoda ugotavljali in predlagali 
gradnjo samo rentabilnih investicij, potem tak predlog zagotovo ne bi dopol- 
njeval celotne zdravstvene službe v takem obsegu, kot želimo mi, zdravstveni 
delavci. Ni namreč redek primer, da morajo kolektivi zdravstvenih zavodov 
graditi tudi nerentabilne objekte, vendar pa nujne, da lahko predstavlja zdrav- 
stveni zavod harmonično celoto in da lahko izpolnjuje postavljene mu družbene 
naloge. Delavci zdravstvenih zavodov si z novogradnjami ali z modernizacijo 
ne izboljšujejo delovnih pogojev samo sebi, marveč omogočajo s takimi inve- 
sticijami bolniku-občanu — zavarovancu boljše in sodobnejše pogoje zdrav- 
ljenja. Iz tega, mislim da jasno sledi, da so investicije v zdravstvo odraz druž- 
benih potreb določenega območja v določeni stopnji razvoja. Menim, da je pra- 
vilno, da družbeno-politične skupnosti budno spremljajo investicijske programe 
za zdravstvene zavode in jih s preudarkom odobravajo. Le tako nam bo dano 
jamstvo, da ne bomo o sproščenem delovanju načela razširjene reprodukcije 
prešli v drugo skrajnost, to je v nesmotrno, pa čeprav mnogokrat rentabilno 
trošenje družbenih sredstev, namenjenih za zdravstvo. 

Na drugi strani bo ozka povezanost dejavnosti na relaciji zdravstveni zavod 
— komuna dala vso garancijo kolektivom zdravstvenih zavodov, da ti ne bodo 
pri nerentabilni investiciji zaradi odplačevanja obveznosti in anuitet prikrajšani 
pri osebnem dohodku. 

Ze uvodoma sem omenil, da smo v minulem letu dobili precejšnja finančna 
sredstva, ki so izhajala iz presežkov socialnega zavarovanja in katerih namemb- 
nost je bila določena v investiranje v zdravstvo. Smatram, da bi bilo treba 
nekaj več reči o teh sredstvih, oziroma urediti drug način, da bi ta sredstva 
res lahko koristila svojemu namenu. S petletnim kreditiranjem kot so bila ta 
sredstva oročena v banki in s 6°/o obrestno mero, ni mogoče opravljati niti 
v načelu razširjene reprodukcije oziroma realne investicijske politike. Prav bi 
bilo, da bi naš zbor na eni izmed prihodnjih sej ali na odborovih sejah, raz- 
pravljal o teh sredstvih, oziroma o možnostih reformiranja teh sredstev iz 
kratkoročnih v dolgoročne kredite in o znižanju njegove obrestne mere. 



12. seja 325 

V minulih letih je mnogo občin ustanovilo občinske ali medobčinske inve- 
sticijske zdravstvene sklade. Njihov namen je bil, da z združenjem sredstev, 
prvenstveno pa določenega odstotka amortizacije, združimo v skladu sredstva 
za morebitne prepotrebne investicije. Takšne sklade niso ustanovile vse občine. 
Tudi tam, kjer so bili ti skladi formirani, niso dosegli svojega namena. Namen 
bi bil vsaj delno dosežen, če bi bilo mogoče, sočasno s formiranjem teh skladov, 
uvesti načela funkcionalne amortizacije, revalorizacije osnovnih sredstev in 
določiti prispevke posameznih občinskih skupščin v letnem iznosu v te sklade 
za njegovo čisto namembnost. Ker vseh teh pogojev ni bilo, je bil dotok v te 
sklade minimalen. Na drugi strani so se zdravstveni zavodi morali odreči delu 
že tako pičlo odmerjene amortizacije in so s tem zmanjševali kakršnokoli mož- 
nost za obnavljanje opreme in nabavo novih aparatur. Mislim, da bi bilo prav, 
da tudi o tem razpravljamo ob uvajanju načela razširjene reprodukcije. Vpra- 
šanje je namreč, če so ti zdravstveni investicijski skladi s tem, ker imajo dotok 
samo iz enega vira, to je iz določenega odstotka amortizacije, v takem obsegu 
še potrebni ali ne. 

Tovarišice in tovariši poslanci! S svojo razpravo sem želel osvetliti problem 
investiranja v zdravstvu še prav posebej z gledišča novih pogojev, ki nam jih 
bodo omogočili novi zakonski predpisi v letošnjem letu. Prepričan sem namreč, 
da bodo izpolnili postavljene naloge in jih še celo presegli ob vsestranski kre- 
pitvi načela samoupravljanja in discipliniranega podrejanja enotni politiki, iz- 
vajani v družbeno-političnih skupnostih in v republiškem družbenem planu. 

Na kraju bi želel, tovarišice in tovariši poslanci in tovarišica predsednik 
predložiti k predloženemu predlogu za sklepe tole misel. Predlagam namreč, 
da je treba glede na realizacijo razširjene reprodukcije v zdravstvu in tudi v 
drugih družbenih službah dopolniti družbeni plan tako, da se za drugim od- 
stavkom na prvi strani doda naslednje besedilo: 

»Da bi delovne organizacije v družbenih službah lahko skrbele za razširjeno 
reprodukcijo, jim je treba zagotoviti ugodnejše kreditne pogoje.« 

Predsednik Ruža Šege d in: Zeli še kdo razpravljati o predlogu druž- 
benega plana? Prosim, tovariš Kastelic. 

Vinko Kastelic: Nimam konkretnih pripomb k formulacijam v pred- 
logu družbenega plana in se strinjam s pripombami, ki jih je sprejel že odbor za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora. Želel bi omeniti le 
nekatere stvari v zvezi s politiko zbiranja sredstev za socialno zavarovanje 
oziroma za zdravstvo in nekatera vprašanja v zvezi z razširjeno reprodukcijo'. 
Menim namreč, da splošno sprejeto načelo o upoštevanju razširjene reprodukcije 
v družbenih službah ne bo mogoče realizirati v večji meri v letošnjem letu tudi 
na področju zdravstva. Za to je več ovir. 

Ena ovira je v tem, da pojem razširjene reprodukcije ni praktično raz- 
čiščen in da načini, kako se naj to upošteva v cenah storitev, še niso sprejeti ter 
tudi ne ustrezni predpisi. Vprašanje je tudi, če lahko bistveno povečujemo 
udeležbo zdravstva v delitvi družbenega proizvoda. V tej zvezi bi konkretno 
obravnaval vprašanje sredstev, s katerimi so se doslej reševale investicije za 
zdravstveno službo. 

Velik del teh sredstev so bili presežki dolgoročnih zavarovanj. Mislim, da 
je nepravilno pojmovati presežke, ali bolje rečeno, sredstva dolgoročnih zava- 
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rovanj kot vir investicij za zdravstveno službo. Ta so namreč docela namenska 
in namenjena za kritje pokojnin, invalidnin, otroškega dodatka itd. in katere 
je upravičeno zbirati samo toliko, kolikor jih potrebujemo za te namene. Mislim, 
da nam je razumljivo, da so se relativno veliki presežki pojavili prav zaradi 
tega, ker v letih nazaj ni bil rešen položaj upokojencev. Zato menim, da ni 
mogoče spreminjati kreditnih pogojev, tudi ne za tista sredstva, ki so že bila 
dana kot krediti. S temi sredstvi mora namreč kot z rednim dohodkom raču- 
nati socialno zavarovanje, ki le tako lahko zmanjšuje predpisano stopnjo dolgo- 
ročnih zavarovanj. S tem nastopi možnost, da se v strukturi stopenj poveča 
udeležba tistih stopenj, ki urejajo zdravstveno zavarovanje. To neposredno po- 
meni, da prevzema tudi materialno skrb za investicije v zdravstvo komuna. 
Hkrati ustvarja to tudi možnosti, da se skupne obremenitve zaposlenih oziroma 
delovnih organizacij ne povečujejo. Takrat, ko so se ti krediti dajali, je bilo 
izrecno poudarjeno, da so to samo določena premostitvena sredstva, ki naj olaj- 
šajo izgradnjo zdravstvenih kapacitet, za katere morajo imeti komune in druge 
politično-teritorialne skupnosti sicer zagotovljena sredstva. Zato spreminjanje 
namembnosti teh sredstev ne bi bilo — po mojem mnenju — upravičeno. Upra- 
vičena pa je možnost, da se v okviru stopenj spremeni njihova struktura v 
korist kratkoročnih zdravstvenih stopenj. 

Če nadaljujem z vprašanjem razširjene reprodukcije, bi želel reči še nekaj. 
Menim, da moramto ločevati dvoje razširjenih reprodukcij in sicer: razširjeno 
reprodukcijo za nemoteno delo, za omogočitev zdravstvu, da dela po načelih 
sodobne medicinske znanosti, da izpopolnjuje svojo opremo itd., skratka, da 
ustvari potrebno materialno osnovo v vsakem zdravstvenem zavodu za njegov 
normalen napredek, za normalno dejavnost, za družbeni standard delavcev itd. 
ter drugič, tisti del razširjene reprodukcije, s katero zbiramo sredstva za iz- 
gradnjo novih kapacitet. Po mojem mnenju je povsem upravičeno, da sodelujejo 
zdravstveni delavci s svojim, delom tudi pri ustvarjanju tega dela sredstev tako, 
da je skupna višina teh sredstev odvisna tudi od njihovih prizadevanj in od 
njihovih delovnih uspehov. Vendar so ta sredstva namenska in morajo o njihovi 
konkretni uporabi ter o nadaljnji izgradnji mreže paziti predvsem pristojne 
družbeno-politične skupnosti v sodelovanju s kolektivi zdravstvenih delavcev. 
Pri tem imamo zelo velike težave prav zaradi tega, ker nimamo izdelanega 
načrta mreže zdravstvenih zavodov. 

Mislim, da prihaja tu do osnovne razlike med gospodarstvom in družbenimi 
službami in do pomanjkljivosti v sistemu planiranja na tem področju. Raz- 
umljivo je namreč, da gospodarske organizacije same prevzemajo razširjeno 
reprodukcijo1; pri njih, če malce poenostavim, je bistveno, da je investicija ren- 
tabilna, da delovna organizacija uspe na tržišču itd. Zato ni treba, da bi druž- 
beni plani družb eno-političnih skupnosti precizirali stvari, marveč zadostuje, 
da pokažejo osnovno usmeritev. Mislim, da je na področju družbenih služb , in 
tudi zdravstva stvar drugačna. Brez temeljitih načrtov razvoja mreže zdrav- 
stvenih zavodov, kapacitet po obsegu in po strukturi ter po razdelitvi v Slove- 
niji, bodo nastopile zelo velike težave. Potrebe se namreč ne bodo usklajevale 
z našimi možnostmi, niti ne bodo investicije vselej racionalne v okviru potreb 
in možnosti. Poudariti želim, da obstaja ob dejstvu, da so družbeno-politične 
skupnosti samostojne pri investicijskih odločitvah in tudi pri izgradnji kapacitet 
v zdravstvu, nevarnost, da te skupnosti ne bodo imele popolnega pregleda nad 
skupnimi potrebami in nad potrebnim sodelovanjem, če ustrezne strokovne 
službe ne bodo izdelale mreže in vsega tega, kar sem povedal prej. 



12. seja 327 

To se v praksi dogaja že danes. Ce se pogovarjamo o izgradnji zdravstvenih 
kapacitet s tovariši iz Novega mesta, zatrjujejo, da so načrti razvoja brežiške 
bolnišnice predimenzionirani in da je to vplivno območje novomeške bolnišnice 
ter, da del tega vplivnega območja prevzema nase tudi celjska bolnišnica. Enako 
je tudi na relaciji Maribor—Ptuj. Skratka, ne mislim ugotavljati, da niso po- 
trebe, denimo, v Ptuju in Brežicah. So, toda vprašanje je, če bodo naše mate- 
rialne možnosti racionalno izkoriščene. Potrebe so verjetno lahko tudi take, da 
imam kirurga »pred svojimi vrati-«; če je to racionalno, je diugo vprašanje. 

Dejstvo, da lahko naša družba na določeni stopnji družbenega razvoja 
usmeri samo določen del sredstev v ta namen, nujno narekuje zahtevo po racio- 
nalnem trošenju teh sredstev, ne po načelu gospodarske rentabilnosti, marveč 
po načelih racionalnosti dela, organizacije in izgradnje. 

Upoštevanje razširjene reprodukcije tako, da te stvari preciziramo in da 
razjasnimo posamezne pojme, bo tudi omogočilo realno vrednotenje stroškov 
zdravstvenega varstva, česar sedaj nimamo. Mislim, da bi morali več delati pri 
razjasnitvi posameznih pojmov glede sistema planiranja v družbenih službah 
in tudi v zdravstvu. Tudi strokovne službe in družbenopolitične skupnosti bi 
morale razjasniti bližnje potrebe že prej. Smo pred sklepanjem pogodb med so- 
cialnim zavarovanjem in zdravstvom. Mislim, da je treba tudi glede teh stvari 
zavzeti že v letošnjem letu, vsaj kar zadeva tisti del reprodukcije, ki služi delu 
sedanjih kapacitet določnejša stališča. To tudi zaradi tega, ker je sedaj odprav- 
ljeno navodilo o sklepanju pogodb in ker se na terenu pojavljajo zahteve, da 
se investicije vštevajo v ceno zdravstvenih storitev in to, tudi tiste, ki so bile 
najete za dobo 5 let. Primer: nek zdravstveni dom na Dolenjskem zahteva, 
da se anuitete v znesku 60 milijonov dinarjev vštejejo v ceno njihovih storitev, 
katerega poslovanje stane tudi 60 milijonov na leto. Mislim, da bi prihajalo ob 
nerešenih osnovnih stališčih in ob različnih strokovnih mnenjih na tem pod- 
ročju do velikih težav prav zato, ker menim, da je vprašanje reprodukcije re- 
šeno samo politično in ni rešeno niti s p-redpisi. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Če ne, potem bi — preden preidemo na glasovanje O' predlogu sklepa 
o mnenju Socialno-zdravstvenega zbora o predlogu družbenega plana — dala 
najprej na glasovanje predlog poslanca Varla, ki ga je predložil v svoji razpravi. 
Dajem predlog poslanca Janeza Varla, da se njegov predlog vključi v sklep, 
na glasovanje. Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala! 

Zeli morda še kdo razpravljati o predlogu sklepa? (Ne.) Ce ne, potem dajem 
predlog sklepa, ki ste ga danes prejeli, o mnenju Socialno-zdravstvenega zbora 
k predlogu družbenega plana SR Slovenije za leto 1965, ki vključuje tudi že 
predlog tovariša Janeza Varla, na glasovanje. Kdor se strinja s predloženim 
sklepom, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo> proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sklepa sprejet. Posredovali ga bomo Republi- 
škemu in Gospodarskemu zboru, ki bosta prihodnji teden sprejemala družbeni 
plan SR Slovenije za leto 1965. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda in sicer na obravnavo pred- 
loga zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1965. 
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Kot gradivo k tej točki ste prejeli predlog proračuna, predlog za razdelitev 
sredstev, ki jih formira in ustvarja republika za leto 1965 in prikaz materialnih 
osnov za oblikovanje proračunov družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji. 
Prosim predstavnika Izvršnega sveta za uvodno obrazložitev. 

Dr. Pavle Rozman: Tovarišice in tovariši poslanci. Predlog republi- 
škega proračuna, ki vam je predložen, da o njem razpravljate, predstavlja reali- 
zacijo načel novega financiranja potreb družbeno-političnih skupnosti. Usklajen 
je tako z zakonom o financiranju družbeno-političnih skupnosti, s temeljnim 
zakonom o sredstvih državnih organov, z zakonom o samoupravljanju delovnih 
ljudi v upravnih organih, kot tudi v svojih finančnih učinkih, z zakonom o 
uvedbi republiških prispevkov, davkov in taks ter z zakonom o dopolnilnih 
sredstvih občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem v SR Sloveniji. 

S predloženim proračunom, povezano seveda s pravkar citiranima zako- 
noma, je prišla do polne veljave težnja zagotoviti občinam v okviru danih mož- 
nosti čim večjo materialno osnovo za financiranje njihovih obveznosti. To trditev 
podčrtuje dejstvo, da se sredstva republiškega proračuna za potrebe, ki jih je 
doslej financirala republika, povečujejo nasproti letu 1964 za 16fl/o in sredstva 
občin za 25 °/o. 

Preden bi navedel nekaj podrobnosti predloženega proračuna, menim, da 
je potrebno že takoj uvodoma poudariti neskladje med višino sredstev za 
pokrivanje potreb, ki so jih predlagali koristniki proračunskih sredstev za 
leto 1965 in možnostmi, ki jih ima republika v okviru proračunskih sredstev, 
ki ji pripadajo. Koristniki proračunskih sredstev so namreč predlagali za kritje 
svojih potreb v letu 1965 nad 57 milijard 600 milijonov. Težko bi bilo1 vzposta- 
viti trditev, da predlogi koristnikov glede na naloge in potrebe niso utemeljeni. 
Vendar je na prvi pogled jasno, da teh potreb ni mogoče uskladiti z razpoložlji- 
vimi sredstvi, oziroma, da proračunska potrošnja ne more v taki meri prehite- 
vati splošnih gospodarskih gibanj in doseženega razvoja našega družbeno- 
ekonomskega sistema. 

Kolikor bi skušali ustreči v celoti posameznim željam predlagateljev, bi pač 
morali zmanjšati sredstva občinam in povečati ustrezna sredstva republike. 
Sredstva, ki jih je na podlagi upoštevanja vrste elementov za zajemanje pro- 
računskih dohodkov mogoče pridobiti v republiki Sloveniji kot celoti, znašajo 
namreč 122 milijard. Kolikor te milijarde obračunamo, jih ostane samo 122. Gre 
dejansko le za vprašanje porazdelitve teh sredstev med posamezne družbeno- 
politične skupnosti, pri čemer je bila, kot sem že omenil, poudarjena materialna 
krepitev občin. 

Predlog proračuna, ki ga danes obravnavamo, je rezultat večmesečnih pri- 
prav in razprav z zainteresiranimi činitelji. O predhodnih osnutkih SO' raz- 
pravljali odbori Izvršnega sveta, Izvršni svet in nekateri odbori Skupščine SRS 
ob sodelovanju neposrednih koristnikov proračunskih sredstev. Vse pripombe, 
ki so jih dali neposredni koristniki, so bile v kar največji možni meri upošte- 
vane. Seveda se še zdaleč ni bilo mogoče približati tistim predlogom, ki so pred- 
videvali, da naj bi republiška proračunska potrošnja v letu 1965 znašala skupaj 
nad 57 milijard dinarjev. 

S predloženim proračunom so porazdeljena sredstva v višini 504 milijonov 
dinarjev, to je vključno sredstva republike in okrajev ter občinska dopolnilna 
sredstva. Ta sredstva so formirana iz 7,7 %> prispevka iz osebnega dohodka od 
delovnega razmerja, iz 2 °/o davka od prometa blaga na drobno in iz drugih 
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dohodkov, ki po svoji masi predstavljajo le neznaten del, in sicer približno 
140 milijonov. Razpoložljiva sredstva dejansko znašajo 50 milijard 124 milijonov, 
ker se 1 "/o dohodka odvaja v republiški sklad. 

Preden bi navedel nekaj značilnosti glede notranje delitve sredstev repu- 
bliškega proračuna, je treba ugotoviti, to sem že prej mimogrede omenil, da 
vsebuje znesek 50 milijard 504 milijonov tudi dopolnilna sredstva za občine in 
sredstva za financiranje okrajev v skupni višini 12 milijard 515 milijonov. Tako 
ostane za republiške potrebe 37 milijard 989 milijonov. Če od tega odštejemo 
še 1 °/o odvod v republiški rezervni sklad, znašajo dejansko razpoložljiva sred- 
stva 37 milijard 609 milijonov. 

Poleg tega je treba ugotoviti še to, da se je mogel nov sistem financiranja 
družbeno-političnih skupnosti uveljaviti vsaj tako kakor je danes predvideno 
s predlaganimi zakoni. Republika je prevzela sorazmerno visoke obveznosti, ki 
so jih doslej financirale občine, oziroma okraji. Gre za financiranje dela višjih 
in posebnih šol za financiranje okrožnih rednih in gospodarskih sodišč, okrožnih 
javnih tožilstev, za financiranje tajništev za notranje zadeve in za povečanje 
udeležbe republike pri financiranju Slovenskega narodnega gledališča in Sloven- 
ske filharmonije v Ljubljani. 

Vse navedene prenesene obveznosti znašajo približno 3 milijarde 872 milijo- 
nov dinarjev. Upoštevaje vse te nove obveznosti se povečujejo sredstva repu- 
blike brez sredstev za občine in okraje nasproti letu 1964 za 5 milijard 438 mili- 
jonov. Ta zvišana sredstva so v glavnem porabljena za naslednje namene: za 
povečanje sredstev za dejavnost s področja šolstva, in sicer 1 milijardo- 975 mili- 
jonov, za povečanje sredstev kulturno-prosvetnih dejavnosti 858 milijonov in 
za povečanje sredstev za osebne dohodke 1 milijardo 868 milijonov. 

To so samo glavna povečanja, ostala so skoraj nepomembna. Kolikor na- 
stopajo nekatera povečanja še pri posameznih drugih koristnikih, je to rezultat 
drugačne notranje porazdelitve nasproti tisti iz leta 1964, oziroma gre konkretno 
v glavnem za znižanje sredstev cestnemu skladu SR Slovenije in deloma na 
račun prenosa obveznosti borčevskega dodatka na občine. 

Ce izvzamemo povečanje sredstev za osebne dohodke, nam gornji prikaz 
pokaže, da poudarja porazdelitev proračunskih sredstev za potrebe republike 
v letu 1965 dejavnost družbenih služb, predvsem s področja šolstva ter kulture 
in prosvete. Tako se nadaljuje proces ustvarjanja boljših materialnih osnov teh 
področij, ki je bil zastavljen že z rebalansi republiškega proračuna za leto 1964 
tudi v letu 1965. 

Glede sredstev za redno dejavnost republiških organov in zavodov naj 
omenim, da so sredstva za operativne izdatke predvidena v glavnem v enaki 
višini kot leta 1964, s čimer je kar najbolj poudarjena potreba po skrajnem 
varčevanju. Sredstva za osebne dohodke, ki se povečujejo za milijardo 868 mili- 
jonov, se povečujejo ob upoštevanju dosedanjih novoletnih nagrad v masi le za 
15 A/a, Ce upoštevamo spremembe, ki so nastopile med letom 1964, kot npr. nove 
namestitve, zvišanje osebnih prejemkov med letom zaradi sprememb cen na 
tržišču itd., pa le za 12 °/o. Pri tem se postavlja načelo, da naj bi sedanje število 
uslužbencev, ki opravljajo naloge iz dosedanjih pristojnosti, znižalo med letom 
za 10 ^/o. To bi omogočilo, da bi se sredstva za osebne dohodke preostalih 
uslužbencev lahko- še povečala za 5 %>. Kolikor bi seveda prevzeli sedanji organi 
nove naloge, za katere bi bilo treba namestiti nove uslužbence, so za takšna 
mesta zagotovljena sredstva na posebni postavki predloga republiškega pro- 
računa v višini 114 milijonov dinarjev. 
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Med sredstvi, s katerimi razpolagajo republiški organi, so razmeroma visoko 
predvidena sredstva za pogodbeno dejavnost. Ta sredstva so nasproti letu 1964 
večja za 30 °/o in to predvsem za dejavnosti s področja kulture in prosvete, 
raziskovalnega dela in visokega šolstva, urbanizma ter kmetijstva. Ze namen 
sredstev pove, da gre tu za financiranje na podlagi sklenjenih pogodb med 
dvema interesentoma: na eni strani med republiškimi organi kot naročniki 
oziroma usmerjevalci pogodb posamezne dejavnosti in na drugi strani med 
izvrševalci prevzetih obveznosti, to je med samostojnimi zavodi. 

S predloženim zakonom o republiškem proračunu za leto 1965 je sicer 
predvideno, da oba partnerja skleneta za določeno nalogo, oziroma za program, 
medsebojno pogodbo-, ki pa nikakor ne bi smela imeti samo formalen značaj. 
Resnici na ljubo povedano: glede tega še nismo dosegli povsem zadovoljivega 
stanja. Zato bo treba to vprašanje še bolj zaostriti, predvsem v smeri, da bodo 
financerji, to je republiški organi, stalno spremljali izvrševanje pogodbenih 
obveznosti in analizirali njihovo realizacijo, ugotavljali primernost odškodnine 
za opravljeno delo in če to ni kvalitetno in ne ustreza pogojem po pogodbi, 
to tudi upoštevali pri priznanju denarne protivrednosti. Pri tem bi moralo biti 
samo po sebi umevno, da je treba prvenstveno pozornost posvetiti sami vsebini 
pogodbe, to je presoji pomembnosti naloge in programa, za katerega se sklepa 
pogodba. 

Za družbene organizacije imajo republiški organi predvidena sredstva v 
višini ene milijarde 108 milijonov din, kar je za 21 fl/o več kot leta 1964. Ob 
trošenju teh sredstev bi morali pristojni organi z vso odgovornostjo presojati 
utemeljenost sredstev, ki jih bodo dodeljevali posameznim organizacijam. Treba 
bo tudi tu uveljaviti načelo pogodbenega razmerja med organom in društvom 
ter sredstva dodeljevati samo za njihovo konkretno funkcionalno dejavnost, 
za katero je družba zainteresirana in predstavlja splošno družbeno koristno 
akcijo. Organi bi morali stalno spremljati, zakaj se dodeljena sredstva troši j o 
in z letnim zaključnim računom dati skupščini konkretne obrazložitve o potro- 
šenih sredstvih. Svoje redne administrativne izdatke bi morale organizacije kriti 
s članarinami. 

Sredstva za druge posebne namene, za tako imenovane funkcionalne izdatke, 
so pri posameznih organih v predlogu proračuna dovolj razčlenjena po namenu 
in jih zato ne bi podrobneje navajal. Od samostojnih zavodov, ki jih je bilo pred 
leti še 28, se neposredno iz proračuna financirajo samo štirje zavodi, ki imajo po 
svojem namenu in dejavnosti specifične značaje. Drugi zavodi so namreč prešli 
na pogodbeno financiranje. 

Sredstva omenjenih štirih zavodov so nasproti letu 1964 večja za 18 °/o. 
Posebej bi prikazal problem financiranja RTV Ljubljana, ki mu v okviru 
proračuna ni bilo mogoče zagotoviti potrebnih sredstev in bo treba reševati 
stanje tega zavoda z izven proračunskimi sredstvi. 

Za odplačilo anuitet od najetih posojil in za povračilo posojil je v predlogu 
proračuna predvideno 875 miljonov. Naj omenim, da znašajo doslej najeta 
posojila, za katera se odplačujejo anuitete neposredno iz proračuna, nekaj nad 
12 milijard. Ta posojila se nanašajo v veliki meri na financiranje negospodarskih 
investicij in za nakup stanovanj za uslužbence republiških organov in zavodov, 
za udeležbo republike pri izgradnji stanovanj za študente in za člane Zveze 
borcev NOV. Pripominjam, da tu niso zajeta posojila, ki so jih najeli posamezni 
republiški skladi, predvsem sklad za negospodarske investicije in cestni 
sklad SRS. 
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Sredstva za splošne republiške potrebe, ki zajemajo regres za premog, 
mleko, dinarsko protivrednost za nakup deviz za posamezne namene, sredstva 
za protokolarne stroške in sredstva za proslave, ki jih financira republika, so 
v primerjavi z letom 1964 celo nekoliko nižja. To predvsem na račun znižanja 
sredstev za regres za premog, pri čemer nastopa resno vprašanje, če bodo pred- 
videna sredstva v te namene zadostovala. 

Glede sredstev za proslavo ob 20-letnici osvoboditve, ki pomenijo relativno 
višjo postavko, naj omenim, da ta sredstva zajemajo stroške v zvezi z osrednjimi 
proslavami v Ljubljani v manjšem znesku, dalje v Ilirski Bistrici, kjer bo pro- 
slava prekomorskih brigad in v Ajdovščini, kjer je bila ustanovljena prva slo- 
venska vlada, in sicer za adaptacijo dvorane v Ajdovščini, kjer bo proslava ter 
za izdajo priložnostne publikacije. 

Ob koncu- še nekaj besed o republiških skladih. Pri financiranju nekaterih 
dejavnosti preko republiških skladov je tudi v letošnjem letu zadržan enak 
sistem, kot v minulem letu. Vsa proračunska sredstva skladov se namreč 
formirajo preko proračuna tako, da so skladi udeleženi z odstotkom na skupnih 
sredstvih republiškega proračuna. Predpisi o ustanovitvi republiških skladov 
so sedaj usklajeni z ustavo in bodo njihovi programi in finančni načrti za leto 
1965 predloženi Skupščini po sprejemu proračuna za to leto. Za vse republiške 
sklade je predvideno v republiškem proračunu 15 milijard 868 milijonov prora- 
čunskih sredstev, kair pomeni 31'% od skupnih dohodkov republiškega prora- 
čuna, oziroma 42 '°/o od skupnih sredstev za republiške potrebe. Upravni odbori 
so predložili svoje potrebe mnogo višje in znaša razlika med proračunskimi 
možnostmi in njihovimi predlogi nad 15 milijard. Pripominjam, da bodo neka- 
teri skladi razpolagali razen s proračunskimi sredstvi še s sredstvi iz lastnih 
virov. Tako bodo imeli svoje lastne vire dohodkov zaenkrat še cestni sklad od 
taks na motorna in vprežna vozila ter dela prometnega davka in denarnih kazni 
blizu ene milijarde dinarjev, sklad za pospeševanje proizvodnje in predvajanje 
filmov 20'°/o od prodanih vstopnic, to je 260 milijonov in vodni sklad od odškod- 
nin, ki jih plačujejo gospodarske organizacije za uporabo in izkoriščanje vode, 
650 milijonov dinarjev. 

Ker proračunska in lastna sredstva skladov nikakor ne krijejo niti naj- 
nujnejših potreb s področja vzdrževanja cest in negospodarskih investicij, je 
v zakonu o proračunu, ki vam je predložen, predlagano, da cestni sklad SR Slo- 
venije lahko najame posojilo do višine 5 milijard, in sicer iz sredstev obveznega 
posojila gospodarskih organizacij in iz zveznih sredstev. Sklad SR Slovenije 
za negospodarske investicije lahko najame posojilo do višine 5 milijard 300 mili- 
jonov prav tako iz sredstev obveznega posojila gospodarskih organizacij in iz 
sredstev republiškega zavoda za socialno zavarovanje. 

Kot novost v letošnjem proračunu lahko omenimo financiranje preko po- 
sebnega računa. Preko takega računa je predvideno' financiranje investicij na 
področju pravosodja. V te namene je predvideno 280 milijonov dinarjev. 

Kot vsak proračun, tako predvideva tudi predloženi proračun del nerazpo- 
rejenih sredstev, ki pomenijo proračunsko rezervo. Ta se uporablja za nepred- 
videne oziroma za premalo predvidene izdatke. Znesek 400 milijonov, pred- 
viden v te namene, je komaj zadovoljiv. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Iz tega kratkega poročila izhaja, da v okviru 
razpoložljivih proračunskih sredstev ni bilo mogoče zadovoljiti predlogom ko- 
ristnikov. Menim, da iz te ugotovitve izhaja, da bo treba v letu 1965 izvajati 
v kar največji meri skrajno varčevanje pri vseh proračunskih izdatkih. Zato 
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bi bilo prav, da se dejansko realizira omenjeno skrčenje števila uslužbencev 
v republiški upravi, kar bi moralo verjetno veljati tudi za veliko število samo- 
stojnih zavodov. Tudi skladi ne bi smeli širiti svojega administrativnega aparata. 
Treba bi bilo gledati na to, da bi odpravili dvo- ali celo večtirno reševanje nalog 
oziroma problematike. Menim, da bi lahko s primernim prizadevanjem in var- 
čevanjem kljub dokaj omejenim sredstvom, ki pa so višja kot leta 1964, v znatni 
meri uresničili smernice zveznega in republiškega družbenega plana za leto 1965 
glede družbenega in gospodarskega razvoja v tem letu in še posebej na področju 
družbenih služb. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Predlog poročila oziroma poročilo 
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ste sprejeli. Zato predla- 
gam, da ga ne čitamo in začenjam razpravo>. K besedi se je prijavil tovariš 
dr. Bojan Pire. 

Dr. Bojan Pire: Rad bi orisal nekaj razvojnih možnosti na podlagi 
družbenega plana in proračuna v manj razvitih občinah ter v manj razvitih 
krajih. 

Noveliranje družbenega standarda in narodnega dohodka dobiva na posa- 
meznih območjih v naši republiki vse bolj določene oblike. Vemo, da dinar 
ni enak dinarju v manj razvitih občinah, marveč je vedno njegov mnogokratnik. 
Pokazatelji investicijskih vlaganj narodnega dohodka in osebne potrošnje na 
takšnih območjih vedno krijejo v sebi druge zakonitosti ekonomike kot je 
to v razvitejših delih republike. Predlog družbenega plana v petem poglavju 
popolnoma pravilno ocenjuje smernice in naloge v zvezi z razvijanjem druž- 
benih služb, družbenega standarda in osebnega standarda občana. Da bi to 
zagotovili občanom v manj razvitih občinah, dajemo tudi sredstva za pokritje 
deficita. Vsekakor ne moremo toirej mimo kompleksnega problema razvoja na 
takšnih območjih. 

Predlog proračuna odpira več možnosti za usklajen in hitrejši razvoj posa- 
meznih še nerazvitih proizvodnih in družbenih dejavnosti v manj razvitih ob- 
činah. Vemo, da je produktivnost teh področij relativno nizka glede na delovno 
tradicijo zaposlenih, glede na surovinsko bazo in procesa dela. Vemo tudi, da 
je problem osnovnega šolstva na teh območjih zelo pereč in tudi zdravstveno 
varstvo ima na teh območjih relativno drago in nerazvito službo. Tudi socialno 
skrbstvo je v teh krajih, predvsem na področju otroškega varstva, problema 
zaposlenih žena, nezaposlenih in starostnikov močno insuficientno. 

Komunalna skupnost vedno prikazuje primanjkljaje, ki jih je možno re- 
ševati le v okrajnem merilu. Vse te deficitarnosti najdemo v tabelarnih pre- 
gledih o lanskoletni dejavnosti občin in jih zato ne bi posebej našteval. Vsekakor 
se torej vedno bolj pojavlja zahteva, da takim območjem posvečamo več pozor- 
nosti in da jim pomagamo k hitrejšemu in bolj ekonomičnemu razvoju. Tu ne 
moremo in ne smemo prisluhniti toliko ekonomskim zahtevam, kolikor se 
moramo približati zagotovilom enakomernega razvoja vseh občin. 

Glede vzgojne tematike bi rad omenil naslednje: analogno v postavki 66 
predloga proračuna, ki zadeva razvoj osnovnega šolstva, bi bile morda potrebne 
podrobne postavke pod istimi ali drugačnimi pogoji tudi v razdelkih 15 in 16, ki 
zadevajo zdravstvo in socialno varstvo in ki bi se nanašale na razvoj teh dejav- 
nosti v manj razvitih občinah in manj razvitih krajih. 
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Na koncu še pripomba k postavki 61. Ali se ne bi morda k navedenim ob- 
činam, tam so navedene Metlika in Črnomelj, dodale še nekatere občine in kraji, 
kot na primler Obsotelje ali jugovzhodni deli mariborskega okraja, ki že histo- 
rično predstavljajo rep naše republike? Kljub financiranju in pomoči ustreznih 
okrajev bi se lahko ta območja direktneje stimulirala glede svojega razvoja.. 
Tako bi lahko programirala razvoj zdravstva in socialnega varstva stabilne je 
kot to lahko zdaj z variabilno participacijo okrajnih sredstev. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Zeli še kdo razpravljati o predlogu 
proračuna? (Ne javi se nihče.) Če ne, bi vprašala poslanca dr. Pirca, če želi, 
da bi ti njegovi predlogi postali sestavni del sklepa, ki ga bo naš zbor sprejel 
glede proračuna ali pa je samo želel opozoriti na določene postavke v proračunu? 

Dr. Bojan Pire: Hotel sem samo prikazati problematiko, s katero 
se srečujejo zdravstveni in socialnovarstveni zavodi pri programiranju svojega 
razvoja v naslednjih obdobjih. Vedno se namreč naleti na problem dotiranja 
takih programov s strani okrajnih sredstev, ker občine niso sposobne, da bi 
vnesle te predloge v svoj program. Okraji so vedno oprezni, saj čakajo na 
letno bilanco ter zato ne morejo sprejeti vseh predlogov. Medtem že mine leto 
in program odpade. Želel sem samo odpreti to vprašanje, da bi lahko o- tem 
kaj več povedali tudi drugi tovariši poslanci s podobnih območij in ki poznajo 
to problematiko. Torej sem želel opozoriti z namenom, da bi o tem vprašanju 
kdaj razpravljali na skupščinskih odborih. 

Predsednik dr. Ruža Se'gedin: K predlogu zakona o proračunu daje 
Socialno-zdravstveni zbor mnenje Republiškemu in Organizacij sko-političnemu 
zboru. Predlog sklepa o mnenju našega zbora ste danes prejeli. Ker v razpravi 
ni bilo nobenih predlogov za spremembo in dopolnitev tega sklepa, dajem 
predlog sklepa o mnenju Socialno-zdravstvenega zbora na glasovanje.' Kdor je 
za sprejem tega sklepa, naj prosim dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala! 

Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor sprejel sklep o mnenju k. pred- 
logu zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1965. 

Odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.40 in se je nadaljevala ob 11.20.) 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Prehajamo na 6. točko dnev- 
nega reda, in sicer na razpravo in sklepanje o predlogu zakona o prene- 
hanju veljavnosti zakona o skladu za preprečevanje in zatiranje otroške para- 
lize, ki ga je predložila komisija Skupščine Socialistične republike Slovenije za 
usklajevanje republiških predpisov z ustavo. 

Zeli morda predstavnik komisije Skupščine socialistične republike Slovenije 
za usklajevanje republiških predpisov z ustavo dati k predlogu zakona še ustno 
obrazložitev? (Ne.) 

Ker ste poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov že 
sprejeli, predlagam, da ga ne čitamo. Zeli poročevalec odbora še ustno dopolniti 
poročilo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo o predlogu zakona. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce se nihče ne javi k besedi, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona 
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na glasovanje. Kdor se strinja s predlogom zakona, ki vam je bil predložen, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor sprejel predlog zakona o pre- 
nehanju veljavnosti zakona o skladu za preprečevanje in zatiranje otroške pa- 
ralize. O istem zakonskem predlogu je že razpravljal Republiški zbor na svoji 
seji in ga sprejel v enakem besedilu. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o programu dela zbora za prvo polletje 1965. 

Predlog okvirnega programa ste prejeli skupaj z drugim gradivom. Zače- 
njam razpravo o predlogu programa. Ima morda kdo od poslancev predlog za 
dopolnitev ali spremembo tega programa? Prosim. 

Stane Ocvirk: Gospodarski zbor Skupščine SRS bo razpravljal o 
travmatizmu. Kdaj bo o tem razpravljal naš zbor? 

Predsednik dr. Ruža Šege d in: Naj pojasnim to vprašanje. Ustrezen 
odbor Gospodarskega zbora zdaj obravnava to vprašanje. Ker ne vemo še 
točno, kdaj bo o tem razpravljal Gospodarski zbor, zato te naloge nismo vnesli 
v naš delovni program. Ko se bo Gospodarski zbor odločil, da bo razpravljal 
o tem vprašanju, se bo tudi Socialno-zdravstveni zbor vključil v razpravo o tej 
problematiki. 

Ima morda še kdo kakšno vprašanje ali predlog? (Ne javi se nihče.) Če ne, 
dajem predlog delovnega programa Socialno-zdravstvenega zbora na glasovanje. 
Se poslanci strinjajo s takim okvirnim programom? Prosim, kdor je za, naj 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 12. sejo Socialno-zdrav- 
stvenega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 11.25.) • 



ORGANIZACIJSKO - POUTIČNI ZBOR 

18. seja 

(2. februarja 1965) 

Predsedoval: Janez Hočevar, predsednik 
Organizacijsko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Priče- 
njam 18. sejo Organizacijsko-političnega zbora Skupščine Socialistične republi- 
ke Slovenije. 

Svojo odsotnsost so opravičili poslanci: Kristina Plut, Franc Tomažič, Maks 
Klanj šek, ing. Marijan Tepina, Franc Kočevar, inž. Helena Vodovnik, Marijana 
Železnik in Borut Bohte. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Seji prisostvujejo še: Rajko Kiauta, direktor Zavoda za statistiko Sociali- 

stične republike Slovenije, dr. Dolfe Vogelnik, docent dr. Mara Bešter in 
prof. dr. Alojz Vadnal, vsi iz ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Da- 
nica Jurkovič, poslanka Organizacijsko-političnega zbora Zvezne skupščine, 
Štefan Šaubert, tajnik Republiškega odbora strokovnih sindikatov Slovenije 
za industrijo in rudarstvo ter predstavnika društva ekonomistov Slovenije Stane 
Marinčič in Viljem Merhar. Seji prisostvuje tudi predstavnik Izvršnega sveta 
Boris Kocijančič. 

Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 17. seje Organizacijsko-političnega zbora; 
2. razprava o organizaciji statistike in njenih problemih; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o volitvah poslancev Skupščine Socialistične republike Slovenije; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o volitvah odbornikov občinskih in okrajnih skupščin; 
5. obravnava okvirnega programa dela Organizacijsko-političnega zbora za 

prvo polletje 1965. 
Ali ima kdo kakšen drug predlog? (Ne javi se nihče.) Ali ima morda kdo 

kakšen spreminjevalni ali dopolnilni predlog k dnevnemu redu? (Ne javi se 
nihče.) 

Ker ni drugih predlogov, ugotavljam, da se s predlaganim dnevnim redom 
strinjate. Navzoče prosim, da se tako kot navadno k razpravi o posameznih 
točkah dnevnega reda prijavijo z listkom, ki je na klopi. Vsakdo pa se seveda 
lahko prijaivi k razpravi tudi mimo prijavnice. 
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Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 17. seje našega 
zbora ste prejeli skupaj z gradivom za to sejo. Ali ima kdo kakšne pripombe 
k zapisniku? (Nihče.) Ali želi kdo predlagati kakšne spremembe oziroma do- 
polnitve k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na razpravo o orga- 
nizaciji statistike in njenih problemih. 

Gradivo k tej točki dnevnega reda je Skupščini Socialistične republike 
Slovenije po prošnji našega Zbora predložil Zavod Socialistične republike Slo- 
venije za statistiko. Prosim direktorja Zavoda Socialistične republike Slovenije 
za statistiko, tovariša Rajka Kiauta, da da še ustno obrazložitev. 

Rajko Kiauta: Tovariši poslanci! Kot je že tovariš predsednik omenil, 
je naš zavod po prošnji predsedstva zbora prijavil poročilo o organizaciji stati- 
stike v Sloveniji. Opozarjam,, da to poročilo govori samo o organizaciji, ne pa 
o posameznih službah, o metodoloških vprašanjih in o metodah dela posameznih 
služb; se pravi, da ne govori o tem, kako se izvaja statistična služba v industriji, 
kako se registrirajo podatki o življenskih stroških in podobno. Poročilo se torej 
omejuje samo na organizacijska vprašanja statistične službe v naši republiki. 

Ne bom ponavljal tega, kar je zavod zapisal v svojem poročilu, temveč na- 
meravam iz tega poročila povzeti samo najvažnejše ugotovitve ter nekatera 
vprašanja še podrobneje razčleniti. 

Iz poročila se vidi, da v tem primeru obravnavamo samo statistiko, ne pa 
tudi evidenco, ki je z njo tesno povezana. Razlika med njima je ponekod jasna, 
ponekod pa ne. Velikokrat pa ta dva pojma v naših razpravah zamenjujemo, 
zaradi česar tudi evidenco zelo pogosto napačno obravnavamo kot statistiko. 
Verjetno se spominjate, da smo takoj po osvoboditvi postavili močno organi- 
zirano evidenco in statistiko. To je trajalo tja do leta 1950, torej do takrat, ko 
smo prešli na delavsko upravljanje. Do tedaj smo imeli organizirano zelo močno 
tako imenovano operativno ter plansko evidenco, poleg tega pa še statistiko. To 
so bile službe, ki so bile takrat nujno potrebne. Od tedaj dalje pa o takih 
čvrstih, po državnih organih organiziranih operativnih ali planskih evidencah, 
nič več ne govorimo. 

Kot sem že omenil, se velikokrat pojma statistike in evidence zamenjujeta. 
Vendar je nujno, da nekoliko spregovorim tudi o evidenci. Ko presojam po- 
trebe po statistiki in po evidenci v naši družbi, ugotavljam, da imamo morda 
nekoliko preveč statistike, pa nekoliko premalo evidence. To nesorazmerje pa 
včasih povzroči, da se podcenjuje tako statistika kot evidenca ter da se dajejo 
netočni podatki. Ce se zahteva od poročevalskih enot, gospodarskih in drugih 
organizacij, vsak dan ali večkrat po različnih vidikih enaka poročila, mislim, 
da to povzroča negodovanje v poročevalskih enotah, hkrati pa kaže določeno 
neorganiziranost in omalovaževanje teh podatkov. 

Glede na to navajamo v našem poročilu, da je treba na tem področju na- 
praviti red. V ta namen predlagamo, da se-v republiškem merilu ustanovi nek 
organ, ki bo usklajeval programe statističnih opazovanj, statistične akcije in 
delo različnih statističnih služb. Mislimo, da je treba v programih predvideti 
vsa statistična opazovanja tako, da bodo programi usklajeni z dejanskimi po- 
trebami družbe in da bodo odpravili dvotirnost, ki se še vedno pogosto pojavlja. 

Pri tem moramo seveda paziti, da ne pospešujemo komercializacije statistike 
ali evidence, temveč ekonomizacijo. To pomeni, da želimo z najmanjšimi sredstvi 
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najhitreje doseči najboljši delovni uspeh. Po našem mnenju je treba, tako kot 
je to že v jugoslovanskem, tudi v republiškem merilu vsako leto pripraviti 
program statističnih akcij, vendar ne samo glede tako imenovane državne 
uradne statistike, temveč tudi program statističnih akcij vseh drugih organov, 
posameznih sekretariatov, okrajev, občin in drugih, ki za vodenje svoje politike 
potrebujejo določene podatke. Najbrž bo treba potrebe vseh teh organov in 
organizacij usklajevati, s samim tem pa odpravljati dvotirnost in boljše organi- 
zirati ustrezne statistične akcije. 

Taki plani in programi so lahko redni, ki jih predvidimo vnaprej ali pa 
izredni, ki se postavljajo ob izvajanju rednega plana. V merilu republike bi 
.moral obstojati poseben organ,, ki bi analiziral družbeno potrebnost predvidenih 
statističnih akcij, koordiniral vse predvidene statistične akcije v republiki in 
predlagal Izvršnemu svetu, preko njega pa tudi Skupščini, program statističnih 
raziskovanj. 

Pri načrtovanju takih koordiniranih akcij bi morali seveda sodelovati vsi 
prizadeti organi. Ne mislim pri tem samo na državne organe od republike do 
okraja oziroma občine, temveč mislim pri tem tudi na vse ostale uporabnike 
statističnih podatkov. V pripravah programov statističnih raziskav bi morali 
sodelovati vsi uporabniki statističnih podatkov in sicer že pri določanju meto- 
dologije, različnih nomenklatur in podobnem. Menimo, da v republiki ne more 
biti nekega organa, ki bi imel monopol za določanje metodologije. Po našem 
mnenju ne more biti to niti republiški zavod za statistiko niti kakšen drug 
zavod, temveč je odločanje o tem vprašanju monopol družbe same, ki se poslu- 
žuje strokovnih organov pri postavljanju statističnih metodologij. Zavod za sta- 
tistiko kot najustreznejši strokovni organ pri tem lahko največ sodeluje, ne 
more pa biti tisti, ki definitivno odloča. Sodelovanje med posameznimi organi 
naj bi se izvajalo prav preko. takega skupnega strokovnega organa. 

Nadalje menimo, da se sicer statistični podatki lahko zbirajo pri različnih 
uporabnikih, vendarle pa bi morali biti tudi ti podatki dostopni širšemu krogu 
na enem samem mestu. Kdor bi torej potreboval različne statistične podatke 
za svoje analize, ne bi bil prisiljen, da se obrača na različne organe, ki so 
zbirali podatke, temveč na en sam centralni organ, pri katerem bi bila zbrana 
vsa osnovna dokumentacija in rezultati različnih raziskovanj. 

Še posebej želim spregovoriti o krepitvi dokumentacije, evidence in stati- 
stike na občinah. 

Pred nekaj leti občine pravzaprav še niso razpolagale, z nobenimi statistič- 
nimi in evidenčnimi podatki, ki bi bili zbrani po ustrezni strokovni službi. 2e 
pred osmimi leti pa se je tudi v Skupščini LR Slovenije obravnavalo vprašanje 
statistike in evidence v občinah. Glede na to obravnavo ter na pobudo Izvršnega 
sveta je Zavod za statistiko LR Slovenije storil prve priprave za organizacijo 
teh služb v občinah. Zelo aktivno pa se na tem področju dela od leta 1960. 
S sodelovanjem predstavniških in strokovnih organov v občinah smo poskušali 
najti najboljšo obliko za organizacijo statistične, evidenčne in dokumentacijske 
službe v občinah. Sporazumno z občinskimi skupščinami je bilo nato ob koncu 
leta 1963 sklenjeno, da se pospeši organiziranje teh služb v občinah. Zdaj lahko 
trdimo, da so v vseh občinah te službe že več ali manj uspešno organizirane. 
Nekatere od teh že dobro funkcionirajo, druge pa si šele utirajo pot. 

Mislim, da je treba v občinah skrbeti predvsem za ureditev dokumentacije 
in evidence, manj pa za organizacijo statistike. To so tudi občinske skupščine 
dobro razumele in so v tem pogledu marsikaj napravile. Ko bo ta osnovna 
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služba v občinah utrjena, pa bo treba rešiti vprašanje statističnih in analitičnih 
obdelav v občinah. 

Naš zavod je prevzel tudi odgovornost in dolžnost, da skrbi za strokovno 
vzgojo statističnega kadra v občinah. Imeli smo več tečajev, izdajamo pa tudi 
informacijski list za statistike oziroma evidentičarje v občinah. 

Pri tem moram poudariti, da ne mislimo statističnih organov v občinah 
vključiti kot člen v tako imenovano državno statistiko, v kateri bi morali ti pre- 
vzeti odgovornost za delo vseh statističnih služb v državni statistiki, ki jih je 
okrog 250. Ce bi statističnim organom v občinah naložili te naloge, bi jih seveda 
zadušili in pretvorili v navadne administratorje in zbiralce podatkov za potrebe 
republike oziroma zveze. V naši republiki mislimo, da je treba te organe orga- 
nizirati za potrebe občine in le v izjemnih primerih ter v sporazumu z občinami 
tudi za potrebe širših družbeno-političnih skupnosti. Tako zamisel so naše občine 
tudi pravilno razumele in jo bolj ali manj uspešno tudi že uresničile. 

Na koncu želim povedati še nekaj besed o vprašanju hitrosti obdelave sta- 
tističnih podatkov. Vsi vemo, da je statistika obsežna služba, ki družbo mnogo 
velja, zaradi česar upravičeno terjamo od nje, da hitro in pravočasno daje kva- 
litetne podatke. V tem smislu je precej pripomb. Pomembno vlogo pri obdelavi 
zbranih podatkov imajo mehanografski stroji, katerih sicer ne primanjkuje. 
Vendar pa najbrž ni najboljše, da imamo v naši republiki več takih mehano- 
grafskih enot s precej močnim strojnim parkom, ki obdelujejo različne podatke. 
Naš zavod meni, to mnenje smo tudi zapisali v našem poročilu, da bi bilo treba 
za bolj racionalno obdelavo statističnih in drugih podatkov organizirati v naši 
republiki en sam velik mehanografski center, v katerega bi se lahko vključili 
različni organi oziroma organizacije, ki imajo mehanografske stroje, ki mar- 
sikje niso v zadostni meri izkoriščeni. Ce bi tak mehanografski center imel večji 
strojni park in hkrati najboljši kader, kar vse bi bilo združeno na enem mestu, 
bi bila učinkovitost strojev in kadrov mnogo večja kot je danes. 

V zvezi s tem dajemo v poročilu tudi ustrezen predlog, po katerem naj bi 
se večina mehanografskib sredstev združila v mehanografskem centru, nekaj 
pa bi jih vendarle ostalo tudi drugod. Pri obdelavi podatkov v mehanografskem 
centru pa bo treba dati prednost statistiki, da lahko pravočasno nudi potrebne 
podatke tistim, ki vodijo določeno gospodarsko ali drugačno politiko. 

S to svojo razpravo sem nameraval dopolniti naše poročilo, pri čemer pa 
nisem omenil niti predloga zveznega zakona o statistiki niti predloga republi- 
škega zakona o statistiki. Predlog zveznega zakona o statistiki, ki je pripravljen 
za obravnavo v Zvezni skupščini, ima nekatere določbe, s katerimi se marsikdo 
ne strinja. Ta zvezni zakon, ki bo po svojem pomenu temeljni zakon, bo osnova 
za ustrezne republiške dopolnilne zakone o statistiki. 

Menim, da bi morali tudi v naši republiki pripraviti teze za republiški 
zakon o statistiki, ki naj bi uredil nekatera še nerešena vprašanja, med njimi 
vprašanje večtirnosti zbiranja in obdelave statističnih podatkov, na katerega 
opozarjamo v svojem poročilu. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim poročevalca odbora za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov Vlada Cerneta, da da še ustno obrazlo- 
žitev k pismenemu poročilu odbora, ki ste ga že prejeli. 

Vlado Čeme: Tovariši in tovarišice poslanci! Odbor za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov našega zbora je o organizaciji statistike in njenih 
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problemih razpravljal na dveh sejah. O statistični službi in njenih problemih 
so po pobudi odbora razpravljali tudi drugi zainteresirani organi ni organizacije. 

Odboru pa so bila posredovana tudi mnenja posameznih organov, organizacij 
in institucij glede nekaterih odprtih vprašanj statistične službe. Tako je bilo 
tudi stavljeno vprašanje ustreznejše ureditve statistične službe. Sedanja uredi- 
tev, ki ima svoj vsebinski in organizacijski nastanek v dobi administrativnega 
gospodarskega sistema, več ne ustreza doseženi stopnji razvoja družbenoeko- 
nomskega sistema. Ta terja tekoče in perspektivne družbenoekonomske odlo- 
čitve, ki pa morajo biti vedno znanstveno utemeljene; k temu pa lahko pripo- 
more učinkovito organizirana in našim pogojem prilagojena statistična služba. 
Družbeno-politične skupnosti morajo v skladu z nalogami, ki jih določa ustava, 
programirati družbenoekonomski razvoj svojega območja. Za učinkovitost pro- 
gramiranja pa morajo razpolagati z določenimi osnovnimi podatki, ki morajo 
biti aktualni ter tako pripravljeni, da ne omogočajo le zelo splošne ocene druž- 
benoekonomskih gibanj. 

Ko izgrajujemo tem zahtevam ustrezen sistem statistične službe, je tudi 
treba kritično analizirati dosedanje delo celotne statistike. 

Zvezni skupščini je predložen predlog temeljnega zakona o statistiki, ki pa 
ne upošteva bistvenih sprememb, ki so nastale s sprejetjem nove ustave oziroma 
ne upošteva v celoti potreb ožjih družbeno-političnih skupnosti ter predvideva 
tako kot doslej koncentracijo, centralizacijo in monopolizacijo statistike v zvez- 
nem statističnem zavodu. Ožje družbeno-politične skupnosti nimajo zadostnega 
vpliva na določanje metodologije in standardizacije tistih zveznih statističnih 
akcij, ki prikazujejo posamezne pojave tudi na ožjem območju oziroma so 
njihovi podatki pomembni tudi za ožje družbeno-politične skupnosti.. 

Uporabniki statističnih podatkov tudi nimajo zadostnega vpliva na plani- 
ranje raziskav. V sedanji in predvideni bodoči ureditvi zvezni statistični zavod 
brez širših konsultacij in demokratičnih metod, ki so pri nas že uveljavljene 
na vseh drugih področjih, predpisuje vse, kar je potrebno za statistiko, na 
primer statistične standarde, enotna načela za objavo podatkov in podobno. 

Prav tako se ne predvideva ustrezna rešitev vprašanja kritja stroškov 
zveznih statističnih akcij, to je tistih akcij, ki imajo pomen za vso državo. V 
skladu z dosedanjo prakso tudi novi zakonski predlog določa, da republike po- 
krivajo funkcionalne in materialne stroške zveznih akcij, ki se izvajajo v re- 
publiki. 

V zbiranju in obdelavi statističnih podatkov obstoji dvotirnost in večtirnost, 
kar močno obremenjuje poročevalske enote, hkrati pa povzroča večkratno zbi- 
ranje že zbranih ali pa celo objavljenih podatkov; pogosto pa se zbrani podatki 
niti ne objavljajo'. 

Ni še proučeno vprašanje, kateri organi in organizacije morajo imeti orga- 
nizirano svojo statistično službo, ah naj se podatki koncentrirajo na enem mestu 
ter tam obdelujejo in objavljajo, ali naj organi in organizacije, ki zbirajo po- 
datke, to samostojno opravljajo. 

Organi in organizacie, ki opravljajo statistično službo, nimajo enotnih de- 
finicij, klasifikacij in nomenklatur, kar povzroča neprimerljivost in različna 
prikazovanja istega pojava. Pri tem se pojavlja tudi vprašanje, kdo naj avten- 
tično tolmači statistične podatke. Prav tako ni rešeno vprašanje, ali naj letni 
načrt raziskav vsebuje samo statistične akcije Zavoda Socialistične republike 
Slovenije za statistiko ali tudi drugih organov in organizacij, ki samostojno 
izvajajo statistične akcije. V občinah ni enotnega stališča glede organizacije 
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dokumentacije, evidence in statistike, niti ni določen odnos do republiškega, 
statističnega zaivoda. Predvsem ni razčiščeno vprašanje, ali bo tudi za občine 
ta zavod opravljal obdelavo in objavljanje statističnih podatkov ali pa bodo 
občine to delale same. 

Vprašanju izvajanja posameznih statističnih akcij mimo obstoječih služb 
bo treba v bodoče posvetiti več pozornosti, predvsem glede režima odobravanja 
statističnih akcij. Kljub navodilu, da mora v vseh statističnih akcijah obvezno 
sodelovati Zavod Socialistične republike Slovenije za statistiko, ki mora dati 
vsaj najosnovnejša strokovna navodila ter tako imenovano »vizo« za začetek 
določene statistične akcije, se še vedno pojavljajo primeri, ko se na ta obvezna 
navodila pozabi. Dogaja pa se tudi, da se statistične akcije prikazuje kot evi- 
denčne, kar omogoča zbiranje podatkov mimo predvidenega plana statističnih 
akcij. Tak način ne vodi samo k slabim in nezanesljivim metodološkim prije- 
mom, temveč povzroča tudi nepotrebno in nekoordinirano zbiranje vseh mo- 
gočih podatkov, od katerih so mnogi bili že zbrani. 

V naši praksi tudi že dalj časa opazujemo pojave, da določene organizacije 
zelo aktivno zbirajo in obdelujejo strokovno statistično gradivo, ne da bi to 
delo komu koristilo1. Se več pa je primerov, ko stroški, ki so bili potrebni za 
zbiranje in obdelavo podatkov, še zdaleč niso v sorazmerju s koristjo posamez- 
ne statistične akcije. Pri tem moraim omeniti, da je tudi v pravilno izvedenih 
in upravičenih statističnih akcijah mogoče zaslediti nepravilnosti oziroma ne- 
potrebne obdelave. Znano je, da so v nekaterih obrazcih vprašanja, ki niso 
potrebna in samo obremenjujejo poročevalce in obdelovalce. Potrebno bi bilo, 
da se izvede kompleksna revizija vseh obstoječih obrazcev, s pomočjo katerih 
se zbirajo statistični in evidenčni podatki, ter da se iz njih izločijo vse tiste 
zahteve, ki niso več nujno potrebne in samo obremenjujejo zbiralca, popisoval- 
ca, poročevalsko enoto in seveda tudi njihovo obdelavo. 

Kot pereč problem so uporabniki statističnih podatkov navajali časovni 
presledek med zajemanjem stanja in izdelavo poročila, uporabnega za realno 
oceno stanja. Soglasna so mnenja, da je doba med zajemanjem in objavo po- 
datkov predolga, zaradi česar so informacije zastarele. Na osnovi tako zasta- 
relih podatkov pa je ukrepanje nemogoče, ker lahko pride do napačnih ocen. 
Prav zaradi tega uporabniki statistike organizirajo dodatna zbiranja, kar pa 
povzroča dvotirnost statistike. Prav tako so tudi uporabniki sami opozarjali ali 
na nujno potrebo po nabavi sodobnih in učinkovitih mehaniziranih sredstev, 
ki bi omogočala hitrejšo in kvalitetnejšo obdelavo podatkov. 

Ze v poročilu je naveden problem koordinacijskega telesa, ki naj bi pove- 
zoval in usklajeval potrebe uporabnikov statističnih podatkov ter zmogljivosti 
statistične službe, ocenjeval statistične akcije z gledišča družbene potrebnosti 
in racionalnosti ter skrbel za napredek statistike. Vsi uporabniki statistike, ki 
so bili konsultirani, so prikazovali nujnost takega telesa ter vidijo v njem mož- 
nost za racionalizacijo ter vplivanje na metodologijo zbiranja statističnih po- 
datkov, ki bi služili tudi njihovim potrebam. Taka koordinacija bo odpravljala 
tudi večtirnost, saj bodo uporabniki seznanjeni z vsemi statističnimi akcijami. 
Poleg tega so se nekateri zavzemali tudi zato, da se pri Zavodu Socialistične 
republike Slovenije za statistiko ustanovi še znanstveni svet ali podobno telo, 
ki naj bi imelo strokovni vpliv na statistične akcije. 

Tovairišice in tovariši poslanci! Zaradi takega stanja v statistični službi je 
potrebno, da se Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zavzame, da se z zveznim 
temeljnim zakonom predvidi taka organizacija in tako delovanje statistične 
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službe, ki bo omogočilo družbeno-političnim skupnostim ustrezno zbiranje, 
obdelovanje, objavljanje in uporabo vseh tistih podatkov, ki so za nje pomemb- 
ni; pri čemer naj bi statistične službe v naši republiki delovale na sodoben način 
in omogočale tudi zvezi, da skupno obdela podatke, ki so zanjo pomembni. 
Vse dotlej, dokler ne bo izdan republiški predpis o statistiki, pa naj Izvršni 
svet Skupščine Socialistične republike Slovenije začasno uredi vprašanje ko- 
ordinacijskega telesa. 

Državni organi in organizacije, ki sedaj samostojno zbirajo podatke, naj 
skupno z Zavodom Socialistične republike Slovenije za statistiko proučijo mož- 
nosti za čim hitrejšo koordinacijo in racionalizacijo zbiranja podatkov tudi. za 
lastne potrebe. Pred sprejemom letnega plana statističnih akcij pa naj Zavod 
Socialistične republike Slovenije za statistiko te državne organe in organi- 
zacije konsultira ter upošteva njihove potrebe. Do sprejema zakona naj ko- 
ordinacijsko telo tudi presoja potrebnost posamezne statistične akcije ter pred- 
loge, ki jih Zavod Socialistične republike Slovenije za statistiko ni sprejel v 
svoj plan. 

To je le nekaj osnovnih vprašanj, ki jih je po mnenju odbora treba rešiti, 
da se do sprejema zakona začasno uredi statistična služba v naši republiki. 
Hvala! 

Predsednik Janez Hočevar: Pričenjam razpravo! Besedo ima Fran- 
čiška Hribar, poslanec iz občine Radovljica. 

Frančiška Hribar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! V svoji kratki razpravi bom obravnavala tisti del poročila Zavoda za 
statistiko SR Slovenije in poročila odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov, ki govori o gospodarski statistiki Oziroma o zbiranju statističnega 
gradiva pri delovnih organizacijah. 

Delovne organizacije ne dajejo podatkov le republiškemu, in do 1. 1. 1965 
okrajnemu zavodu za statistiko, temveč tudi različnim drugim organizacijam. 
To zbiranje podatkov bi moralo biti kompleksno in enotno, da bi se tako- pre- 
prečila dvotirnost zbiranja podatkov, ki po nepotrebnem obremenjuje poro- 
čevalske enote. Klasifikacije in nomenklature naj bi bile enotne, pojmi pa naj 
bi bili razmejeni in precizirani, da bi se omogočila enotnost dojemanja in s tem 
primerljivost podatkov. 

Prav zaradi tega, ker pot do podatkov ne gre le preko zavodov za stati- 
stiko, bi bilo potrebno, da se zlasti od poročevalske enote ne zahteva dvakratno 
ali večkratno dejanje istih podatkov in da se uporabljajo podatki, ki so že 
zbrani. Zaradi dvotimosti ali večtirnosti zbiranja statističnega gradiva so po- 
ročevalske enote po nepotrebnem dvojno ali večkratno obremenjene, podatki 
za isti pojav pa so zaradi različnih definicij oziroma klasifikacij različni. 

Poleg zavodov za statistiko čestokrat tudi občinske skupščine zahtevajo 
od gospodarskih organizacij posamezne podatke in mesečna poročila kljub temu, 
da dobivajo občinske skupščine po en izvod statističnega poročila, ki ga dajejo 
poročevalske enote republiškemu zavodu za statistiko in kljub temu, da jim 
republiški zavod za statistiko dostavlja vse svoje publikacije, ki imajo pomen 
za občino. Po mnenju zavoda SR Slovenije za statistiko so občine na ta način 
oskrbljene z osnovno statistično dokumentacijo za svoje potrebe. Vendar pa 
posamezne občinske skupščine zahtevajo od delovnih organizacij vsak mesec, 



342 Organizacijsko-politični zbor 

pri nas konkretno do 8. v mesecu, iste podatke o blagovni proizvodnji, o vnov- 
čeni prodaji, o delovni sili in podobne podatke. 

Poleg zavoda za statistiko in občinske skupščine pa od podjetij zahtevajo 
podatke še različna poslovna združenja, sem spadajo podatki iz letnega in 
perspektivnega plana, podatki v zvezi s polletno izvršitvijo plana in podobno. 
Različne podatke pa zahteva tudi okrajna gospodarska zbornica in zavod za 
ekonomske ekspertize iz Beograda. Poleg tega pa mora podjetje dajati različne 
podatke še bankam in sicer Narodni banki, komunalni banki, banki za zunanjo 
trgovino in drugim. 

Podatki, ki jih zahtevajo statistični zavodi, se že letos zbirajo na enotnih 
obrazcih, ostali zbiralci podatkov, na primer zbornica, poslovno združenje in 
drugi, pa imajo obrazce prikrojene po svoje. Prav zaradi tega ni enotnosti pri 
zbiranju podatkov. Nekateri zbiralci zahtevajo take podatke, ki jih računovod- 
stvo nima in jih mora šele pripraviti z zamudnim seštevanjem kartic in po- 
dobnim. Včasih podatkov sploh ni mogoče dati ali pa niso točni, ker so dani 
po prosti oceni. Veliko podatkov o zalogah, o proizvodnji in prodaji, količinski 
in vrednostni, o številu zaposlenih, o investicijah in podobnem, ki jih mnogi 
zbiralci zahtevajo od gospodarske organizacije, bi ti lahko dobili iz mesečnih 
in letnih poročil statističnega zavoda. Prav zaradi tega mislim, da bi bilo dobro, 
če bi ti zbiralci statističnega gradiva oziroma podatkov svoje obrazce prilago- 
dili obrazcem, ki jih ima statistični zavod oziroma, če bi vsaj glede podatkov, 
ki jih statistični zavod že zbira, uporabili obrazce zavoda za statistiko. 

Vsi podatki, ki jih delovna organizacija mora dajati raznim zbiralcem, njej 
sami ne koristijo, prav tako pa tudi rezultati obdelave danih podatkov podjetju 
običajno niso znani niti dostopni. 

Delovno organizacijo v precejšnji meri obremenjuje rok za dajanje po- 
datkov. Ta je običajno zelo kratek, ker bi bili sicer podatki neaktualni oziroma 
zastareli. Zaradi kratkega roka terja zbiranje podatkov precej časa. Mesečne 
statistične podatke za zavod za statistiko je, na primer, treba oddati do petega 
v mesecu, vendar podjetje takrat še nima vseh zahtevanih podatkov. Zaradi 
tega se pogosto dogaja, da podjetje da samo prosto oceno in se nato po več 
mesecev vleče popravljanje podatkov. Naj naštejem samo nekaj rokov za da- 
janje posameznih podatkov: mesečni statistični podatki, kakor sem že rekla, 
do petega v mesecu, podatki občini pri nas konkretno do osmega v mesecu, 
statistična prognoza za proizvodnjo in zaloge do dvajsetega v mesecu, mesečno 
poročilo o izvozu tudi do dvajsetega v mesecu. Zaradi te poplave različnih red- 
nih in občasnih podatkov, ki jih mora dajati gospodarska organizacija, teče 
zbiranje podatkov praktično ves mesec. 

Menim, da bi bilo treba delovne in druge organizacije zavarovati pred 
obremenitvijo, ki jo predstavlja poplava različnih zahtev po podatkih. Vse te 
zbiralske akcije bi bilo treba uskladiti ter izdelati skupne in usklajene programe. 
Zaradi tega se pridružujem mnenju odbora za proučevanje zakonskih in dru- 
gih predlogov, da je pred sprejetjem novega zakona o statistiki potrebna kom- 
pleksna revizija vseh obstoječih obrazcev za zbiranje statističnih in evidenčnih 
podatkov. To je treba storiti zato, da se zaščitijo poročevalske enote, da ne bo 
zbiranje podatkov samo sebi namen, in da bo zbiranje podatkov dejansko pri- 
našalo koristi, ki jih pričakujemo. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima inž. Branko Hočevar, po- 
slanec iz občine Zagorje. 
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Inž. Branko Hočevar: Tovarišice in tovariši! Želim nadaljevati raz- 
pravo o odnosih delovnih organizacij do statistike, katero je začela govornica 
pred menoj. 

Na začetku se moram opravičiti, če se ne bom dovolj strokovno izražal, 
kajti statistika ni moj poklic, vendar pa se pri svojem delu vsak dan z njo 
srečujem. Priznavam njen pomen in menim, da v sodobnem gospodarstvu ne 
moremo delati brez dobre in urejene statistike. Menim tudi, da si moramo za- 
radi pomembnosti statistike vzeti toliko časa, da o vseh njenih problemih 
lahko v miru in trezno premislimo, ter poiščemo najboljše rešitve. 

Kaj v gospodarski organizaciji pričakujemo od statistike? Vsekakor je za 
potrebe same gospodarske organizacije pomembnejša evidenca kot pa statistika, 
posebno tako imenovana državna statistika. Od statistike ne pričakujemo mno- 
go, ne želimo kopice raznih podatkov,, vendar pa želimo', da bi bili podatki, ki 
jih dobivamo, točni in aktualni. Ce podatkov ne dobivamo hitro in če ti niso 
točni, nam vsa množica podatkov, katere nam lahko nudi statistična služba, 
ne pomeni veliko. V glavnem potrebujemo osnovne statistične podatke, ki naj 
glede posamezne gospodarske panoge oziroma organizacije prikažejo njen polo- 
žaj, njene uspehe v primerjavi z drugimi panogami in organizacijami, ter go- 
spodarsko dogajanje v celoti. Vendar moramo poudariti, da dobivamo statistič- 
ne podatke velikokrat prepozno in tudi take, ki jih ne moremo uporabiti. Za- 
radi tega tudi večkrat ugotavljamo na raznih sestankih, da tovariši z republike 
pridejo z drugačnimi podatki kot tovariši z okraja, medtem ko občine izraču- 
najo spet drugače. Ob tako različnih podatkih nato prihaja do> dolgotrajnih 
pojasnjevanj osnovnih podatkov. Take neskladnosti opažamo tudi pri izraču- 
navanju povprečnega osebnega dohodka, o katerem imamo navadno vsak 
drugačne podatke. 

Ne mislim, da je tega kriva slaba statistika, vendar pa so prav gotovo 
določeni vzroki za take pojave. Cesa pa se v gospodarskih organizacijah naj- 
večkrat poslužujemo? Pomagamo si tako, da naročamo posebne obdelave. To- 
varišica je v tej zvezi omenila Zavod za ekonomsko statistiko v Beogradu. Naša 
gospodarska organizacija se tega pogosto poslužuje, kajti tam dobimo naročene 
podatke in primerjave s področja naše panoge, ki ustrezajo našim potrebam. 
Poslužujemo se tudi Rudarskega inštituta v Beogradu, ki nam v svojem »Polu- 
godišnjaku« daje pravzaprav edine za rudarstvo uporabne podatke iz vse Jugo- 
slavije. Seveda hkrati uporabljamo še nekatere druge podatke, vendar si tako 
poleg tega, da pošiljamo vrsto poročil in podatkov organizirani statistični mreži, 
dodatno pomagamo na ta način, da sami iščemo razne organe, zavode in druge 
ustanove, ki bi nam lahko nudile take podatke in dokumentacijo, kakršno 
potrebujemo. 

Zdaj pa še poglejmo, kaj gospodarske organizacije nudijo statistiki. V res- 
nici prispevajo precej različnih poročil, kot je povedala tovarišica Hribarjeva. 
Lahko rečem, da je to zelo huda obremenitev za gospodarsko organizacijo. 
V naši gospodarski organizaciji imamo na 1000 zaposlenih ljudi enega usluž- 
benca sanao za to, da vsak mesec odpošlje vsa poročila; seveda pa je še šest 
drugih uslužbencev razporejenih po enotah, kjer evidentirajo potrebne podatke 
in jih deloma tudi dostavljajo za interno uporabo. Glede na to niti ne moremo 
reči, da bi bilo to delo težko izvedljivo. Vsekakor pa je vprašljivo, ali je res 
treba pošiljati dvojna in celo trojna poročila. To vprašanje bi se moralo rešiti 
tako, da bi na najbolj enostaven način dosegli prav take ali pa še boljše 
rezultate. 
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Te misli sem povedal samo zato, da bi se zdaj lahko vrnil k obema poro- 
čiloma. V celoti se strinjam z navedbo obeh poročil o potrebi enotne centralne 
obdelave statističnih podatkov za območje naše republike. Koristnost take 
koncentracije in koordinacije ugotavljamo predvsem mi, ki smo doslej podatke 
in poročila pošiljali številnim organom na različnih nivojih. Statistična služba 
bo vsekakor bolj učinkovita, če bo obdelava hitra in enotna. Zato se pridru- 
žujem mišljenju, da ustanavljanje statističnih zavodov nižje od ravni republike, 
verjetno ne bi bilo racionalno in tudi nima posebne perspektive. 

V poročilu je tudi navedeno, da je republiški zavod za statistiko vpeljal 
dvojna poročila, od katerih gre po en izvod občinski skupščini. S tem se po- 
vsem strinjam, menim pa, da ni pravilno, če se občine same lotevajo obdelave 
teh statističnih poročil, ker jih že redno obdeluje republiški zavod za statistiko 
in bi ta svoje ugotovitve oziroma analize prav tako lahko v enem izvodu po- 
slal občinam. Zaradi tega naj bi nižji statistični organi samostojno zbirali in 
obdelavah le tiste podatke, ki so interesantni le za ožje družbeno-politične 
skupnosti, ne pa tudi za širšo družbeno-politično skupnost. Da bi bilo zbiranje 
statističnih podatkov uspešno, pa bi bilo nujno potrebno uvesti enotno metodo- 
logijo pri vseh organih in organizacijah, ki to delo opravljajo. Ob različnih 
metodologijah namreč ne moremo uspešno primerjati niti nekaterih zelo eno- 
stavnih elementov. Za primer iz naše stroke lahko navedem rudniški učinek, 
ki ga v sicer majhnem številu tovrstnih delovnih organizacij izračunavajo po 
različnih metodah in ga zato ne moremo med seboj primerjati. Prav tako ne 
moremo tako izračunanega rudniškega učinka primerjati z rudniškim učinkom 
v inozemstvu, na primer v Nemčiji. 

Glede na te ugotovitve menim, da je pri zbiranju podatkov treba doseči 
večjo disciplino in ustrezen red, predvsem pa je nujno določiti enotna in na- 
tančna merila. Prav tako menim, da bi se posamezni podatki morali sproti 
urejati za potrebe posameznih družbeno-političnih skupnosti. S tem bi se po- 
stopek tudi poenostavil, saj bi marsikdaj odpadla dvotirnost in vračanje istih 
podatkov. V mnogih primerih bi zadostovalo, da bi zvezni zavod za statistiko 
prejel le zbirne podatke, medtem ko bi podrobne podatke obdržal in obdelal 
republiški zavod. Menim, da bi občasno morali tudi pregledati programe zbi- 
ranja in obdelave statističnih podatkov, ker se verjetno še vedno zbirajo ne- 
kateri podatki, ki so bili pred leti pomembni, zdaj pa niso nikomur več potrebni. 

Strinjam se s predlogom, da se organizira enoten mehanografski center, 
vendar pa menim, da se ne bo dalo združiti prav vseh mehanografskih naprav. 
V takem moderno opremljenem centru bi statistične podatke lahko bolje in 
hitreje obdelali ter s tem ovrgli pogoste pripombe na račun počasnosti ob- 
delave statističnih podatkov. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš Milan Znidaršič, 
poslanec iz občine Ljubljana-Center. 

Milan Znidaršič: Tovarišice in tovariši poslanci! Oba moja pred- 
govornika sta obravnavala v glavnem ista vprašanja, o katerih nameravam 
govoriti tudi jaz. Ko sem na hitro pregledal poslano gradivo, sem prišel v 
glavnem do enakih zaključkov kot oba predgovornika. Zaradi tega se ne mo- 
rem izogniti temu, da ne bi nekatere stvari tudi ponavljal, vendar mislim, 
da to ni nič hudega. 
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Današnja razprava ima, po mojem mnenju, dvojen namen. Prvič, da se 
kritično premotri sedanja organizacija statistike in drugih organov, ki obde- 
lujejo statistične podatke, ter drugič, da se na podlagi ugotovitev in ocen obli- 
kuje določena stališča z osnovnimi smernicami za ureditev statistične službe. 
Kar se prvega namena tiče, menim, da kratko poročilo Zavoda za statistiko 
SR Slovenije in odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organi- 
zacijsko-političnega zbora v zadostni meri prikazujeta vso problematičnost se- 
danje organizacije statistike. 

V svoji kratki razpravi bom govoril o problematiki zbiranja in obdelave 
statističnih podatkov, zajel bom poleg statistike tudi druge službe oziroma 
organe, ki zbirajo podatke ter reagiranje delovnih organizacij kot poročevalskih 
enot. Baje obstojajo navodila, da mora v vseh statističnih akcijah obvezno sode- 
lovati Zavod za statistiko SR Slovenije ter da mora zavod dati vsaj osnovna 
strokovna navodila ter odobritev določene statistične akcije. Pojavlja pa se 
vrsta primerov, ko se to pozabi, ter se zbirajo podatki mimo režima, ki je 
določen za statistično akcijo. Tudi metodologija za zbiranje je pri tem različna 
ter prilagojena vsakokratnim interesom in pogledom zbiralca podatkov. Tak 
način ne vodi samo k slabim in nezanesljivim metodološkim zasnovam statistič- 
nih akcij, ki povzročajo neskladne in nezanesljive ugotovitve, temveč pride tudi 
do nepotrebnega in nekontroliranega zbiranja vseh mogočih podatkov, od ka- 
terih so mnogi prav gotovo že zbrani pri nekem drugem organu. Tak način 
zbiranja podatkov pa povzroča tudi omalovaževanje statističnih akcij ter ne- 
gativen odnos do statistične službe na splošno ter do njene dejavnosti. Zaradi 
ilustracije bom navedel en primer take neskladne akcije. 

Podatke o izplačilu nadomestila zaradi povečanja cen ter o posledicah po- 
dražitve so zahtevali: služba družbenega knjigovodstva, občinski sindikalni svet, 
republiški sekretariat za delo, gospodarska zbornica, občina, ter malo pred tem 
celo jugoslovanski zavod za produktivnost dela. Verjetno je takih akcij zbira- 
nja podatkov po več organih precej. Vprašljivo je, zakaj se v takih primerih 
akcije ne izvedejo kombinirano. V gospodarskih organizacijah se ob takih po- 
javih samo spogledujejo ter jih ocenjujejo kot primere neorganiziranosti. Pri 
tem pa nikakor ne bi smeli pozabiti na izgubo časa oziroma materialno škodo, 
ki pri tem nastane tudi zaradi angažiranosti strokovnjakov oziroma drugih oseb, 
ki delajo v podjetju. V mnogih primerih pa nekatere organizacije samo zbi- 
rajo in obdelujejo statistično gradivo, ki v svoji končni fazi verjetno ne služi 
nikomur. Ob nekaterih anketah se v podjetju resno vprašujemo, komu prav- 
zaprav te služijo. 

Kje so vzroki za tako stanje? Verjetno je poleg slabe organizacije evidence 
statističnih akcij vzrok tudi v dejstvu, da podatke, ki so za operativno sprem- 
ljanje družbenega življenja, posebno pa gospodarskih gibanj, statistična služba 
daje prepozno, zaradi česar vsak interesent išče svojo pot, da te podatke dobi. 
Menim, da bi se to vprašanje lahko uredilo s povečanjem operativnosti zlasti 
pri republiškem statističnem zavodu, ki bi moral povezovati in usklajevati po- 
trebe uporabnikov statističnih podatkov ter usklajevati vse statistične akcije. 
Ob taki centralizaciji bi bilo možno uporabljati tudi Sodobna mehanografska 
sredstva za obdelavo statističnih podatkov, kar bi omogočilo večjo hitrost pri 
izračunavanju rezultatov statistične akcije, po drugi strani bi pa samo akcijo 
racionaliziralo. Zato podpiram zamisel, da republiški zavod za statistiko po- 
stane matični organ, ki bi koordiniral vse statistične akcije v naši republiki. 
Menim, da bi se s tako organizacijo onemogočila vsaka dvotirnost oziroma 
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celo večtirno zbiranje statističnih podatkov, po drugi strani pa bi bile delovne 
organizacije zaščitene pred poplavo zahtev po statističnih podatkih. 

Na kratko bi se pomudil še pri sedanjih poročilih oziroma obrazcih, ki 
jih morajo delovne organizacije pošiljati zavodom za statistiko. Ti obrazci so 
po svoji vsebini že precej zastareli in neprikladni za spremljanje gospodarskih 
gibanj. Problematični so tudi roki, v katerih morajo delovne organizacije pri- 
praviti zahtevane podake. Ti so tako kratki, da nobena delovna organizacija ne 
more pravočasno pripraviti in poslati resničnih podatkov. Za primer navajam 
polletno oziroma letno statistično poročilo za trgovino na debelo in na drobno 
ter o prometu in zalogah po predmetih. Pri teh se od gospodarskih organizacij 
zahteva, da že do petega oziroma desetega v mesecu dajejo podatke o količini 
in vrednosti vsega prodanega blaga, posebej za trgovske organizacije na drobno 
in posebej za trgovino na debelo; stanje zalog, povprečne zaloge in to na pri- 
mer za motike, lopate, kose, grabi je, emajlirano posodo, klešče, žage, kladiva, 
pile, sekire, in gospodinjski noži, železo itd. Zanimivo pa je, da ob takih po- 
drobnih podatkih statistika ne zahteva nekaterih važnejših podatkov, na pri- 
mer o investicijah, o strojih in podobnem, temveč vztraja še vedno pri stari 
nomenklaturi, medtem ko podatkov za sodobno rabo ne zajema. 

Običajno se za podatke še zahteva, da so izraženi v kosih, v nekaterih pri- 
merih v tonah. Tako se zahteva natančne številčne podatke o tem, koliko kosov 
blaga je prodanega, koliko kosov je še v zalogi; včasih je treba dati podatke 
v kilogramih. Vseh teh podatkov pa že v trgovskem podjetju srednje velikosti 
ni mogoče natančno pripraviti, zlasti ne v kratkem roku. V trgovskih podjetjih 
menijo, da bi za pripravo popolnoma točnih podatkov potrebovali najmanj 
elektronske stroje ali pa cel štab strokovnjakov oziroma drugih ljudi, ki bi 
promet blaga podrobno spremljali. Stroški takega dela pa bi bili precej veliki 
in se jaz ne strinjam s tovarišem,, ki je pred menoj dejal, da stroški ne bi bili 
veliki. V prizadetih delovnih organizacijah se pač nekako, vsaka po svoje, 
znajdejo in dajejo približne podatke. Pri tem je pomembno le to, da se končni 
podatki v letnem poročilu ujemajo s podatki, ki so bili dani med letom. Glede 
na to bi morali roke za poročanje primerno podaljšati, hkrati pa temeljito pre- 
gledati vse obstoječe obrazce in jih prilagoditi sodobnim potrebam. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je dr. Dolfe Vogelnik. 

Dr. Dolfe Vogelnik: Tovarišce in tovariši poslanci! Predvsem se 
želim zahvaliti za povabilo, ki omogoča nam iz fakultete in posebej s katedre 
za statistiko, da sodelujemo pri obravnavanju vprašanja, ki se nam zdi zelo 
pomembno. 

V svoji razpravi se ne bom ukvarjal s tehničnimi in organizacijskimi po- 
drobnostmi, ki se lahko v okviru statistike tako ali drugače rešujejo. Jaz bi 
se z vašim dovoljenjem zadržal pri nekaterih načelnih, lahko bi rekel, velikih 
vprašanjih organizacije statistike ne samo v Sloveniji, temveč v jugoslovanskem 
merilu. Ne moremo si namreč zamisliti, da se statistika v zveznem merilu orga- 
nizira po enem konceptu, medtem ko se statistika v Sloveniji ali v drugih re- 
publikah in občinah organizira po drugem konceptu. Prav v teh osnovnih po- 
gledih na organizacijo statistike, lahko bi celo rekel, v osnovnih pogledih na 
funkcijo, ki "jo ima statistika v naši državi in v naši družbi, obstoje, kot bomo 
takoj videli, zelo različna, lahko bi celo rekel, bistveno nasprotna gledišča. 
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Naša statistika je po vojni nedvomno dosegla izreden razmah. Iz predvojne 
Jugoslavije imamo zelo skromne statistične podatke. Takrat smo imeli tudi 
izredno skromno statistično mrežo, ki s.e je začela in končala v glavnem, pri 
tako imenovani »opšti državni statistiki« v Beogradu, ki je imela le majhno 
filialo v Zagrebu, medtem ko v banovinah zbiranje podatkov sploh ni bilo do- 
voljeno. Takšne akcije, ki smo jih kot študenti takrat izvajali, so bile razgla- 
šene za proti državne. Ce s tem primerjamo sedanjo mrežo- statističnih organov 
in obilje, morda celo preobilje podatkov, ki jih tako rekoč iz dneva v dan bruha 
naša statistična mreža, se lahko zavemo ogromnega napredka, ki ga je naša 
statistika v 20 letih po vojni nedvomno dosegla. 

Vendar nas ta velik napredek ne sme uspavati. Pri ocenjevanju rezultatov, 
vloge in uspehov naše statistike ni dovolj, če jo primerjamo samo s predvojno 
statistiko. Moramo jo primerjati s potrebami po statističnih podatkih. Funkcija 
statistike je nedvomno ta, da producira za družbo statistične podatke, da daje 
družbi kot producent podatke v takšni količini, v takšnem asortimentu in s 
takšno kakovostjo, kot jih družba za svoj obstoj in za svoj razvoj potrebuje. 
To je njena osnovna funkcija. Če želimo sedaj oceniti ali statistična služba to 
svojo osnovno funkcijo izpolnjuje in ali ona v resnici daje družbi potrebne 
podatke, namreč družbi v vsej njeni kompleksnosti, od delovne organizacije 
in komune preko republik ter raznih drugih organizacij do federacije, moramo 
to produkcijo, to ponudbo podatkov primerjati s povpraševanjem in s potre- 
bami. Ce napravimo to primerjavo ter ugotovimo, kaj statistična služba na eni 
strani daje in kvaliteti kot daje s temi, kaj družba na drugi strani potrebuje, 
se pokaže izredno globoko nesoglasje in nesorazmerje med obema stranema. 
To ne velja samo za našo statistiko. Menim, da se ta pojav danes kaže v vseh 
več ali manj razvitih državah, zlasti pa tam, kjer je' statistika v razmeroma 
kratkem času doživela zelo velik vzpon. Simptomov za to veliko nesorazmerje 
je mnogo in se ne opažajo samo pri nas. Celo današnja razprava je že simpto- 
matično nakazala ta osnovni problem statistike, ki se ga morda premalo 
zavedamo. 

Navedel bom glavne simptome. Na eni strani lahko ugotovimo, da se vedno 
manjši del statističnih podatkov objavlja. To je skoraj nujno pri tej obilici 
podatkov, ker si ne moremo misliti, da bi statistika lahko natisnila vse svoje 
milijone in milijarde podatkov, ki se zbirajo vsak dan. Tudi podatki, ki se ob- 
javljajo, so pripravljeni v taki količini in v taki obliki, da ne krijejo potreb 
po teh podatkih. Zaradi tega tisti, ki podatke potrebuje za konkretno analizo, 
teh podatkov ne more uspešno uporabiti, zlasti ne zato, ker so njegove potrebe 
ne samo večje, temveč tudi bolj, lahko bi rekel rafinirane in bolj specializirane. 
Prav tako lahko ugotovimo, o tem so bile sicer narejene tudi kvantitativne 
ocene, da se vedno manj uporabljajo tudi tisti podatki, ki niso publicirani. Tako 
nekoristno obleži v raznih arhivih in po kleteh na milijone in milijarde po- 
datkov. Tudi delež podatkov, ki niso publicirani, so pa na drugačen način pri- 
stopni javnosti, je izredno majhen in se še zmanjšuje. Iz vsega tega izhaja za- 
ključek, ki so ga napravili že mnogi, namreč da statistika producira ogromno 
podatkov, od katerih pa se koristi izredno majhen in vedno manjši del. Vpra- 
šamo se, zakaj je tako? Zakaj se objavljeni, predvsem pa neobjavljeni, vendar 
drugače dostopni podatki, ne uporabljajo? Lahko govorimo, da se ne uporab- 
ljajo zato, ker ne ustrezajo potrebam družbe. 

Glede publiciranih podatkov je stanje precej jasno. Publicira se v sploš- 
nih publikacijah, ki so vam nedvomno poznane, kot so na primer statistični 
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godišnjak, statistični bilten in tako dalje. V teh se publicira izredno majhno 
število podatkov, skoraj bi rekel bolj za reprezentanco kot za dokaz, da naša 
statistika deluje. Ti podatki za kakšno globljo raziskavo niso primerni, prav 
gotovo pa tudi ne za specialno raziskavo, najmanj za raziskave v podjetjih, v 
delovnih organizacijah, v komunah in tako dalje. 

Milijarde podatkov, ki ležijo v kleteh in v arhivih statističnih uradov, 
niso uporabljene deloma tudi zaradi tega, ker potrošnik zanje ne ve. Menim, 
da celo sami statistični zavodi često ne vedo, kaj vse imajo. Pa četudi bi za- 
interesirana oseba vedela, da taki podatki obstojajo, bi ob današnji neurejenosti 
arhivske službe naletela na velike težave, če bi jih želela dobiti. Poleg tega so 
ti podatki često zbrani in spravljeni v taki obliki, ki bi pred uporabo terjala 
še posebno, drago strojno obdelavo. Skratka, ta ogromna in vedno večja masa 
podatkov ni pripravljena v takšni obliki in v takšni izbiri, da bi jo interesent 
lahko uporabljal. 

Statistika zbira in ureja ogromno število podatkov, vendar v glavnem za 
sebe, za arhive in skladišča, medtem ko jih interesent, ki bi podatke potreboval, 
ne dobi. Ne dobi jih v taki količini, zlasti pa ne v taki izbiri in taki obliki, 
v kakršni bi jih lahko uporabil. V najboljšem primeru jih lahko dobi v neizde- 
lani obliki, kot neke vrste polizdelek, za katerega dokončanje mora dodatno 
vložiti denarna, materialna in organizacijska sredstva. Če mu to ne uspe, stori 
to, kar mu še preostane, namreč to, da ukrepa in vodi politiko brez kakršnekoli 
analize. Ob takih izkušnjah se večkrat zgodi, da prizadeti organ ali organizacija 
potem na svoj način, preko svojih evidenc ali preko posebnih služb organizira 
svojo dodatno, posebno statistično službo. Kot smo slišali tudi v današnji raz- 
pravi, opravljajo to posebno službo tudi nekateri specializirani servisi, na pri- 
mer tisti v Beogradu, ki za dobro plačilo pošiljajo interesentom takšne podatke 
in analize, kakršne ti praktično potrebujejo. Pri nas deluje več takih agencij, 
ki so se dobro znašle in tak položaj v svoj prid in za drag denar, spretno 
izkoriščajo. 

Z navedenim sem želel prikazati, da obstoji bistveno in po mojem mnenju 
vedno večje nesorazmerje med produkcijo oziroma ponudbo podatkov in pov- 
praševanjem po podatkih. To je osnovna situacija, to je, lahko rečemo, osnovna 
kriza. Globoko nesorazmerje, globoka kontradikcija, ki obstoja v današnji sta- 
tistični družbi pri nas, stalno obstoja tudi v svetu. Postavlja se vprašanje, 
kaj napraviti? Kakšen je izhod iz tega večjega razkoraka med ponudbo in 
povpraševanjem? Dve poti sta možni. Ena pot je skrajna centralizacija celotne 
statistične službe v roki ene same vsemogočne državne ustanove. Tako rešitev 
vsebuje osnutek temeljnega zakona o statistiki, ki bo v prihodnjem mesecu 
obravnavan v zvezni skupščini. Menim, da se moramo vsaj na kratko seznaniti 
z osnovnimi tendencami tega zakona, ker bo, če bo sprejet, v veliki meri usoden 
tudi za tako imenovano republiško statistiko. Oboje je nujno med seboj pove- 
zano: Ne moremo organizirati in ne ločeno obravnavati organizacije statistike 
v republiki ter organizacije statistike v vsej državi, v komuni in tako dalje. 
Statistika je nedvomno, kot vsi vemo, neločjiva celota, v nekaterih elementih 
celo nujno zelo določno začrtana celota, Ne moremo si misliti, da bi dobro funk- 
cionirala oziroma da bi bila dobro organizirana, če bi vsakdo vlekel na svojo 

-stran. Kaj v tej zvezi predvideva osnutek zveznega zakona o statistiki? Pred- 
videva skrajno centralizacijo in v tem smislu rešuje nasprotje med ponudbo 
in povpraševanjem. 
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Pomembno je nasprotje med funkcijo statistike, ki naj služi družbi in med 
deformacijo statistike, ki ima tendenco, da se spremeni v neko službo zaradi 
sebe, se dvigne nad družbo in išče sama v sebi svojo zadovoljitev. To osnovno 
nasprotje ta zakonski osnutek rešuje tako, da določa, kaj je po ustavi statistika 
in kakšen pomen ima za vso državo. Po definiciji, ki se daje v tem osnutku 
zakona, obsega statistika splošnega državnega pomena vsa proučevanja, ki 
služijo planiranju in opravljanju drugih funkcij družbeno-političnih skupnosti 
in njihovih organov, potrebam delovnih ljudi, samoupravnih organizacij ter 
potrebam znanosti in obveščanju javnosti. Četudi te definicije ne poslušamo 
najbolj pazljivo, lahko hitro ugotovimo, da je v njej vse obseženo. Človek si 
ne more zamisliti statistične službe, ki ne bi bila kakorkoli koristna in potrebna 
planskim organom, delovnim organizacijam, drugim samoupravnim organizaci- 
jam, znanosti ali pa obveščanju javnosti. Zakaj je potrebna tako široka defi- 
nicija, ki praktično vsako statistično akcijo razglasi za statistiko, ki ima pomen 
za državo? Odgovor dajemo v enem od naslednjih členov, ki pravi: »Statistika, 
ki je pomembna za vso državo, spada v absolutno pristojnost zveznega zavoda 
za statistiko.« To pomeni, da je vse dano v pristojnost ene same državne orga- 
nizacije, sicer so predvidene majhne izjeme glede nekih statistik, ki jih vodijo 
nekatere zvezne ustanove, tako imenovane pooblaščene ustanove, ter nekateri 
zvezni sekretariati, vendar te izjeme v današnji razpravi lahko odmislimo. Re- 
publiški statistični organi so po tem konceptu samo neke vrste podaljšana teh- 
nična roka zveznega zavoda za statistiko, ki je popolnoma odvisna od tega za- 
voda v organizacijskem pogledu, v metodološkem pogledu, v pogledu standardov 
in tako dalje, razlika je samo v tem, da stroške za vzdrževanje te podaljšane 
roke nosi republika. Zakon oziroma osnutek sicer predvideva tudi republiško 
statistiko, katero izrecno definira v tem smislu, da lahko zbira dodatne ali 
dopolnilne podatke, ki niso pomembni za vso državo. Že iz formulacije dopol- 
nilnih in dodatnih, podatkov se vidi, da republiška statistika nima nobene 
pomembne vloge. Samo v čisto nebistvenih stvareh bi mogla dopolnjevati tako 
imenovano statistiko, ki je pomembna za vso državo. Ce bi republiški ali ob- 
činski statistični organ ali pa kakšen znanstveni zavod organiziral neko anketo, 
bi zvezni statistični zavod lahko ugotovil, da je taka anketa, čeprav ni v zvez- 
nem programu, pomembna za vso državo in s tem podrejena režimu zvezne 
statistične akcije. Do tega bi prišlo toliko lažje, ker zakonski osnutek izrecno 
pravi, da je akcija vsedržavnega pomena lahko omejena samo na eno republiko 
ali na drugo omejeno območje. Tako ožjo akcijo splošnega pomena bi sicer 
republiški statistični zavod lahko praktično izvedel, vendar kot zvezno akcijo 
pod organizacijskim in metodološkim vodstvom zveznega statističnega zavoda. 
Ta zakonski osnutek gre tako daleč, da celo notranje evidence, evidence v pod- 
jetjih, v ustanovah, na univerzah in drugod ne pušča povsem iz dosega sta- 
tistike. Sicer pravi, da se te poslovne evidence ne smatrajo za statistiko, takoj 
v naslednjem členu pa določa, da ima zvezni zavod, deloma tudi republiški 
zavod, pravico, da predpisuje tudi takšne notranje evidence oziroma da lahko 
zahteva njihovo prilagoditev statistiki zaradi tega, da bo ta lahko na podlagi 
poslovnih evidenc dobivala potrebne podatke. 

Ta skrajna centralizacija se pojavi potem tudi v drugi fazi, pri obdelavi 
podatkov. Zakonski osnutek le utrjuje dosedanjo prakso, po kateri zvezni zavod 
izvaja tudi obdelavo vseh akcij zveznega značaja, se pravi vseh pomembnejših 
akcij. Tehnično obdelavo prepusti zveznemu elektronskemu centru. Republiški 
zavod za statitsiko samo zbere podatke ter jih pošlje v Beograd. S tem je seveda 
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onemogočeno, da bi nekdo v republiki takoj in čimprej izvršil analize, ker 
podatkov nima. Poleg tega tak odnos preprečuje uspešen razvoj republiškega 
mehanografskega centra, v katerem bi se učili in usposabljali potrebni kadri, 
ki ne bi obdelovali podatkov samo za potrebe statistike, temveč tudi za druge 
družbene potrebe. Ce bi si republiški statistični zavod kasneje le pridobil pra- 
vico, da obdeluje podatke in si jih prireja za lastne potrebe, pa najbrž te 
pravice niti ne bi mogel uporabiti, ker ni uspel organizirati mehanografskega 
centra in vzgojiti potrebnih kadrov. Lahko bi se celo zgodilo, da bi moral na- 
prositi zvezni zavod, naj še nadalje obdeluje take podatke. 

Najbolje pa je izražen centralistični in monopolističen karakter zakonskega 
osnutka v končni fazi, ki je najvažnejša, namreč v fazi uporabe podatkov. 
Zanimivo je, da ta osnutek zakona, čeprav se imenuje osnutek temeljnega 
zakona o statistiki, nikjer ne pove, čemu naj statistika služi. Ne pove, da ona 
služi za to, da za družbo producira podatke, ki jih ta potrebuje. Po mojem 
mnenju to ni izpuščeno slučajno, kar se najbolje vidi iz določb, ki formulirajo 
pristojnosti zveznega zavoda glede uporabe podatkov. To določbo bom dobe- 
sedno prečita!, ker jo je vredno slišati: 

»Statistični podatki veljajo, dokler niso objavljeni, za uradno tajnost in se 
ne smejo nikomur dati v uporabo.« 

Po naslednjem odstavku istega člena sme direktor zavoda izjemoma dati 
raznim državnim organom in organizacijam tudi pred objavo na razpolago 
nekatere podatke. Vendar se moramo pri tem spomniti, da se objavlja zelo 
malo in vedno manj podatkov. Upoštevati je tudi treba, da niti objavljeni po- 
datki pogosto niso uporabni oziroma so zelo pozno obdelani. Z nekaterimi po- 
datki smo v zamudi tudi po 3 ali 4 leta. Od popisa prebivalstva v letu 1961 
imamo, na primer, objavljene doslej le nekatere osnovne podatke. 

Po zakonskem osnutku naj bi torej bili vsi podatki državna tajnost, tako 
kot v srednjem veku pri vladarjih do 16. stoletja. Vse je državna tajnost in le 
enemu človeku, generalnemu direktorju, je dovoljeno, da sme državnim orga- 
nom, delovnim organizacijam ali komunam, milostno dovoliti uporabo statistič- 
nih podatkov še pred objavo. 

Naj končno omenim še značilnost, da zakonski osnutek ne predvideva no- 
benega kolegialnega reševanja problemov in sicer zelo bistvenih problemov 
metodologije ter organizacije. 

Po zakonskem osnutku Zvezna skupščina enkrat na leto obravnava in sprej- 
me zvezni plan statističnih akcij. To je debela knjiga, ki konkretno za pri- 
hodnje leto navaja 400 ali 600 akcij, naštetih z vsemi podrobnostmi. Ob tem 
je povsem izključeno, da bi se v skupščini ali v kateremkoli drugem organu 
razvila kakršnakoli vsebinska razprava glede vsake od teh 400 ali 600 akcij, 
kjer bi se ocenjevalo, če je akcija potrebna ali ne, ali je njena metodologija 
dobra ali ne, kaj se sme objaviti in kaj ne. Vse to je izključeno, povsem izklju- 
čeno, se pravi, da se lahko opravi neka splošna razprava, po kateri bo program 
skupščina sprejela, morda tudi nekaj oklestila. Čim je tak zvezni plan sprejet, 
preide vsa odgovornost in vse pristojnosti za izvedbo akcij, ki so v tem planu, 
na generalnega direktorja Zveznega zavoda za statistiko. S posebnim sklepom, 
ki se objavi v zveznem uradnem listu, potefri predpiše podrobno metodologijo 
za vsako akcijo, prav tako določi, kaj se sme objaviti in kaj ne. V vsem po- 
stopku nikjer ne sodeluje kakšen družbeni organ. Predviden je le tako imeno- 
vani svet za statistiko, katerega člani so republiški direktorji in razni funk- 
cionarji, vendar je tudi ta svet samo posvetovalni organ. Da pa ne bi razvil 
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samostojne pobude, je predsednik tega sveta generalni direktor zveznega za- 
voda za statistiko, kar je za naš sistem samoupravljanja zelo nenavadna določba. 

Osnutek zakona vsebuje tudi sankcije. Značilna je določba, po kateri imajo 
zvezni statistični organi pooblastilo, da v neki republiki ali občini lahko ne- 
posredno sami in na stroške republike oziroma občine izvedejo statistično 
akcijo, če se redno ni izvedla. Gre tedaj za podoben režim, kot ga ima v ZDA 
zvezna policija, kadar intervenira v južnih državah. 

Koncept zakonskega osnutka po mojem mnenju ne izhaja iz razumevanja 
globokega nesorazmerja med ponudbo oziroma produkcijo statističnih podatkov 
in med potrebami. Nemogoče je, da bi lahko to nesorazmerje odpravili z admi- 
nistrativnimi in z zakonskimi ukrepi. Administrativno reševanje obstoječih 
protislovij je tudi na tem področju lahko le začasno in ne more predstavljati 
trajne rešitve. Zakonski osnutek odraža tudi veliko nezaupanje v republike, 
občine in delovne organizacije, glede katerih predpostavlja, da niso toliko disci- 
plinirane in odgovorne, da bi lahko same po svoji pameti ocenile, kaj je po- 
trebno in koristno. 

Zakonski osnutek je v nasprotju tudi s sistemom družbenega samouprav- 
ljanja in demokratičnimi načeli na splošno. Avtorji tega osnutka ne priznavajo 
nobene decentralizacije in demokratizacije v statistični službi, čeprav je to po 
mojem mnenju edina pot, ki statistično službo lahko pripelje do tega, da bo v 
resnici služila družbi. 

Demokratizacija statistične službe se mora razviti v vseh fazah. Na; njeni 
osnovi mora biti postavljena cela organizacija. Seveda ni nobenega dvoma, 
da morajo biti nekatera osnovna vprašanja enotno urejena, vendar pa menim, 
da to enotnost ne moremo prepustiti dobri ali slabi volji oziroma vsevednosti 
enega samega človeka in ene same organizacije. Moralo bi obstojati neko 
centralno telo, morda zavod za statistične standarde, ki bi bil kolegijsko se- 
stavljen. Ta naj bi sklepal in odločal o vseh tistih problemih, o vseh tistih stan- 
dardih, ki morajo nujno biti enotni v vsej državi. Poudarjam, da mislim samo 
na nujno enotnost. So Stvari, ki se ne dajo poenotiti. Seveda je nesmiselno, 
da za vsako ceno iščemo enotnost tudi tam, kjer ta ni mogoča, kar se danes 
dogaja pri mnogih standardih, ki jih je predpisal zvezni zavod za statistiko1. 
Taka nasilna standardizacaja samo zamegli problem in nasilno deformira 
dejansko stanje. 

Pri določanju zadev, ki so splošno državnega pomena, bi morali izhajati 
iz povsem nasprotnega izhodišča. V delovnih organizacijah, občinah in komunah 
bi morali najprej ugotoviti, kateri skupni in enotni podatki so jim potrebni. 
Te podatke bi nato razglasili za podatke splošnega pomena. 

Tako bi bile statistične službe v komunah, v delovnih organizacijah in v 
republikah primarne ter bi one določale, kaj naj bo enotno za celo državo. Pri 
takem konceptu je seveda cela organizacija drugačna. Tudi faze obdelave po- 
datkov so drugačne. Eden od govornikov je poprej že omenil zamisli, ki so zelo 
blizu mojemu konceptu in ki so jih mnoge države že sprejele. Po tem konceptu 
naj bi bil zvezni zavod samo odlagališče podatkov, nekakšno središče, kjer se 
vsi podatki zbirajo, in kamor republike pošiljajo že obdelane podatke. Na ta 
način bi se v zveznem zavodu nabrali vsi podatki, ki jih ta potrebuje. Zvezni 
zavod tako ne bi originalne podatke v vseh primerih koncentriral in potem 
milostno dovoljeval njihovo uporabo. 

Najvažnejše pa je vprašanje uporabe podatkov. Namesto načela, po katerem 
so vsi podatki državna tajnost, bi morali sprejeti načelo, da so vse ugotovitve 
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statistične službe javne in vsem pod enakimi pogoji dostopne. Le izjemoma naj 
bi zakon predpisal, kateri podatki niso dostopni javnosti zaradi potreb javne 
varnosti, varnosti države in podobno. Samo pri taki organizaciji statistike, v 
kateri bo uveljavljeno načelo javnosti, bodo podatki res lahko prišli v roke 
tistih, ki jih potrebujejo. Samo ob taki organizaciji statistike bo tudi možno 
oceniti, ali so podatki oziroma ali je statistična produkcija v resnici za družbo 
koristna, ali statistična služba v resnici producira podatke take vrednosti in take 
izbire, kakršne družba na splošno in vsak uporabnik statističnih podatkov, od 
delovne organizacije in komune do republike in zveze, v resnici potrebuje. 
Hvala! 

Predsednik Janez Hočevar: Odrejam 30 minut odmora. 

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

Predsednik Janez Hočevar: Nadaljujemo razpravo. Besedo ima Tone 
Florjančič, poslanec iz občine Vrhnika-Logatec. 

Tone Florjančič: Pri statističnem delu je treba posegati na razna 
strokovna področja, pri čemer pride dostikrat do tega, da se želijo razni organi 
sami oskrbeti s statističnimi podatki. 

V svoji razpravi želim osvetliti prav tako zbiranje podatkov, ki sicer ne 
spada v področje tako imenovane uradne statistike, je pa prav gotovo tudi po- 
membno. Pri tem mislim na zbiranje vseh tistih, mogočih in nemogočih, potreb- 
nih in nepotrebnih, še iz dobe administrativnega vodenja in urejanja izha- 
jajočih podatkov, ki sodijo v tako imenovano področje resornih evidenc. 

Menim, da ni treba posebej poudarjati, da republiška uprava dobiva novo 
vlogo. in naloge, pri katerih v skladu z novo ustavo in z vse večjo decentrali- 
zacijo nalog ter prenašanjem pravic na občinske skupščine, z razvojem samo- 
upravljanja in vedno večjimi možnostmi vplivanja občanov na družbeni razvoj, 
republiška uprava izgublja svoj operativni značaj. Pri tem pa velja poudariti, 
da prav ta spremenjena vloga in nove naloge 'republiške uprave na eni in ob- 
činskih skupščin ter delovnih organizacij na drugi strani, terjajo tudi drugačno 
fiziognomijo in organizacijo republiške uprave, ki vse bolj postaja spremljevalec 
družbenih procesov, vedno manj pa je operativni izvrševalec nalog in dolžnosti. 
Ne gre torej več za neposredne naloge, kajti te vedno bolj prevzemajo gospo- 
darske organizacije same; podoben razvoj pa se opaža tudi na področju druž- 
benih služb. Spričo navedenega je nujno potrebno proučiti vlogo in metode dela 
republiške uprave, o čemer smo sicer govorili že pri obravnavi zaključnega 
računa republiškega proračuna. Treba bo proučiti konkretno poseganje repu- 
bliške uprave v posamezne zadeve. V zvezi z današnjo razpravo pa bo treba 
tudi razčistiti in opredeliti vlogo republiške uprave pri'zbiranju raznih podatkov 
in evidenc, vprašanje usklajenosti zbiranja glede na različnost interesov, kas- 
nejšo obdelavo itd. K temu predlogu me navajajo ugotovitve, poročila repu- 
bliškega zavoda za statistiko in poročila odbora za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov. Ugotavljamo namreč, da veliko število podatkov, ki jih je 
treba zbrati in obdelati, ter v mnogih primerih tudi po dvakrat ali trikrat pre- 
verjati, angažira mnogo časa in sredstev ter veliko ljudi. Ob tem se večkrat 
poudarja večtirnost zbiranja podatkov in njih statistične obdelave. Pojavljajo 
se obrazci, ki zajemajo tudi nepotrebne podatke in po nepotrebnem obreme- 
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njujejo poročevalce in tiste, ki jih obdelujejo. Tako pretirano zbiranje, neuskla- 
jenost in večtirnost ter neracionalnost pomeni veliko obremenjevanje tako de- 
lovnih organizacij kot tudi občinskih in okrajnih skupščin. Mislim, da ni treba 
posebej govoriti o absurdnosti tako zastavljenih akcij, pri čemer imam v mislih 
predvsem tiste akcije, pri katerih je vse delo zaman, ker sploh ne pride do 
zaključne analize ali ocene. 

Iz pfegleda, ki ga je sestavila uprava skupščine okraja Ljubljana na koncu 
preteklega leta, se vidi, da so okrajni upravni organi po navodilih ustreznih 
republiških upravnih organov v letu 1964 zbirali in obdelovali podatke ter se- 
stavljali okrajne zbirnike za 18 področij. Iz pregleda izhaja, da so okrajni 
upravni organi v letu 1964 dobivali od občinskih in drugih strokovnih služb 80 
različnih statističnih poročil in evidenc, od tega 36 desetdnevnih, 24 petnajst- 
dnevnih, 156 mesečnih, 32 trimesečnih, 3 štirimesečna, 30 polletnih, 29 letnih 
in tri občasna, iz katerih so sestavljali okrajne zbirnike in jih pošiljali z ustrez- 
nimi obrazložitvami pristojnim republiškim upravnim organom v nadaljnjo ob- 
delavo oziroma uporabo. Ker pa je bilo treba sestavljati okrajne zbirnike za 
različna časovna obdobja, je poslal okraj pristojnim republiškim upravnim 
organo za 1964. leto 323 takih poročil oziroma zbirnikov. 

V teh podatkih pa niso navedena statistična poročila za področje kmetijstva 
po obrazcih, ki jih republiški zavod za statistiko dobiva neposredno od poro- 
čevalskih enot, to je predvsem od občinskih referentov za kmetijstvo oziroma 
od kmetijskih gospodarskih organizacij, torej ne od kmetijskih inšpekcijskih 
služb. Teh poročil je 22 in se zbirajo oziroma obdelujejo mesečno, trimesečno, 
polletno in letno. Z obdelovanjem v tabeli izkazanih statističnih poročil in se- 
stavljanjem okrajnih zbirnikov je bilo zaposlenih 24 uslužbencev okrajne uprave, 
ki imajo v glavnem visoko in višjo izobrazbo ter pet evidentičarjev s srednjo 
strokovno izobrazbo. Skupno dela na tem področju 29 uslužbencev. Za sestavo 
vseh navedenih poročil, zbirnikov in. ustreznih obrazložitev so potrebovali ti 
uslužbenci v letu ,1964 okoli 1250 delovnih dni, tako da je odpadlo na enega 
uslužbenca povprečno 43 delovnih dni. Če bi za obdelavo podatkov in sestavo 
okrajnih zbirnikov namestili posebne uslužbence, bi rabili 4,7 uslužbencev, raču- 
najoč da ima leto 265 delovnih dni. 

S tem ne mislim kritizirati smotrnosti obdelave oziroma zbiranja podatkov 
na splošno, vendar se mi vsiljuje vprašanje, ali je res treba zbirati toliko podat- 
kov in angažirati toliko ljudi, časa in sredstev za to delo. Mislim, da ob takem 
številu obrazcev ni potrebno posebej govoriti o preobremenjenosti ljudi v 
delovnih organizacijah in občinskih skupščinah z zbiranjem podatkov, ki do- 
stikrat obležijo v predalu. 

Da je zbiranje podatkov tudi muha enodnevnica, nepremišljenost in absurd- 
nost posameznih republiških sekretariatov kaže tudi naslednji primer: Nek 
republiški sekretariat je od občine zahteval podatke kar po telefonu, češ da jih 
nujno potrebuje. Občina je odgovorila, da tako hitro ne more dati podatkov 
in prosila, naj jih sekretariat zahteva pismeno, če so v resnici nujno potrebni. 
Po tem odgovoru sekretariat ni poslal nobenega dopisa v tej zvezi in tako torej 
ta prej tako nujen podatek naenkrat ni bil več potreben. 

Takih primerov je bilo več. Iz primera ljubljanskega okraja se vidi, da se 
36 zbirnikov oziroma evidenc zbira desetdnevno. Običajno se ti podatki spričo 
kratkega roka zbirajo po telefonu. Če računamo, da pogovori trajajo 15, včasih 
do 30 minut in da potekajo iz vse Slovenije, potem lahko zastavimo vprašanje, 
koliko je za to poročanje porabljenega časa in sredstev. Verjetno bi dobili 
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precejšnje zneske, ki bi jih ob ustreznejši statistični službi lahko koristneje 
porabili. 

Niso osamljeni pojavi, da se enaki podatki zahtevajo po večkrat od istega 
ali od različnih interesentov, in to zaradi slabega poslovanja, izgubljanja po- 
datkov in preverjanja. Ce imamo v mislih samo s telefonskimi pogovori potrošen 
čas in sredstva, se lahko ob takih primerih še toliko bolj upravičeno' vpra- 
šamo, kako so zbrani podatki uporabljeni in komu služijo, nič manj pomembno 
pa ni vprašanje, ali so zbrani podatki točni. Nehote se mi vsiljuje dvom v nji- 
hovo verodostojnost. Tako na primer Republiški sekretariat za kmetijstvo zbira 
podatke o setvi na vsakih deset dni. Zbiranje realnih podatkov je še možno 
pri kmečkih zadrugah in pri zadružnih posestih, točnost zbiranja pri zasebnih 
kmetih pa je močno vprašljiva, saj bi natančno zbiranje teh podatkov zaposlilo 
precejšen del občinske uprave. Zato se dostikrat pojavljajo namesto realnih 
tako imenovane hišne številke. 

Medtem ko ugotavljamo primere pretiranega zbiranja raznovrstnih po- 
datkov, pa na drugi strani ugotavljamo, da je celotno področje izvoza in uvoza 
izven občinske evidence kljub temu, da kaj radi poudarjamo, da je ena osnovnih 
skrbi občine tudi skrb za izvoz. 

Ko sem ;se pri nabiranju informacij za današnjo sejo pogovarjal s tovariši 
iz občine Ljubljana-Center, so mi ti dejali, da je raznih podatkov oziroma 
obrazcev ogromno in da je veliko nepotrebnih zaradi neurejenosti posameznih 
služb. Veliko republiških sekretariatov tudi neposredno sodeluje s posameznimi 
službami, zaradi česar na občini nimajo celotnega pregleda in mi v treh dneh 
niso mogli pripraviti ustreznih podatkov. To kaže na dejansko neurejenost pod- 
ročja teh služb. 

Tipičen primer neurejenosti in nesistematičnosti zbiranja podatkov je pod- 
ročje zdravstva. Naj navedem nekaj ugotovitev Republiškega sekretariata za 
zdravstvo, katere bom pozneje podprl s konkretnimi primeri. Podatki za zdrav- 
stveno statistiko se zbirajo na podlagi treh zveznih predpisov iz leta 1950, ki so 
se sicer dopolnjevali, vendar glede vsebine in števila podatkov ter metodologije 
ni bistvenih sprememb. Poleg tega regulira vprašanja zdravstvene statistike tudi 
republiški zakon o zdravstvenem varstvu in organizaciji zdravstvene službe. 
Podatke o končni fazi zbirata, obdelujeta in tabelirata Zavod SR Slovenije za 
zdravstveno varstvo kot republiški zdravstveni center in Zavod SR Slovenije 
za statistiko. 

Podatke, ki jih zbira zavod SR Slovenije za zdravstveno varstvo, pa lahko 
razdelimo v šest večjih skupin. Podatke1 zbirajo zdravstveni zavodi v svojih 
organizacijskih enotah in jih sumirane dostavijo pristojnemu občinskemu ozi- 
roma medobčinskemu zdravstvenemu centru. Občinski centri ponekod prever- 
jajo po zdravstvenih zavodih poslane podatke, jih sumirajo in dostavijo okraj- 
nim zdravstvenim centrom. Ti podatke zopet preverjajo, sumirajo, nekatere 
tudi sami obdelujejo, in jih nato sami dostavijo republiškemu zdravstvenemu 
centru, ki zopet preverja podatke, jih sumira in tabelira. Tu podatki obležijo, 
ker do analiziranja običajno ne pride. Roki za pošiljanje podatkov so naslednji, 
zdravstveni zavodi pošiljajo podatke tekoče, desetdnevno, mesečno1, trimesečno, 
polletno in letno. Dnevno se poroča o bolnikih, obolelih za nalezljivo boleznijo. 
Republiški zdravstveni center izdeluje sedemdnevne tabele o gibanju nalez- 
ljivih bolezni. 

Iz povedanega izhaja, da je sedanji način zbiranja statističnih podatkov 
nezadovoljiv, ker je pot, po kateri potujejo p>odatki, preveč zamotana in pre- 
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dolga, od organizacijske enote do zdravstvenega doma, občinskega oziroma med- 
občinskega zdravstvenega centra, na okrajni zdravstveni center in nato na repu- 
bliški zdravstveni center. Nujna posledica tega je, da so podatki, ki jih republiški 
zdravstveni center tabelira, že zastareli in za načrtni razvoj zdravstva neupo- 
rabni. Poleg tega se pri zbiranju podatkov vedno dogaja, da morajo zbiralci 
čakati na posamezne nedisciplinirane poročevalce, ki ne dostavljajo svojih 
poročil ob določenih, rokih. Prav tako izdelanih tabel vedno ne uporabijo za 
izdelavo analize. Ni namreč naloga statistike le zbirati podatke in jih tabeli- 
zirati, temveč je potrebna tudi njihova analitična obdelava in njih publiciranje. 
To pa se ne dogaja, ker primanjkuje kadrov za to delo in ker je premalo' sred- 
stev za tisk. 

Vseh statističnih obrazcev je v zdravstvu 68, če bi jih zložili enega poleg 
drugega, bi dobili trak, dolg okoli 8 metrov. Uporabna vrednost obrazcev pa je 
polovična. Ob vsem tem pa je poleg že omenjene nesistematičnosti še drug 
problem. V zdravstvu namreč ni enotnega in zanesljivega načina obdelave po- 
datkov, kair brez dvoma ovira uspešnost statistične službe. Pri tej množici 
podatkov bi bila uspešna le njihova mehanografska obdelava. Čeprav je ta 
predlog z ustreznim elaboratom že dve leti v predalu pristojnih organov, se ni 
v smeri prehoda na mehanografski način obdelave podatkov nič premaknilo. 
Množica podatkov, ki se zbirajo na vseh 68 obrazcih, spričo' take obdelave nikoli 
ni ustrezno obdelana. Za prehod na mehanografsko' obdelavo bi po podatkih, 
ki sem jih dobil, potrebovali le okoli 12 milijonov, žal pa ni v tem smislu nič 
narejenega kljub tristotim milijardam prometa, ki ga doseže zdravstvo1 v 
enem letu. 

Zaradi dokajšnje množice zahtevanih podatkov se danes porabi celih dva- 
najst minut samo za administrativno obdelavo pacienta v splošni ordinaciji. 
Zato ni čudno, če zdravstveni dom Vič izkazuje v 1964. letu 7 700 000 dinarjev 
izdatkov za zdravila in kar 4 100 000 dinarjev za razne papirje v administraciji. 
Ob vseh teh obrazcih pa le ni točne in ustrezne evidence, na primer o umrlji- 
vosti zaradi posameznih bolezni, o uspešnosti zdravljenja, o ceni zdravljenja, 
o potrebi dopolnilnega izobraževanja medicinskega kadra itd. 

Po mnenju zdravstvenih delavcev se splošne ordinacije ob takih admini- 
strativnih nalogah spreminjajo v pisarne zavoda za socialno zavarovanje, kar pa 
verjetno res ni njihov namen. Kljub velikim naporom in času, ki je potreben za 
zbiranje podatkov, pa se še ni dognalo, kaj storiti in kam s toliko maso- po- 
datkov. Zanimiv je v tej zvezi podatek, da se ob tolikšnem številu obrazcev 
rezultati statistične obdelave ne ujemajo s finančnim obračunom storitev, čeprav 
bi bilo lahko oziroma logično, da se na osnovi pravilne in ustrezne statistične 
obdelave izračuna tudi finančna vrednost storitve. 

V svoji razpravi sem opozoril le na nekatere izmed številnih problemov. 
Nisem imel namena operekati potrebnosti statistične službe, temveč sem pred- 
vsem želel opozoriti na probleme neusklajenosti, neustreznosti in večtimosti 
zbiranja podatkov. Zato tudi svojo razpravo zaključujem s predlogom, naj repu- 
bliška uprava nujno spremeni svoje metode dela oziroma zbiranje podatkov, 
ostane naj le tisto, kar je družbeno potrebno in koristno ter upravičeno. Pri 
tem je treba poiskrbeti za usklajenost dela in uspešno uporabo zbranih po^ 
datkov. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Ciril Kambič., 
poslanec iz občine Maribor-Tabor. 
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Ciril Kambič: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker je bilo v razpravi 
o statistiki in organiziranju statistike v občini že precej povedanega, se bom 
omejil samo na vprašanje smotrnosti zbiranja podatkov v občini in vprašanje, 
ali je občina teritorialno dovolj obsežna, da lahko nudi verodostojne podatke 
oziroma ali so lahko njeni podatki preverjeni in temeljiti. 

Ugotavljamo namreč, da občinske skupščine zbirajo različne podatke, kon- 
kretni primeri pa kažejo, da podatki, obdelani v občini, niso skladni s podatki, 
obdelanimi v okraju ali republiki. Zaradi tega uporabnik statističnih podatkov 
večkrat ne ve, na kateri podatek naj bi se naslonil oziroma kateri je avtentičen. 
Zanimivo je tudi to, da so obdelave podatkov v občinskih organih zelo pozne. 
Tako na primer obrazce, po katerih gospodarske organizacije mesečno poročajo 
o gibanju osebnih dohodkov, obdelajo občinski organi šele po treh mesecih. 
Se pravi, če hočemo dobiti stanje v mesecu januarju, ga do maja oziroma aprila 
ne moremo dobiti. Ne vem kakšen smisel naj ima taka obdelava podatkov, 
če pa smo prisiljeni vedno uporabljati samo.zastarele podatke. 

Tudi način obdelave podatkov ni povsem v redu. Tako se je pri obravnavi 
problematike gibanja osebnih dohodkov v neki občinski skupščini glede neke 
gospodarske organizacije izkazalo nevzdržno gibanje osebnih dohodkov. Pri 
analizi stanja v gospodarski organizaciji sami pa smo dognali, da so bile ugo- 
tovitve statistične službe in občinske skupščine napačne. Ob tem primeru se 
zastavlja vprašanje, ki je bilo danes že neštetokrat omenjeno, namreč vprašanje 
enotnega zbiranja podatkov in njihove enotne obdelave. Danes je mnogo druž- 
benih in drugih organizacij, ki zahtevajo zbiranje in obdelavo posameznih 
podatkov. Ce te podatke, ki se v bistvu ne razlikujejo, primerjamo med seboj, 
lahko ugotovimo, da vsaka taka organizacija poskuša podatke prilagoditi svojim 
potrebam in izbira le tiste, ki so v prid osnovnemu cilju ali akciji. Ob tem se 
zastavlja vprašanje, ali so v takih primerih podatki sploh realni in verodostojni. 
Ta problem bo v bodoče še bolj aktualen zaradi ukinitve okrajnih zavodov 
za statistiko. 

Občinske skupščine so v dilemi glede primerne odločitve. V Mariboru name- 
ravajo sedanji okrajni zavod za statistiko združiti z zavodom za plan, kar ni 
povsem v skladu s stališči v poročilu oziroma s tezami, ki jih predlaga republiški 
zavod za statistiko, po katerih naj bi imele statistične službe značaj upravne 
službe. Ustanovitev skupnega zavoda za statistiko in plan utemeljujejo s trdit- 
vijo, da je tak način zbiranja in obdelovanja podatkov cenejši in boljši. Jaz 
nisem strokovnjak za statistiko in bi zelo težko presodil, če to drži. Vendar pa 
se hkrati postavlja vprašanje, kaj zdaj občinska skupščina dejansko potrebuje 
za svoje potrebe in kaj naj bi ta zavod zbiral in obdeloval. Po mnenju občin 
bi to bili nekateri podatki o gibanju gospodarstva, o osebnih dohodkih in še 
nekatere malenkosti, za katere pa vemo, da so jih zbirali tudi doslej, vendar 
ne vem, če jih je kdo sploh uporabljal. 

Opozarjam še na eno nerešeno vprašanje. V mariborskem okraju imamo 
okrajni zavod za zdravstvo, ki tudi zbira določene podatke s področja zdravstva. 
Ta zavod bo zdaj ukinjen je in je vprašljivo, ali bodo to dejavnost lahko pre- 
vzeli občinski centri, kajti ponekod občinskih centrov za zdravstvo niti nimamo. 
Prav ob tem prenosu nalog nastaja nebroj vprašanj in vsi pričakujejo od Zavoda 
za statistiko SRS, da se bo zaradi tega povezal z občinskimi zdravstvenimi 
centri in pojasnil, kakšne podatke naj ti občinski zavodi zbirajo, po kakšni 
metodologiji in kako naj tudi obdelujejo podatke, tako da bomo lahko sčasoma 
prišli do večje enotnosti pri zbiranju in obdelovanju podatkov. 
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Glede dokumentacijske službe smo mnenja, naj bi vsaka izmed treh 
mestnih občin organizirala svojo, se pravi naj bi zavod za statistiko in plan bil 
skupen, medtem ko naj bi bila dokumentacijska služba pri vsaki občinski 
skupščini. Ce bi bila dokumentacijska služba tudi skupna mestna institucija, bi 
bilo verjetno težko doseči, da bi bila ta služba res vedno na tekočem in da bi 
lahko ob vsakem času in takoj mogla postreči s potrebnimi podatki. 

Na koncu bi rad še nekaj omenil glede na sinoćnje radijsko poročilo o 
osnutku zveznega zakona o statistiki. Ne želim se spuščati v podrobnosti, ker se 
na statistiko ne spoznam, vendar bi rad opozoril na nekaj drugega. Mnogokrat 
smo že ugotavljali, na primer pri pokojninskem zakonu, da se niso upoštevale 
posamezne sugestije, ki ;so jih glede zakonskega osnutka dale družbene orga- 
nizacije in društva. Rok za proučitev zakonskega osnutka in dostavo pripomb 
je bil navadno komaj 3 dni. Seveda se postavlja vprašanje, ali skupina držav- 
ljanov oziroma katerakoli organizacija lahko v 3 dneh resno prouči potrebno 
gradivo in da svoje predloge? Menim, da bi s takim načinom dela morali že 
enkrat nehati. V tej zvezi sicer veliko kritiziramo, veliko kažemo na napake, 
vendar do danes nismo še ničesar storili. Ko se v primeru osnutka zakona o 
statistiki ponovno ugotavljajo enake slabosti, se postavlja vprašanje, zakaj ne 
bi avtorji zakonskega osnutka, če že niso sprejeli raznih predlogov in sugestij, 
vsaj povedali, zakaj niso mogli sprejeti teh predlogov in sugestij. Tako> bi 
prizadete organizacije vsaj vedele, zakaj posamezen predlog ni bil upoštevan, 
sedaj pa lahko le ugotavljamo, da se pri nas nekatere službe centralizirajo, na- 
mesto da bi se decentralizirale. Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednja govornica je dr. Mara Bešter. 

Dr. Mara Bešter: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! V svojih 
izvajanjih se bom omejila samo na nekaj problemov, glede na to, da je pro- 
fesor Vogelnik obširno obrazložil koncept organizacije statistike, s katerim seJ 

strinja tudi naša katedra za statistiko ter celotna ekonomska fakulteta. 
Glede na doseženo razvojno stopnjo v našem družbenoekonomskem si- 

stemu je treba kot posebno pomembni podčrtati dve neposredni nalogi pri 
organizaciji statistične službe. Prva zadeva vlogo statistike v občini glede na 
potrebe občine. Ne morem se strinjati s predlogom, naj statistični center v 
občini predvsem zbira podatke. Občina ima svoje specifične, popolnoma dolo- 
čene naloge in mora za njihovo uspešno izpolnjevanje imeti na razpolago 
ustrezne podatke. Zato seveda občinski statistični center nikakor ne more biti 
le ekspozitura republike ah zveze, temveč mora biti dejansko samostojen sta- 
tističen center. Prav tako se ni mogoče zadovoljevati s tem, da občinska sta- 
tistika izvršuje samo neke dizagregacije, se pravi razčlenitve že izračunanih 
agregatov po metodologijah, ki so bile smiselne recimo na nivoju republike ali 
zveze. To vse pa pomeni, da je problem organizacije statistične službe mnogo 
težji, mnogo zahtevnejši, kot to kaže na prvi pogled. Gre za to, da na osnovi 
preštudiranih metodologij najdemo sistem tistih pokazateljev, ki so primarnega 
interesa za občana in za občinsko politiko. 

Kot primer navajam problem indeksa cen. Indekse cen izračunavam na 
nivoju republike in na nivoju zveze. Indeks cen je zelo pomemben pokazatelj. 
Pri izračunavanju realnega osebnega dohodka, nominalne dohodke, kot pra- 
vimo v statistiki, deflacioniramo s pomočjo' indeksa cen. Seveda je povsem 
jasno, da imajo občine zelo različne pogoje in da jim indeks cen, ki se računa 
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na nivoju republike, dosti ne pomaga pri izračunavanju realnega osebnega do- 
hodka v posamezni občini. Nadaljnji tak primer je izračunavanje indeksa fizič- 
nega obsega proizvodnje. Kaj pa pomeni izračunavanje takega indeksa za širše 
območje, na primer za vso državo? Na tako širokem območju se proizvodnja širi 
na različne načine, v okviru starega podjetja, z izgradnjo novega obrata, z 
boljšim tehnološkim postopkom, z dviganjem produktivnosti dela in tako dalje, 
poleg tega pa seveda nastajajo' tudi nove kapacitete. Ti procesi se na tako 
širokem območju, kot je cela država, nekako izravnavajo in lahko po obstoječi 
metodologiji ugotavljamo ter primerjamo dviganje fizičnega obsega proizvodnje. 
Na nivoju komune pa je po enaki metodologiji izračunan indeks popoln 
nesmisel. 

To je zdaj, kot je rečeno, problem, ki ni lahek in če smo formalno postavili 
neke statistične urade po občinah, nismo naredili še prav ničesar. Treba je 
dobiti ustrezno metodologijo za najvažnejše pokazatelje ter ugotoviti, kateri od 
teh so nujni za občana ter za tiste specifične dejavnosti, ki so lastne komuni, na 
primer družbene službe in podobno. To je izredno pomembna naloga in mislim, 
da bi bilo popolnoma nesmiselno pričakovati, da nam bo to nalogo rešil zvezni 
zavod za statistiko, ki ima svojih problemov čez glavo. Kakor vem, so v tem 
smislu napravili resne korake naprej samo v Zagrebu in v Travniku. Moram 
reči, da nimamo v Sloveniji nobenega primera takega vsebinskega prilagajanja 
občinške statistične službe. 

Izredno je pomembno1, da gospodarske organizacije usposobimo za to, da 
bodo v resnici postale blagovni proizvajalci. Kaj pa razumemo s tem izrazom? 
Za blagovnega proizvajalca je seveda značilno, da postavlja ekonomske odlo- 
čitve glede proizvodnje asortimenta, glede amortizacijske politike, glede novih 
investicij in tako dalje in da za te svoje odločitve nosi ekonomski riziko. Ce se 
je pri teh odločitvah zmotil, je v kapitalistični blagovni proizvodnji kapitalist 
plačal napako s svojim premoženjem. Ta problem ekonomske odgovornosti pa 
v našem sistemu nikakor ni rešen. 

To ni lahko vprašanje, niti teoretsko, še manj pa praktično. Za resnično 
blagovno proizvodnjo1, v kateri je ekonomska odgovornost za posamezne odlo- 
čitve izrednega pomena, so najpomembnejši trije pogoji. Moralnost kadrov, ki 
delajo v gospodarskih organizacijah, ustrezno kvalificiranost teh kadrov in 
kolikor je mogoče dobro organizirano obveščanje. Pri tem ne zagovarjam dvo~ 
tirnosti in večtirnosti zbiranja podatkov, ki se od podjetja zahtevajo, vendar se 
le moramo v načelu sprijazniti s tem. da je mnogo podatkov ob takem sistemu 
gotovo potrebnih in da terjajo ustrezno delo in stroške. Res je za našo statistiko 
značilno to, kar je danes vrsta govornikov že ugotovila, da se od naših gospo- 
darskih organizacij zahteva ogromno podatkov, medtem ko jih gospodarske 
organizacije dobijo nazaj v lastno uporabo zelo malo. Vendar je treba pri tem 
upoštevati, da posamezna gospodarska organizacija mora razpolagati z vsemi 
pokazatelji, ker se bo samo tako lahko odločila pri svojih odločitvah. 

Za primer navajam spremljanje pokazateljev za delitev čistega dohodka. 
Mislim, da je to izredno pomebno vprašanje, zaradi katerega nas utegne še boleti 
glava, če se ga ne bomo lotili z vso resnostjo. Vsi smo pobudniki koncepta, da 
gre razširjena reprodukcija na gospodarske organizacije, kar pomeni, da bo 
•ogromen del akumulacije-že danes, jutri pa še v večji meri, ostaj v gospodarskih 
organizacijah. Gospodarske organizacije so zdaj tiste, ki odločajo o notranji de- 
litvi čistega dohodka na sklade, na osebni dohodek in za investicije. Pri tem 
pa je. izrednega pomena informiranost in pravilna ocena rezultatov posamezne 
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gospodarske organizacije. Moram reči, da meni sprejeti enotni pokazatelji ne 
zadoščajo za primerjavo s sorodno gospodarsko organizacijo, ali pa s povprečjem 
proizvodne grupacije. Nujno je zato postavljati pokazatelje gospodarske orga- 
nizacije pod širša merila, ki so merodajna z narodno gospodarskega stališča. 
Pri gospodarski organizaciji, ki nima vedno na razpolago takih podatkov, so 
njene ekonomske odločitve zelo dvomljive. Ob tem. lahko pride do zelo težkih 
posledic glede na to, da je delež akumulacije, ki pripada gospodarskim organi- 
zacijam, zelo velik. Zaradi tega se je treba izredno globoko zavedati te nove 
vloge gospodarske organizacije in narodno gospodarske statistike za vsako po- 
samezno gospodarsko organizacijo. Zato se meni zdi popolnoma nerazumljivo, 
da se danes tako uporno forsira sprejetje zveznega zakona o statistiki, ko vendar 
še nismo niti zaznali, še manj pa rešili vse kompleksne problematike statistike 
v teh pogojih. 

Nikakor ne moremo reči, da je republika v statistiki našla svoje mesto1. Naj 
mi tovariši iz republiškega zavoda ne zamerijo, če izrazim svoje mnenje, da 
je republika v tem smislu še v ogromni meri samo ekspozitura zveze. Tudi vlogo 
občine v organizaciji statistike še nismo uspeli prilagoditi. Smo pred problemom 
ustreznega obravnavanja statistike v gospodarskih organizacijah v novih pogo- 
jih gospodarjenja. Vendar pa ob vseh teh nerešenih osnovnih vprašanjih na 
hitro predlagamo zakon, katerega duh je v popolnem nasprotju z našim osnov- 
nim konceptom družbenoekonomskega sistema, ki je popolnoma tuj naši ure- 
ditvi in zaradi česar nanj ni mogoče dati samo nekaj amandmajev. Dosledna 
izvedba tega zakona, to izjavljam z vso odgovornostjo, bo enostavno onemogo- 
čila funkcioniranje našega sistema, ali pa povzročila nastanek še ene paralelne 
organizacije statistike, poleg te, ki je predvidena s tem zakonom. 

Naj še enkrat podčrtam določbo o tajnosti podatkov, O' kateri je govoril že 
profesor Vogelnik. Ta je v zvezi z monopolom, ki si ga prisvaja zvezni zavod 
za statistiko, pri katerem so vse statistične faze v njegovih rokah, od zbiranja 
podatkov do obdelave, metodologije in celo analiza. Ob tem statističnem mono-_ 
polu in načelu tajnosti statističnih podatkov ne smemo pozabiti, da v Jugosla- 
viji obstojata' dva koncepta razvoja družbenoekonomskega sistema ne glede 
na to, da je zadnji kongres Zveze komunistov izredno jasno pokazal na ogromno 
večino, ki stoji za naprednim konceptom. Vendar vsi tisti, ki so imeli drugačne 
ideje in ki so jih še pred kongresom zelo glasno ponavljali po nekaterih forumih, 
seveda teh niso pozabili. Ustvarjanje monopola in razglašanje načela tajnosti 
v statistiki je prav odraz takih idej. 

V skupščinah, v izvršnih svetih, v ekonomskem svetu federacije in drugod 
pogosto dobivamo važne statistične podatke, izražene v številkah, pri tem celo 
v raznih variantah. Vendar pri tem ne vemo, kako so bile te številke izračunane 
in ali so morda celo pristranske. Ob tem je pomen pravilno organizirane in 
zanesljive statistike še bolj očiten. 

Naj ob koncu sugeriram svojo misel, da je na področju statistike odprtih 
še toliko bistvenih vprašanj, da zdaj ni mogoče sprejeti nobenega zakona o sta- 
tistiki, niti zveznega niti republiškega. 

Mislim tudi, da teh problemov ne moremo reševati z nekakšnim koordi- 
nacijskim telesom. Rešitev, ki jo danes zahtevamo od koordinacijskega telesa, 
je samo odraz globoke krize v organizaciji naše statistike, in zato povem, da 
v uspešnost dela vsakega telesa vnaprej dvomim. Tukaj gre za pomembne pro- 
bleme in za kompletno shemo organizacije statistike, ki jo je treba še proučiti 
glede na pogoje našega družbenoekonomskega sistema in glede na bogate 
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izkušnje v mnogih deželah na svetu. Šele na podlagi take proučitve bo možno 
izdelati predlog za ureditev naše statistične službe, ki naj bi služil kot ustrezna 
osnova za sestavo zakonov. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Mirko Cepič, poslanec iz 
občine Maribor-Center. 

Mirko Cepič: Tovarišice in tovariši! V vsej dosedanji razpravi se je 
pojavljala misel, da je naša statistična služba, kljub svojim uspehom navrgla 
pomemben problem, sicer problem dvotimosti, za katerega bi lahko rekli, da 
zadeva našo družbeno izgradnjo oziroma birokratizem. Mnenja sem namreč, 
da moramo podpreti stališče, po katerem je treba čimprej urediti to vprašanje, 
čeprav smo pravkar slišali, da je za zakon še prezgodaj. V tem primeru ne gre 
samo za vprašanje statistike, temveč tudi za krepitev birokratizma, ki se uve- 
ljavlja prav s težnjami po zbiranju in uvajanju številnih podatkov in evidenc 
v upravi, zavodih, industriji, družbeno-političnih organizacijah in drugod. S tem 
namreč utrjujemo mnenje, da so potrebne številne službe, glede katerih danes 
ugotavljamo, da, v resnici niso vedno potrebne. Z ureditvijo teh problemov bi 
končno prišli do spoznanja, da je treba organizacijo vseh služb usmeriti tako, 
da bodo uresničena tista načela, ki smo jih razglasili v razpravi, da se bo utrje- 
vala samouprava in s tem pospeševalo odmiranje države. Menim, da si naš 
zbor že v vseh dosedanjih razpravah, tako o občinski upravi kot tudi o medob- 
činskem sodelovanju, pa tudi v razpravah, katere še pripravlja, na primer o 
vlogi in funkciji okraja, o organizaciji in delovanju republiških in okrajnih 
organov ter o načelih za organizacijo upravnih organov občin, v bistvu priza- 
deva, da bi se pospešilo odmiranje države in odpravljanje vseh tistih birokra- 
tičnih institucij, ki našo samoupravo onemogočajo1. 

Menim, da statistiko lahko povežemo s tem procesom, kajti številne upravne 
službe, zavodi, družbeno-politične organizacije in drugi, dodatno zbirajo različne 
podatke in jih analizirajo ter tudi s tem dokazujejo, kako so te službe in insti- 
tucije potrebne. Na ta način dopuščamo, da se neopazno utrjuje administracija. 
Podatki pa kažejo, da je pri nas odločno preveč uslužbencev v primerjavi s 
številom delavcev v tovarnah oziroma na vseh področjih gospodarstva. Ce 
torej obravnavamo vprašanje večtirnosti s širšega gledišča, ne le z gledišča sta- 
tistike, lahko odkrijemo, da dvotirnost birokratizma ne zmanjšuje, temveč ga 
krepi. 

V tej zvezi želim opozoriti na zanimivo dejstvo, ki so ga omenili tudi 
tovariši pred menoj, namreč, da do vseh teh dvotirnosti verjetno ne bi prihajalo, 
če se ne bi o posameznih statističnih akcijah odločali pravzaprav na osnovi 
preprostega dogovora. Tako pride, na primer do dogovora o nujnosti zbiranja 
podatkov glede potreb po izgradnji otroških vrtcev. Za metodologijo zbiranja 
podatkov in za dokončno izvedbo te akcije pa je zadolžen en sam človek, ki 
vsega tega niti ne zmore in tako često niti ne pride do ustrezne sinteze oziroma 
analize podatkov. Zato bi bilo prav, da v vseh službah republiške, okrajne in 
občinske uprave, v zavodih, družbeno-političnih organizacijah, organih uprav- 
ljanja v gospodarskih organizacijah in drugod, pri tovrstnih statističnih akcijah, 
ki niso vedno poceni, uveljavi načelo kolektivnega odločanja, kajti če bomo 
organizacijo in izvedbo statističnih akcij prepuščali posameznikom, ne bo izbrana 
uspešna in enotna metodologija, niti ne bo ustreznih rezultatov. 
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Za sedanje stanje je tudi značilno, da je sama statistika dokaj neznana in 
da se zbirajo novi podatki iz preprostega razloga, ker ljudje žal ne vedo niti za 
najosnovnejšo publikacijo, za »Statistički godišnjak«, ne vedo za statistični bilten 
in podobno. Vem za primer, da je neka velika tovarna v Sloveniji zaprosila 
Okrajni zavod za statistiko za najosnovnejše podatke, ki so vsak mesec zabele- 
ženi v statističnem biltenu. V tej tovarni so povedali, da za to vrsto publikacij 
sploh ne vedo. Kaže, da tudi nepoznavanje že dosežene stopnje zbiranja sta- 
tističnih podatkov še bolj utrjuje prakso večtirnega zbiranja in obdelave po- 
datkov, pri čemer naša izredno draga administracija najde uspešno opravičilo 
za svoj obstoj. Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Viljem Merhar, 
predstavnik Zveze ekonomistov Slovenije. 

Viljem Merhar: Spoštovano predsedstvo, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Zveza ekonomistov je razpravljala o predlogu osnovnega zakona o sta- 
tistiki, ki ga je sprejel Zvezni izvršni svet in se pripravlja za sprejem v Zvezni 
skupščini. Na ta predlog daje Zveza ekonomistov Slovenije naslednje pripombe: 

Z novo ustavo Socialistične federativne republike Jugoslavije je bila novim 
pogojem ustrezno definirana vloga statistike, kar narekuje sprejetje novega 
osnovnega zakona o statistiki. Z njim naj se regulira dejavnost na področju 
statistike in evidence tj. podatkov, ki imajo pomen za vso državo (Ustava FLRJ, 
161. člen). Naloga novega zakonskega reguliranja statistične dejavnosti je, da 
uredi doslej nerešena vprašanja statistike, kakor tudi da zagotovi normalen 
in nemoten razvoj statističnih dejavnosti na novih, z ustavo določenih načelih. 

Zveza ekonomistov Slovenije pozdravlja pobudo za uskladitev statistične 
dejavnosti z novimi institucionalnimi pogoji in si v skladu z njeno družbeno 
vlogo prizadeva za učinkovito uresničevanje načel ustave. Zveza ekonomistov 
Slovenije ob tem ugotavlja, da navedena stališča v predlogu niso uresničena. 
Zaradi tega Zveza ekonomistov meni, da mora v zvezi z zakonskim predlogom 
javno opozoriti na nekatera dejstva, ki po njenem mnenju predloženega za- 
konskega predloga še ne kvalificirajo za sprejem. Načelo o podatkih, ki naj jih 
posreduje statistika in ki imajo pomen za vso državo, se v predlogu očitno 
obravnava enostransko in centralistično. Ta naš zaključek sledi iz organizacijske 
strukture statistične službe ter pravic nasproti uporabnikom statističnih podat- 
kov in njihovim dejavnostim. 

Zakonski predlog omogoča monopolizacijo metodologij, standardiziranja in 
zbiranja ter dajanja podatkov pri Zveznem zavodu za statistiko. To prihaja 
v nasprotje z regionalnimi potrebami statističnega dokumentiranja in analizi- 
ranja družbenoekonomskega dogajanja, ki postaja ob decentralizaciji oblik 
upravljanja in vodenja družbenoekonomski imperativ. Omenjeno nasprotje 
se še poglablja zaradi pravic, ki gredo po zakonskem predlogu Zveznemu zavodu 
za statistiko glede obravnavanja in metodološkega reševanja vseh statističnih 
akcij za podatke, ki imajo pomen za vso državo in opazovanj, ki se izvajajo 
v več družbeno-političnih skupnostih. Ob uzakonitvi zakonskega predloga bi 
družbeno-političnim skupnostim odvzeli možnost učinkovitega programiranja 
družbenoekonomskega razvoja, ki ga naši institucionalni pogoji pred,postav- 
ljajo'. Monopolizacija dajanja podatkov lahko otežkoča odločanje nosilcev samo- 
upravnih pravic in znanstveno raziskovanje družbenoekonomskih manifestacij, 
ker je znano, da statistične publikacije za te namene, posebno za znanstveno- 
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raziskovalno delo, običajno ne zadoščajo. Za pomanjkljivost zakonskega pred- 
loga štejemo tudi dejstvo, da v njem ni opredeljena naloga statistične službe, ki 
je po našem mnenju producent statističnih podatkov, ne pa nosilec raziskovanj 
na podlagi zbranega statističnega gradiva, ki po načelu delitve dela sodi med 
druge družbene službe. Zaradi tega ocenjujemo metodološko monopolizacijo 
za najbolj kočljivo šibkost predloga. Zakonski predlog tudi ne opredeljuje ob- 
veznosti statistične službe do uporabnikov statističnih podatkov glede programa, 
izdelave metodologij, rokov objave, rezultatov statističnih opazovanj ter do da- 
jalcev statističnih podatkov. Prav tako predlog ne govori o racionalnosti meto- 
doloških rešitev statističnega opazovanja in o družbenem vrednotenju statistič- 
nih akcij. 

Do opisanih osnovnih, za Zvezo ekonomistov Slovenije nesprejemljivih 
dejstev ne bi prišlo, če bi se pri postavljanju tez o novem statističnem zakonu 
upoštevala usklajena praksa demokratičnega oblikovanja stališč vseh zaintere- 
siranih producentov in uporabnikov statističnega gradiva. To ugotovitev do- 
kumentiramo z dejstvom, da uporabniki vseh vrst niso bili konsultiram, namreč 
delovne organizacije, zavodi, znanstveno raziskovalne in pedagoške institucije, 
inštituti in družbeno-politične organizacije. Do konsultacije ni prišlo niti v 
okviru strokovnega statističnega društva Jugoslavije. Zveza ekonomistov Slo- 
venije meni, da zaradi izhodišč predloga parcialne pripombe nimajo smisla, 
temveč v skladu s svojimi strokovnimi in moralnimi načeli predlaga, da se 
zakonski predlog spremeni ter da se izdelajo najprej teze o statistični službi, 
na osnovi katerih bo mogoče po ustaljeni poti naše družbeno-politične prakse 
priti do novega predloga temeljnega zakona o statistiki, ki bo ustrezal našim 
institucionalnim pogojem. 

Način realizacije zakonskega predloga pa bi po mnenju Zveze ekonomistov 
Slovenije moral iti preko naslednjih faz: kritična analiza sedanjega stanja stati- 
stike s komparativno analizo organizacije statističnih služb v drugih državah: 
opredelitev mesta in namena statistike v novih pogojih družbeno-politične ure- 
ditve z vidika načel samoupravljanja, decentralizacije, koordiniranja in povezave 
na osnovi družbenega ovrednotenja statističnih akcij in določitve finančnih ob- 
veznosti; ugotovitev in definiranje našim institucionalnim pogojem ustrezne 
organizacijske oblike statistične službe, ki bi morala biti družbeno učinkovita 
in racionalna; opredelitev pravic in dolžnosti dajalcev in uporabnikov podatkov 
ter statistične službe glede programiranja, metodologij, zbiranja, obdelave in 
objavljanja podatkov; vprašanje financiranja statističnih akcij, posebno za po- 
datke, ki so pomembni za vso> državo. 

Pri tem delu bi morali sodelovati vsi zainteresirani činitelji, ki potrebujejo 
in dajejo statistične podatke, da bi bilo tako mogoče statistično1 službo uskladiti 
z drugimi družbenimi službami in jo organizirati na osnovi potreb družbe kot 
celote in posameznih skupnosti. 

Verjetno bo zakonsko reguliranje statistične službe smiselno šele potem, 
ko bodo sprejeti nekateri drugi zakoni s področja ekonomske zakonodaje, na 
primer zakon o planu. Poudarjamo, da družbi ne more biti vseeno, kako orga- 
nizira službo osnovnih virov informacij o družbenoekonomskem dogajanju, 
kajti na osnovi teh informacij se sprejemajo važne tekoče in perspektivne druž- 
benoekonomske odločitve. Te morajo biti ob razvitejših proizvajalnih silah 
in ob samoupravi delovnih ljudi vedno bolj znanstveno utemeljene, k čemer 
lahko pripomore tudi učinkovito organizirana in našim pogojem prilagojena 
statistična služba. Hvala lepa! 
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Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš Stjepan Aubert. 

Stjepan Aubert: Tovarišice in tovariši poslanci! Zahvaljujem se za 
povabilo, ki je bilo poslano Republiškemu svetu zveze sindikatov. Sindikati 
so zainteresirani za delovanje statistične službe po eni strani kot uporabniki po- 
datkov, ki jih statistična služba daje, po drugi strani pa zato, ker statistični 
podatki pogosto služijo kot osnova za razne ukrepe, ki neposredno zadevajo 
položaj proizvajalca. Dovolite, da na kratko obrazložim nekaj naših mnenj o 
problematiki, ki je danes pred tem zborom. 

Reči moram, da v sindikatih z delovanjem statistične službe in s podatki, 
ki jih ta služba daje, v bistvu nismo zadovoljni. Natančneje rečeno, na nekatere 
metode zbiranja, uporabnost in aktualnost podatkov imamo nekatere resne 
pripombe. Danes imao pred seboj v bistvu dva problema in sicer osnutek, 
temeljnega zakona o statistiki ter organizacijo in delovanje statistične službe 
v naši republiki. 

Po našem mnenju daje osnutek temeljnega zakona o statistiki zveznemu 
zavodu za statistiko monopolne pravice pri odločanju o vseh fazah dela sta- 
tistike. Ta koncept centralistične organizacije in funkcioniranja celotne statistič- 
ne službe je formalno in stvarno statični koncept vodenja gospodarstva in 
drugih družbenih dejavnosti teir ustreza dobi, ki jo je naš družbeni razvoj že 
davno prerasel. Razen tega je zlasti v ostrem nasprotju s sedanjo razvojno fazo, 
še bolj pa z razvojem decentralizacije upravljanja. Menimo, da decentralizacija 
gospodarstva, decentralizacija samoupravljanja, prenašanje razširjene reproduk- 
cije na neposredne proizvajalce, razvijanje oblik intenzivnega gospodarjenja, po- 
slovne samostojnosti in odgovornosti delovnih kolektivov ter končno razvijanje 
gospodarskega sistema ob sproščeni gospodarski zakonitosti poraja potrebo po 
takem razvoju in dejavnosti statistične službe, ki bo ustrezala interesom in 
potrebam na vseh področjih ter ravneh naše družbene dejavnosti. Zaradi tega 
se pridružujemo mnenju, naj bi temeljni zakon predpisal samo osnove, medtem 
ko naj bi socialistične republike imele več možnosti, da statistično službo pri- 
lagodijo lastnim razmeram. Razen tega mislimo, da so koncepti, ki jih vsebuje 
osnutek temeljnega zakona o statistični službi, pravzaprav manifestacija težav, 
ki jih imamo pri uresničevanju sodobnejših in naprednejših konceptov razvoja 
družbenoekonomskega sistema v celoti. 

Glede na vse povedano menimo, da osnutek temeljnega zakona o statistiki 
ni sprejemljiv. Prepričani pa smo, da v zakonskem osnutku tudi niso upoštevani 
niti rešeni resni strokovni problemi. O nekaterih teh problemih smo razpravljali 
že lansko leto. Zlasti pa nas čudi dejstvo, da se je ob vsej naši praksi demokra- 
tičnega razpravljanja in sprejemanja odločitev o pripravah tako pomembnega 
zakona razpravljalo za zaprtimi vrati in v najožjem krogu. Prepričan sem, da 
je marsikdo od navzočih za koncept tega zakona izvedel šele iz izvajanj 
dr. Vogelnika. 

Predlagam, da se zakonski osnutek v sedanji obliki v celoti zavrne, ker 
menim, da ga ne moremo spreminjati in dopolnjevati. Treba ga je v celoti 
zavrniti in izdelati teze z osnovnimi izhodišči in predpostavkami. O teh tezah 
naj se organizirajo široke razprave, zlasti pa je neobhodno, da se zagotovi 
razprava v vseh strokovnih in znanstvenih institucijah, ki so zainteresirane za 
delovanje statistične službe. 

Obstoječa zvezna zakonodaja tudi sedaj močno vpliva na stanje statistične 
službe v naši republiki. V glavnem se strinjamo z ugotovitvami in predlogi 
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republiškega zavoda za statistiko v gradivu, ki smo ga dobili za današnjo1 sejo, 
prav tako tudi z vsebino poročila odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov. Vendar menimo, da bi bilo treba o nekaterih vprašanjih, ki se v 
tem gradivu in poročilu obravnavajo, še razmisliti. 

Odbor je temu zboru predlagal izdelavo analize o delovanju statistične 
službe. Menimo, da je takšna analiza potrebna, vendar ne v tem smislu kot se 
predlaga, namreč, da se analizira dosedanji razvoj statistike, ker sedanji sta- 
tistiki očitamo prav to, da je usmerjena preveč nazaj in da so podatki premalo 
aktualni. Analiza bi morala biti usmerjena naprej in bi morala dognati, kakšno 
statistično službo potrebujemo. Če bi analizirali samo preteklost in sedanje 
stanje statistične službe, bi to pomenilo samo izgubo časa, ker bi morali nato 
izdelati še analizo o tem, kakšno statistično službo bomo potrebovali v bodoče. 

Danes se je precej govorilo o dvotirnosti in večtirnosti. Mislim, da je pojav 
večtirnosti pravzaprav iziraz kritike dosedanjega delovanja statistične službe. 
Dvomim, da bi se katerikoli upravni organ ali družbeno-politična organizacija 
ukvarjala z zbiranjem in obdelovanjem podatkov zaradi nagajanja statistični 
službi, temveč se ukvarja s tem zato', ker s podatki in analizami statistične službe 
ni zadovoljna zaradi njihove neaktualnosti in podobno. Med današnjo obravnavo 
je eden od govornikov povedal, da se je ob podražitvi oziroma določanju nado- 
mestila v osebnih dohodkih pojavilo menda pet ali šest raznih institucij, ki so 
od podjetja zahtevale ustrezne podatke. Med njimi pa ni bilo zavoda za sta- 
tistiko. Vendar je takrat marsikdo želel hitro izvedeti, kaj se v podjetjih ob 
tako važnem dogodku dogaja. Ne želim dajati očitkov statistični službi, zlasti 
ne republiški, ki je v tem smislu vezana na zvezni zavod za statistiko, vendar 
je dejstvo, da bi vsak družbeno-politični organ oziroma vsaka družbena orga- 
nizacija, ki se je morala ukvarjati s posledicami podražitve, ob čakanju na 
uradne podatke statistike, čakala še sedaj. Vendar je takrat bilo potrebnih nekaj 
zelo hitrih odgovorov in ukrepov, da so se problemi rešili v skladu z ustreznimi 
sklepi. 

Prepričan sem, da bi se vse te institucije raje posluževale uradno zbranih 
in točnejših podatkov, če bi jih lahko pravočasno dobile. Prav gotovo si ne bi 
nalagale dela, ki bi ga bolje in strokovneje lahko opravil zavod za statistiko. 

Kvalitetno, sodobno in vsestransko ustrezno delovanje statistične službe bo 
po mojem mnenju zmanjšalo tudi pojave večtirnosti. Menim pa, da bo treba 
večtirnost povsem odpraviti, ne samo zaradi statistike, temveč zato, ker vse 
preveč obremenjuje poročevalce, to je številne delovne in druge organizacije. 

Naše pripombe se nanašajo predvsem na osnutek temeljnega zakona o sta- 
tistiki, ki zaradi svoje centralistične zasnove po našem mnenju ni sprejemljiv. 
Strinjam se s trditvijo enega od govornikov pred menoj, da je osnovni problem 
ta temeljni zakon, ker bi sprejem takšnega zakona, kakršen se pripravlja, 
onemogočil tudi kakršnokoli drugačno, bolj sprejemljivo in bolj uporabno ure- 
ditev statistične službe v Socialistični republiki Sloveniji. 

Ob tem, ko odločno zavračamo strogo centralistični koncept zveznega za- 
kona, pa menim, da bi se morali močneje kot je to storjeno v gradivu za to 
sejo, zavarovati pred nevarnostjo, da taka centralistična pooblastila pridobi 
republiški zavod za statistiko1. Pri tem opozarjam na besedilo 10. točke gradiva, 
ki ga je za to sejo pripravil republiški zavod za statistiko, po katerem naj bi 
se republiškemu zavodu priznala skoraj pravica veta za vsako statistično akcijo, 
ki bi jo želel izvesti kdorkoli izven uradne statistične službe. Verjetno1 bolj 
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ustreza povezovanje v koordinacijskem telesu, ki se omenja v današnjem gra- 
divu in katerega ustanovitev podpirajo tudi sindikati. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš Jože Eržen. 

Jože Eržen: Želim izraziti samo nekaj svojih osebnih mnenj o pro- 
blemih statistične službe. K razpravi me je pravzaprav spodbudil zadnji govor- 
nik, ki je poleg problemov ob osnutku zveznega zakona o statistiki omenil tudi 
problem prilagoditve statistike našim razmeram. 

Pridružujem se mnenju številnih govornikov v današnji razpravi, da ob- 
stoji očitna neskladnost med potrebami družbe na današnji stopnji razvoja in 
organizacijo ter vsebino dela statistične službe. Ta problem je postal že tako 
pomemben, da ga je treba temeljito pretresti in ustrezno rešiti. Prepričan sem, 
da tudi pojavi večtirnosti in netočnih podatkov izhajajo iz pravkar navedene 
osnovne neskladnosti. Pri predlaganju praktičnih rešitev osnovnih vprašanj 
statistične službe pa se ne smemo prenagliti, kajti če ne bodo te rešitve slonele 
na temeljitih proučitvah, lahko probleme samo še bolj zapletejo. 

Pripravljene imam pripombe k osnutku zveznega zakona o statistiki, ki so 
povsem v skladu s pripombami, izraženimi v današnji razpravi. Zato jih ne 
bom ponavljal. Vendarle pa dodajam, da. sem na terenu slišal dosti podobnih 
pripomb glede delovanja statistične službe v naši republiki. 

Ne bi razpravljal o teh pripombah, vendar menim, da le ne moremo mimo 
problematike statistične službe v občinah. Res je namreč, da obstoječa statistična 
dokumentacija občinam ne zadošča in so te zato prisiljene same zbirati še do- 
datne podatke in organizirati različne svoje evidence. Pri organiziranju sta- 
tistične službe v občinah pa moramo tudi upoštevati, da je Slovenija razmeroma 
majhna in da ne bi bilo racionalno in ekonomično v vsaki občini ustanavljati 
obsežne in popolne statistične službe. Isto velja za morebitno statistično dejav- 
nost posameznih delovnih in drugih organizacij. Če bi šli pri tem preveč v 
širino, bi utrdili večtirnost, saj je bilo že v današnji razpravi poudarjeno, da 
na ravni občine ni mogoče uporabljati iste metodologije kot na ravni republike 
ali zveze. 

Da je res tako, kažejo primeri iz leta 1964. Glede investicij smo na splošno 
ugotavljali, da so preobsežne, da njihova struktura ne ustreza in podobno. 
Vendar smo imeli obdelane podatke o investicijah le na ravni republike in 
zveze, medtem ko ustreznih podatkov za občine enostavno ni bilo. Zaradi tega 
se je v občinah moralo pojaviti še posebno zbiranje in obdelovanje podatkov, 
torej dvotirnost. Prav isto velja za spremljanje zelo aktualnih problemov živ- 
ljenjskega standarda, osebnih dohodkov, oen in stroškov. 

Po mojem mnenju ni racionalna taka organizacija statistike, v kateri se 
republiški zavod bavi samo z republiško statistiko, občinske statistične službe 
pa samo s statistiko za potrebe občin, mislim, da bi moral republiški zavod 
s potrebnimi mehanografskimi napravami prirejati statistične podatke in ana- 
lize tudi za potrebe občin, ki sicer morajo izvajati ustrezno politiko na vseh 
družbenih področjih. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima dr. Alojzij Vadnal. 

Dr. Alojzij Vadnal: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke, tova- 
riši poslanci! Na današnji seji želim razpravljati o statistiki in operacijskem 
raziskovanju, o statistiki in mehanografiji ter o vzgoji kadrov za statistiko. 
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Zavedam se, da so vse tri teme zelo obsežne in bi vsaka zase zahtevala 
razmeroma obsežen referat, vendar bom skušal zelo na kratko samo začrtati 
nekaj misli, ki bodo morda prispevale k razčiščen ju položaja statistike pri nas. 

V sedanji dobi, ko prehaja naše gospodarstvo iz ekstenzivnega v intenzivno 
gospodarjenje, se dobro zavedamo, da je neobhodno potrebno povečati pro- 
duktivnost dela. Med številnimi činitelji, ki večajo produktivnost dela, je prav 
gotovo tudi pravilna izbira gospodarskih odločitev. V današnjem gospodarjenju, 
ki je zelo zapleteno, je prav izbira ustreznih gospodarskih odločitev izredno 
težka in se zato zahteva, da se gospodarske odločitve postavijo na znanstveno 
podlago. In prav v tej zahtevi lahko najdemo vzrok, da se je v ekonomski zna- 
nosti v zadnjem desetletju oziroma v zadnjih dveh desetletjih razvila nova 
znanstvena panoga, in sicer operacijsko raziskovanje. Odveč bi bilo dajati sedaj 
kakšno definicijo operacijskega raziskovanja; pri tem gre v glavnem za uvajanje 
eksaktnih matematičnih in statističnih raziskovalnih metod v gospodarstvo. 

Operacijsko raziskovanje se je kot znanstvena panoga izredno izkazalo 
v raznih državah na vzhodu in zahodu, zlasti v državah, ki so industrijsko 
visoko razvite. Ce želimo postati enakovreden partner v mednarodni delitvi 
dela, moramo tudi mi prevzeti te metode in jih uvesti v naše gospodarstvo. Za 
uspešen razvoj operacijskega raziskovanja je prvi pogoj dober in uporaben vir 
informacij, kar zahteva dobro statistično službo' in službo pridobivanja doku- 
mentacije. Prav glede zbiranja informacij, ki so potrebne za gospodarske odlo- 
čitve, pa smo pri nas, zlasti v podjetjih, izredno,na slabem. Dosedanje izkušnje 
kažejo, da uvajanje operacijskega raziskovanja pri nas najbolj ovira to, da ne 
razpolagamo s primernimi informacijami, ki bi jih lahko izkoristili pri razisko- 
vanju po metodi operacijskega raziskovanja. Eden od pomembnih razlogov, da 
smo v takem položaju glede informacij, je prav gotovo nekoliko preozek 
koncept celotne statistične službe, po katerem je statistika pretežno upravna 
dejavnost. Tak koncept pa je za moderen razvoj statistike nekoliko1 preozek 
in ga bo' treba spremeniti. Mislim, da bo treba v naših podjetjih vpeljati po- 
sebne metodologije statistike, ki bodo dajale take informacije, ki so uporabne 
pri analizah raznih tehnoloških procesov, pri analizi delovne organizacije itd. 
Skratka, v naših podjetjih se bo morala razviti statistična služba, ki bo ustre- 
zala potrebam operacijskega raziskovanja. Vendar pa osnutek temeljnega zakona 
o statistiki ne predvideva take prilagoditve statistične službe. Še vedno je pre- 
malo poudarjen pomen statistike za potrebe gospodarskih organizacij. 

Drugo področje, ki je žeto pomembno, je področje statistike in mehano- 
grafije. Mehanografija je prav gotovo najvažnejši pogoj za uspešno delo sta- 
tistike in tudi operacijskega raziskovanja. Prav operacijsko raziskovanje je zelo 
zainteresirano za razvoj adekvatne statistike, kajti brez ustreznih virov infor- 
macij je operacijsko raziskovanje nemogoče. Pri uvajanju operacijskega raz- 
iskovanja se ne ukvarjamo posebej z vprašanjem, kako naj se razvija meha- 
nografija, temveč želimo le, da bi bila mehanografija tako organizirana, da bi 
jo lahko uporabljali tudi v ta namen. Glede mehanografije so bili pri nas v 
zadnjem času napravljeni zelo veliki napori in ugotavljamo v tem pogledu 
velike uspehe. V tej zvezi omenjam simpozij iz mehanografije in operacijskega 
raziskovanja, ki ga je organiziralo društvo ekonomistov lanskega leta. Zaključ- 
ki, referati in razprave na tem simpoziju predstavljajo izredno1 pomemben na- 
predek v razvoju naše mehanografije in operacijskega raziskovanja. Jaz se ob 
tej priložnosti zahvaljujem društvu ekonomistov, ki je kot organizator simpo^ 
zija res veliko prispevalo k razvoju teh dejavnosti. 
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V današnji fazi razvoja ugotavljamo, da je mehanografija pravzaprav do- 
segla že razmeroma zelo visoko stopnjo razvoja, in sicer že tako visoko, da so 
potrebni organizirani ukrepi, ki naj zagotovijo njen nadaljnji pravilni razvoj. 
Vsekakor je. v tej zvezi treba eliminirati razne napačne odločitve glede na- 
bavljanja in uvajanja mehanografskih sredstev. V tem smislu so bile pri nas 
napravljene zelo velike napake, moramo pa priznati, da so take napake v za- 
četku skoraj nujne. Ob dosedanjih bogatih izkušnjah pa takih napak ne smemo 
več dovoljevati. 

Simpozij za mehanografije in operacijsko raziskovanje je na osnovi analiz 
izdelal priporočila in jih tudi predložil Izvršnemu svetu. Ugotoviti pa moram, 
da je Izvršni svet ta priporočila v glavnem sprejel in začel voditi zelo racio- 
nalno politiko razvoja mehanografije pri nas. Zelo dobra je odločitev Izvršnega 
sveta, da po priporočilu simpozija organizira mehanografski center z. določenimi 
nalogami. O nalogah tega centra ne bom razpravljal, ker je na razpolago ustrez- 
na literatura. Menim pa, da je prav v organizaciji tega centra, ki ne bi bil 
prežet s centralizmom, kajti ne izključuje tudi organizacije drugih centrov, dano 
zagotovilo za nadaljnji dober razvoj naše mehanografije. Naloge v zvezi z raz- 
vojem mehanografije bo, kot kaže, Izvršni svet zaupal združenju za avtomati- 
zacijo. Če bo združenje za avtomatizacijo na primeren način angažiralo vse 
tiste ljudi in institucije, ki so sodelovale na simpoziju, sem globoko prepričan, 
da bo mehanografija šla po dobri poti in da se bo razvijala tako kakor želimo. 
Ne zdi se mi pravilno, da se v te akcije ni vključil Zavod za statistiko SR Slo- 
venije, ki je v ta namen dobil zelo velika sredstva in ki je po svoji naravi 
ter po svoji strukturi pravzaprav poklican, da take akcije začne in vodi. 

Nadalje bom govoril o vzgoji statističnih kadrov. Mislim, da smo prav pri 
vzgoji teh kadrov napravili morda največ napak. Predvsem bi morali prepre- 
čiti, da bi statistika postala preveč formalna znanost. Statistik obdeluje vedno 
neko določeno področje, gospodarsko, upravno, medicinsko ali drugo..Po mo- 
jem mnenju se mora statistik poglabljati v vsebinske probleme določenega 
področja, sicer postane zgolj formalist. Zaradi tega pa mora svoje področje tudi 
dobro poznati, biti mora na tem področju ne samo statistik, temveč tudi stro- 
kovnjak. Menim, da mora statistik, ki se ukvarja z gospodarskimi pojavi, te 
gospodarske pojave poznati kot ekonomist, statistik, ki se ukvarja z zdrav- 
stveno statistiko, pa mora poznati medicino. 

Prav v navedenem smislu pa ni bilo ničesar storjenega za vzgojo ustreznih 
kadrov. Menim, da je zdaj že čas, da začnemo vzgajati take statistične kadre, 
ki bodo strokovnjaki v statistiki in v določenem strokovnem področju. Možne 
so različne oblike izobraževanja; ena od teh bi bila lahko študij tretje stopnje 
na različnih fakultetah, tako na medicinski fakulteti, na ekonomski fakulteti 
in drugih z učnim programom, ki bi slušatelje neke določene strokovnosti do- 
datno usposobil za uporabo modernih statističnih metod. Ne zdi se mi primerno, 
da uvajamio študij formalne statistike, se pravi, splošne statistike brez. stati- 
stike nekega določenega področja, kajti bojim se, da tako formalno vzgajanje 
vodi predvsem v statistično administrativno tehniko. 

Mislim, da moramo prav vzgoji kadrov za statistiko posvetiti v bodoče zelo 
veliko pozornost, kajti kot povsod drugod so tudi v statistiki kadri neobhodna 
osnova za dobro delo. V tej zvezi želim omeniti nezdrav pojav, ki se je pojavil 
pri nas v zadnjih letih, v času, lahko bi rekel, konjunkturnega ustanavljanja 
različnih šol. Tako sta bili v zadnjih letih samo v Ljubljani ustanovljeni dve 



368 Organizacijsko-politični zbor 

statistični izobraževalni instituciji na nivoju višje šole. Sprašujem se, ali je to 
res potrebno in ali bo to pripeljalo do izboljšanja naše statistike? 

Ob koncu želim ponovno opozoriti na potrebo, da se operacijskemu raz- 
iskovanju, racionalnemu razvoju mehanografije in ustreznemu vzgajanju sta- 
tističnih kadrov posveti kolikor mogoče velika pozornost. 

Predsednik Janez Hočevar: Odrejam 10 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.50 in se je nadaljevala ob 13.05.) 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Boris Kocijančič, član Iz- 
vršnega sveta. 

Boris Kocijančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Predvsem bi rad 
uvodoma ugotovil, da bodo bogate sugestije, ki so bile dane v današnji raz- 
pravi, zaključki in predlogi, ki jih je dal odbor za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov, služile kot nove smernice in nove spodbude pri bodočem 
urejanju problemov istatistične službe. Te sugestije in predloge sprejemam 
tako v imenu Izvršnega sveta, kakor tudi v imenu republiškega zavoda za 
statistiko. 

Oglasil sem se k besedi pravzaprav iz dveh razlogov. Rad bi na kratko 
omenil, kaj je Izvršni svet že v okviru dosedanjih predpisov storil za razvoj 
statistične službe in za njeno boljše funkcioniranje; poleg tega pa želim opozo- 
riti še na nekatere probleme, ki bi jih bilo vsekakor treba upoštevati pri 
bodočem urejanju statistične službe. 

Izvršni svet je ponovno obravnaval statistično službo, zavedajoč se, da 
gre za zelo pomembno službo, katere koristnost in nujnost občutimo pri svo- 
jem vsakodnevnem delu. Vendar je očitno-, da smo se statističnih podatkov do- 
slej še vse premalo posluževali, pri čemer ne mislim samo podatkov, ki niso bili 
zbrani in o katerih je bilo danes precej povedanega, temveč gre predvsem za 
podatke, ki so bili že zbrani. Strinjam se s tovarišem, ki je v današnji razpravi 
dejal, da imamo morda preveč statistike in premalo evidence. Morda imamo 
premalo obojega, predvsem pa menim, da imamo premalo točnega v obojem. 

Izvršni svet je ves čas nudil Zavodu za statistiko' dosti finančne pomoči 
zavedajoč se, da brez finančnih sredstev ni mogoče organizirati uspešne stati- 
stične službe. Izvršni svet je obravnaval tudi vprašanje organizacije statistične 
službe ob spremembi funkcije okrajev. Tedaj so bila dana navodila in pripo- 
ročila za organizacijo statistike v občinah, kakor je to razvidno v poslanem 
poročilu in o čemer so danes govorili nekateri poslanci. 

Bili so številni tečaji, na katerih so tovariši iz republiškega zavoda učili 
uslužbence, ki naj bi opravljali to delo pri občinskih skupščinah. Zaradi tega 
po mojem mnenju ne bi bilo smotrno pričeti z reorganizacijo statistične službe 
v občinah v smislu mnenja tovariša Eržena, ko se še ni utegnila niti razviti. 
Naj povem, da ne gre za statistični zavod v vsaki občini, ker se ustanavljajo 
tudi medobčinski in mestni zavodi. Prav tako je Izvršni svet razpravljal o 
problemih statistike tedaj, ko smo razpravljali o ukinitvi okrajnih zavodov za 
statistiko in je bilo treba s tem v zvezi podpreti republiški zavod zaradi name- 
stitve novih uslužbencev, da bi zmogli delo, ki se prenaša od okrajev na re- 
publiški zavod. 
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Predstavniki vseh republiških sekretariatov so razpravljali o poročilu, o 
katerem razpravlja danes ta zbor in se s priporočili ter predlogi republiškega 
zavoda za statistiko v glavnem strinjali. 

Mislim, da je zelo pomembna odločitev Izvršnega sveta, da se sestavi po- 
sebna skupina, ki naj preštudira statistično službo v državah, kjer je ta služba 
mnogo1 bolj razvita in ima daljšo tradicijo kot pri nas. Vse pozitivne izkušnje 
in prednosti organizacije ter vsebine dela statistične službe v teh državah naj 
bi ta skupina nato uporabila v naših razmerah. Brez takega proučevanja so- 
dobnih statističnih služb v svetu bi najbrž zelo težko našli pot k boljši organi- 
zaciji in k boljši vsebini statistične službe pri nas. 

O problematiki statistične službe je treba razpravljati predvsem v zvezi 
s pripravo novih predpisov o organizaciji statistike glede na temeljni zakon 
o statistiki, o katerem sicer mi ne moremo razpravljati v tem smislu, ali 
ga sprejemamo ali odklanjamo. Treba je namreč upoštevati, da gre za zvezni 
temeljni zakon, o katerem odloča Zvezna skupščina, saj je v zvezni ustavi 
rečeno, da sta evidenca in statistika, ki imata pomen za celotno državo, v iz- 
ključni pristojnosti zveze. Čeprav gre za tako urejanje, pa je treba razpravljati 
predvsem v tem smislu, kako bomo organizirali delo statistike v naši republiki. 
S temeljnim zakonom namreč lahko zveza uredi in postavi zahtevo glede po- 
datkov, ki jih mora dobiti od republik, vendar ta temeljni zakon ne more po- 
segati v organizacijo republiške statistične službe. V tej zvezi menim, da bi 
z razpravo na terenu, v kateri bi upoštevali interese vseh prizadetih, lahko 
dobili kvaliteten prispevek k organizaciji statistike ne samo v naši republiki, 
temveč v celi Jugoslaviji. Pri tem seveda vsi menimo, da mora statistična 
služba storiti vse, da se zbirajo določeni podatki po enotni metodologiji, ki bo 
zagotovila, da bodo ti podatki iz različnih republik tudi med seboj primerljivi 
in uporabni. Zato je prav, da o statistični službi razpravljamo že danes. Pri- 
loženo priporočilo je pravzaprav pričetek razpravljanja in spremljanja pro- 
blemov statistične službe, pri čemer je razumljivo1, da danes še ne moremo skle- 
pati o kakih dokončnih rešitvah. Že samo dejstvo, da je bila statistična služba 
danes deležna številnih resnih pripomb in da je bilo danih mnogo predlogov, 
zahteva, da moramo delo in organizacijo statistične službe obravnavati bolj 
poglobljeno, kakor smo jo obravnavali doslej. 

Ne glede na osnutek zveznega zakona se mi zdi potrebno, da ugotovimo 
predvsem to, da je bilo danes s strani uporabnikov statističnih podatkov danih 
mnogo pripomb na račun uporabnosti, ažurnosti in obdelave statističnih ma- 
terialov. Te pripombe so povsem v skladu z ugotovitvami in očitki uporabnikov 
statistike v republiki, predvsem pa občinskih predstavnikov, ki so nedavno 
izredno ostro izjavljali, da s sedanjo organizacijo dela statistične službe niso 
zadovoljni, še več, da dobivajo odgovore na posamezne svoje želje in zahteve 
prej od zveznega zavoda za statistiko kakor pa od republiškega. Ne poglabljam 
se v utemeljenost teh pripomb, ki vsekakor dokumentirajo neažurnost statistič- 
ne službe oziroma neažurno obdelavo v republiškem zavodu. Ne želim pa s tem 
dajati ocene dela našega republiškega zavoda za statistiko, ker menim, da je 
danes treba upoštevati, da je delo statistične službe vezano predvsem na pred- 
pise, ki nikakor niso več v skladu z našim družbenim razvojem. 

Nedvomno pa danes lahko ugotovimo, da je relacija občina—republiški 
zavod za statistiko neobdelana in nepopolno urejena ter ni v praksi pravilno 
uveljavljena, medtem ko je po obstoječh predpisih predvsem razčiščena relacija 
republiški zavod—zvezni zavod za statistiko. 

24 
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Tovariš in tovarišice! Želim obravnavati nekaj pripomb, ki so bile dosedaj 
dane na delo same statistike. Tu gre namreč za dvojne pripombe. Prvič gre 
za pripombe, ki so predvsem parcialnega značaja in se nanašajo zlasti na preveč 
centralistično organizirano službo, ki zveznemu zavodu za statistiko daje iz- 
ključno pravico odločanja o načinu zbiranja, obdelave in objave podatkov. 
Zvezni zavod sam lahko nalaga nove in spreminja obstoječe naloge. Pri tem 
se omejujem, kot sem že prej rekel, glede vloge, ki jo ima zvezni temeljni 
zakon in s tem v zvezi federacija. Ni treba poudariti, da je tak položaj pri- 
peljal celo do nemogočih predlogov, da bi se postavila neka vzporedna organi- 
zacija statistične službe kot podaljšan organ zveznega zavoda za statistiko1, kar 
pa nedvomno ne pomeni krepitve našega sistema samoupravljanja in decentra- 
lizacije, temveč prav nasprotno. 

Druge pripombe, ki so prišle opetovano do> izraza v razpravljanju na Iz- 
vršnem svetu, so predvsem praktične narave. Te pripombe so enotne predvsem 
v tem, da je danes statistična služba obremenjena že z ogromnim številom 
nalog, da zbira izredno številne statistične podatke, za katere se danes često- 
krat ne ve, kdo jih je naročil in komiu služijo, predvsem pa se ne ve, kdo> naj 
bi bil tisti, ki je dolžan nositi stroške za take statistične akcije. Pri tem morda 
ni odveč omeniti to, kar je ugotovljeno že v poročilu odbora, da federacija krije 
vse stroške v zvezi s funkcioniranjem zveznega zavoda, medtem ko< vse ostalo 
bremeni republike, razen nekaterih ločenih statističnih evidentiranj, ki so bila 
do sedaj izvedena. Izvršni svet je v tej zvezi naročil republiškemu zavodu za 
statistiko, naj pri sestavljanju letnega programa izredno ostro pregleda vse 
dosedanje naloge in izloči vse tiste naloge, kjer ni znan njen naročnik. Tako 
bi torej vse tiste naloge, ki niso več potrebne in za katere ni več interesentov, 
v bodoče odpadle. Na drugi strani pa naj bi se z aktivnim sodelovanjem na- 
ročnikov uvedle le tiste akcije, za katere bi naročnik po ustrezni pogodbi zago- 
tovil potrebna sredstva. 

Menimo, da bi tak način, kjer bi vsak naročnik moral predvideti nalogo 
in zanjo tudi zagotoviti potrebna sredstva, povzročil veliko treznejše uvajanje 
novih nalog in dal poleg tega zavodu možnost, da tako rečem, stabilnejšega 
in resnejšega obravnavanja ostalih nalog. S tem v zvezi je treba opozoriti 
še na to, da je danes vse premalo konkretnega sodelovanja med uporabniki 
statističnih podatkov in republiškim zavodom za statistiko, zaradi česar tudi 
neredko prihaja do večtirnosti in do tega, da se zbrani podatki obdelujejo 
premalo resno in s premajhno odgovornostjo, ker so zahtevani prehitro in za 
nepreverjene naloge. Poleg tega pa se določeni podatki sploh ne zbirajo in ne 
obdelujejo. Izvršni svet je že priporočil in vedno sproti priporoča vsem repu- 
bliškim organom, da se tesneje povezujejo z republiškim zavodom za statistiko 
in da stalno vplivajo nanj glede zbiranja potrebnih podatkov. Prav tako tudi 
republiški zavod opozarja uporabnike statističnih podatkov na to, kdo take 
podatke že zbira oziroma kje se taki podatki lahko dobe. Želel bi opozoriti 
še na to, da je Izvršni svet sklenil, da bo kot uradne podatke uporabljal le tiste, 
ki bodo zbrani pri republiškem zavodu za statistiko in pri službi družbenega 
knjigovodstva. Obstoj nekaterih vzporednih zbiranj pa je dokaz, o čemer so že 
tovariši govorili, da so take posebne potrebe obstojale in da so jih reševali posa- 
mezni organi na svojo roko, čeprav bi jih verjetno s sodelovanjem republiškega 
zavoda za statistiko uspešneje in predvsem bolj strokovno rešili. 

Poseben problem predstavlja ustanovitev mehanografskega centra. Ker je 
bilo o njem danes že veliko povedanega, naj dodam le svoje mnenje, da je treba 
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v večjem obsegu izkoriščati obstoječe mehanografske aparature, ki smo jih za 
drage denarje uvozili. Proces uvajanja novih mehanografskih aparatur ne bi 
smelo spremljati povečanje števila uslužbencev, kar se pri nas dogaja. Taka 
usmeritev je v nasprotju z razvojem mehanografije drugod v svetu, kjer ta 
proces spremlja zmanjševanje števila zaposlenih. 

Med naloge Republiškega zavoda za statistiko nedvomno sodi tudi stro- 
kovno vodstvo in pomoč pri organiziranju in delu statistične službe v občinah 
v takem smislu, kot izhaja iz poročila odbora za proučevanje zakonskih in dru- 
gih predlogov. V tej smeri si je republiški zavod že veliko prizadeval. Vendar 
pa se ta naloga ne more izčrpati samo v pripravljanju raznih tečajev, simpo- 
zijev in seminarjev, temveč bi se morala izraziti predvsem v iskanju takih 
metod dela, ki naj bi pripomogle k uspešnejšemu načinu dela in organizaciji 
statistične službe, ažumejši obdelavi podatkov, ažurnemu spremljanju gospo- 
darskega in družbenega razvoja ter hitrejšemu zadovoljevanju potreb uporab- 
nikov statističnih podatkov. Vodilo pri tem mora biti seveda načelo, da se 
naloge ne grmadijo v zveznem zavodu za statistiko, temveč naj se opravljajo 
tam, kjer se lahko izvedejo najuspešneje in najhitreje. 

Dovolite mi, da ob koncu še enkrat izjavim, da vse sugestije in predloge, 
ki so bili dani v današnji razpravi in v odborovem poročilu, v imenu republi- 
škega zavoda za statistiko in v imenu Izvršnega sveta sprejemam. Po proučitvi 
vseh teh predlogov in vsega pripravljenega gradiva bomo skušali zagotoviti 
čim,boljše poslovanje statistične službe v naši republiki. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne, mi dovolite oceno, da je bila razprava na današnji seji zelo ko- 
risten prispevek k bodoči ureditvi statistične službe. Zbor je v razpravi ugo- 
tovil, da je dobro organizirana statistika izrednega pomena, ker daje možnost 
spremljanja, razumevanja in analiziranja našega gospodarskega in družbenega 
dogajanja. Na osnovi statističnih podatkov se sprejemajo* pomembne vsako^ 
dnevne in perspektivne družbene ekonomske odločitve. Da bi bile te odločitve 
kar najbolj utemeljene, pa mora biti statistična služba učinkovita in prilago- 
jena našim razmeram. Zato je pred zakonsko ureditvijo' statistične dejavnosti 
treba v celoti proučiti vprašanje statistične službe v SFRJ, predvsem, pa ugo- 
toviti položaj in vlogo statistike v pogojih nove družben o-politične ureditve. 
Razprava v zboru je zlasti poudarila, da je treba poprej "tudi kritično pretresti 
poslovanje zveznega in republiškega zavoda za statistiko delovanje celotne sta- 
tistike in obstoječo organizacijo. 

Zbor je nadalje mnenja, da je zaradi uspešne priprave bodoče ureditve 
statistike, predvsem pa dobre organizacije statističnih služb v Sloveniji treba 
zagotoviti sodelovanje vseh zainteresiranih dajalcev in uporabnikov statističnih 
podatkov, delovnih organizacij, zavodov, upravnih organov, znanstveno raz- 
iskovalnih in pedagoških institucij v široki in strokovni razpravi o problemih 
organizacije statistike. 

Zbor je med drugim zaostril vprašanje večtirnosti zbiranja in obdelave 
statističnih podatkov, kar je le odraz določene neurejenosti na tem področju, 
ki težko obremenjuje poročevalske enote in povzroča večkratno zbiranje po- 
datkov, pri čemer pa se tako zbrani podatki večkrat niti ne obdelajo niti ne 
objavijo. 

Razprava je tudi ugotovila, da je glede na doseženo stopnjo družbeno- 
ekonomskega sistema in na vlogo komune v njem, vprašanje statistike v ko- 
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muni in njenega odnosa do drugih družbeno-političnih skupnosti ostalo povsem 
odprto ter da je treba v novi ureditvi temu vprašanju posvetiti največjo 
pozornost. 

Zbor je nadalje ugotovil, da v republiki ni organa z nalogo, da koordinira 
statistično dejavnost in usklajuje potrebe porabnikov statističnih podatkov z 
zmogljivostmi statistične službe. Tak organ naj bi ocenjeval statistične akcije 
s stališča družbene potrebnosti, pomagal pri izvajanju statističnih raziskav in 
skrbel ža napredek statistike. Vendar pa je razprava pokazala, da pomena ko- 
ordinacijskega organa ne gre precenjevati. 

Glede na osnutek temeljnega zakona o statistiki je najpomembnejše, da 
se z zakonom omogoči taka organizacija in tako delovanje statistične službe, 
ki bo omogočalo vsem družbeno-političnim skupnostim, da rešujejo vprašanje 
statistike na novih, sedanjim potrebam ustreznejših osnovah. V tem smislu naj 
strokovne organizacije, društva in znanstvene ustanove izkoristijo ves svoj 
družbeni in strokovni vpliv za to, da bo temeljni zakon o statistiki ustrezal 
potrebam naše družbe. 

Družbenoekonomski razvoj, zlasti pa razvoj samoupravljanja, narekujeta 
korenite spremembe v obstoječi praksi, delu in organizacij statistike, ki je v 
mnogočem zastarela. Zato naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poskrbi, da 
se proučijo vprašanja in stališča, ki so bila izražena v današnji razpravi. Od- 
ločno si je treba prizadevati, da se razčisti osnovni koncept statistike ter izdela 
predlog celotne organizacije statistične službe, pri čemer naj se v ta prizadevanja 
vključijo vse zainteresirane strokovne organizacije, ekonomska fakulteta itd. 

S tem zaključujem razpravo o organizaciji statistike in njenih problemih. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah 
poslancev Skupščine SR Slovenije. 

Predlog zakona z obrazložitvijo je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni 
svet, ki je k tej točki dnevnega reda določil za svojega predstavnika dr. Branka 
Premroua, Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da predlog zakona še ustno 
obrazloži. 

Dr. Branko fremrou: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker se ta 
in naslednja točka dnevnega reda nanašata v bistvu na enaka vprašanja, 
namreč na spremembo zakona o volitvah republiških poslancev oziroma zakona 
o volitvah občinskih in okrajnih odbornikov, dajem obrazložitev hkrati za 
oba zakona. 

Predlagane spremembe obeh zakonov o volitvah spadajo med pomembne 
priprave za letošnje skupščinske volitve. To so spremembe, ki so bile za volitve 
v zvezno skupščino že izvršene z decembrsko* spremembo' zakona o volitvah 
zveznih poslancev. S tem so se spremenile nekatere neustrezne določbe, ki so 
bile kritizirane na podlagi analize zadnjih volitev. 

Med predlaganimi spremembami zakona o volitvah poslancev Skupščine 
SR Slovenije so najpomembnejše tiste, ki naj bi stimulirale in razširile možnost 
predlaganja več kandidatov za poslance Republiškega zbora v volilni enoti, 
kjer je pri zadnjih volitvah kandidiral največkrat samo en kandidat. V tej zvezi 
je treba poudariti predlagano spremembo volitev poslancev Republiškega zbora 
v občinski skupščini. Predlagana sprememba se nanaša na primer, ko kandidira 
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v volilni enoti več kandidatov. Po sedanjem zakonu je izmed več kandidatov 
za poslance Republiškega zbora bil izvoljen kandidat, ki je dobil večino glasov 
vseh odbornikov občinske skupščine. To pomeni, da je ta kandidat z večino 
odborniških glasov v občinski skupščini izključil vse druge kandidate od ne- 
posrednih volitev. Občani so kot volivci glasovali le o njem. Predloga zakona 
takšno stanje spreminja. Po spremenjenem 93. členu predloga zakona ne bi 
kandidat, ki dobi večino glasov vseh odbornikov občinske skupščine, že samo 
s takšno večino izključil vse morebitne sokandidate. Če kandidira za-poslanca 
Republiškega zbora več kandidatov, je po predlogu zakona v občinski skup- 
ščini izvoljen vsak kandidat, ki dobi najmanj tretjino glasov vseh odbornikov 
občinske skupščine, ne glede na to, če kateri od sokandidatov dobi večino 
vseh odborniških glasov. To' pomeni, da bodo odslej volivci neposredno volili 
tudi kandidata, ki je poleg večinskega kandidata dobil tretjino glasov vseh 
odbornikov občinske skupščine. S tem se v bistvu spreminja značaj in težišče 
volitev, ki se iz občinske skupščine premika na neposredne volitve. 

Predlog zakon pa ne daje samo večje pobude za kandidiranje več kandi- 
datov za poslance, ampak skuša kandidiranje tudi čimbolj sprostiti in dati 
zborom volivcev večje možnosti predlaganja več kandidatov. Tak namen ima 
predlagana sprememba 31. člena sedanjega zakona. Po predlogu zakona po- 
stane kandidat zborov volivcev za poslanca Republiškega zbora vsak kandidat,, 
ki so ga predlagali zbori volivcev, na katerih območju je najmanj desetina 
vseh volivcev iz območja volilne enote, medtem ko se je dosedaj zahtevalo ob- 
močje petine volivcev v volilni enoti. To pomeni, da po predlogu zakona lahko 
predlaga kandidata za Republiški zbor za polovico manjše območje zborov 
volivcev kot dosedaj. 

V skladu s to spremembo je v predlogu olajšana tudi sprožitev postopka 
za odpoklic poslanca Republiškega zbora. Medtem ko je do sedaj lahko^ spro- 
žila postopek tretjina volivcev v volilni enoti ali pa zbori volivcev, na katerih 
območju je tretjina volivcev volilne enote, se ta del volivcev oziroma volilne 
enote po predlogu zakona zmanjšuje na eno petino: Postopek za odpoklic se 
sproži na predlog volivcev, če je ta predlog sprejela večina volivcev na zborih 
volivcev, na katerih območju je ena petina vseh volivcev v volilni enoti ali 
pa če odpoklic predlaga petina skupnega števila volivcev volilne enote, v ka- 
teri je izvoljen poslanec Republiškega zbora, čigar odpoklic se predlaga. 

Pomembna je tudi sprememba, ki odpravlja edino izjemo od načela, da 
vsak volivec voli poslanca Republiškega zbora v tisti volilni enoti, na območju 
katere ima svoje prebivališče, se pravi tam, kjer se je udeležil kandidature' 
ter tako obstoja neposredna povezava med kandidatom in volivcem. Volivec, 
ki na dan volitev ni v kraju svojega prebivališča, kjer je vpisan v volilnem 
imeniku, je doslej lahko dvignil potrdilo, da je vpisan v volilnem imeniku in 
s takim potrdilom lahko glasoval na katerem koli volišču v SR Soveniji. S tem 
se je seveda odtegnil svoji volilni enoti in kandidatom te volilne enote. Predlog 
zakona to izjemno možnost glasovanja izven volilne enote odpravlja. Po pred- 
logu zakona bo volivec, ki ne bo na dan volitev v kraju svojega prebivališča, 
še vedno lahko dvignil potrdilo1, da je vpisan v volilnem imeniku, vendar bo s 
takšnim potrdilom, lahko glasoval samo na voliščih območja volilne enote, 
v kateri ima svoje prebivališče. 

Predlog zakona tudi poenostavlja volilni postopek. Dosedaj so občinske 
volilne komisije takoj po končanih volitvah poslale republiški volilni komisiji 
vse volilne spise. Takojšnja dostava teh spisov je bila za občinske volilne 
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komisije velika obremenitev, republiški volilni komisiji pa za ugotovitev vo- 
lilnih izidov vsi ti spisi niso bili potrebni. Zato določa predlog zakona, da bodo 
občinske volilne komisije pošiljale volilne spise republiški komisiji v roku in 
na način, ki ga bo ta sama določila. Republiška volilna komisija lahko tudi 
določi, da občinske komisije določen čas hranijo posamezne volilne spise. S 
temi spremembami se odpravlja obsežno prenašanje volilnih spisov ob zaključ- 
ku vsakih volitev, ki je zelo obremenjenvalo volilno komisijo. 

V predlogu zakona sta ohranjeni še dve prehodni določbi, ki sta veljali 
že za prejšnje volitve. Tako se ponovno daje pasivna volilna pravica za Orga- 
nizacijsko-politični zbor tudi članom izvršilnih odborov sindikalnih organi- 
zacij v državnih organih, družbeno-političnih organizacijah in društvih, ker 
v teh še niso bili povsod izvoljeni organi upravljanja. Prav tako lahko še na- 
prej predlagajo kandidate na zborih delovnih ljudi poleg kmetov, ki so člani 
zadruge, tudi člani njihovih gospodarstev, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, 
dokler ne bo z zakonom in statutom jasno določeno, kdo so člani zadruge. 

Večina sprememb in dopolnitev, ki so predlagane k zakonu o volitvah 
poslancev Skupščine SR Slovenije, ne prihaja v poštev pri zakonu o volitvah 
odbornikov občinskih in okrajnih skupščin, ker so tu samo neposredne volitve 
odbornikov in ker tu že dosedaj ni bilo možnosti, da bi volivci volili izven svoje 
volilne enote. Prav tako tu tudi ni pošiljanja volilnih spisov, ker ostanejo 
vsi volilni spisi v občini. Predlog zakona se zato omejuje na nekatere manjše 
spremembe in dopolnitve. 

Po dosedanjih predpisih je postal kandidat za odbornika občinskega zbora 
vsak kandidat, ki so ga predlagali zbori volivcev, na katerih območju je naj- 
manj petina volivcev z območja volilne enote. Ker so te volilne enote zelo 
majhne in obsegajo največkrat le dva do tri območja zbora volivcev, ene pe- 
tine ni bilo mogoče še zmanjšati. Predlog zakona zato predvideva, da postanejo 
vsi od zborov volivcev oziroma od vsakega zbora volivcev predlagani kandi- 
dati tudi kandidati volilnih enot. 

Predlog zakona sprošča tudi sprožitev postopka za odpoklic odbornika 
občinskega zbora. Po dosedanjem zakonu se je odpoklic sprožil po> predlogu 
zborov volivcev, na katerih je bila navzoča najmanj tretjina volivcev volilne 
enote, po novem zakonu pa bo zadostovala petina. 

S predlogom zakona je podaljšana tudi pravica, da predlagajo in volijo 
kandidate za odbornike zboira delovnih skupnosti poleg kmetov, ki so člani 
zadruge, tudi člani njihovih gospodarstev, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, kakor 
je bilo poprej omenjeno. Ni pa bilo treba podaljšati subsidiarne pasivne volilne 
pravice sindikalnih funkcionarjev v državnih organih, družbeno-političnih or- 
ganizacijah in društvih, kot pri republiških volitvah, ker je ta pravica v 154. 
členu zakona o volitvah odbornikov občinskih in okrajnih skupščin določena 
trajno in ni bila omejena samo na volitve leta 1963. 

Iz prikazanega je videti, da se s predlaganimi spremembami v določeni 
meri sprošča in poenostavlja volivni postopek. Poudariti pa je treba pomen 
sprememb zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije, ki z novimi 
določbami daje večjo pobudo in večjo možnost zborom volivcev, da predlagajo 
več kandidatov za poslance Republiškega zbora, kajti pri zadnjih volitvah je 
bil največkrat predlagan samo en kandidat v volilni enoti. Zakon seveda ne 
postavlja nobene obveznosti za predlaganje več kandidatov. Tudi sedaj sami 
volivci odločajo o tem, koliko kandidatov bodo predlagali v vsaki posamezni 
volilni enoti, ker bodo letos volitve. Hvala lepa! 
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Predsednik Janez Hočevar: Oba zakonska predloga je obravnaval 
tudi odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora, prav 
tako tudi zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. Pismeni poro- 
čili odbora in komisije ste prejeli. Ali želi poročevalec odbora dati še ustno 
obrazložitev? (Ne želi.) 

Ce ne, pričenjam razpravo o obeh zakonih in s tem obravnavo tudi h 4. 
točki dnevnega reda, o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o volitvah odbornikov občinskih in okrajnih skupščin. 

Kdo želi razpravljati? Besedo ima Ciril Kambič. 

Ciril Kambič: Tovarišice in tovariši poslanci! Oprostite mi, ker se' 
še enkrat javljam. Rad bi dobil samo tolmačenje prvega odstavka 60. člena 
žakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije, ki pravi, da se predla- 
ganje poslanskih kandidatov za Organizacijsko-politični zbor opravi na vseh 
zborih delovnih ljudi, v vseh delovnih organizacijah in delovnih skupnostih 
v državnih organih, družbeno-političnih organizacijah in društvih. »V občinah 
je to predlaganje nejasno in se pojavljajo tri tolmačenja. Po prvem se pred- 
lagajo kandidature v vseh delovnih organizacijah v občini. Po drugem tolma- 
čenju naj bi se predlagale kandidature samo tam, kjer poslance rotira. Po 
tretjem pa se številka volilne enote poslanca Organizacijsko-političnega zbora 
avtomatično poveže s številko volilne enote poslancev iz drugih zborov. Ce 
predstavnik Izvršnega sveta ne more takoj dati pravilnega tolmačenja, bi bilo 
prav, da ga vsaj pred razpisom volitev dobijo občinske volilne komisije. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli dr. Premrou dati kakšno pojasnilo? 
(Ne želi.) Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ce ne, zaključujem raz- 
pravo in predlagam, da glasujemo najprej o predlogu zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije. 

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

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o volitvah odbornikov občinskih in okrajnih skupščin. Kdor je za pred- 
log zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi ta zakonski predlog soglasno sprejet. Zakona bosta 
dokončno sprejeta, če ju bo v enakem besedilu izglasoval tudi Republiški zbor. 

Prehajamo na zadnjo, to je na 5. točko dnevnega reda, na ob- 
ravnavo okvirnega programa dela Organizacij sko-političnega zbora za prvo 
polletje 1965. 

Zeli kdo o okvirnem programu dela razpravljati? (Ne javi se nihče.) 
Ta okvirni program je napravljen na osnovi razgovorov, ki sem jih imel 

s predsedniki odborov ter z nekaterimi člani zborov, poleg tega je bilo upo- 
števanih nekaj pripomb oziroma predlogov posameznih poslancev. Naš pro- 
gram je tudi usklajen s programom dela Izvršnega sveta in nekaterih sekre- 
tariatov. Pripominjam pa, da je ta program res zelo okviren in da lahko pride še 
do kakšne spremembe. Ali se strinjate s tem okvirnim programom? (Poslanci 
se strinjajo.) Hvala lepa! 

(Seja je bila zaključena ob 13.50.) 
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19. seja 

(19. februarja 1965) 

Predsedoval: Janez Hočevar, predsednik 
Organizacij sko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Priče- 
njam 19. sejo Organizacij sko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: inž. Branko Korber, Jože Eržen, 
Stane Bizjak in Milan Bukovec. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Seji prisostvuje kot predstavnik Izvršnega sveta tovariš Boris Kocijančič. 
Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 18. seje Organizacijsko-političnega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o proračunu SR Slovenije 

(republiškem proračunu) za leto 1965; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o določitvi dopolnilnih sred- 

stev občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o skladu LR Slovenije za negospodarske investicije. 
Ali ima morda kdo kakšen drug predlog? (Ne.) Ima morda kdo kakšen 

spreminjevalni ali dopolnilni predlog? (Ne.) Ugotavljam, da se s predlaganim 
dnevnim redom strinjate in da je sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 18. seje zbora 
ste prejeli skupaj z gradivom za to sejo. Ima kdo kakšne pripombe k zapisniku? 
(Nihče.) Ugotavljam, da je zapisnik odobren. 

V smislu določb 158. člena ustave SR Slovenije in 67. člena začasnega po- 
slovnika Organizacij sko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije predlagam, 
da bi poslušali ustno obrazložitev k 2. in 3. točki dnevnega reda, to je k pred- 
logu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1965 ter predlogu zakona o dolo- 
čitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem 
skupaj z Republiškim zborom Skupščine SR Slovenije. Ali se s predlogom 
strinjate? Poslanci se strinjajo. 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sklenil,~ da bo poslušal obrazložitev k 2. 
in 3. točki dnevnega reda na skupni seji z Republiškim zborom. Prosim po- 
slance, da gredo takoj v veliko dvorano, kjer se bo pričela skupna seja. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.05 in se je nadaljevala ob 9.45.) 
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Predsednik Janez Hočevar: Nadaljujemo z ločeno sejo Organizacij- 
sko-političnega zbora, in sicer z 2. točko dnevnega reda, z obravnavo 
in sklepanjem o predlogu zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem pro- 
računu) za leto 1965. 

Slišali smo obrazložitev predstavnikov Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije k predlogu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1965 ter k predlogu 
zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam o zagotovitvi finančnih sred- 
stev okrajem. O obeh. zakonskih predlogih bomo razpravljali ločeno in sicer 
najprej o predlogu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1965, nato pa o 
predlogu zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi fi- 
nančnih sredstev okrajem. Poslance prosim, da se kot navadno javijo k razpravi 
z listkom, lahko pa tudi brez prijavnice. 

Predlog zakona o proračunu za lete* 1965 je obravnaval začasni odbor za 
proračunski sistem našega zbora skupno z odborom za proračun Republiškega 
zbora. Poročilo odborov vam je bilo dostavljeno. Zakonski predlog je obrav- 
navala tudi zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. Tudi to poro- 
čilo ste prejeli. 

O predlogu proračuna za leto 1965 sta razpravljala tudi Prosvetno-kulturni 
zbor in Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije. Mnenja teh dveh 
zborov ste tudi prejeli. 

Prosim poročevalca odbora, tovariša Staneta Divjaka, da da še ustno obraz- 
ložitev in se izjavi o predlogu Prosvetno-kulturnega zbora. 

Stane Divjak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1965 je odbor obravnaval 
na seji 9. 2. 1965, vendar pa je odbor sodeloval pri vseh pripravah predloga 
proračuna od decembra 1964 pa doslej. 

Pri obravnavanju predloga proračuna SR Slovenije za leto 1964 je odbor 
dajal predstavnikom Izvršnega sveta in Republiškem sekretariatu za finance 
tehtne pripombe, ki so bile v novem predlogu proračuna za leto 1965 tudi 
upoštevane. Tako je bilo upoštevano mnenje odbora, da je treba s posamez- 
nimi zavodi za opravljanje njihovih storitev skleniti pogodbe ter povečati skrb 
za racionalno trošenje in uporabo njihovih sredstev. Odbor je opozoril pred- 
lagatelja zakona na to, da je treba v proračunu za leto 1966, torej za prihodnje 
leto1, upoštevati predloge in mnenja občin ter poslancev glede dodelitve večjih 
sredstev skladu za šolstvo in cestnemu skladu. 

Prav tako je bil predlagatelj zakona opozorjen na to, da bo treba upoštevati 
obveznosti okrajev v prihodnjih letih oziroma poskrbeti za kritje obveznosti 
okrajev, ki bodo prenesena na občine, zavode ali na koga drugega. 

Odbor je tudi menil, da je treba za okraje predvidena sredstva, ki bodo 
ostala po odpravi okrajev, porazdeliti smotrno in s sodelovanjem vseh prizadetih. 

Odbor je razpravljal tudi o številu raznih republiških zvez in društev ter 
sredstvih, ki se zadnje določajo v proračunu Socialistične republike Slovenije. 
Odbor je priporočil predlagatelju zakona o republiškem proračunu, naj poostri 
kontrolo trošenja teh sredstev ter analizira delovanje in upravičenost obstoja 
tolikšnega števila teh organizacij, kar vse naj upošteva pri predlogu republi- 
škega proračuna za leto 1966. Tem zvezam in društvom so sicer namenjena 
le najnujnejša sredstva, ki zadoščajo le za kritje osebnih dohodkov oseb, zapo- 
slenih v teh zvezah in društvih, postavlja pa se vprašanje, kakšno vlogo imajo 



378 Organizacijsko-politični zbor 

te zveze in društva glede na osnovna društva v občinah in ali imajo za svoj 
obstoj ustrezno opravičilo. 

Odbor je k nekaterim členom predloga zakona o republiškem proračunu 
za leto 1965 sprejel nekatere pripombe in dopolnitve, ki so navedene v pisme- 
nem poročilu odbora. O predlogu republiškega proračuna za leto 1965 sta raz- 
pravljala tudi Prosvetno-kultumi in Socialno-zdravstveni zbor. Oba sta dala 
svoje mnenje k predlogu proračuna. Socialno-zdravstveni zbor nima pripomb 
ali predlogov za spremembe in dopolnitve, medtem ko je Prosvetno-kulturni 
zbor predlagal naslednje spremembe in dopolnitve: 

»Drugi odstavek 4. člena se dopolni z naslednjim stavkom: — Pri tem 
zahteva banka mnenja Republiškega sekretariata za šolstvo. — 

V tretjem odstavku 4. člena naj se beseda »največ« nadomesti z besedo 
»najmanj«. 

O teh predlogih je odbor za proračunski sistem razpravljal ter sklenil, da 
niti prvega niti drugega amandmaja ne sprejme, ker bi se s predlagano dopol- 
nitvijo drugega odstavka 4. člena posegalo v bančno poslovnost in rušilo po- 
slovne kriterije pri dodeljevanju kreditov, ki zagotavljajo, da bodo ta sredstva 
res smotrno uporabljena in da se bodo tudi oplemenitila. Odbor se prav tako 
ne strinja, da se tretji odstavek 4. člena spremeni tako, da se beseda »največ« 
nadomesti z besedo »najmanj«, ker bi s tako spremembo kršili načela ekonomike 
in bi sredstva ne dajali kot kredit, temveč kot dotacijo, kar pa ni v skladu 
z intencijami predlaganega zakona. Republika naj bi pri izgradnji osnovnih 
šol v skladu s smernicami družbenega plana intervenirala le s krediti z rokom 
vračila največ 15 let, pri čemer se upošteva, da se bo materialna osnova občin 
tako okrepila, da bodo lahko same v celoti izvrševale svoje ustavne dolžnosti 
glede osnovnega šolstva. 

Odbor predlaga zboru, da predlog zakona o proračunu SR Slovenije s pred- 
laganimi spremembami sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: Prej smo slišali izjavo predstavnika 
Izvršnega sveta, da umika celotno besedilo 16. člena zakonskega predloga. 
Prosim poročevalca odbora za proračunski sistem za izjavo o tej spremembi. 

Stane Divjak : Začasni odbor za proračunski sistem se s predlogom 
predlagatelja zakona o umiku 16. člena strinja, ker bo tako zajamčena ustavnost 
in bo tudi obravnavanje poroštev bolj javno. Pri tem pa bo treba zagotoviti, 
da bo dajanje soglasij v Skupščini dovolj ekspeditivno. 

Predsednik Janez Hočevar: Tudi predstavnika zakonodajno-pravne 
komisije prosim za izjavo o tej spremembi. Besedo ima tovariš Borut Bohte. 

Borut Bohte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Iz- 
javljam samo to, da se tudi zakonodajno-pravna komisija v celoti strinja z 
umikom 16. člena predloženega zakona. 

Predsednik Janez Hočevar: Pričenjam razpravo. Dosedaj so se k 
razpravi prijavili trije poslanci. Besedo ima Danica Vogrinec. 

Danica Vogrinec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslan- 
ci! K predlogu zakona o republiškem proračunu za leto 1965 predlagam na- 
slednji amandma: 
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»Obrat družbene prehrane občine Maribor-Center se oprosti obračunavanja 
in plačevanja republiškega prispevka iz delovnega razmerja za leto 1965.« 

Na osnovi zakona o prenehanju servisov stanovanjskih skupnosti preneha 
poslovati kot servis stanovanjske skupnosti Ivan Cankar v Mariboru tudi obrat 
družbene prehrane. V času svojega obstoja je ta obrat družbene prehrane vse- 
kakor opravičil svoj obstoj in namen, saj je kot servis stanovanjske skupnosti 
od 10. 10. 1962 do 31. 12. 1964 izdal preko 6 730 000 obrokov hrane. Povprečna 
vrednost obroka hrane na enega gosta v letu 1964 je bila 152 dinarjev in pol. 
Navedeno povprečje dokazuje, da se v tej restavraciji hranijo občani s po- 
vprečnimi ali najnižjimi dohodki. 

Restavracija izda dnevno nad 10 tisoč obrokov hrane. Od tega pride na 
študente raznih višjih, srednjih, strokovnih in vajenskih šol okoli 4 tisoč obrokov 
hrane dnevno; 500 obrokov odpade na varstvene ustanove; 600 obrokov dnevno 
se proda na dom predvsem revnejšim upokojencem in družinam, kjer sta oba 
starša zaposlena; 2500 obrokov kupijo delavci in nameščenci, ki se restavracije 
dnevno poslužujejo; okoli 2500 toplih obrokov pa se vsak dan dostavi različnim 
gospodarskim organizacijam. 

Iz navedenih podatkov se vidi, da restavracija s svojo prehrano rešuje res 
najbolj pereče socialne probleme, od študentov do upokojencev itd., ter da so 
bila sredstva, ki jih je družba dala temu obratu družbene prehrane v obliki 
bonitet kot servisu stanovanjske skupnosti, dobro naložena. Po ukinitvi bonitet, 
ki so pri okoli 500-milijonskem bruto produktu znašale približno 72 milijonov 
dinarjev, se postavlja vprašanje, kako naj restavracija še vnaprej po zmerni 
ceni nudi hrano študentom in drugim, ki se v njej hranijo. Ta problem je še 
težji zaradi splošnega naraščanja cen, saj so se s tem znatno dvignile tudi cene 
obrokom hrane v tem obratu. Ne smemo pozabiti tudi tega, da je bil ta obrat 
zgrajen z namenom, da rešuje problem družbene prehrane občanov in smo zain- 
teresirani, da ga še nadalje obdržimo. Tako obrat ni razvijal drugih gostinskih 
uslug, kot so to delali nekateri drugi obrati družbene prehrane, ki so z dobičkom 
od točenja alkoholnih pijač pokrivah del poslovnih stroškov, da so lahko 
prodajali hrano nekoliko ceneje. Razvoj družbene prehrane smo zastavili celo 
tako, da imamo izvršene že vse priprave za razširitev obstoječih zmogljivosti 
za pripravo obrokov hrane za predšolske in šolske otroke, za vse varstvene 
oddelke v šolah, da ne govorim o industrijski malici itd.; želimo pa pripraviti 
tudi dietično prehrano, ki je za naše razmere zelo nujna, saj računajo naši 
zdravstveni delavci, da imamo okoli 4000 ljudi, ki bi morali imeti dietično 
prehrano. 

Menimo', da v tem položaju ne smemo preiti na povsem ekonomske 
cene, ker bi s tem preveč prizadeli abonente te restavracije. Zato iščemo v letu 
1965 razne rešitve tega problema. Občinska skupščina Maribor-Center bo ta 
obrat oprostila dajatev, ki ji pripadajo. Zainteresirali smo tudi že gospodarske 
organizacije, komunalni zavod za socialno zavarovanje in druge. Smatram, da 
bi bilo povsem primerno, da tudi republika oprosti ta obrat družbene prehrane 
obračunavanja in plačevanja prispevka od delovnega razmerja, ki znaša letno 
okoli 9 milijonov dinarjev. Upravičenost tega predloga je toliko večja, ker so 
pri tej prehrani prizadeti predvsem študentje, srednješolci in vajenci, ki so tudi 
iz drugih območij naše občine in okraja. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je poslanec Lado 
Mahnič iz Sežane. 
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Lado Mahnič: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz predloga republiškega 
proračuna za leto 1965 ni videti, ali so potrebna sredstva za dotacijo Lipici 
predvidena. 

Lipica kot vzrejališče plemenskih konj obstoja že od leta 1580. Takoj po 
zadnji vojni je kobilarna dobila status zveznega zavoda in je bila iz zveznih 
sredstev tudi dotirana. Leta 1952 je postala republiški zavod in bila od repu- 
blike tudi dotirana. Leta 1959 je republika prenesla zavod na okraj, ta pa ga 
je takoj prenesel na občino. - Občina je nato kobilarno vključila v izvozno- 
uvozno podjetje »Jadran« v Sežani. Povprečne letne dotacije s strani zveze in 
republike so znašale približno 15 milijonov dinarjev. Danes je potrebna letna 
dotacija nad 30 milijonov dinarjev. Dobiva pa od republike in zveze le 8 mili- 
jonov dinarjev, medtem ko mora razliko pokrivati izvozno-uvozno podjetje. 

Lipica je kulturno-zgodovinski objekt, ki obstaja že 385 let in je znan 
širom po svetu ter se nahaja v neposredni bližini Trsta. Glede na to bi lahko 
ta objekt s turistično dejavnostjo prinašal naši družbi znatna devizna sredstva. 
Turistično dejavnost pa bo Lipica lahko razvila le, če bo postala samostojna 
organizacija, ki bo uredila in zgradila ustrezne turistične objekte. Neznosen je 
namreč sedanji status kobilarne, ko ta spada k izvozno-uvoznemu podjetju, ka- 
tero mora vsako leto pokrivati izgubo v kobilarni. Ker ta status ovira razvoj 
kobilarne, bi bilo treba takoj rešiti vprašanje statusa in kobilarni zagotoviti 
potrebne dotacije iz zveznega in republiškega proračuna. Dotacije bi morala 
kobilarna dobivati toliko časa, dokler ne bi zgradila potrebnih turističnih ob- 
jektov, s pomočjo katerih bi se ekonomsko osamosvojila. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Zaradi svoje zgodovinske pomembnosti 
Lipica ne more biti prepuščena posameznemu podjetju, temveč je pomembna 
za širšo družbeno skupnost. Glede na to prosim predstavnika Izvršnega sveta, 
da pojasni ali je v republiškem proračunu za leto 1965 predvidena potrebna 
dotacija za Lipico. Kolikor je dotacija predvidena, želim pojasnila, v katerem 
delu proračuna je navedena in v kakšnem znesku. Ce dotacija ni predvidena, 
bom predlagal amandma. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Jolanda Kos iz 
Pirana. 

Jolanda Kos: Tovarišice in tovariši! Najprej želim poudariti, da je z 
novimi predpisi na področju proračuna podana določena osnova za objektivi- 
zacijo proračuna. Toda že obseg letošnjih sredstev, ki ostanejo občinam, ni v 
skladu z nalogami, ki jih občinam nalaga ustava in ki so politično izredno po- 
membne. 

V razpravi bom izhajala iz 27. člena zvezne ustave, ki med drugim pravi: 
»Družbeno-političnim skupnostim pripadajo iz osebnih dohodkov in iz drugih 
virov, ki jih določa zvezni zakon, v skladu z načelom delitve po delu sredstva 
za družbene potrebe na njihovem območju. Ta sredstva določajo samostojno 
in samostojno razpolagajo z njimi.« Tako določa ustava. 

Precej drugačno pa je stanje v občinah, ko pripravljajo prve proračune po 
novih predpisih. Pri tem je treba praktično uresničevati 96. člen zvezne ustave, 
ki med drugim določa, da se v občini »ustvarjajo pogoji za zadovoljevanje 
materialnih, socialnih, kulturnih in drugih skupnih potreb občanov.« 

Tu se srečujemo s konkretnimi potrebami in nezadostnimi sredstvi. V 
občini Izola in Piran imamo že četrti oziroma peti osnutek proračuna, v vsakem 
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bolj napenjamo dohodke in zmanjšujemo izdatke. Toda rezultat vseh dosedanjih 
dogovorov in prizadevanj je ta, da eni občini manjka okoli 300, drugi pa 200 
milijonov dinarjev sredstev. 

Zveza in republika sta si določili stopnjo udeležbe na skupnih dohodkih 
in obvezali občine, da določajo svoje dohodke — vemo, da je to le ostanek — 
na zborih volivcev. Ne glede na stroga določila tega predpisa bo moral občinski 
odlok o prispevkih in davkih ter predlog proračuna ne samo enkrat, temveč 
večkrat na zbore volivcev, da se bomo dogovorili, kolikšni naj bodo prispevki 
in davki ter katerim skupnim potrebam se bomo morali odpovedati. 

Marsikdo bo rekel, naj da več gospodarstvo, toda vedeti moramo^ in upo- 
števati, da je to gospodarstvo začelo nastajati na povsem nerazvitem območju 
po priključitvi k Jugoslaviji, torej v obdobju, ko nismo gospodarstva niti finan- 
cirali niti dotirah, temveč kreditirali. 

Smatram za svojo dolžnost, da povem, da v proračunu občine Piran ni 
nobenih sredstev za negospodarske investicije, razen že zapadlih, približno dve 
leti starih obveznosti za investicije oziroma vzdrževanje družbenih služb, na 
primer za otroški vrtec, dve italijanski osnovni šoli, nedokončan dnevni dom 
in podobno. Te zapadle obveznosti sedaj visijo kot Damoklejev meč nad prora- 
čunom v oblik sodnih izvršb. Te izvršbe čakajo na dotok proračunskih sredstev. 
Ne glede na proračunske stopnje jih moramo poravnati. Če hoče občinska skup- 
ščina zagotoviti osebne dohodke zaposlenim v otroškem vrtcu, italijanski osnovni 
šoli ali dom.u onemoglih, mora avtomatično zagotoviti tudi sredstva iz naslova 
tožb, saj imajo navedeni zavodi blokirane račune. 

Res je, da izhajajo te obveznosti iz dobe, ko smo naročali brez zagotovljenih 
sredstev in ko smo le upali, da se bo delitev sredstev v skladu z deklaracijami 
hitreje spreminjala v korist občin. Vendar smo bili tudi dolžni preprečiti raz- 
padanje stavb vzgojnih ustanov. Kaj naj občina stori v položaju, ko na eni 
strani določamo udeležbo za najemanje kreditov za gradnjo šol, na drugi strani 
pa imamo piransko osnovno šolo, ki je po mnenju strokovnjakov preobreme- 
njena in obstoja nevarnost, da se bo nenadoma zrušila, v njej pa je dnevno 
preko 1200 otrok? Kako bodo občine premostile te težave, je težko predvideti, 
vendar je treba storiti v tekočem letu mnogo več kot doslej, zato da bomo 
prišli do čim objektivnejših kriterijev za delitev dohodkov med družbeno-poli- 
tičnimi skupnostmi. 

Mnogo pripomb občanov, predvsem članov Zveze borcev, se nanaša na 
priznavalnine. Tako velja mnenje, da so republiške priznavalnine res prizna- 
valnine, medtem ko občinske zaslužijo naziv »socialne podpore«, saj so te tako 
skromne, da je ta naziv kar upravičen. 

Vendar občinski proračuni kljub dobri volji in prizadevanju ne morejo 
zagotoviti zadostnih sredstev, da bi se občinske priznavalnine rešile sedanjega 
naziva. Saj lahko rešujejo le težje socialne probleme bivših borcev, ki jih je 
na našem območju vsak dan več zaradi ugodnih klimatskih razmer, na drugi 
strani pa nastajajo problemi zaradi zdravstvenega stanja borcev. Tudi O' tem 
vprašanju bi bilo treba letos razmisliti in sredstva za prihodnje leto razdeliti 
tako, da bodo enako zasluženi in enako potrebni borci dobili od družbe vsaj 
približno enako pomoč, ker sedanje stanje priznavalnin povzroča upravičeno 
negodovanje in terja boljše rešitve. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš inž. Marjan Tepina. 
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Inž. Marjan Tepina: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! K razpravi sem se oglasil glede na amandma, ki predlaga posebno treti- 
ranje samopostrežne restavracije v Mariboru. 

Moram reči, da smo bili presenečeni ob ugotovitvi, da se ta, verjetno v Slo- 
veniji najmodernejša samopostrežna restavracija, obravnava kot servis stano- 
vanjske skupnosti in se tako nahaja v izjemnem položaju. Sedaj se, primerjajoč 
jo z drugimi samopostrežnimi restavracijami, predlaga, naj bi se ta izjemen 
položaj še podaljšal. 

Rečeno je bilo, da se ta obrat ne peča z gostinstvom. Mislim, da je ta resta- 
vracija v celoti najbolj sodoben gostinski obrat. Težko se je sprijazniti z mne- 
njem, da stare gostilne obravnavamo kot gostinstvo, medtem ko so moderni 
obrati nekaj drugega in da bi škodovali njihovemu razvoju, če bi jih uvrščali 
v gostinstvo. Po takem mnenju bi morali izjemno tretirati vse samopostrežne 
restavracije v republiki. Nedopustno je, da bi Republiška skupščina ali naš zbor 
sprejel predlog, da se ena sama restavracija izvzame iz splošnega sistema gospo- 
darjenja. 

Prizadevamo si, da bi na vseh gospodarskih področjih in tudi na področju 
komunalnega gospodarstva, delovni kolektivi delali v enakih delovnih pogojih 
in po enakih načelih samoupravljanja ter delitve dohodka ter tudi v enakih 
pogojih glede izpolnjevanja družbenih obveznosti. Zato bi bilo kvečjemu pri- 
merno, da se na ustreznem mestu na splošno razpravlja o samopostrežnih resta- 
vracijah, ki imajo značaj obratov družbene prehrane, medtem ko danes nikakor 
ne moremo sprejeti amandmaja, ki se nanaša na eno samo restavracijo. Zato 
bom glasoval proti takemu amandmaju. 

Predsednik Janez Hočevar: Hvala! Besedo ima predstavnik Izvrš- 
nega sveta Boris Kocijančič. 

Boris Kocijančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Želim se oglasiti 
v zvezi z razpravo in z amandmaji oziroma s predlogi, ki so bili dani v razpravi. 

Mislim, da bi bilo treba uvodoma poudariti to, kar je povedal že pred- 
stavnik začasnega odbora za proračun, tovariš Divjak, namreč da je bilo v pred- 
logu proračuna upoštevano vse, karkoli je bilo možno glede na obseg sredstev 
in glede na splošno proračunsko situacijo v letošnjem1 letu, ki je bila že v 
uvodnih izvajanjih tovariša dr. Rozmana in tovariša Cvenka zadosti pojasnjena. 

Ker gre tu za konkretna vprašanja in konkretne predloge, želim najprej 
glede njih pojasniti svoje stališče. 

Glede amandmaja v korist obratu družbene prehrane v Mariboru ne bom 
ponavljal razlogov, ki jih je navedel že tovariš inž. Tepina. Želim samo po- 
udariti, da je tudi sicer težko razumljivo, da bi en sam obrat izločili iz splošne 
ureditve, zlasti še v tem primeru, ko se letos občini Maribor-Center proračunska 
sredstva povečajo za preko 1 milijardo dinarjev ter je v njenem proračunu 
4089 milijonov dinarjev. Zato vsekakor ne more biti utemeljena trditev, da ne 
bo mogoče najti sredstev za kritje tistih 9 milijonov dinarjev, o katerih je 
govorila tovarišica. Skratka, proračunska sredstva občine Maribor-Center se 
povečujejo na indeks 131 nasproti lanskemu letu in zato menim, da bi bilo 
nepravilno, če bi razpravljali in sprejeli predlog za posebno tretiranje ene same 
delovne organizacije. 
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V imenu Izvršnega sveta izjavljam, da tega amandmaja ne sprejemam. 
V zvezi z vprašanjem dotacij za kobilarno v Lipici je treba najprej po- 

udariti, da je to ustanova, ki je že v preteklosti pokazala velik smisel za to, da 
se prilagodi novemu sistemu in da je že v dosedanjih razmerah iskala ne samo 
■dotacije, temveč predvsem neposredne interesente, ki naj podpro njeno dejav- 
nost. Tako so tudi v letošnjem letu v posebnih pogodbah predvidena sredstva 
za to Kobilarno pri Republiškem sekretariatu za kmetijstvo in gozdarstvo in pri 
Republiškem sekretariatu za turizem.. Nedvomno pa bo treba tudi v bodoče 
v tej smeri angažirati vse tiste, ki so zainteresirani za delovanje Kobilarne 
in ki bi lahko prispevali tudi potrebna materialna sredstva. Skladno temu pa 
bo treba prilagoditi tudi status Kobilarne. 

Želim' dati kratko pojasnilo še glede problemov, ki jih je omenila tovarišica 
Kosova. Mislim, da je treba poudariti dejstvo«, da ima občina Piran na glavo 
posameznega prebivalca 73 900 dinarjev proračunskih sredstev, kar je veliko 
nad republiškim povprečjem in da ima občina Izola 58 000 dinarjev prora- 
čunskih sredstev na prebivalca, kar je tudi nad republiškim povprečjem, zaradi 
česar bi bilo kakršnokoli popravljanje delitve sredstev v korist teh občin 
neutemeljeno. 

Glede priznavalnin je bilo že poprej precej razprave v skupščinskih odborih, 
prav tako pa tudi v pripravah predloga proračuna. Želim poudariti samo to, 
da ni bilo nikjer adekvatnega reševanja tega vprašanja glede na gospodarsko 
moč posamezne občine. Imamo primere, da so tako imenovane bogatejše občine, 
ki imajo višji proračunski dohodek, najslabše reševale probleme borcev NOV. 
Ni redek primer, da so občine, ki so glede svojega proračunskega dohodka prav 
na vrhu, dajale mesečne priznavalnine le v znesku 2000 dinarjev! 

2e v uvodni obrazložitvi na skupni seji je bilo pojasnjeno, da se problem 
borcev rešuje z mnogo širših vidikov in da je "postavljena posebna komisija, 
ki bo predlagala mnogo širšo rešitev, kot pa jo predstavljajo same priznavalnine. 
Mislim pa, da je pri tem treba upoštevati, da so občinske priznavalnine resnično 
imele predvsem socialni značaj, medtem ko sp se republiške priznavalnine dajale 
kot posebno priznanje tistim borcem in aktivistom NOV, katerih dejavnost 
je bila širša in pomembnejša, ne da bi s tem hoteli klasificirati zasluge posa- 
meznikov, ki so kakorkoli prispevali s svojim delom za zmago NOV in za zmago 
socializma. Mislim pa, tovarišice in tovariši, da bi bilo napačno, če bi se mate- 
rialna priznanja delila nekako linearno in da bodo tu nekatere razhke nujne 
prav Zaradi tega, ker je tudi vloga, ki so jo imeli borci, bila. včasih taka, da je 
potrebna posebnega družbenega priznanja oziroma, da so nekateri posamezniki 
včasih v mnogo težjem položaju kot drugi. 

Končno bi želel poudariti še to, da se vsa sredstva proračuna ustvarjajo, 
kot je bilo danes v uvodnih besedah tovariša Rozmana povedano, v občinah, 
da je ta odnos danes popolnoma jasen in da zaradi tega ni mogoče pričakovati, 
da bi republiški proračun lahko prevzemal večje obveznosti od tistih, ki so že 
danes v proračunu in so bile obravnavane v skupščinskih odborih tako obširno 
in tako temeljito kot verjetno1 do sedaj še noben zakonski osnutek. Mislim, 
da je v skupščinskih odborih bila pri tem tudi v polni meri pojasnjena vloga 
republiškega proračuna, predvsem pa dejstvo, da je položaj posameznih občin 
v formiranju in v delitvi sredstev bil zadostno upoštevan, ter da so zagotovljena 
občinam tista sredstva, ki so jim potrebna za izvrševanje njihovih ustavnih in 
z zakoni določenih dolžnosti. 
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Predsednik Janez Hočevar: Odrejam 15 minut odmora, v katerem 
bi se sestal začasni odbor za proračunski sistem in dal mnenje o amandmaju. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.25 in se je nadaljevala ob 10.55.) 

Predsednik Janez Hočevar: Nadaljujemo sejo z razpravo. Razprav- 
ljati želi Danica Vogrinec. 

Danica Vogrinec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Strinjam se s tovariši, da morda ni primerno izjemno obravnavati samo naš 
obrat družbene prehrane, vendar jaz nisem imela pravice svojega predloga 
razširiti še na druge, ker se z ostalimi obrati družbene prehrane o tem nismo 
prej dogovorili. Mislim pa, da je o problematiki družbene prehrane na splošno le 
treba spregovoriti. Pred nekaj leti, ko smo začeli odpirati obrate družbene 
prehrane in smo za to močno zainteresirali gospodarske organizacije, smo to 
zamisel tudi znali utemeljiti. Z utemeljevanjem, da gre za zdravo prehrano in 
pomoč družini, smo dosegli sodelovanje vseh pomembnih činiteljev v občini, pri 
zbiranju denarnih sredstev pa so se izkazale zlasti gospodarske organizacije. 

Ne mislim sedaj polemizirati o tem, ali naj ima moderen obrat družbene 
prehrane gostinski značaj ali ne, vendar je vsem razumljivo, da se občan s 
povprečnimi dohodki, niti študent ne more hraniti v gostilni. Če danes negiramo 
problem družbene prehrane, hkrati negiramo tudi vse tiste razloge, s katerimi 
smo pred nekaj leti utemeljevali ustanavljanje obratov družbene prehrane. 

Morda mi bo kdo oporekal in zatrjeval, da se da prehrana poceniti z moder- 
nizacijo in velikimi serijami. To drži. Mislim, da moramo predvsem poiskati 
notranje rezerve in tudi tako doseči znižanje cen. Vendar, če ste pazljivo poslu- 
šali, ste lahko razumeli, da gre za izjemen položaj in težave obrata družbene 
prehrane v prehodni dobi. Seveda bodo< kasneje tudi ti obrati postopno morali 
priti do oblikovanja polne ekonomske cene. Upoštevati moramo, da še ni rešeno 
vprašanje regresov za hrano študentov in da se tudi pri planiranju sredstev 
za prehrano, šolskih otrok ni računalo z ekonomsko ceno prehrane. Navedena 
problematika je tako dokaj zapletena, vendar si prizadevamo1, da bi letos od- 
pravili glavne težave. 

Ko umikam svoj amandma, ponovno resno opozarjam na problem družbene 
prehrane na splošno. Hkrati predlagam, da Gospodarski zbor in Socialno-zdrav- 
stveni zbor na eni od prihodnjih sej obravnavata problematiko družbene pre- 
hrane. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Franc Tomažič iz 
Ajdovščine. 

Franc Tomažič: Tovarišice in tovariši poslanci! Razpravljati name- 
ravam predvsem o vprašanju pomanjkanja sredstev za vzdrževanje naših cest. 

Uvodoma želim omeniti, da proračun, ki ga danes obravnavamo in bomo 
odločali o njegovem sprejemu, le prinaša kup novosti. Končno smo le prišli do 
tega, da se tudi občinam pušča nekaj več sredstev, s katerimi bodo mogle po- 
kriti vsaj osnovne potrebe. Pri tem je razumljivo, da je potreb vsako leto več 
in ko nekatere odpravimo, se takoj pojavijo spet nove. Tako smo se, na primer, 
odločili za to, da z avtobusi prevažamo otroke iz oddaljenih vasi v šolo. Ker 
pa obstoječe ceste III. in IV. reda niso zgrajene za avtobusni promet oziroma 
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za večjo obremenitev, se je v občinah pojavilo vprašanje vzdrževanja in ure- 
janja teh cest. 

Vendar ne bom govoril o teh vaških cestah, temveč o problematiki cest 
I. in II. reda, ki postaja vsaj na našem območju vedno bolj resna. Iz predloga 
proračuna je vidno, da bo za cestne sklade namenjena menda ena milijarda 
350 milijonov dinarjev, pri čemer se predvideva še najetje posojila v višini 
5 milijard dinarjev. Kakšna bo delitev teh sredstev, mi sicer ni povsem dobro 
znano, vendar so mi ljudje, ki o tem več vedo, povedali, da je za goriško ob- 
močje letos predvideno vsega nekaj deset milijonov dinarjev, kar bo kvečjemu 
zadoščalo za najnujnejše vzdrževanje obstoječih cest, pri tem, pa bo ostalo 
mnogo vprašanj nerešenih. 

Cesta na Predil je v gradnji, dosedanja dela so veljala čez 90 milijonov 
dinarjev, gradbišče je odprto in če se delo ne bo nadaljevalo, je teh 90 milijonov 
v glavnem vrženih stran. Cestni predor med Rožno dolino in Novo Gorico, ki 
spaja Gornjo Vipavsko dolino z našim kulturnim in gospodarskim središčem, 
je v takem stanju, da ga bo treba v kratkem zapreti. Ce bo ta zveza prekinjena, 
bomo potovali v Novo Gorico čez Staro Gorico, torej čez mejo. To pa je prak- 
tično nemogoče. Omenjeni predor se gradi že 14 let in bo do njegove dokončne 
dograditve poteklo še 14 let. Vendar strokovnjaki ugotavljajo, da se zaradi po- 
manjkanja sredstev gradi prepočasi in se tako tisto, kar se je najprej zgradilo, 
danes že skoraj podira in zaradi tega bo treba predor zapreti. 

Nadalje ni rešeno vprašanje ceste Kalce—Vodovič—Idrija, ki je najbližja 
pot iz našega republiškega središča in iz ostalega dela Slovenije v gornje Posočje 
in je pomembna za idrijske rudnike. Prav tako je odprto vprašanje ureditve 
ceste na Vršič. 

Cesta skozi Vipavo je II. reda in je bila grajena leta 1934 za nosilnost 8 ton. 
Danes po tej cesti vozijo vozila, težka od 40 do 50 ton in približno 37-krat več 
vozil, kot jih je vozilo takrat, ko je bila cesta zgrajena. 

To je samo malo te problematike z našega območja. Kolikor mi je znano, 
pa ta problematika tudi drugod v Sloveniji ni bolje rešena. 

Menim, da je potrebno to vprašanje obravnavati tudi na današnji seji 
zbora. Letos za ceste ni namenjenih dovolj sredstev in se sprašujem, kje jih 
lahko še kaj dobimo. Kolikor sem uspel razumeti, so proračunska sredstva tako 
porazdeljena, da se delitve praktično ne more spremeniti. Poleg tega pa se 
še zdaj pojavlja vprašanje, kje bomo prihodnja leta dobili sredstva, da bomo 
popravljali še večje škode, ki bodo nastale tudi zato, ker ne bomo cest letos 
v redu vzdrževali in nadaljevali že začeta dela. O vsej tej problematiki bi morali 
razmišljati in ustrezno ukrepati vsi pristojni činitelji. 

Ce mi dovolite, bom na kratko razpravljal še o dveh vprašanjih, ki se na- 
našata na borce NOV. Letos bo poteklo 20 let, odkar je vojna končana in bi 
bil čas, da so ta vprašanja kolikor toliko rešena. Naše priznavalnine so, kot 
je tovarišica pred menoj že povedala, neke vrste majhne socialne podpore, 
saj znašajo le 5000 do 10 000 dinarjev. V naši občini ugotavljamo, da imamo 
50 °/o borcev, ki imajo po 5000 din mesečnega dohodka na družinskega člana, 
kar je malo. Na drugi strani pa ugotavljamo, da je v sedanji občinski skupščini 
bilo 50 "/o odbornikov borcev NOV, da je skoraj v vseh odborih družbeno-poli- 
tičnih organizacija ali društev mnogo borcev, kar pomeni, da so borci še danes 
aktivni družbeni delavci, vendar jim družba ni dala tistega, kar bi jim morala 
dati. Glede na to podpiram predlog, da se dodatek zaposlenim borce, ki imajo 
nizke osebne dohodke, daje iz sredstev republiškega proračuna, kajti občine 
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sedaj ne bi zmogle tega finančnega bremena, poleg tega pa bi "lahko prišlo 
do različnih ureditev v posameznih občinah. 

Prav tako podpiram predlog, naj bi bili borci-kmetje v celoti zdravstveno 
zavarovani. V tej zvezi izražam željo, da bi bil ustrezni predpis čimprej sprejet 
in da ne bi nanj čakali do prihodnjega leta. Pri nas na podeželju imamo namreč 
veliko število borcev-kmetov, ki so zelo potrebni zdravstvenega varstva in je že 
zadnji čas, da se njim in njihovim družinskim članom prizna zdravstveno zava- 
rovanje v celoti. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Stane Divjak, poročevalec 
začasnega odbora za proračunski sistem. 

Stane Divjak: Začasni odbor za proračunski sistem se je ponovno 
sestal in k zakonu o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1965 
predlaga tale amandma: 

V predlogu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1965 se v 2. odstavku 
v 4. vrsti črta beseda »praviloma« in se tako besedilo 2. odstavka glasi: »Iz, teh 
sredstev daje Splošna gospodarska banka SRS kredite občinam kot udeležbo 
republike pri izgradnji osnovnih šol v skladu s smernicami družbenega plana 
SR Slovenije. Banka daje kredite občinam, ki dobijo dopolnilna sredstva po 
1. členu zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finanč- 
nih sredstev okrajem.-« 

Odbor meni, da so ti krediti za izgradnjo osnovnih šol dejansko namenjeni 
samo tistim občinam, ki dobivajo dopolnilna sredstva po zakonu o določitvi 
dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem. O tem 
predlogu je razpravljal včeraj tudi odbor za proračun Republiškega zbora in 
ga sprejel v enakem besedilu. 

Predsednik Janez Hočevar: Predstavnika Izvršnega sveta prosim za 
izjavo o amandmaju odbora. 

Boris Kocijančič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Z navedenim amandmajem se strinjam iz razlogov, ki jih je že navedel tovariš 
Divjak. Ob zaključku razprave pa želim pojasniti nekatera vprašanja, ki so jih 
postavili posamezni govorniki. 

Najprej o vprašanju sredstev za ceste. Dejansko je v proračunu predvidena 
dotacija skladu za ceste samo v višini 1 milijarde 350 milijonov dinarjev. Poleg 
tega pa je v letošnjem letu, kot veste, na podlagi ustrezne odločitve zveznih 
organov možno za odstranitev posledic nedavnih poplav uporabiti sredstva iz 
rezervnega sklada, pri čemer bodo sredstva iz rezervnega sklada v višini 2 mi- 
lijard dinarjev porabljena za ceste. Nadalje je upoštevati pooblastilo, po katerem 
lahko sklad za ceste najame pri sredstvih, ki bodo zbrana z obveznim 15°/o 
posojilom, kredit do višine 5 milijard dinarjev. 

Po vsem tem torej ne moremo govoriti, da bi bila letos za ceste na raz- 
polago samo sredstva v višini 1 milijarde 350 milijonov dinarjev, kar bi bilo 
seveda veliko premalo. Popolnoma se strinjam z mnenjem tovariša poslanca, ki 
je rekel, da bo ta problem v naslednjih letih zelo težak in bo treba res vse- 
stransko preučiti ter zagotoviti potrebna sredstva, da se ne bi škoda na naših 
cestah še povečala. 
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Glede vprašanj borcem želim pojasniti samo to, da bi bilo napačno sklepati, 
da se ta vprašanja do sedaj niso reševala. Vprašanje zaposlenih borcev je bilo že 
pred več leti rešeno s tako imenovanim borčevskim dodatkom, kar je določil 
zvezni zakon in s posebnim dodatkom na podlagi republiškega zakona, o ka- 
terem je naša skupščina pred kratkim ponovno razpravljala in višino dodatka 
prilagodila razmeram in potrebam v naši republiki. Nadalje so bile v davčni 
politiki nasproti borcem-kmetom uvedene nekatere olajšave. Končno želim še 
pojasniti, da je poročilo o celotni problematiki borcev, ki obravnava še druga 
vprašanja, med njimi na primer priznavalnine, oziroma nekatera nadomestila, 
vprašanje stanovanj, problematiko otrok padlih borcev in podobno, že v celoti 
pripravljeno in je bilo pred kratkim že obravnavano na seji Izvršnega sveta. 
Navedeno poročilo bo poslano vsem pristojnim organom s konkretnimi predlogi 
za nadaljnje reševanje problemov borcev NOV. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kck> razpravljati? Besedo ima 
poslanec Martin Košir. 

Martin Košir: Tovarišice in tovariši! Poprej nisem nameraval raz- 
pravljati, vendar sem se zdaj odločil, da le spregovorim nekaj besed o letošnji 
problematiki proračunov. 

Predvsem je treba poudariti, da so proračuni odvisni od gospodarskih gi- 
banj, v največji meri od gibanja osebnih dohodkov zaposlenih. Glede na sedanji 
gospodarski položaj na splošno, še posebej pa glede na položaj v naši občini, 
zelo dvomim, da bo možno uresničiti proračunska predvidevanja, ki temeljijo 
na predvidenem povečanju osebnega dohodka za 25 °/o. Možnosti za znatno pove- 
čanje proračunskega dohodka na podlagi povečanja osebnega dohodka so* bile 
v glavnem izčrpane že v lanskem letu. Za letos pa je preostalo žeto malo 
takih rezerv, ki bi jih lahko uporabili za še dodatno povečanje osebnih do^- 
hodkov, kar velja predvsem za tekstilno industrijo, kožarsko industrijo1, čev- 
ljarsko industrijo itd. Te panoge gospodarstva nimajo praktično nobenih skladov. 

Zato se pri nas v razpravah o povečanju proračunskih sredstev na podlagi 
25 »/o povečanja osebnih dohodkov glede na lansko leto, resno sprašujemo, kje 
bomo ta sredstva dobili, ko je v negotovosti nadaljnja proizvodnja nekaterih 
pomembnih gospodarskih organizacij. Nekatere tovarne dobesedno stojijo. Pereč 
je problem slovenske kožarske industrije, ki nima zagotovljenega reprodukcij- 
skega materiala, predvsem kož. Pri tej industriji ni urejeno vprašanje cen, za- 
radi česar posluje z izgubo, na drugi strani pa se postavlja vprašanje, če bo 
ta industrija lahko zagotovila dovolj usnja čevljarski industriji. Ce bo zmanj- 
kalo usnja, bo morala obstati čevljarska industrija. 

S tem hočem povedati, da moramo biti realni pri vseh naših zaključkih 
in zahtevah, ker je zelo vprašljivo, če bomo lahko dosegli proračunska predvi- 
devanja. Na drugi strani pa tak položaj terja naj resne j še varčevanje pri trošenju 
proračunskih sredstev. Iz navedenih razlogov tudi ne bo mogoče izpolniti vseh 
pričakovanj in želja. 

S to razpravo sem želel ojSbzoriti tudi na to, da bi morali začeti razpravljati 
o vprašanju, katere institucije so nam potrebne in katere ne. Morali bi pojasniti 
vprašanje ali so nam res nujno potrebni vsi mogoči zavodi, centri in druge 
institucije, o katerih na raznih ravneh razpravljamo in jih podpiramo. 

Nekatere od teh bom kar naštel. Imamo centre za socialno delo, zavode za 
zdravstveno varstvo in mnogo drugih institucij. Hkrati pa imamo v vseh ob- 
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činah tudi upravne organe za vsa ta področja. Gre torej za dvotirnost. Tudi sam 
sem bil včasih prepričan, da je to vse v redu in prav. Ko smo začeli to vpra- 
šanje analizirati, smo pa ugotovili, da nismo uprave nič zmanjšali s tem, da smo 
ustanovili zavode, pač pa smo podvojili izdatke za isto delo. V tem primeru bi 
bilo najbrž treba nekaj storiti. Glede teh zavodov, centrov in drugih institucij 
naj se že enkrat odloči, da lahko izvršujejo tudi upravne posle. Ce na primer 
center za socialno delo že strokovno ugotavlja socialne probleme, naj tudi 
preventivno oziroma upravno ukrepa. Zakaj mora center sedaj uradniku na ob- 
čini poslati prošnjo, da naj opravi določeno uradno opravilo, čeprav ta ni nič 
ugotavljal, temveč le.zato, ker je pač pooblaščen za upravni postopek. Tako 
poslovanje povzroča velike stroške. Menim, da bi bili stroški znatno manjši, 
če bi, na primer, namesto celotnega centra za socialno delo imeli v občinski 
upravi dva dobro plačana S'Ocialna delavca, ki bi naloge na tem področju oprav- 
ljala enako dobro ali celo bolje. 

Za omenjene institucije dajemo velika sredstva in jih v vseh smereh širimo, 
kar vse financiramo iz proračuna, hkrati pa se pritožujemo, ne samo v Kranju, 
da nimamo nobenih proračunskih sredstev za negospodarske investicije. Poleg 
tega je treba upoštevati, da tudi razvijanje športne, kulturne in podobne dejav- 
nosti v občini terja znatna sredstva, kajti danes tudi na teh področjih ni več 
prostovoljnega in brezplačnega dela. Treba je plačevati celo razne sestanke. Za 
vse to morajo biti v občinskih proračunih predvidene ustrezne dotacije. Ce bi 
vse take izdatke natančno proučili in izločili vse, kar ni nujno potrebno, bi 
najbrž nabrali še precej sredstev za najnujnejše potrebe. 

Nadaljnji problem je šolstvo. Čeprav smo šolstvo pri nas že dolga leta 
zanemarjali in mu dajali premalo sredstev, pa vendarle ni v redu, da se zdaj 
izvaja močan pritisk na občinske šolske sklade, pri čemer se terja samo 
višje osebne dohodke ne glede na kvaliteto pouka. Ce bi se ravnali po ustavnem 
načelu nagrajevanja po delu, bi morali ocenjevati delo, ne pa se pogajati o tem, 
koliko je treba komu dati, pri čemer se postavljajo kot merila mesečni dohodki 
65 000, 75 000 in 85 000 dinarjev. Obračuni po teh merilih terjajo marsikje 100 B/o 
več sredstev za šolstvo. Niti jaz niti nihče od nas nima ničesar proti šolstvu, 
celo prav radi bi temu področju namenili znatno večja sredstva, vendar smo 
pri tem objektivno omejeni z močjo materialne osnove. Vendar pa vse kaže, 
da objektivnih materialnih možnosti ne upoštevamo realno in mimo njih spod- 
bujamo nekakšno mezdno gibanje v vseh družbenih službah, pri čemer pa gre 
le za osebne dohodke, ne pa hkrati za objektivno vrednotenje dela. Položaj pa 
je tak, da terja premišljeno in načrtno reševanje teh vprašanj, v skladu z 
materialnimi možnostmi občin. 

Glede samega proračuna samo še nekaj besed. Pred današnjo sejo smo 
veliko razpravljali o njem, o dopolnilnih, sredstvih občinam in podobnem. Seda- 
nje stanje, v katerem več kot polovica občin v naši republiki dobiva dopolnilna 
proračunska sredstva, ni normalno. Na tak način ne moremo reševati vprašanj 
materialnega položaja občin, temveč je treba postaviti tak sistem financiranja 
družbeno-političnih skupnosti, ki bo s svojim delovanjem občinam neposredno 
zagotavljal sredstva, namesto da se jim sredstva najprej poberejo, nato pa 
milostno vračajo. To so sicer moja osebna mnenja, vendar bomo v bodoče 
morali razpravljati v navedenem smislu in uveljaviti nova načela financiranja, 
o katerih smo govorili pri sprejemanju zakona o financiranju družbeno-poli- 
tičnih skupnosti. 
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Predsednik Janez Hočevar: Tovariš Svab, mislim, da se tvoja raz- 
prava nanaša na 2. in 3. točko dnevnega reda. 

Viktor Svab: Tovarišice in tovariši poslanci! Današnji razpravi želim 
dodati svoj prispevek o vprašanju formiranja in razdelitve proračunskih 
sredstev. 

Vsa naša prizadevanja za povečanje sredstev so se izjalovila in so postala 
brezpredmetna. Ne moremo si zamisliti povečanja aktivnosti občanov, če so 
sredstva za njihovo aktivnost vsako leto bolj skopo odmerjena in zadoščajo v 
glavnem le za kritje osnovnih potreb občanov. V raznih razpravah, predvsem 
pa na zborih volivcev, se postavlja zahteva, da se s tako delitvijo1 sredstev že 
enkrat konča in se občini zagotovijo zadostna sredstva. Kolikor bo stanje 
ostalo tudi v prihodnje nespremenjeno, lahko samo še pričakujemo, kdaj borno 
uvrščeni med tiste občine, ki jim republika zagotavlja dopolnilna finančna 
sredstva. Malo čudno se sliši, da smo med občinami z najvišjim narodnim do- 
hodkom na prebivalca, leta 1964 znaša ta 624 000 dinarjev, pri tem pa nimamo 
zadostnih sredstev za kritje proračunskih potreb za leto 1965. Zavedamo se, da 
niso vsa sredstva občine le v proračunu in je treba upoštevati tudi sredstva 
gospodarskih organizacij, vendar s temi letos ne bo moč računati zaradi pomanj- 
kanja reprodukcijskega materiala v čevljarski industriji, nenehnega porasta 
cen tega materiala, kritično nizkih osebnih dohodkov v tekstilni industriji itd. 

Predvidene stopnje dohodka so za našo občino izredno neugodne in nam 
dovoljujejo le 16% povečanje proračunskih 'sredstev. Ob ugotovitvi, da se v 
odnosu na leto 1964 dohodki federacije na našem območju povečujejo za 109 %, 
republike za 32%, občine pa le za 16%, se res lahko vprašamo, v kakšnem 
obsegu bo možno zadostiti vsem potrebam občanov in vlogi, ki naj jo odigra 
komuna kot osnovna družbeno-politična skupnost. Pri delitvi proračunskih sred- 
stev bi neobhodno morali upoštevati potrebe vseh družbeno-političnih skup- 
nosti, ne pa samo republike in zveze, medtem ko se morajo občine zadovoljiti 
le z ostanki. 

Po predlogu svetov šol, katerega nismo mogli upoštevati, bi se moral sklad 
za šolstvo povečati za skoraj 100 %. Ob pripravljanju proračunov za leto 196o 
so vse šole prejele navodila z merili od Republiškega sekretariata za šolstvo in 
priporočila Republiškega sveta zveze sindikatov in je pri nas v tem smislu 
podoben položaj kot v Kranju, o katerem je pravkar govoril tovariš^ Košir. 

Problematika je torej dovolj pestra in pereča, čeprav ne omenjam še stro- 
kovnega šolstva, obveznosti glede medobčinskega financiranja izgradnje bolnice 
v Ljubljani, obveznosti do nove porodnišnice v Kranju, vprašanja dograditve 
šole heroja Grajzerja in dozidale šole v Križah. 

Za najnujnejše potrebe bi morala občina imeti okoli 780 milijonov, sedanji 
sistem pa nam zagotavlja le 558 milijonov dinarjev proračunskih dohodkov, torej 
221 milijonov premalo. Nadalje ugotavljamo tudi razmeroma visok odliv osebne 
potrošnje v Kranj in Ljubljano, ki znaša okrog 25%, če pa upoštevamo še 
splošno potrošnjo in investicije, pa so sredstva, ki odtekajo drugam, še znatno 
večja. O resoluciji, ki je bila poslana Skupščini SR Slovenije s strani občinske 
skupščine Tržič, ter tamkajšnjih družbenih organizacij, bomo morali razmisliti. 
Po predlogu občinske skupščine Tržič naj bi se stopnja prispevkov iz osebnega 
dohodka spremenila v korist občine. 

Nadalje smo predlagali, da se nam v predlogu zakona o proračunu SR Slo- 
venije (republiškem proračunu) v 4. členu omogoči najetje kredita za negospor 
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darske investicije. Slišali smo tudi amandma k navedenemu členu. Glede na 
amandma pa so vse možnosti izgubljene. Za našo občino je vprašanje nadaljnje 
gradnje šole v Krizah izredno pomembno, ker je pouk zdaj že v treh izmenah, 
medtem ko bomo za leto 1965 in 1966 primorani uvesti pouk v 4 izmenah. Ker 
nismo med tistimi občinami, katere prejemajo dopolnilna sredstva, tudi nimamo 
pravice do kredita po 4. členu zakonskega predloga. 

Zelja občinske skupščine in vseh družbeno-političnih organizacij v Tržiču 
je, da republiška skupščina imenuje komisijo, ki naj bi pregledala planirane 
dohodke in izdatke občinske skupščine za leto 1965 ter svoje ugotovitve sporočila 
Skupščini SR Slovenije. 

Predsednik Janez Hočevar: Drugih prijavljenih govornikov ni. 
Preden nadaljujemo, bom vprašal tovariša Lada Mahniča, če se strinja z obraz- 
ložitvijo, ki jo je dal Boris Kocijančič glede Lipice. 

Lado Mahnič (govori iz klopi): Se le delno strinjam zaradi tega, ker 
nisem dobil odgovora v celoti glede pogojev in višine sredstev. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima predstavnik Izvršnega sveta 
tovariš Boris Kocijančič. 

Boris Kocijančič: Tovarišice in tovariši poslanci! Na tako zastavlje- 
no vprašanje, kot je bilo pravkar izraženo, ne morem 'odgovoriti. V gradivu, 
ki ga imate na razpolago, pa ste lahko videli, da so za pogodbeno dejavnost po- 
samezni republiški sekretariati dobili sredstva v globalu. V okviru tega globala 
bosta nato najbolj smotrno razdelila ta sredstva za posamezne namene Republi- 
ški sekretariat za turizem in Republiški sekretariat za kmetijstvo. V kakšnem 
obsegu in kako boste uspeli dokazati potrebe kobilarne v Lipici in kakšna sred- 
stva bodo nato kobilami dodeljena, je odvisno od konkretnega dogovora. Sicer 
pa sta oba navedena sekretariata dobila bistveno večja sredstva za pogodbeno 
dejavnost kakor je bilo to v letu 1964. 

Predsednik Janez Hočevar: Sugestijo tovarišice Danice Vogrinec 
sprejemam in bom o njej obvestil predsednika Gospodarskega zbora in pred- 
sednico Socialno-zdravstvenega zbora. 

Če ni več nobenega govornika, zaključujem razpravo. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o proračunu Socialistične re- 

publike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1965 v celoti, to je z amand- 
maji odbora za proračunski sistem našega zbora vključno z amandmajem, ki je 
bil predlagan danes, namreč da se v drugem odstavku 4. člena briše beseda 
»praviloma«, nadalje z amandmaji zakonodajno-pravne komisije ter amandma- 
jem predstavnika Izvršnega sveta, ki ga je dal danes na skupni seji in sicer, 
da se črta celotno besedilo 16. člena ter ustrezno spremeni oštevilčenje vseh 
nadaljnjih členov. 

Kdor je za predlog zakona s predlaganimi spremembami, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Dva poslanca). 

Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor predlog zakona o proračunu 
Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1965 sprejel. 



19. seja 391 

Obveščen sem, da je Republiški zbor predlog zakona izglasoval v enakem 
besedilu. 

Prehajamo na 3. točko dnevne g a reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zago- 
tovitvi finančnih sredstev okrajem. 

Zakonski predlog sta obravnavala na skupni seji odbor za proračunski 
sistem našega zbora in odbor za proračun Republiškega zbora. Pismeno poro- 
čilo odborov ste prejeli. Prosimo poročevalca odbora za proračunski sistem, 
tovariša Jožka Lojena, da da še ustno obrazložitev. 

J oš ko Lojen: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Pri 
obravnavanju predloga zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in 
zagotovitvi finančnih sredstev okrajem je naš začasni odbor za proračunski 
sistem predvsem ugotovil, da predstavlja predloženi zakon uveljavitev ustavnih 
načel pri izvajanju novega sistema financiranja družbeno-političnih skupnosti. 

Predlagani zakon predstavlja nedvomno nadaljnji korak k večji objektivi- 
zaciji dohodkov v posameznih občinah. Pri tem pa moramo poudariti, da zajema 
objektivizacija dohodkov po predlaganem zakonu celotno republiko Slovenijo, 
zaradi česar so bolj vidne razlike med posameznimi občinami. Prelivanje sred- 
stev, ki se je doslej izvajalo le v okviru okraja, se sedaj uvaja v celotni Sloveniji. 
Kljub napredku, ki ga predstavlja predlagani zakon, pa se moramo zavedati, 
da bo treba sistem financiranja družbeno-političnih skupnosti tudi v bodoče 
skrbno proučevati in izpopolnjevati. 

Ne glede na večjo objektivizacijo dohodkov po posameznih občinam pa 
imamo v Sloveniji še vedno 37 občin, ki jim lastni dohodki ne zadoščajo za 
kritje osnovnih potreb družbenih služb, zaradi česar predlagani zakon določa 
dopolnilna sredstva takim občinam. 2e med pripravami za določitev dopolnilnih 
sredstev so bili opravljeni razgovori s predstavniki posameznih občin, s katerimi 
je bilo tudi doseženo načelno soglasje, čeprav nekatere občine kljub dodelitvi 
dopolnilnih sredstev še ne bodo imele dovolj sredstev za kritje vseh obveznosti. 
V tem smislu je odbor dobil več vlog občinskih skupščin in sicer iz Kočevja, 
Trebnega, Kranja, Kopra, Radovljice, Novega mesta in Tržiča. 

Glede vlog občinskih skupščin Kočevje in Trbovlje je stališče našega odbora 
navedeno v pismenem poročilu, katerega ste že prejeli. Pri obravnavanju vlog 
občinskih skupščin Kranj in Koper pa je odbor ugotovil, da se obe vlogi nana- 
šata na družbeni plan in ne na dodelitev dopolnilnih sredstev občinam, pa je 
spričo tega obe vlogi odstopil odboru za družbeni plan in finance Republiškega 
zbora kot pristojnemu odboru. 

S predlagano razdelitvijo dopolnilnih sredstev občinam se ne strinja tudi 
občina Radovljica, katere skupščina je poslala posebno pritožbo, v kateri navaja, 
da predvideni dohodki v letu 1965 ne krijejo najnujnejših proračunskih iz- 
datkov. Iz te vloge izhaja, da občina predvideva celo za dva milijona dinarjev 
več proračunskih dohodkov kot so izračunali v republiki in okraju, vendai 
se ugotavlja še 300 milijonov dinarjev proračunskega primanjkljaja. Tako 
občina ne more kriti izdatkov za osnovno dejavnost šolstva niti nima sredstev 
za investicije niti za ceste tretjega reda, za kanalizacijo v Begunjah in druge 
potrebe. Zaradi tega; predlaga skupščina občine Radovljica, da se ji dodeli še 
200 milijonov dinarjev ali pa sorazmerno zniža republiška stopnja prispevka 
na osebni dohodek. 



392 Organizacijsko-politični zbor 

Prav tako sta zaprosili za povečanje dopolnilnih sredstev tudi skupščini 
občin Novo mesto in Tržič. Občina Novo mesto navaja, da predvidenih dohod- 
kov in predloga proračunskih potreb za leto 1965 nikakor ne more uskladiti, 
zaradi česar prosi za povečanje dopolnilnih sredstev od predvidenih 15 milijonov 
na višino manjkajočih sredstev, to je za 524 milijonov dinarjev. V prošnji za 
povečanje dopolnilnih sredstev se navaja, da so po obvestilu Republiškega se- 
kretariata za finance o sredstvih, s katerimi bo občina Novo mesto razpolagala 
v letu 1965, takoj ponovno obravnavali predloge predračunov posameznih za- 
vodov, služb, skladov in drugih z namenom, da jih uskladijo s predvidenimi 
sredstvi oziroma dohodki. Proračunskih potreb pa kljub temu ni bilo mogoče 
uskladiti z dohodki, kajti potrebe znašajo še vedno 2 milijardi 297 milijonov 
dinarjev, zaradi česar se predlaga povečanje dopolnilnih sredstev tako kot 
sem že omenil. 

Tudi skupščina občine Tržič prikazuje svoj neugoden položaj glede na pro- 
računsko potrošnjo v letu 1965, kajti po njenem zatrjevanju s predlagano 
delitvijo sredstev tudi ta občina ne bo mogla kriti vse najnujnejše potrebe. Po 
njenih navedbah bi občina potrebovala v letu 1965 samo za kritje najnujnejših 
potreb, brez novih gospodarskih investicij, 710 milijonov dinarjev dohodkov, 
kar je za 591 milijonov dinarjev več, kot jih dobi po sedanji delitvi. Zaradi 
tega tudi skupščina te občine predlaga, da se ji dopolnilna sredstva za leto 1965 
povečajo. 

Po skrbni proučitvi omenjenih vlog je odbor ugotovil, da jim ni mogoče 
ugoditi, kajti vsako spreminjanje razdelitve dopolnilnih sredstev bi privedlo 
do porušenja ravnotežja, ki je bilo že doseženo v razgovoru s prizadetimi ob- 
činami. Odbor je poleg tega menil, da ■bodo morale vse občine vprašanje nego- 
spodarskih investicij in raznih drugih obveznosti reševati tudi z drugimi sredstvi. 

Glede predloga nekaterih občin, naj se zniža udeležba republike v delitvi 
skupnih dohodkov vsaj za en odstotek, želim pojasniti, da s tem praktično ne 
bi ničesar pridobili, kajti izračun pokaže, da bi v tem primeru še vedno ostal 
problem vseh 37 občin, ki so jim potrebna dopolnilna sredstva za kritje osnovnih 
potreb družbenih služb, pridobile pa bi le občine, ki so že zdaj sposobne pokri- 
vati te potrebe z lastnimi sredstvi. Razumljivo je, da bi se v drugih občinah 
v tem primeru položaj še znatno poslabšal spričo manjših dopolnilnih sredstev. 

Iz priloge k predlogu zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in 
zagotovitvi finančnih sredstev okrajev je vidno, da dobijo nekatere manjše 
občine precejšnja dopolnilna sredstva, na primer Črnomelj, Metlika, Trebnje 
in Kočevje. Pri tem pa je treba upoštevati dejstvo, da ta sredstva niso name- 
njena le za kritje potreb družbenih služb in uprave, temveč je dobršen del teh 
sredstev namenjen za ureditev priznavalnin in podpor borcem in udeležencem 
NOV, katerih je največ prav na območjih teh, že tako ekonomsko zaostalih 
občin. 

Naj ponovno podčrtam, da je to začetek uvajanja novega proračunskega 
sistema in delitve sredstev med družbeno-političnimi skupnostmi v duhu načel 
nove ustave in da bo v prihodnje treba ta sistem še izpopolnjevati predvsem 
v smeri zadovoljevanja potreb in obveznosti občin. 

Glede na vse to predlagam v imenu začasnega odbora za proračunski sistem, 
da zbor sprejme predlog zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in 
zagotovitvi finančnih sredstev okrajem v predloženem besedilu. 
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Predsednik Janez Hočevar: O tem zakonskem predlogu je razprav- 
ljala tudi zakonodajnoi-pravna komisija Skupščine SR Slovenije in vam dostavila 
svoje pismeno poročilo. 

Začenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o določitvi dopolnilnih 

sredstev občinam in zagotovitvi finančnih sredstev okrajem. Kdor je za predlog 
zakona, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor predlog zakona o določitvi 
dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finačnih sredstev okrajem sprejel. 

Obveščen sem, da je Republiški zbor sprejel ta zakon v enakem besedilu. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu 
LR Slovenije za negospodarske investicije. 

Predlog zakona je v obravnavo in sklepanje predložila komisija Skupšči- 
ne SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov z ustavo. Ali želi pred- 
stavnik komisije dati še ustno obrazložitev. (Da.) Besedo ima poslanec Savo 
Sifrer. 

Savo Šifrer: Tovarišice in tovariši poslanci! Komisija Skupščine 
SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov z ustavo je v preteklem 
mesecu pripravila 14 zakonskih predlogov za spremembe republiških zakonov 
o skladih. Med njimi je tudi predlog zakona o spremembah zakona o negospo- 
darskih investicijah. V zvezi s tem je komisija sklenila, da Organizacijsko-poli- 
tičnemu zboru da poročilo o splošni problematiki dosedanje pravne ureditve 
skladov in o načelih, po katerih se je komisija ravnala pri usklajevanju re- 
publiških predpisov o skladih z ustavo. 

V obrazložitvi posameznih zakonskih predlogov so navedeni razlogi, zaradi 
katerih sedaj ne kaže bistveno spreminjati obstoječe ureditve in razlogi, zaradi 
katerih se je komisija odločila predlagati spremembo samo tistih določil dose- 
danjih predpisov o skladih, ki so v nasprotju z ustavo oziroma s temeljnim 
zakonom o financiranju družbeno-političnih skupnosti. 

Dosedanja pravna ureditev skladov je na splošno neenotna, ker je nasta- 
jala postopoma in brez določene jasne orientacije. Nekateri skladi imajo' lastnost 
pravne osebe, drugi je nimajo. Nekateri skladi imajo lastno administracijo, za 
večino skladov pa opravlja administrativne naloge upravni organ. Različno 
je urejen odnos posameznih skladov do organov družbeno-političnih skupnosti. 
Nekateri skladi nimajo niti svojih organov, temveč jih upravljajo neposredno 
organi družbeno-politične skupnosti. Nekateri skladi so bili ustanovljeni na 
podlagi zveznih predpisov, drugi na podlagi republiških predpisov. Splošnega 
predpisa, veljavnega za vse sklade, ni bilo. Zvezni zakon je urejal le prora- 
čunske sklade, se pravi tiste sklade, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, 
ne pa tudi družbenih skladov, se pravi tistih skladov, ki so ustvarjeni iz sred- 
stev, ki niso dohodki družbeno-političnih skupnosti. 

Neenotno je bilo urejeno vprašanje, kateri organ predpiše pravila sklada. 
Glede proračunskih skladov je zvezni zakon določil, da pravila sklada predpiše 
Izvršeni svet ali organ, ki ga ta določi. Ce je imel sklad poseben organ upravlja- 
nja, je ta sprejemal spremembe in dopolnitve pravil s potrditvijo tistega, ki 
je predpisal pravila. Pri nekaterih skladih sprejme statut sklada upravni odbor, 
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potrjuje pa ga Izvršni svet, pri drugih potrjuje pravila pristojni republiški 
svet, sprejme pa jih upravni odbor sklada. Glede organa upravljanja sklada je 
bilo uveljavljeno načelo-, da ga imenuje Izvršni svet, razen če ni bilo v aktu 
o ustanovitvi sklada drugače določeno. Finančni načrt ni potrjeval organ, ki je 
sklad ustanovil, pač pa pristojni finančni organ. 

Iz tega prikaza dosedanje pravne ureditve republiških skladov je vidno, 
da so odnosi med republiškimi skladi in organi republike neenotno urejeni, da 
obstoje formalni odnosi med skladi in organi republike predvsem v pristojnosti 
za imenovanje upravnih odborov in za potrjevanje ali celo za predpisovanje 
statutov skladov in da finančni načrti in zaključni računi skladov doslej v teh 
odnosih niso imeli posebne vloge. Pri pripravljanju predlogov za spremembo 
sedanje ureditve si je komisija prizadevala, da realizira določbo 48. člena re- 
publiške ustave, v katerem je določena pravica družbeno-politične skupnosti, 
da ustanavlja družbene sklade za financiranje nalog trajnejšega pomena na 
posameznih področjih, hkrati pa je v njem uveljavljeno načelo, da se skladi 
upravljajo po načelih družbenega upravljanja, medtem ko organe in način 
upravljanja sklada določi v skladu z zakonom statut sklada. 

Predlog zakona je usklajen tudi s temeljnim zakonom o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti in z ustreznim republiškim zakonom. V skladu z na- 
čelom družbenega upravljanja skladov zakonski predlog določa, da sklad uprav- 
lja upravni odbor. To velja tudi za vse ostale predpise o skladih. Idejna osnova 
ustavnega načela o družbenem upravljanju skladov je v tem, da gre pri skladih 
za posebno maso družbenih sredstev, ki jim je osnova osvobojeno delo in ki 
v pogojih družbenega samoupravljanja služijo za zadovoljevanje trajnejših 
družbenih nalog na določenem področju. Glede na to naj s temi sredstvi ne 
upravlja neposredno država oziroma organ družbeno-politične skupnosti, temveč 
je treba pri njihovem upravljanju zagotoviti neposredno družbeno samouprav- 
ljanje, to je vpliv interesentov, ki v okviru in v skladu s splošno politiko druž- 
beno-politične skupnosti na ustreznem področju po svojem organu upravljajo 
sredstva sklada. Vendar pa družbenega samoupravljanja v skladih ni mogoče 
izenačevati s stopnjo samoupravljanja v delovnih organizacijah, zlasti ne v go- 
spodarskih organizacijah. Delovne organizacije so nosilci samostojne politike 
v okviru predpisov, ki so le instrument politike družbeno-politične skupnosti, 
Zato so skladi po svoji vsebini bolj odraz določene dekoncentracije v izvajanju 
politike družbeno-politične skupnosti z določenimi samostojnimi pooblastili za 
organe upravljanja kot pa izraz samoupravnosti določenih področij. Takšnemu 
konceptu ustreza tudi predlagana sestava upravnega odbora sklada in način 
njegovega formiranja. Načelu družbenega samoupravljanja bi ustrezal sistem 
volitev upravnih odborov izmed predstavnikov ustrezne interesne skupnosti, ki 
jo sklad predstavlja. Toda pri analizi konkretnih skladov moramo ugotoviti, da 
pri večini skladov ni mogoče določiti ustrezne ožje interesne skupnosti, ampak 
predstavlja ustrezno interesno skupnost le celotna družbeno-politična skup- 
nost. Zato zakonski predlogi predvidevajo, da Skupščina imenuje upravne 
odbore skladov, seveda pa je razumljivo, da bo Skupščina imenovala v upravni 
odbor sklada predvsem osebe z ustreznega področja, ki poznajo problematiko 
na tem področju in katerih delovanje bo zagotavljalo, da bo organ sklada kar 
najbolje gospodaril s svojimi sredstvi za namene, za katere je sklad ustanovljen, 
pri tem pa sledil tisti politiki, ki jo za ustrezno dejavnost določa Skupščina. 

Predlog zakona o skladu za negospodarske investicije vsebuje le najosnov- 
nejše določbe glede skladov in prepušča široko področje natančnejši ureditvi 
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z njegovim samoupravnim aktom, s statutom, ki ga sprejme upravni odbor 
sklada. Drugačna rešitev bi po mnenju komisije predstavljala kršitev samo- 
upravnosti sklada in bi njegov statut zreducirala na organizacijsko tehnični 
splošni akt. Vsebino statuta okvirno določa temeljni zakon o financiranju druž- 

* beno-političnih skupnosti, staut pa bo v okviru ustanovitvenega akta podrobneje 
opredelil naloge sklada, določil režim poslovanja sklada, uredil tehnično organi- 
zacijska vprašanja v zvezi s poslovanjem sklada, kot so administracija, postopki, 
načelo javnosti itd. 

Nadaljnje vprašanje, ki se postavlja v zvezi z načelom družbenega uprav- 
ljanja skladov, je vprašanje obsega samostojnosti organa sklada pri razporejanju 
in razpolaganju s sredstvi sklada, seveda v okviru zakona, družbenega plana 
in statuta. Tu pride zlasti v poštev pravica upravnega odbora sklada, da v 
navedenem okviru samostojno sprejema finančni načrt, v katerem se realizira 
politika sklada. Ker se sklad družbeno upravlja, mora imeti samoupravni organ 
pravico, da to politiko samostojno konkretizira v finančnem načrtu. Zato naj bi 
bila po mnenju komisije le izjemoma uzakonjena dolžnost sklada, da predloži 
svoj finančni načrt Skupščini v soglasje. Tako izjemno rešitev komisija predla- 
ga prav pri skladu za negospodarske investicije. Pri tem skladu naj bi Skup- 
ščina dala soglasje k finačnemu načrtu. Sklad za negospodarske investicije 
izvršuje namreč v bistvu proračunske naloge in se financira samo iz proračuna. 
Upoštevati je treba tudi dejstvo, da se dejavnosti tega sklada praviloma^ ures- 
ničujejo v daljšem obdobju. Po temeljnem zakonu o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti se sredstva za dela. in akcije, ki se uresničujejo več let, 
lahko določijo s finančnim programom, ki ga sprejme skupščina. 2e glede na to 
zakonsko določilo in v zvezi s funkcijo sklada za negospodarske investicije ne 
bi bilo v skladu s pravnim sistemom, če si skupščina ne bi zadržala pravice, 
da da soglasje k finančnemu načrtu tega sklada. 

Končno se v zvezi s pravico samostojnega razpolaganja s sredstvi sklada 
po organu upravljanja in njegovo družbeno odgovornostjo nakazuje še vprašanje 
sprejemanja zaključnega računa sklada. V skladu z načelom družbenega uprav- 
ljanja je določeno, da organ sklada samostojno sprejme zaključni račun, ki je 
bil podvržen režimu kontrole zakonitosti po splošnih predpisih. Zaključni račun 
sklada nima samo funkcije tehničnega obračunskega akta glede uporabe sredstev 
sklada za določeno obdobje, temveč predstavlja hkrati obračun dela organa 
sklada v tem smislu, ali je res izvrševal politiko, določeno z zakonom, družbenim 
planom in statutom. To pa ne sodi pod administrativno računsko kontrolo, 
temveč pod splošno družbeno nadzorstvo, ki ga opravlja skupščina. To nad- 
zorstvo po zakonu o financiranju družbeno-političnih skupnosti lahko opravi 
Skupščina tako, da dobi zaključni račun sklada na vpogled, ali pa tako, da potrdi 
zaključni račun. Iz že navedenih razlogov komisija meni, da je nadzorstvo skup- 
ščine na predlagani način zadosti zagotovljeno, se pravi, na ta način, da skup- 
ščina dobi zaključni račun na vpogled. 

Komisija predlaga, da tudi Organizacijsko-politični zbor ta zakonski pred- 
log sprejme v enakem besedilu, kot ga je že sprejel Republiški zbor. 

Predsednik Janez Hočevar; O tem zakonskem predlogu je raz- 
pravljal tudi naš odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. Ali želi 
predstavnik odbora dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) Ali želi o tem zakonu 
dati mišljenje predstavnik Izvršnega sveta? (Ne želi.) Zeli kdo razpravljati? 
(Ne javi se nihče.) 
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Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o skladu LR Slovenije za negospodarske investicije. 

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

Ugotavljam, da je Organizacij sko-politični zbor predlog zakona o spremem- * 
bah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije za negospodarske investicije 
soglasno sprejel. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Prihodnja seja bo v petek, 
26. februarja, v veliki dvorani poslopja Skupščine SR Slovenije. Razpravljali 
bomo, kot je že napovedano v sklicu seje, o odpravi okrajev. 

(Seja je bila zaključena ob 11.50.) 



PRILOGE 

PISMENA VPRAŠANJA POSLANCEV 

Riko Rižnar 
poslanec Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

2e v preteklih letih so v hotelu »UNION« pripravili vso potrebno dokumen- 
tacijo za gradnjo novega trakta, s katerim bodo pridobili 237 novih ležišč v 
hotelu in 394 novih sedežev v restavraciji. Izdelali so investicijski program, 
glavni projekt ter pridobili potrebna dovoljenja in soglasja. Stroški za to delo 
vnašajo doslej že preko 30 000 000 din. V začetku preteklega leta pa so tudi 
vložili pri Splošni gospodarski banki kreditni zahtevek, ki je bil zavrnjen zaradi 
pomanjkanja sredstev, četudi je bila investicija v prioritetni listi na prvem 
mestu. 

Zaradi predhodnih ustnih zagotovil, da bodo sredstva zagotovo dobili, 
so spomladi leta 1964 že izvedli licitacijo za oddajo gradbenih del. Sprejeta je 
bila ponudba gradbenega podjetja »Obnova«, ki je pripravljena takratno po- 
nudbo še vedno izpolniti. Dela bi izvedlo po istih cenah ter objekt dovršilo 
v marcu 1966, če bi lahko pričeli z delom vsaj ta mesec. Tako bi lahko sprejeli 
v novi objekt že v sezoni 1966 goste oziroma že za svetovno hokejsko prvenstvo. 

Smatram, da je hokejsko prvenstvo prireditev, za katero je zainteresirana 
vsa jugoslovanska skupnost in ne samo Slovenija ali celo samo Ljubljana. Even- 
tualni spodrsljaji v zvezi s prireditvijo bodo šli na škodo ugleda Jugoslavije. 
Pri tem pa še opozarjam na pripravo v sosedni Avstriji in Italiji za prvenstvo, 
prirejeno pri nas in obstoja upravičena bojazen, da bomo zaradi pomanjkanja 
prenočitvenih zmogljivosti in nepripravljenosti utrpeli veliko škodo tudi z de- 
viznim izpadom. 

Vsako odlašanje gradnje povzroča podražitve in s tem še večje težave za 
financiranje, zraven tega pa tudi gospodarsko škodo, ker bodo nove zmogljivosti 
pozneje prodane v eksploatacijo. Zato bi bilo nemudoma treba rešiti vpra- 
šanje financiranja, da bodo lahko pričeli z gradnjo pravočasno. 

Za gradnjo in opremo je po investicijskem programu predvidena vrednost 
1 417 000 000 din in bi po izvedbenem programu potrebovali v letu 1965 
1 017 000 000 din ter v letu 1966 350 000 000 din. Predlagam, da bi se investicija 
financirala takole: 

Viri sredstev 1964 1965 1966 Skupaj Struktura 

Zvezna sredstva 50 508 175 683 48 % 
Republiška 254 87. 341 24 °/o 
Lokalna 195 48 243 17 °/o 
Podjetje 60 40 150 11 %> 

Skupaj v milijonih din 50 1017 350 1417 100 % 
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Glede na lastna sredstva in dejstvo, da izvajalec ne zahteva avansa, bi bilo 
potrebno omogočiti črpanje kredita od meseca maja tega leta naprej, dočim 
bi z deli pričeli že v januarju, če bi bil odobren kredit. 

Smatram, da bi iz republiških sredstev bilo potrebno prvenstveno finan- 
cirati to gradnjo in kolikor ni drugih sredstev za usmeritev, bi bilo potrebno 
del republiškega posojila uporabiti za turistično izgradnjo. 

Gradnja novih kapacitet oziroma dozidava je nujna in neodložljiva iz več 
razlogov predvsem pa: 

— da se omogoči sprejem gostov za mednarodne prireditve v Ljubljani, 
med njimi je posebno pomembno svetovno hokejsko prvenstvo; 

— da se omogoči smotrno izkoriščanje nove, velike prireditvene dvorane, 
katere zmogljivosti so v hudem nesorazmerju s prenočitvenimi kapacitetami 
(razmerje 1 : 14 na škodo hotelskih ležišč); 

— vse pomembnejše postajajo prireditve na gospodarskem razstavišču ter 
druge kulturne ter politične manifestacije. Pridružuje se jim vedno večji pomen 
Ljubljane v tranzitnem turizmu (udeležena je 12,6 % prenočitev tujih gostov 
in 9,2 °/o vseh prenočitev Slovenije) ter dosega preko 60% prodaje blaga tujim 
turistom z 20 % popustom; 

— zmogljivosti hotela »Union« so bile izkoriščene v preteklih letih s 104 % 
(slovensko povprečje za hotele je 28 %), kar kaže ne samo na nenormalno visoko 
zasedbo, ampak tudi opozarja v slabšanje v kvaliteti uslug, prav posebej pa 
na smotrnost in gospodarnost investicije glede na visoko izkoriščanje; 

— iz urbanističnih razlogov je potrebno urediti ta centralno ležeči mestni 
predel, ki je bil v zadnjem času izpopolnjen z novimi objekti (»Dom sindikatov«, 
samopostrežna trgovina »Prehrana«, »Metalka«, »Tobus«) ter bi ga bilo potrebno 
arhitektonsko primerno zaključiti; 

■— nova kapaciteta je ob zadostnih že urejenih komunalnih napravah in 
komunikacijah ter tudi v tem pogledu nadvse ekonomična in pogojena; 

— dosežen bo izredno ugoden devizni efekt glede na veliko povpraševanje 
tujih potovalnih agencij in dosedanjih številnih odklonitev, bodisi zaradi po- 
manjkanja kapacitet sploh ali neustreznega komforta glede na zahteve; 

— podjetje ima potrebno osnovo v strokovnih kadrih, v že organiziranih 
in uvedenih službah, ki v novih tovrstnih objektih predstavljajo največjo oviro 
za hitro vključitev v gospodarstvo in uspešno> poslovanje. 

■ Glede na sprednje ugotovitve postavljam naslednja vprašanja: 
1. Kakšni so izgledi za pravočasno financiranje izgradnje hotela »Union«? 
2. Kakšna bo politika do investicij za turizem na področju Slovenije v 

letu 1965? 
3. Koliko' republiških sredstev bo usmerjenih za investicije v turizem v letu 

1965? in 
4. Ali bodo upoštevane potrebe in specifični pogoji pri določanju odpla- 

čilnih pogojev? 
5. Kakšne bodo možnosti za najetje kreditov in drugi pogoji za priprave na 

svetovno hokejsko prvenstvo, ker podjetja posebej s področja gostinstva, trgo- 
vine in obrti nimajo potrebnih lastnih sredstev? 

6. Ali bomo uspeli glede na pogoje, posebej pomanjkanje prenočitvenih 
kapacitet, svetovno hokejsko prvenstvo tudi gospodarnostno izkoristiti in doseči 
pozitivni propagandni učinek za našo domovino? 

7. Kako bomo paralizirali priprave v sosedni Avstriji in Italiji? 
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8. Ali bodo v bližnji prihodnosti zgrajene v Ljubljani dodatne hotelske 
zmogljivosti, da se omogoči smotrna izraba velike, nove prireditvene dvorane 
in izboljšajo pogoji za tranzitni turizem našega glavnega mesta? 

Inž. Ciril Zmahar 
poslanec Gospodarskega zbora 
jSkupščine SR Slovenije 

V državnem merilu, kakor tudi v SRS je v zadnjih letih padlo številčno sta- 
nje osnovne črede krav molznic, povečala pa se je tudi povprečna starost osnov- 
ne črede. Vzrok temu je bila predvsem nestimulativna cena za mleko. Posledice 
tega so vidne v znižani produkciji mleka, delno pa tudi v postopnem zmanjše- 
vanju razpoložljivih telet za pitanje. Da bi se zavrlo nadaljnje padanje števila 
osnovne črede krav molznic, so se sprejeli predpisi o premijah za mleko, ki 
v večji meri stimulirajo to proizvodnjo'. Na drugi strani pa se z nakupom 
plemenskih telic in mladih krav, ki jih kupujejo družbene organizacije in jih 
dajejo v kooperacijsko rejo, skuša pospešiti remont osnovne črede. Pred živino- 
rejsko strokovno službo, ki je organizirana v SRS pri živinorejsko veterinarskih 
oziroma kmetijskih zavodih, se v zvezi z nastalo situacijo postavljajo naloge 
čim večje razširitve selekcijskega dela in kontrole proizvodnosti v govedoreji. 
To delo predstavlja po vsebini javno službo in so* zavodi za financiranje te 
službe imeli v zadnjih letih pogodbeno zagotovljena potrebna sredstva v pro- 
računih okrajnih skupščin oziroma v skladih za pospeševanje kmetijstva, ki 
so- se zbirali na osnovi predpisov pri okrajnih skupščinah. Kot je znano so se 
navedeni skladi s 1. 1. 1965 pri okrajnih skupščinah razformirali, okrajne skup- 
ščine pa se financirajo iz republiškega proračuna. Za vse zavode v Sloveniji je 
potrebnih za leto 1965 za financiranje javne službe selekcije in kontrole proiz- 
vodnosti 66 500 000 dinarjev. 

Vprašanje: 1. Ali so oziroma bodo v republiškem proračunu za leto 
1965 navedena sredstva zagotovljena. 

2. Kako je v bodoče zamišljeno financiranje javnih služb pri obstoječih 
zavodih. 

J ovita Podgornik 
poslanka Prosvetno-kulturnega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Prvo vprašanje: Kako daleč so priprave za ustanovitev pedagoškega 
inštituta? Ta inštitut naj bi reševal vrsto problemov, ki smo jih nakazali v 
različnih stališčih našega zbora kot neodložljive naloge znanstveno^ raziskoval- 
nega dela pedagoške teorije in prakse. Zanima me tudi, ali že lahko govorimo 
o konkretnem terminu, po katerem moremo pričakovati začetek delovanja 
pedagoškega inštituta. 

Drugo vprašanje: Ali bodo za ljubljansko pedagoško akademijo 
zagotovljeni pogoji, ki jih od take šole terja izvajanje delovnega programa 
akademije glede na smeri študija, materialne in kadrovske zahteve na potrebe 
vpisa? Prosim, da bi Prosvetno-kulturni zbor obvestili o sedanjem stanju peda- 
goške akademije, ki je začela z delom, kakor nam je znano, v dokaj težavnih 
okoliščinah, zlasti kar zadeva prostore. Ali bo torej ljubljanska pedagoška aka- 
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demija kos potrebam po izobraževanju razrednih in predmetnih učiteljev na 
območju Slovenije, ki si ga deli z mariborsko1 PA? 

Tretje vprašanje: Kolikor vem, je bilo podeljevanje Zagarjevih 
nagrad najzaslužnejšim prosvetnim delavcem ustavljeno že v letu 1958. Take 
nagrade, ki imajo na drugih sorodnih področjih kulturno-prosvetnega področja 
številna priznanja v obliki letnih nagrad in priznanj, na primer slovenske in 
jugoslovanske nagrade za mladinsko slovstvo in podobno, so nedvomno zelo 
spodbudne, čeravno ne morejo zajeti celotnega kroga najprizadevnejših in naj- 
sposobnejših ustvarjalcev. V začetku septembra smo brali v Delu, da je Izvršni 
svet razpravljal o ponovni uvedbi Žagarjevih nagrad, da je celo sklepal o po- 
sebnem skladu za Žagar j evo nagrado. Ali lahko upamo, da bodo Zagarjeve 
nagrade znova obujene vsaj v letu 1965? 

Ciril Cvetko 
poslanec Prosvetno-kulturnega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Po podatkih, ki sem jih prejel od predstavnikov Univerze v Ljubljani, 
je tretjestopenjski študij tega zavoda trenutno organiziran na sedmih fakul- 
tetah, in sicer: na filozofski, na ekonomski, na fakulteti za naravoslovje in 
tehnologijo, na fakulteti za elektrotehniko, na fakulteti za strojništvo, na bioteh- 
niški in na pravni fakulteti. 

Skupno število vseh kandidatov na III. stopnji je 292, od njih 133 v prvem 
semestru in 159 kandidatov v višjih semestrih tega študija. Iz iste fakultete, 
•kjer je organiziran tretjestopenjski študij, je 53 kandidatov, 65 kandidatov je 
z drugih fakultet ali univerzitetnih zavodov, medtem ko jih je iz gospodarskih 
organizacij 119 in iz drugih delovnih organizacij 55. Skupno število 174 kan- 
didatov iz gospodarstva in drugih delovnih organizacij kaže na dokaj velik 
interes istih za študij na III. stopnji ter je v pravilnem razmerju s številom 
kandidatov, ki se potegujejo po novih predpisih preko magisterija za doktorat 
znanosti oziroma za specializacijo. 

Vendar: kljub temu, da je študij na III. stopnji eden od glavnih elementov 
reforme visokošolskega študija, uzakonjene leta 1959 (glej Splošni zakon o 
fakultetah in univerzah), kljub temu, da je ljubljanska Univerza pristopila 
k problemu tega študija dovolj seriozno, kljub temu, da je bilo že preteklo 
leto podčrtano., da je treba hitreje razvijati III. stopnjo študija (glej Dokumen- 
tacijo k'predlogu družbenega plana SR Slovenije v letu 1964, str. 65), univerza 
doslej ni prejela potrebnih sredstev za tretjestopenjski študij. Za trenutno 
organizirani študij III. stopnje je namreč potrebnih skupno okrog 100 milijonov 
dinarjev, zagotovljenih pa je le 12 500 000 din. Razlika med zagotovljenimi in 
potrebnimi sredstvi je torej ogromna, 85 milijonov dinarjev, pri čemer pa je 
potrebno poudariti, da so že dokončane priprave tudi za organizacijo1 tretje- 
stopenjskega študija na fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, ozi- 
roma za nove usmeritve na fakulteti za naravoslovje in tehnologijo1, za elektro- 
tehniko oziroma na fakultetah za pravo in biotehniko, kar vse bo — ob 
eventualni realizaciji — razliko1 seveda še močno1 povečalo. 

Ni tudi neznano, da se je ob organizaciji tretjestopenjskega študija odprlo 
nadvse pomembno vprašanje: kako opremiti laboratorije oziroma zagotoviti pri- 
merno opremo v učilnicah, kar je problematično že za študij na I. in II. stopnji, 
kaj šele na III. 
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Podobna situacija kakor na Univerzi je tudi na Akademiji za glasbo. Kljub 
veljavnemu zakonu v AG, ki je izšel leta 1963 v Uradnem listu št. 8 in ki 
zavezuje omenjeni učni zavod k pouku na treh stopnjah, sredstev za to tretjo 
stopnjo ni. Zavod je sicer že 29. 9. 1964 predložil finančni načrt za študij na 
III. stopnji v 1965 (za 24 kandidatov v vseh semestrih) v višini 6 076 000 di- 
narjev. 

Prosil bi torej za odgovor na vprašanje, kako bo Republiški sekretariat 
za raziskovalno delo in visoko šolstvo' oziroma Sklad za šolstvo uresničil pri- 
poročila, ki se ponavljajo leto* za letom in ki so zajeta tudi v letošnji Analizi 
problemov in ciljev družbenega razvoja SR Slo-venije v letu 1965 (str. 88) ter 
dodelil potrebna sredstva za študij na III. stopi j a, ki je — kot rečeno — uza- 
konjen s statuti fakultet oziroma umetniških akademij in ki predstavlja njih 
redno in osnovno dejavnost. Na vsak način je potrebno namreč spremeniti 
dosedanjo prakso, po kateri se je tretjestopenjski študij odvijal nepopolno, po- 
manjkljivo ali na račun študija I. in II. stopnje. 

Drugo vprašanje: 

Pred časom je Svet za kulturo in prosveto- LRS oskrbel analizo, iz katere 
je bilo razvidno, da je menagerstvo- v Sloveniji sila neurejeno in zanemarjeno 
področje. Niti v Ljubljani, kjer obstojata kar dve prireditveni poslovnici (Kon- 
certna direkcija Slovenije in PP Festival), ni vprašanje menagerstva zadovoljivo 
rešeno, kaj šele na podeželju. Efekt vsega tega se — na kratko- rečeno — 
odraža: 

a) v skrajni prenatrpanosti kulturnih prireditev v Ljubljani, 
b) v povsem nezadovoljivem pokrivanju našega podeželja s kvalitetnimi 

kulturnimi prireditvami in v agresivni hipertrofiji najrazličnejših »zabavnih« 
ansamblov, predvsem pa 

c) v popolni odsotnosti smotrne in širše zasnovane kulturne politike ozi- 
roma kulturno-umetnostne vzgoje našega človeka izven centrov. 

Zanimalo bi me, ali je Republiški sekretariat za kulturo in prosveto v 
zadnjem času omenjeno analizo dopolnil in kakšni so njegovi načrti za sana- 
cijo tega težkega stanja pri nas. Zdi se mi namreč, da je pripravljenost Sklada 
SRS za pospeševanje kulturnih dejavnosti za financiranje nekaterih glasbe- 
niških akcij na terenu v zadnjem času sicer nadvse hvalevreden, vendar pa le 
del velike skupne akcije, ki bi se je morali lotiti z različnih aspektov kulturnega 
udejstvovanja, predvsem pa načrtno in dolgoročno-. Morda bi mogli pri tem 
zelo uspešno angažirati pravkar formirajoče se gibanje Glasbene mladine Slo- 
venije, katere cilji niso izčrpani le v spoznavanju glasbenih vrednosti, temveč 
v odkrivanju in seznanjanju s kulturnimi dobrinami sploh? 

Jože Makovec, 
poslanec Prosvetno-kulturnega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Ob vsestranskih težnjah, da po-stanejo- delovni kolektivi dejanski nosilci 
enostavne in razširjene reprodukcije, v dosedanjih skupščinskih razpravah in 
materialih ni bilo- zaslediti ničesar o uvajanju ekonomske amortizacije za šolske 
zgradbe. Nekateri delovni kolektivi na šolah menijo, da bi bila amortizacija 
za šolske zgradbe eden glavnih temeljev pri normalizaciji investicijske izgrad- 
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nje v šolstvu. Statuti šol predvidevajo med drugim tudi določila, ki govorijo 
o ustanavljanju raznih skladov, na primer investicijskega, vendar je vprašanje 
v koliko' bo> uspelo tudi formirati sredstva za te sklade. S tem, da ni uvedena 
amortizacija za šolske zgradbe, delovni kolektivi v šolah ne bodo mogli izvajati 
razširjene reprodukcije, saj so v pogledu investicij popolnoma odvisni od seda- 
njega proračunskega sistema oziroma od občine. 

Vprašanje: Ali SO1 predvideni ukrepi za uvedbo ekonomske amortizacije za 
šolske zgradbe? 

Andrej Aranjoš 
poslanec Socialno-zdravstvenega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

V naši državi ni mogoče kupiti zlata za zobe na legalen način, kljub temu, 
da trgovine z zlatom prodajajo najrazličnejše okrasne predmete iz zlata. Zato 
se je razvilo prekupčevanje z zlatom. Prekupčevalci nakupujejo zlato predvsem 
v Italiji in Avstriji, kjer lahko kupi zlato vsak kupec. Pacient, ki hoče imeti 
izdelan fiksni zobnoprotetični nadomestek iz žlahtne kovine — zlata, je torej 
prisiljen kupiti zlato od prekupčevalca. Uradna cena za en gram zlata za zobe 
je 1 070 din, prekupčevalci pa ga prodajajo po ca. 2200 din ter si ustvarjajo 
lahek zaslužek. 

Želim naslednje pojasnilo: 

1. Zakaj za nujne primere, ko s standardnim materialom ni mogoče tako 
uspešno nadomestiti manjkajočih zob, ni zlata? 

2. Ali so podvzeti kakšni ukrepi, da bi lahko pacient na legalen način 
prišel do zlata (na primer preko socialnega zavarovanja), da bi tako odpadlo 
prekupčevanje z zlatom za zobe? 

PREDLOG 
družbenega plana SR Slovenije za leto 1965 

I. GOSPODARSKI IN DRUŽBENI RAZVOJ V LETU 1964 IN OSNOVNI 
POGOJI ZA RAZVOJ V LETU 1965 

a) Oris razvoja v letu 1964 
1. Visoka stopnja rasti proizvodnje v letu 1964, še posebej industrijske, po- 

meni nadaljevanje dinamičnih gibanj v goispodarstvu, ki so bila značilna za 
vse obdobje od druge polovice leta 1962 naprej. Ta, sam po sebi ugoden rezultat, 
pa je bil dosežen ob številnih motnjah in pojavih, ki dokazujejo', da je bilo 
gospodarjenje v letu 1964 še vedno ekstenzivno in da je bilo v gospodarskih 
gibanjih občutno* neskladje med razpoložljivimi materialnimi sredstvi ter na- 
raščanjem posameznih oblik notranje potrošnje. 

2. Eden od osnovnih vzrokov za motnje v gospodarstvu je bila preko- 
merna investicijska potrošnja zlasti na področju gospodarstva. Do tega je pri- 
šlo predvsem zaradi slabosti kreditne politike in še neurejenega bančnega si- 
stema ter finančne nediscipline. 

3. Prekomerna investicijska potrošnja je prispevala h konjunkturnemu 
vzponu gospodarstva, kar se je v pogojih ekstenzivnega gospodarjenja odražalo 
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v širokem zaposlovanju delovne sile, zlasti v gradbeništvu. V takšnih razmerah 
se niso realizirala prizadevanja za hitrejši porast produktivnosti dela in za 
boljšo izrabo notranjih rezev. Neskladje med obsegom proizvodnje in povpra- 
ševanjem je povzročilo nestabilnost tržišča ter vodilo do občutnega povečanja 
cen in življenjskih stroškov. Povečanje nominalnih osebnih dohodkov pa je 
hkrati posredno omogočalo tudi večje formiranje in porabo sredstev za splošno 
potrošnjo, ki pa je kljub temu zaostajala za splošnim razvojem. 

4. V letu 1965 so prišle do izraza nekatere strukturne neusklajenosti v 
proizvodnji. Dinamični rasti gospodarstva ni sledila zlasti proizvodnja energije, 
kar je zahtevalo omejitve v obratovanju nekaterih proizvodnih kapacitet. Razen 
tega je oviralo proizvodnjo' tudi pomanjkanje nekaterih vrst reprodukcijskega 
materiala. 

5. Neskladna gibanja so se še posebej ostro odrazila na področju menjave 
s tujino. Znatno povečanje povpraševanja na domačem trgu je oviralo narašča- 
nje izvoza, hkrati pa povzročilo občuten porast uvoza, zaradi česar je prišlo 
do pojavov nelikvidnosti v plačilnem prometu s tujino. 

6. Nastali položaj na notranjem tržišču je nujno zahteval ukrepe za sta- 
bilizacijo gospodarskih gibanj. V skladu s tem so se začeli izvajati strožji ukrepi 
za omejevanje investicijske potrošnje in uveljavljena je bila selektivnejša poli- 
tika kreditiranja obratnih sredstev ter uvedena restrikcija potrošniških kredi- 
tov. Prav tako so> bili storjeni ukrepi za izboljšanje plačilne bilance. Vsi ti sta- 
bilizacijski ukrepi v celoti še niso' mogli pokazati zadovoljivih rezultatov v 
letu 1964. 

b) Splošni pogoji za razvoj iji položaj delovnih organizacij leta 1965 

7. Dosedanji razvoj gospodarskih gibanj kakor tudi stanje v gospodarstvu 
ob koncu leta 1964 narekujeta, da mora biti gospodarska politika v letu 1965 
usmerjena predvsem v nadaljnje izpopolnjevanje gospodarskega sistema, skladno 
s smernicami Resolucije Zvezne skupščine in v napore za stabilizacijo odnosov 
gospodarstva. V skladu s smernicami Resolucije za nadaljnji razvoj gospodar- 
skega sistema in predvidenimi ukrepi za stabilizacijo gospodarstva so tudi cilji 
in naloge družbenega plana SR Slovenije za leto 1965. 

8. V letu 1964 so bile uveljavljene pomembne izpopolnitve gospodarskega 
sistema, ki predstavljajo izboljšanje materialnega položaja gospodarskih organi- 
zacij. Odpravljen je bil prispevek od izrednega dohodka in prispevki družbenim 
investicijskim skladom. Nekatera gospodarska področja so bila oproščena pla- 
čevanja prispevka iz dohodka, uveljavljene pa .so bile tudi spremembe cen 
zlasti kmetijskim proizvodom, premogu in električni energiji. Z letom 1965 
se odpravljajo splošni prometni davek v proizvodnji ter se uveljavlja nadaljnje 
oprostitve prispevka iz dohodka v nekaterih dejavnostih. Predvideva se tudi 
podaljšanje odplačilnih rokov za odobrene investicijske kredite, kjer kreditni 
P°goji> oziroma posojilna doba niso usklajeni z realnimi možnostmi vračanja, 
oziroma aktiviranjem investicij. To se nanaša predvsem na področje gostinstva, 
turizma in kmetijstva. 

Te že uveljavljene in predvidene spremembe v gospodarskem sistemu, ki 
povečujejo materialno osnovo delovnih organizacij, bodo močna nadaljnja spod- 
buda za razvoj gospodarstva v letu 1965. Gospodarske organizacije bodo na 
osnovi že uveljavljenih sprememb v letu 1964 razpolagale v letošnjem letu z 
izdatno večjimi sredstvi za sklade; izpopolnitve v gospodarskem sistemu, ki se 
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v zveznem merilu še pripravljajo, pa bodo v letu 1965 vplivale še na nadaljnje 
povečanje dohodka gospodarskih organizacij, zlasti pri nekaterih gospodarskih 
dejavnostih. 

9. Z Zakonom o bankah in kreditnem poslovanju in z Zakonom o Narodni 
banki, ki bosta uveljavljena že v začetku leta 1965, bo ustvarjena osnova za 
izpopolnjen kreditni sistem, ki bo prilagojen povečani vlogi delovnih organi- 
zacij pri financiranju razširjene reprodukcije. Z novim bančnim mehanizmom 
bo dosežena tudi večja mobilnost sredstev in možnost za usmerjanje prostih 
denarnih sredstev delovnih organizacij ter s tem zagotovljena večja učinkovi- 
tost kratkoročne in dolgoročne kreditne politike. 

10. Izpopolnitve zunanjetrgovinskega in deviznega sistema morajo zagoto- 
viti delovnim organizacijam večjo samostojnost v gospodarjenju, hkrati pa bodo 
povečale odgovornost delovnih kolektivov za razvoj in usmeritev proizvodnje. 
Pri tem naj bi predvidena razširitev povezovanja uvoza z izvozem vplivala v 
smeri hitrejšega aktiviranja rezerv in povečanja izvoza. Na izboljšanje raz- 
merja med uvozom in izvozom bo v letu 1965 vplivalo^ zlasti sklepanje kom- 
pleksnih pogodb med gospodarskimi organizacijami in poslovnimi bankami, kar 
bi moralo ob selektivnejši kreditni politiki zagotavljati ugodnejše odnose med 
ustvarjanjem in porabo deviznih sredstev. 

11. Zaradi obstoječih disparitet med cenami, tako na domačem tržišču kakor 
tudi med domačimi cenami in cenami na mednarodnem tržišču obstajajo še 
vedno neenaki pogoji za doseganje dohodka z vsemi posledicami, ki se od- 
ražajo tudi na raven proizvodnje in menjave. To zahteva še vedno prelivanje 
znatnega dela sredstev med gospodarskimi organizacijami in posameznimi go- 
spodarskimi področji s pomočjo centraliziranega davčnega sistema in sistema 
subvencij, regresov in dotacij. Pričakovane spremembe v odnosih cen bodo 
zmanjšale potrebe po sredstvih za subvencije in regrese, s čimer bi odpadla 
tudi potreba po zajemanju prispevka iz dohodka v celoti. Te spremembe bodo 
tudi zaostrile vprašanje rentabilnosti proizvodnje v nekaterih panogah, hkrati 
pa bodo ustvarile pogoje za ekonomičnejše vključevanje v mednarodno de- 
litev dela. 

12. Eden izmed razlogov za neracionalno zaposlovanje v gospodarskih orga- 
nizacijah je nizka udeležba osebnih dohodkov v strukturi proizvodne cene. 
Čeprav je reševanje tega problema dolgoročnejši proces, lahko računamo, da 
bo v okviru sistemskih sprememb na področju cen in delitve dohodka prišlo že 
v letu 1965 do delnega izboljšanja, med drugim tudi na podlagi prenosa po- 
srednih prejemkov zaposlenih na osebne dohodke. To bo imelo nedvomno 
močan vpliv na realnejše kalkulacije in bo prispevalo k pravilnejšemu vredno- 
tenju produktivnosti dela, smotrnejši politiki zaposlovanja ter racionalnejši 
proizvodnji in investicijski usmeritvi. 

13. V sklopu sprememb gospodarskega sistema je z Zakonom o financiranju 
družbeno' političnih skupnosti podana osnova za urejanje sistema financiranja 
delovnih skupnosti tudi v družbenih službah. Glede na občutno zaostajanje 
nekaterih dejavnosti na tem področju za splošnim gospodarskim razvojem pa 
bo treba zagotoviti v letu 1965 za te namene večja sredstva. 

14. Osnovni cilj gospodarske politike v letu 1965 bo odločna usmeritev na 
skladnejši gospodarski razvoj. To narekujejo dejstva, da z doslej storjenimi 
ukrepi še ni bilo mogoče v celoti odpraviti činitelj ev, ki so povzročali v letu 
1964 motnje v gospodarstvu in na tržišču. Stabilizacija pa je prav tako pogoj 
za uspešno izvajanje gospodarskega sistema, za nadaljnjo prerazdelitev narod- 
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nega dohodka in decentralizacijo sredstev, s čimer bo podana trajnejša podlaga 
za skladnejša gospodarska gibanja. 

15. V skladu s tem bodo morale biti osnovne naloge stabilizacijske politike 
v zagotavljanju nadaljnje dinamične rasti proizvodnje v takih okvirih, ki ne 
bodo poglabljali obstoječih strukturnih neusklajenosti v proizvodnji in na trži- 
šču ter bodo zagotovili izboljšane odnose v zunanjetrgovinski menjavi. Osnovni 
pogoj za stabilizacijo je vsekakor vzdrževanje usklajenih odnosov med kupnimi 
in blagovnimi skladi na tržišču, kar bo pri obstoječih splošnih pogojih — mo- 
goče doseči le z racionalno uporabo razpoložljivih sredstev. Temu bo morala 
biti prilagojena tudi politika posameznih oblik potrošnje. Ekonomska politika 
mora zagotoviti, da se bo skupna potrošnja tako po obsegu kot po strukturi 
gibala v skladu z realnimi možnostmi in razpoložljivimi sredstvi, ki jih ustvarja 
gospodarstvo. 

16. V letu 1965 je treba predvsem nadaljevati z že zastavljeno politiko ome- 
jevanja investicijske potrošnje, oziroma usklajevati njen obseg z realnimi mate- 
rialnimi možnostmi. V tem okviru bo treba omejevati predvsem tiste investicije, 
ki niso bistvenega pomena za skladnejši razvoj gospodarstva ter za zboljšanje 
življenjske ravni občanov. Skladno s tem in z namenom, da bi dosegli boljšo 
strukturo investicij, SO1 predvideni ukrepi, na podlagi katerih bodo morale po- 
slovne banke pri kreditiranju investicij obvezno izločati za kredite za trajna 
obratna sredstva 25 % razpoložljivih sredstev za investicije. Hkrati so uvedeni 
selektivni kriteriji, na podlagi katerih je treba obvezno izločati pri kreditiranju 
gospodarskih investicij 25 % od kreditnih zneskov in 40 % pri vlaganjih v 
administrativne objekte na poseben račun pri službi družbenega knjigovodstva, 
razen izjem predvidenih z Zakonom o gospodarsko-planskih ukrepih. 

17. Nadaljnje področje, kjer se morajo učinki stabilizacije še posebej poka- 
zati, je zunanjetrgovinska menjava. Konkretna naloga, v katero se bo moralo 
gospodarstvo SR Slovenije na tem področju intenzivno vključevati, je učinko- 
vito povečevanje izvoza ob takšnem uvozu, ki ga bodo dovoljevala razpoložljiva 
devizna sredstva. Pri tem je, glede na zmanjšano domače investicijsko povpra- 
ševanje, za zagotovitev skladnih gospodarskih gibanj, izredno pomembno, da se 
s povečanjem izvoza investicijskih dobrin prepreči zmanjšanje proizvodnje. 

18. Nadaljnje povečanje udeležbe osebne potrošnje v družbenem proizvodu 
bo zahtevalo tudi povečano proizvodnjo blaga za široko potrošnjo in storitev. 
Takšna preusmeritev v strukturi proizvodnje in potrošnje je pomemben pogoj 
za stabilizacijo v odnosu na tržišče. 

19. V okvir stabilizacijskih ukrepov spadajo tudi predvideni predpisi o 
formiranju materialnih, deviznih in monetarnih rezerv. Te rezerve naj bi omo- 
gočile možnost intervencij pri uresničevanju zastavljenih ciljev, zlasti kar 
zadeva kontinuiteto v proizvodnem procesu, njegovo intenziviranje, zmanjše- 
vanje rizikov ter izravnavo ekstremnih nihanj, ki jih povzročajo spremembe 
splošnih pogojev gospodarjenja, razmere na tržišču in drugi vplivi. Razen tega 
naj bi formiranje rezerv omogočalo omejitev ali postopno izključitev admini- 
strativnih pogojev v gospodarstvo, kar je eden izmed poglavitnih pogojev za 
nadaljnjo krepitev samoupravljanja. V tem okviru bo treba nadalje razvijati 
tudi sistem skupnih rezerv gospodarskih organizacij, ki naj bi po obsegu in 
načinu razporeditve omogočile v primeru potrebe hitro in uspešno intervencijo. 

20. V letu 1965 bo treba skrbno spremljati položaj v proizvodnji in na 
tržišču po posameznih vrstah potrošnje; le tako' bo namreč mogoče neskladja, 
ki bi nastajala, pravočasno ugotavljati in jih z ustreznimi ukrepi odpravljati. 
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To bo omogočilo bolj usklajene odnose med proizvodnjo in potrošnjo' in s tem 
kontinuirano rast realnih osebnih dohodkov in življenjske ravni prebivalstva. 

21. Predvideno politiko stabilizacije bo mogoče uspešno izvajati le, če se 
bodo delovne organizacije zavzele za izvajanje nakazanih smernic ekonomske 
politike. V okviru osnovnih ciljev in nalog ekonomske politike za leto 1965 se 
spreminjajo pogoji poslovanja za delovne organizacije v proizvajalnih in storit- 
venih dejavnostih. S spremembami v sistemu razširjene reprodukcije, odprav- 
ljanjem obstoječih neskladnosti v odnosih cen, izpopolnjevanjem zunanjetrgo^ 
vinskega sistema in drugimi ukrepi, bo okrepljena samostojnost delovnih 
organizacij pri reševanju problemov proizvodnje, gospodarjenja in življenjskega 
standarda zaposlenih. Hkrati pa bodo spremenjeni pogoji gospodarjenja zao- 
strili vprašanje rentabilnega poslovanja, zaradi česar bo nujno, da delovne orga- 
nizacije čim hitreje storijo potrebne ukrepe za praktično prilagajanje tem 
pogojem. Gospodarske organizacije se bodo morale predvsem elastično prila- 
gajati potrebam tržišča, da bi tako s pomočjo- domačega, zlasti pa tujega tržišča, 
dosegle čim boljše proizvodne rezultate. To bodo dosegle le tako, da bo nadaljnje 
povečanje proizvodnje predvsem rezultat večje produktivnosti dela in da novo 
zaposlovanje omejijo le na ekonomsko utemeljene primere. Glede na predvideno 
zaostritev in večjo selektivnost pri izvajanju kreditne politike pa naj bi gospo- 
darske organizacije posvetile -tudi formiranju trajnih obratnih sredstev iz last- 
nih virov največjo' pozornost. 

22. Pri izvajanju ciljev in smernic tega družbenega plana bo zelo po- 
membno' sodelovanje občinskih skupščin. V okviru pravic in dolžnosti, ki jih 
določajo ustava in zakoni, bodo lahko' občine kot osnovne družbeno-politične 
skupnosti bistveno pripomogle k realizaciji začrtane politike razvoja, zlasti na 
področju družbenih služb, osebne potrošnje, zaposlenosti in produktivnosti dela, 
stanovanjsko komunalne izgradnje ter terciarnih dejavnosti. Te naloge naj bi 
bile poudarjene v občinskih družbenih planih, njihovo izvajanje pa naj bi 
spremljali tudi ustrezni ukrepi občinskih skupščin, med katerimi naj bi imela 
posebno' pomembno vlogo politika formiranja in trošenja sredstev občin. 

II. OSNOVNI PROPORCI GOSPODARSKIH GIBANJ V LETU 1965 

23. Na osnovi analize materialnih pogojev in razvojnih možnosti bi mogli 
ob izvajanju politike stabilizacije gospodarskih gibanj in nadaljnjem izpopol- 
njevanju gospodarskega sistema doseči na področju proizvodnje in potrošnje 
naslednje odnose: 

Na osnovi obstoječih proizvodnih zmogljivosti in splošnih pogojev za razvoj 
bi mogli ob nadaljnjem povečanju produktivnosti dela in zmernejšem zapo- 
slovanju, kot v letu 1964, pričakovati povečanje rasti vsega gospodarstva za 
okoli 9 °/o. Pri tem bi se družbeni proizvod v družbenem sektorju povečal za 
okoli 10 l0/o. Hkrati bi bilo potrebno zagotoviti hiter porast izvoza ob bolj umir- 
jenem uvozu, ki ga je treba uskladiti z razpoložljivimi deviznimi sredstvi. 

24. V okviru razpoložljivih sredstev in v skladu s cilji politike stabilizacije 
naj bi se v letu 1965 posamezne oblike potrošnje razvijale takole: 

Realni osebni dohodki na zaposlenega v družbenem sektorju gospodarstva 
bi naj naraščali v primerjavi z rastjo .produktivnosti nekoliko hitreje, tako da 
bi znašalo njihovo povečanje 8—9 °/o. Vzporedno naj bi naraščali tudi osebni 
dohodki zaposlenih v družbenih službah in v javni upravi. Tako bi se povečala 
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udeležba osebne potrošnje v razpoložljivih sredstvih. Realni obseg skupnih in- 
vesticij bi moral biti nižji kot v letu 1964. V okviru tega naj bi bile naložbe 
v osnovna sredstva za 1 do 2 '»/o nižje, kot v letu 1964. Pri tem pa je treba zago- 
toviti hitrejšo rast negospodarskih investicij, predvsem na področju stanovanj- 
ske graditve in družbenega standarda. V prizadevanjih za stabilizacijo pa bi 
bilo treba občutno povečati naložbe v stalna obratna sredstva. 

Materialni izdatki splošne potrošnje bi lahko naraščali z isto stopnjo kot 
družbeni proizvod družbenega sektorja, kar naj bi zagotovilo predvsem hi- 
trejšo rast materialne osnove družbenih služb. 

Takšno gibanje potrošnje bi omogočilo, da bi se v okviru razpoložljivih 
sredstev formirale večje rezerve, kar bi omogočilo stabilnejše odnose v proiz- 
vodnji in na tržišču. 

25. Raven cen konec leta 1964 je v primerjavi s povprečno formiranimi 
cenami v tem letu višja za okoli 5 °/o. Zato bodo' nominalna gibanja, ki izhajajo 
iz ravni cen na koncu leta, že zaradi tega izkazovala večje nominalne indekse 
od navedenih realnih gibanj. Realna gibanja bo treba zaradi tega ocenjevati 
glede na stanje cen konec leta 1964. 

III. NALOGE IN USMERITEV V PROIZVODNJI 

26. Osnovna naloga gospodarstva v letu 1965 bo povečanje proizvodnje za 
izvoz ter maksimalno izkoriščanje obstoječih zmogljivosti za proizvodnjo ener- 
gije in reprodukcijskega materiala. Hkrati pa bi bilo treba doseči umiritev 
zaposlovanja in novo delovno silo usmerjati zlasti v terciarne dejavnosti, ki v 
razvoju zaostajajo. 

27. Izgradnja nekaterih novih zmogljivosti na področju energetike v državi 
v letu 1965 še ne bo omogočila pokritja vseh energetskih potreb. Da bi ublažili 
pomanjkanje energije, ki bo v letu 1965 nedvomno predstavljalo' enega od 
osnovnih omejitvenih faktorjev nadaljnje dinamične rasti proizvodnje, je treba 
nadaljevati z ukrepi za čimbolj racionalno izkoriščanje obstoječih energetskih 
virov, zlasti še glede uvajanja bolj racionalnih oblik potrošnje premoga, ki ima 
v energetski strukturi SR Slovenije prevladujočo udeležbo. Hkrati je treba na- 
daljevati z intenzivnim delom na študijah in projektiranju vključevanja novih 
energetskih virov v obliki naftnih derivatov (gorilno- olje, plin iz lahkih desti- 
latov) in nuklearne energije v energetsko gospodarstvo SR Slovenije. 

Zaradi omenjenih možnosti oskrbe z domačim reprodukcijskim materia- 
lov, zlasti črne metalurgije in barvne ter kemične industrije, bo za zagotovitev 
nemotene proizvodnje potrebna v večji meri tudi nabava tega materiala iz 
uvoza, kar pa bo mogoče doseči le z ustreznim povečanjem izvoza. Odvisnost 
povečanja proizvodnje od izvoza bo posebno izrazita v kovinski in elektro- 
industriji, na kateri bo zoženo domače investicijsko tržišče najbolj delovalo in 
ki sta po drugi strani močno odvisni od uvoza. Uvedba sistema vezanja uvoza 
reprodukcijskega materiala z izvozom bo zato zlasti v teh panogah povzročala 
večje prehodne težave. Zaradi tega bi si morale gospodarske organizacije pri- 
zadevati za pravočasno izvršitev potrebnih priprav za uspešno vključevanje v 
mednarodno1 menjavo, da bi si tako zagotovile reden dotok surovin in repro- 
dukcijskega materiala. Z izvozom se bodo povezovale tudi možnosti za pri- 
dobivanje dodatnih kreditnih sredstev za razvoj proizvodnje pri poslovnih in 
specializiranih bankah, ki bodo s krediti podpirale predvsem razvoj tiste pro- 



408 Priloge 

izvodnje, ki je namenjena za izvoz. V ta namen naj bi se vlagalo predvsem v 
izboljšanje tehnološkega procesa. Pri tem pa naj bi se raziskovalna dejavnost 
čim neposredneje vključevala v reševanje problemov kvalitete, tehnoloških po- 
stopkov in produktivnosti dela. 

Ob intenzivnejši sečnji v letu 1965 bo potrebno zagotoviti temeljne potrebe 
glavnih porabnikov, predvsem celulozne industrije, ki jo bo potrebno v večji 
meri usmeriti na predelavo listavcev in drugih surovin. Predvidoma se bo v 
letu 1965 v večji meri povečala le proizvodnja hlodovine listavcev. Zaradi tega 
bo nujno treba stremeti k racionalnejši potrošnji žaganega lesa ter njegove za- 
menjave z drugimi materiali. V izvozu lesnih izdelkov pa bi se morali usmeriti 
predvsem na povečanje deleža končnih izdelkov. 

V letu 1965 je treba vložiti ustrezne napore, da se doseže nadaljnji porast 
celotne kmetijske proizvodnje. Predvsem je nujno hitreje razvijati proizvodnjo 
tistih kmetijskih pridelkov, ki jih na tržišču primanjkuje, kot so: mleko, sadje, 
povrtnine in perutninsko meso. V okviru naporov za usklajevanje odnosov cen 
si bo treba zlasti prizadevati za ustrezne rešitve na področju proizvodnje mleka. 

Potreben porast kmetijske proizvodnje na družbenih kmetijskih organi- 
zacijah je treba zagotoviti z materialnimi vlaganji, organizacijskimi ukrepi in 
tehnološkimi izboljšavami v proizvodnji. Pri tem je potrebno posvetiti posebno 
pozornost nadaljnjemu pridobivanju in usposabljanju kmetijskih zemljišč. 

Kooperacija naj bi se razširila tako, da bi se po fizičnem obsegu približala 
proizvodnji družbenih posestev. V ta namen bi bilo treba poleg večje ekonom- 
ske zainteresiranosti kooperantov razviti tudi sistem srednjeročnega krediti- 
ranja, predvsem za nabavo drobne mehanizacije in druge srednjeročne namene. 
Kmetijske organizacije bi morale izpopolniti strokovno službo tako, da bi učin- 
kovito prispevale k uvajanju sodobne tehnologije, specializaciji in blagovnosti 
kooperacijske proizvodnje. Razširitev kooperacije v hribovitih predelih bo- ubla- 
žila odliv delovne sile. Podoben učinek je pričakovati od razvijajočega se tu- 
rizma, vključevanja v družbeno gospodarjenje z gozdovi in davčnih olajšav v 
teh predelih. 

28. S povečanjem materialne osnove delovnih organizacij, ki jo zagotav- 
ljajo izpopolnitve gospodarskega sistema, se povečuje tudi decentralizacija spre- 
jemanja investicijskih odločitev. To povečuje tudi odgovornost delovnih orga- 
nizacij za realizacijo osnovnih ciljev investicijske politike. 

Da bi v naslednjih letih omogočili nemoteno oskrbo z nekaterimi suro- 
vinami in energijo, bi bilo treba zagotoviti pospešeno' izgradnjo na področju 
primarne in bazične, zlasti energetske proizvodnje, ter začeti s pripravami za 
izgradnjo novih energetskih objektov, za kar pa je treba izdelati terminski pro- 
gram izgradnje in financiranja po objektih in doseči čimprej njegovo dokončno 
odobritev. Ob tem bo morala biti skupna skrb delovnih organizacij in družbeno- 
političnih skupnosti zagotoviti možnosti za hitrejše povečanje teh kapacitet. 
Treba je storiti vse možne ukrepe, da se takoj pristopi k rekonstrukciji zasav- 
skih premogovnikov in rudnika lignita Velenje. 

Glede na to, da se v prihodnjem letu novi sistem financiranja razširjene 
reprodukcije še ne bo mogel v praksi polno uveljaviti, bo v prehodnem obdobju 
potrebna koncentracija dela sredstev delovnih organizacij pri poslovnih bankah 
za razvoj dejavnosti, ki se financirajo z udeležbo specializiranih bank oziroma 
za izgradnjo objektov, ki so se doslej financirali iz sredstev v ukinjenega repu- 
bliškega investicijskega sklada, katerega obveznosti so se nanašale predvsem na 
promet, kmetijstvo in turizem. 
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Da bi se spričo naraščajočih potreb tudi v perspektivi zagotovila gospo- 
darstvu lesna surovina, se bodo morala prizadevanja usmeriti na večjo proiz- 
vodnjo lesa tako v osnovnih gozdovih, kakor tudi v nasadih in plantažah hitro 
rastočega drevja. Sredstva za povečano proizvodnjo lesa v območjih, kjer za to 
ni lastnih sredstev, pa bi se morala zagotoviti iz združenih sredstev gospo- 
darskih organizacij s področja gozdarstva in lesne predelave ter z ustreznimi 
bančnimi krediti. 

Zaostajanje v razvoju zmogljivosti za proizvodnjo gradbenega materiala, 
zlasti cementa, kjer so proizvodne zmogljivosti že skoraj v celoti izkoriščene, ne 
zavira samo izgradnje gospodarskih objektov, temveč tudi stanovanjsko gra- 
ditev in izgradnjo objektov na področju družbenih služb. Zato bo treba začeti 
z intenzivnimi pripravami za čim hitrejše povečanje obstoječih, oziroma za 
zgraditev novih zmogljivosti za proizvodnjo gradbenega materiala. 

V letu 1964 je bila značilna visoka konjunktura in pomanjkanje gradbenih 
zmogljivosti, kar je imelo za posledico visoko raven cen gradbenim storitvam, 
ki je občutno presegla povprečno splošno povečanje cen. Zaradi tega bi bilo 
treba prilagoditi zmogljivosti potrebam razvoja gospodarstva in družbenega 
standarda. Od racionalnega izkoriščanja gradbenih zmogljivosti bo v veliki 
meri odvisna tudi graditev predvidenih energetskih objektov. V ta namen bi 
morali zagotoviti take zmogljivosti, ki bodo omogočale izpolnjevanje terminskih 
planov in s tem pravočasno izgradnjo objektov. Tako bi bili tudi razpoložljiva 
gradbena mehanizacija in strokovna delovna sila bolje izkoriščeni. Prav tako 
se bo potrebno v tem letu odločno usmeriti na uvajanje industrijskega načina 
gradnje stanovanj in pri tem z boljšo organizacijo dela doseči, da se bo pre- 
našalo čim več delovnih procesov v stalne obrate, s čimer bo dosežena večja 
kontinuiranost proizvodnje in pospešen prehod od ekstenzivnega načina gra- 
ditve na intenziven način dela. Takšno usmeritev bi morale z ustrezno kreditno 
politiko podpirati zlasti poslovne banke in stanovanjski skladi. 

29. Čeprav so se terciarne dejavnosti razvijale v preteklem obdobju hitreje, 
kot celotno gospodarstvo, je bil njihov razvoj še vedno v neskladju z ostalimi 
sektorji ekonomske aktivnosti. To predstavlja ob usmeritvi splošnega razvoja 
na izboljšanje življenjskega standarda in na hitrem razvoju domačega in tujega 
turizma strukturno neusklajenost, ki bi jo morala v naslednjem letu intenziv- 
neje odpravljati. 

Obstoječe stanje prometa in cest zavira razvoj gospodarstva in povečuje 
proizvodne stroške, medtem ko potrebe gospodarstva zahtevajo povečan obseg 
in boljšo kvaliteto vseh vrst prometnih storitev. Izboljšanje prometnih storitev 
in znižanje stroškov prevozov bo mogoče doseči le pod pogojem, da tistim pro- 
metnim dejavnostim, ki jim .planeš še niso zagotovljeni pogoji ekonomskega po- 
slovanja kot v ostalem gospodarstvu, omogoči formiranje sredstev za enostavno 
in razširjeno reprodukcijo. Zato je potrebno v letu 1965 pripraviti take ukrepe, 
ki bodo podjetjem za ceste zagotovili v odvisnosti od prometa dohodek za 
vzdrževanje cest (usmeritev prometnega davka na gorivo za vzdrževanje cest, 
uskladitev taks za motorna vozila z njihovim vplivom na ceste), železniškim 
transportnim in PTT podjetjem pa omogočili čimprejšnjo uveljavitev že začete 
ekonomizacije. V tem prehodnem obdobju je potrebno, da vse teritorialne druž- 
bene skupnosti sodelujejo pri zagotovitvi sredstev za enostavno reprodukcijo in 
pri vlaganjih za modernizacijo in povečanje kapacitet teh dejavnosti. V letu 
1965 je treba prvenstveno zagotoviti taka sredstva, ki bodo omogočila redno 
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vzdrževanje cestne mreže ter nadaljevanje že začete izgradnje važnih cest, ka- 
kor tudi izpopolnjevanje in modernizacijo železniških zmogljivosti. 

Trgovina ima pomembno mesto pri umiritvi trga, zato je treba težiti k 
njeni boljši založenosti, povečanju prostorne in propustne zmogljivosti z moder- 
nizacijo in boljšo tehnično- opremljenostjo. Temu naj trgovine prilagajajo tudi 
svojo teritorialno mrežo, ne oziraje se na meje družbeno-političnih skupnosti. 

K skladnejšim gibanjem v gospodarstvu naj bi prispeval tudi povečan turi- 
stični promet. Zato je treba boljše urediti turistične kraje, izboljšati kvaliteto 
storitev, ob tem pa izkoristiti vse možnosti za boljšo izrabo kapacitet glede na 
zimsko in letno- sezono, kakor tudi glede na turistične možnosti iz tranzita in 
obmejnega prometa. 

Da bi dosegli sodobnejše in racionalnejše poslovanje gostinstva, ga je treba 
usmeriti na tesnejše poslovno in organizacijsko povezovanje z delovnimi orga- 
nizacijami zlasti s področja živilske industrije, trgovine, obrti, kmetijstva, pro- 
meta in drugimi, ki delujejo v turizmu, da bi dosegli kompleksnejšo in kvali- 
tetnejšo- ponudbo- storitev. Še naprej je treba podpirati vključevanje zasebnikov 
v gostinsko in turistično dejavnost. 

Ustrezno taki politiki v razvoju turizma je treba investicijska vlaganja na 
tem področju usmeriti prvenstveno- v dokončanje začetih gradenj ter v dopol- 
nitev in modernizacijo obstoječih zmogljivosti. 

Da bi v večji meri zadostili potrebe po obrtnih storitvah, ki izhajajo iz 
razvoja proizvodnje, osebne potrošnje in turizma, bo treba leta 1965 doseči 
hitrejše ustanavljanje servisov proizvodnih in trgovinskih podjetij ter moder- 
nizacijo in razširitev mreže storitvenih obrtnih obratov tako v družbenem kot 
v zasebnem sektorju. Občinske skupščine naj takšno usmeritev spodbujajo z 
ustreznimi oblikami davčnih olajšav. Le-te bi bilo treba odobravati zlasti neka- 
terim servisom krajevnih skupnosti, ki bodo- morali svoje poslovanje v začetku 
leta 1965 prilagoditi novim predpisom, po katerih so glede dajatev izenačeni z 
ostalimi obrtnimi organizacijami. 

Da bi se pospešil razvoj zasebne obrti, je treba v letu 1965 ustrezno znižati 
prispevek v družbene sklade za šolstvo, urediti nerešena vprašanja na področju 
zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja ter proučiti možnost bančnega kre- 
ditiranja dejavnosti zasebnih obrtnikov.* 

30. Da bi dosegli dinamičen razvoj proizvodnje in storitev, bi se leta 1965 
morala proizvodnja elastičneje prilagojevati potrebam domačega in tujega 
tržišča. Istočasno pa bo treba organizaciji tržišča posvetiti večjo- pozornost. To 
velja zlasti za tržišče s kmetijskimi proizvodi. Zaradi boljše oskrbe tržišča 
s temi proizvodi bi bilo treba doseči večje sodelovanje med kmetijstvom in 
trgovskimi, gostinskimi ter industrijsko-predelovalnimi dejavnostmi. Posebno 
pozornost pa bi bilo treba posvetiti preskrbi turističnih krajev, upoštevajoč pri 
tem povečano povpraševanje v turistični sezoni. Vse dejavnosti, ki so udeležene 
v turističnem prometu, pa bi morale bolj skrbeti za razširitev turistične po- 
nudbe, zlasti pa naj bi se v turistično gospodarstvo vključevale prometne in 
trgovinske gospodarske organizacije. 

* Besedilo tega odstavka je bilo formulirano na. seji pristojnih odborov Repu- 
bliškega in Gospodarskega zbora dne 9. 2. 1965 in sta ga oba odbora sprejela; pred- 
stavnik Izvršnega sveta si je pridržal pravico izjaviti se glede tega besedila do 
seje zborov zato, da bi v tem času lahko preveril ustreznost tega dopolnila, zlasti 
glede prispevka v sklade za šolstvo. 
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IV. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO 

31. Zagotovitev skladnejših gibanj v zunanjetrgovinski menjavi je ena iz- 
med osnov ekonomske politike v letu 1965. Težave, ki so v letu 1964 nastale v 
plačilnem prometu s tujino, narekujejo, da se v nadaljnjem razvoju zagotovi 
hiter porast izvozne aktivnosti gospodarstva ob zadržanju uvoza v mejah, ki 
jih bodo dopuščala pridobljena devizna sredstva, 

32. Z že izvršenimi ukrepi na področju zunanjetrgovinskega in deviznega 
režima, kakor tudi z nadaljnjim izgrajevanjem tega sistema je za leto 1965 pred- 
videna širša in doslednejša uporaba sistema povezovanja uvoza z izvozom. Na 
podlagi smernic družbenega plana o zmanjšanju deficita plačilne bilance pa 
bodo' določena razmerja med deviznim prilivom in potrošnjo deviz, katerih se 
bodo morale v svojih poslovnih odnosih z gospodarstvom držati vse banke, 
vključene v devizno poslovanje. V okviru teh razmerij bo omogočeno elastično 
povečanje uvoza pod pogojem ustreznega povečanja izvoza. S tem bo podana 
spodbudna osnova za delovne organizacije, da si z večjimi prodajami v ino- 
zemstvu zagotovijo boljšo oskrbo z uvoznim reprodukcijskim materialom in 
drugim blagom, ter na podlagi tega tudi večje možnosti za povečanje proiz- 
vodnje. Pričakovati pa je, da bodo predvideni pogoji oskrbe z deviznimi sred- 
stvi omejevali možnost polnejšega izkoriščanja kapacitet tistim delovnim orga- 
nizacijam, ki zanemarjajo potrebo po vključevanju v zunanja tržišča. 

33. V letu 1965 bo treba predvsem na področju industrije doseči hiter po- 
rast ter izboljšati v letu 1964 poslabšano razmerje med uvozom in izvozom. 
Potrebno je realizirati pozitivnejše razmerje med izvozom industrijskih proiz- 
vodov in uvozom za tekoče potrebe industrijske proizvodnje. Le tako bo namreč 
mogoče zagotoviti industrijskim dejavnostim SR Slovenije v celoti boljšo oskrbo 
z uvoznimi materiali kot v predhodnem letu. 

Na dinamiko rasti gospodarstva bo v prihodnjem letu občutno vplival ne 
samo obseg izvoza in uvoza, ki ga bo mogoče ustvariti, temveč tudi regionalna 
usmeritev zunanjetrgovinske menjave. Zaradi tega bo potrebno poleg ustrez- 
nejše dinamike izvoza zagotoviti tudi izboljšanje njegove regionalne usmeritve 
ter trajnejšo vključitev gospodarstva predvsem na tržišča dežel s konvertibilno 
valuto. Potrebno bo' posvečati posebno pozornost, zlasti razvijanju kooperacije 
s tujimi proizvajalci ter izkoristiti možnosti za skupen nastop na tretjih trži- 
ščih. Tudi v okviru lokalnih in sejemskih sporazumov je potrebno nadalje raz- 
vijati menjavo, kakor tudi krepiti vse oblike gospodarskega sodelovanja, pred- 
vsem industrijsko-tehnično sodelovanje, za katero obstojijo ugodni pogoji. 

34. Pri sklepanju pogodbenih odnosov med gospodarskimi organizacijami 
in bankami za preskrbovanje z deviznimi sredstvi bo treba upoštevati načelo, 
da? se že doseženi odnosi med proizvodnjo, uvozom in izvozom pri gospodarskih 
organizacijah ne poslabšajo, temveč morajo težiti k izboljšanju. Obenem je treba 
vztrajati na izpolnitvi neizvršenih pogodbenih obveznosti. 

V letu 1965 bi morali začeti tudi s postopnim uvajanjem razvitejših oblik 
deviznega samofinanciranja tam, kjer bi le-te zagotavljale boljše rezultate v 
primerjavi z obstoječim sistemom povezovanja uvoza z izvozom. Prav tako bo 
potrebno storiti ukrepe, da se v devizno poslovanje čimprej vključijo poleg 
Jugoslovanske banke za zunanjo trgovino' in Splošne gospodarske banke tudi 
za devizno poslovanje usposobljene komunalne banke. 

35. Skladnejša gibanja v menjavi s tujino bi v letu 1965 morali omogočiti 
tudi z izboljšanjem splošnih pogojev gospodarjenja, zlasti z uskladitvijo odnosov 
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med ponudbo in povpraševanjem na domačem tržišču ter odpravljanjem dispa- 
ritetnih odnosov med cenami na domačem in mednarodnem tržišču. Prav tako 
pa bi bilo treba z vnašanjem ustreznih metod ekonomske stimulacije pri na- 
daljnjem razvijanju gospodarskega in deviznega sistema delovne organizacije v 
večji meri usmerjati na izvoz. Gospodarstvu bi morali preskrbeti cenejša dinar- 
ska sredstva za kratkoročno kreditiranje proizvodnje, ki je namenjena izvozu, z 
investicijsko politiko bank pa zagotoviti prednost in boljše pogoje kreditiranja 
objektom, ki zagotavljajo povečan izvoz. Pri tem naj bi se dal poudarek manj- 
šim rekonstrukcijam in razširitvam, s katerimi je možno doseči hitre izvozne 
rezultate. Pospešiti je treba tudi razvijanje storitvenih dejavnosti, zlasti ino- 
zemskega turizma. 

V. NALOGE IN POLITIKA NA PODROČJU OSEBNE POTROŠNJE, 
ZAPOSLOVANJA IN POSPEŠEVANJA PRODUKTIVNOSTI DELA 

36. Na podlagi smernic Resolucije Zvezne skupščine o nadaljnjem izpopol- 
njevanju gospodarskega sistema in v skladu s pričakovanim razvojem proiz- 
vodnje in produktivnosti dela bi se mogla v letu 1965 povečati realna osebna 
potrošnja prebivalstva za okoli 11 %>, udeležba osebne potrošnje v sredstvih, ki 
ostanejo na razpolago za celotno potrošnjo v SR Sloveniji, pa bi se povečala 
od okoli 51 °/o v letu 1964, na okoli 52 °/o v letu 1965. Tako bi se osebna potrošnja 
še nadalje uveljavljala kot važen činitelj gospodarskega in družbenega razvoja. 

37. Sledeč smernicam o porazdelitvi narodnega dohodka v korist osebnih 
dohodkov bi morali zagotoviti nekoliko hitrejše naraščanje osebnih dohodkov 
na zaposlenega od porasta produktivnosti dela. Pri tem bi si morale delovne 
skupnosti prizadevati za izgrajevanje takšnih sistemov notranje delitve dohodka, 
ki bi omogočali realizacijo gornjega načela in spodbujali h konkretnim de- 
lovnim uspehom posameznikov in k večji splošni poslovni uspešnosti delovnih 
organizacij. To velja še posebej za visoko strokovna dela. 

Rast realnih osebnih dohodkov na zaposlenega bo odvisna od racionalnega 
zaposlovanja nove delovne sile in bo morala biti v posameznih delovnih orga- 
nizacijah čim bolj vezana na konkretne rezultate gospodarjenja. Z nadaljnjimi 
spremembami v gospodarskem sistemu pa bo treba vplivati na izenačevanje 
pogojev gospodarjenja med posameznimi področji in panogami, tako da bo 
različna višina osebnih dohodkov vedno bolj odsev dejanskih razlik v nivoju 
produktivnosti dela. 

Osebni dohodki zaposlenih v negospodarskih dejavnosti in fiksni osebni 
dohodki naj se povečujejo skladno z razvojem osebnih dohodkov v gospo- 
darstvu; obenem pa naj bi se zagotovila sredstva za hitrejše povečevanje 
osebnih dohodkov v tistih dejavnostih, kjer so v zadnjih letih osebni dohodki 
zaostajali. 

38. Zaradi močne dinamike naraščanja življenjskih stroškov v letu 1964, 
ki so bili konec tega leta že znatno višji kot znaša letno povprečje, bo raven 
življenjskih stroškov kljub naporom za stabilizacijo gospodarskega razvoja v 
naslednjem letu višja kot v povprečju leta 1964. Pristojni organi bodo morali 
v naslednjem letu natančno in dosledno spremljati gibanje osebnih dohodkov 
in gibanje življenjskih stroškov, zlasti zaposlenih z nižjimi osebnimi dohodki, 
da bi bila tako ustvarjena osnova za pravilno usmeritev delovnih skupnosti in 
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Skupnosti socialnega zavarovanja pri odločitvah glede povečanja osebnih 
prejemkov. 

30. Višja raven osebnih dohodkov bo ustvarila pogoje za prenos nekaterih 
posrednih prejemkov prebivalstva na čiste osebne dohodke. Sistem posrednih 
dajatev prebivalstva naj bi zadržali samo' tam, kjer je tako kritje izdatkov 
najbolj ekonomično in racionalno. 

Pri realizacije postavljenih ciljev glede rasti osebne potrošnje bo potrebno 
sodelovanje še posebno občin, katerim dajejo novi predpisi o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti možnost za izvajanje takšne davčne politike, ki omo- 
goča usklajevanje splošnih potreb občin s politiko rasti življenjske ravni obča- 
nov. Da bi izboljšali preskrbo prebivalstva s kmetijskimi proizvodi, naj bi 
zlasti od zasebnih proizvajalcev, krepile vlogo- in sredstva skladov rizika ter 
z blagovnimi intervencijami zmanjševale sezonska nihanja cen. Skladno tem 
težnjam je treba tekoče in prožneje prilagojevati politiko izvoza in uvoza kme- 
tijskih proizvodov. 

40. S politiko delovnih organizacij na področju proizvodnje, zaposlovanja 
in delitve dohodka ter s politiko občinskih skupščin pri zagotavljanju pogojev 
za rast življenjske ravni občanov, naj bi se konkretno zagotavljale intencije 
splošne politike hitrejše rasti realne osebne potrošnje, ki naj bi v našem druž- 
benem in ekonomskem sistemu postala eden izmed temeljnih činiteljev eko- 
nomske rasti. 

V zvezi s tem naj bi bolj umirjeno naraščanje zaposlenosti bilo glavni cilj 
zaposlitvene politike, ki naj jo v letu 1965 izvajajo delovne organizacije in 
družbeno-politične skupnosti. Nadaljnjo rast proizvodnje bi morali doseči pred- 
vsem s povečanjem produktivnosti dela in ne z zaposlovanjem nove delovne 
sile. Potrebno bo težiti za tem, da se z boljšo organizacijo dela in z racio- 
nalizacijo proizvodnih postopkov bolj ekonomično zaposli predvsem že zapo- 
slena delovna sila. Glede na to, da v storitvenih dejavnostih in v družbenih 
službah primanjkuje ustrezne kvalificirane delovne sile, predvsem visoko stro- 
kovnega kadra in so zaradi tega omejene možnosti za razvoj teh dejavnosti, je 
potrebno tako usposobljeno delovno silo v večji meri usmerjati v te dejavnosti. 
Za realizacijo take politike zaposlovanja je nujno oblikovati tudi v teh dejav- 
nostih stimulativnejše oblike delitve dohodka po delu. 

41. Občinske skupščine naj analizirajo gospodarjenje delovnih skupnosti 
predvsem s stališča prizadevanj za dvig produktivnosti in uspešnosti poslo- 
vanja. Ob tem naj bi predvsem delovne organizacije same pa tudi občinski 
sveti za delo in zavodi za zaposlovanje delavcev stalno in sistematično sprem- 
ljali gibanja delovne sile po številu, poklicni strukturi in delovni usposoblje- 
nosti zaposlenih. Tovrstne analize ne bi smele biti omejene le na statistično 
obravnavanje podatkov, ampak bi morale predvsem odkrivati vzroke raznih 
negativnih ali pozitivnih pojavov pri zaposlovanju delovne sile. 

Za izboljšanje položaja zaposlenih kakor tudi za preudarnejše zaposlo- 
vanje in za zmanjševanje fluktuacije delovne sile bo potrebno še zaostriti izva- 
janje predpisov o nastanitvi zaposlenih ter izvajanje higiensko-tehnične zaščite. 
Osnovni in trajni element racionalne politike zaposlovanja pa mora biti čim 
širše uveljavijanje sistema delitve dohodka po delu, ki naj bi se dosledneje izva- 
jal tudi v družbenih službah in v upravi. Prerazdelitev narodnega dohodka v 
korist osebnih dohodkov ter postopno prenašanje nekaterih posrednih pre- 
jemkov na osebne dohodke zaposlenih in s tem povezano višje vrednotenje 
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delovne sile bo prav tako pomemben pogoj za bolj smotrno zaposlovanje. Zaradi 
pomanjkanja delovne sile v nekaterih panogah, predvsem v rudarstvu, bi bilo 
potrebno s hitrejšim povečevanjem osebnih dohodkov in skladov gospodarskih 
organizacij za potrebe modernizacije proizvodnje ter izgradnje stanovanj stre- 
meti za stabilizacijo števila zaposlenih v teh panogah. 

42. Da bi si delovne organizacije ustvarile osnovo za realizacijo ustavnega 
določila o 42-urnem delovnem tednu, bodo morale pospešeno izvajati vsestranske 
priprave za prehod na skrajšani delovni čas. Priprave bo potrebno usmeriti 
zlasti na izboljšanje organizacije dela in na modernizacijo proizvodnje. 

Glede na to, da obstojajo v gospodarskih organizacijah še znatne neizko- 
riščene možnosti za povečanje produktivnosti dela, naj bi se intenzivneje 
izvajali ukrepi, ki zadevajo organizacijo proizvodnje. V ta namen naj bi delovne 
organizacije izdelale dolgoročnejše proizvodne programe, ki naj bi razen osnov 
za izvajanje organizacijskih ukrepov vsebovali tudi programe za izboljšanje 
izkoriščanja kapacitet in sinhronizacijo proizvodnega procesa. Vse to pa bo 
ob potrebnih investicijskih vlaganjih v tehnični in tehnološki napredek zahte- 
valo hitrejše vključevanje domačih in tujih izsledkov znanstveno-raziskovalnega 
dela v proizvodni proces in oblikovanje ustreznega kvalifikacijskega sestava 
strokovnih in vodilnih kadrov. V ta namen bo potrebno doseči tudi tesnejše 
sodelovanje gospodarstva z ustreznimi izobraževalnimi institucijami. 

Pri pospešenih pripravah za prehod na skrajšani delovni čas, pri sprem- 
ljanju rezultatov prehoda in reševanju problemov, ki se v zvezi z urejanjem 
delovnega časa pojavljajo v občinah, zlasti glede prilagajanja in razvijanja 
družbenih služb bodo morale aktivno delovati tudi občinske skupščine. 

Delovne organizacije naj bi skrajševale delovni teden postopno«, da bi se 
tako delovni kolektivi lažje prilagajali novim pogojem dela in uspešneje od- 
pravljali negativne pojave, ki bi lahko vplivali na rezultate poslovanja. 

Pri pripravah na prehod na skrajšani delovni čas in s tem v zvezi pri 
odkrivanju možnosti za povečanje produktivnosti dela naj bi delovnim orga- 
nizacijam pomagale zlasti gospodarske zbornice, strokovna združenja in instituti. 

43. Sorazmerno visok primanjkljaj strokovnih kadrov,, ki se tudi v letu 
1964 ni bistveno zmanjšal, predstavlja resno oviro za porast produktivnosti in 
za intenzivnejši razvoj gospodarstva. Zaradi tega naj bi družbeno-politične 
skupnosti in delovne organizacije že v letu 1965 storile konkretne ukrepe za 
širjenje zmogljivosti strokovnih šol in za uresničitev ustreznih študijskih pogojev 
na srednjih, višjih in visokih šolah. Predvsem pa naj bi se uredilo vprašanje 
financiranja srednjih strokovnih šol. 

Glede na ostrejši problem kvalifikacijske strukture ženske delovne sile je 
potrebno sistematično reševati vprašanje strokovnosti zaposlenih žena, zato' naj 
delovne organizacije skupaj s službami za zaposlovanje delavcev in institucijami 
za strokovno izobraževanje omogočijo' njihovo hitrejšo strokovno usposabljanje. 
Da bi se ženam olajšalo pridobivanje ustreznih kvalifikacij in s tem povečala 
produktivnost dela, naj bi občinske skupščine preko krajevnih skupnosti pospe- 
šeno- razvijale otroško varstvo ter širile mrežo prehrambenih obratov in ser- 
visnih služb za pomoč gospodinjstvom. 

Nadaljnje zaposlovanje nestrokovne delovne sile naj bi se v čim večji meri 
omejevalo. 2e zaposleno nekvalificirano delovno silo' pa je treba s pospešenim 
priučevanjem na delovnem mestu usposabljati za delo v sodobno organizirani 
proizvodnji. 
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Pri izvajanju politike zaposlovanja delavcev je treba glede na potrebo po 
spremembi kvalifikacijske strukture delavcev v cilju intenziviranja proizvodnje 
doseči tesnejše sodelovanje med službami za zaposlovanje delavcev, delovnimi 
organizacijami in družbeno-političnimi skupnostmi. Službe za zaposlovanje de- 
lavcev naj bi skladno z novimi metodami dela razvijale zlasti poklicno usmer- 
janje in sodelovale pri prekvalifikaciji delavcev. 

VI. DRUŽBENE SLUŽBE 

44. Eden osnovnih pogojev za hitrejši splošni napredek je z rastjo gospo- 
darstva usklajen razvoj družbenih služb. Taka usmeritev izhaja tudi iz razprav 
in smernic -Skupščine SR Slovenije ter družbenih in političnih organizacij. 

Glede na to, da je njihov razvoj zlasti na nekaterih področjih občutno za- 
ostajal za splošnim družbenim razvojem in za naraščajočimi potrebami, naj bo 
razvijanje teh družbenih dejavnosti deležno večje vsestranske skrbi vseh druž- 
benih skupnosti kot doslej. Zaostajajo zlasti nekatere šole I. in II. stopnje, 
soc-ialno-varstvena služba in nekatere zvrsti kulturno-prosvetnih dejavnosti. 
Zato je treba poskrbeti, da si lahko pridobijo večja sredstva za osnovno dejav- 
nost, kakor tudi za modernizacijo opreme ah za investicijsko graditev. 

Samo tako se bo samoupravljanje v družbenih službah lahko razvijalo 
hitreje kot doslej, pri čemer bo ena poglavitnih nalog družbenih skupnosti 
zlasti skrb za stalnejše načine in obseg financiranja posameznih dejavnosti ozi- 
roma za stalnejši in ustreznejši delež v narodnem dohodku, hkrati pa za smotr- 
nejšo uporabo sredstev, večjo učinkovitost njihovega dela ter doslednejšo no- 
tranjo delitev po delu. 

45. V letu 1965 je treba posvetiti skrb zlasti razvoju osnovnega šolstva, pri 
čemer je treba zmanjševati število izmen pouka in postopoma uveljavljati 
celodnevno bivanje učencev in varstvo otrok v šoli. Postopoma je treba zago- 
toviti pogoje za brezplačno šolanje učencev v osnovni šoli. 

Zaradi pomanjkanja strokovnih kadrov ter nezadovoljivega razmerja med 
kadri z visoko izobrazbo in izobrazbo šol druge stopnje, je treba v tem letu 
zagotoviti dograditev objektov, ki so v gradnji, zasnovati program za razvoj 
omrežja šol druge stopnje in pripraviti dokumentacijo za pospešeno gradnjo 
v naslednjih letih. Pri programiranju razvoja šol druge stopnje bo treba zago- 
toviti ustrezno' udeležbo družbeno-političnih skupnosti in gospodarskih orga- 
nizacij pri financiranju teh investicij. Poskrbeti je treba tudi za pospešeno 
graditev nastavitvenih zmogljivosti za učence in študente šol druge stopnje in 
visokošolskih zavodov. 

V socialnem varstvu bo treba ustanoviti nove centre za socialno delo in 
razvijati obstoječe centre za profesionalno rehabilitacijo. Treba je ustanavljati 
in dalje razvijati zavode za starejše ljudi. Hkrati je treba za uspešnejši razvoj 
otroškega varstva združevati sredstva na podlagi skupnega programa vseh za 
otroško varstvo odgovornih in zainteresiranih činiteljev, zlasti gospodarskih 
organizacij. Poskrbeti je treba za strokovno izboljševanje skrbniških in rej- 
niških služb ter služb za vzgojo družbeno neprilagojene mladine. Pri slednjih 
je treba izboljšati zlasti nastavitvene pogoje. 

Ekonomske probleme borcev NOB morajo reševati vse družbene in delovne 
skupnosti. Med drugim je treba pospešeno urejati stanovanjske razmere borcev 
in oblikovati sistem priznavalnin tako, da bodo odpravljene nezadovoljive gmot- 
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ne razmere njih samih in še posebej v družinah padlih borcev, pri tem pa 
upoštevati tudi borce kmete ter njihove družine. 

Družbeno-politične skupnosti naj v skladu z zvišanjem življenjske ravni 
in višjih kulturnih potreb občanov razvijajo kulturno-prosvetne dejavnosti in 
z ustrezno delitvijo sredstev zagotove njih gmotno osnovo. Smotrno medobčin- 
sko sodelovanje in združevanje sredstev ter strokovna in delovna povezava isto- 
vrstnih dejavnosti organizacij lahko pomembno pospešijo rast kulturnih de- 
javnosti. 

Kulturna vzgoja občinstva ostaja slejkoprej ena prvih skrbi vseh zavodov 
s področja kulture. 

Med kulturno-prosvetnimi dejavnostmi se morajo hitreje razvijati pred- 
vsem tiste, ki zadovoljujejo potrebe najširših plasti prebivalstva. Glede na to 
bi bilo treba poleg razširitve mreže televizijskih pretvornikov skrbeti prven- 
stveno za kakovostno rast radijskega in televizijskega programa, za moderni- 
zacijo kinematografov in za temeljito zboljšanje delovanja knjižnic. Za raz- 
širjenje telesne kulture bo treba prvenstveno poskrbeti za večjo število šolanih 
telesnovzgojnih strokovnjakov in za graditev telovadnic, da bi se lahko telesna 
kultura v šolah in osnovnih telesno-vzgojnih organizacijah razvijala smotrneje. 

Na področju zdravstva si bo treba prizadevi d za pospešeno graditev bol- 
nišničnih zmogljivosti, v osnovni zdravstveni mreži pa skrbeti za boljšo- oprem- 
ljenost in funkcionalno ureditev, ki bo omogočala tudi hitrejši razvoj preven- 
tivnega zdravstvenega varstva. Hkrati bi bilo treba posvečati večjo pozornost 
zdravstvenemu varstvu pri delu, saj to varstvo neposredno vpliva tudi na rast 
produktivnosti dela. 

V letu 1965 je treba pospešeno uvajati nov sistem oblikovanja dohodka 
v zdravstvenih zavodih. Prav tako pa je treba ustvarjati pogoje, da bi dosegli 
v zdravstvu tako strukturo cene, ki naj bi vsebovala tudi sredstva za razširjeno 
reprodukcijo. Zlasti bo potrebno v sodelovanju z občinskimi skupščinami in 
zdravstvenimi centri ter republiškim zdravstvenim centrom izdelati programe 
za razvoj zdravstvene mreže v SR Sloveniji. 

46. Družbenoekonomski napredek je tesno povezan z razvojem razisko- 
valnega dela in hitrega uvajanja izsledkov v prakso-. Zato si morajo delovne 
organizacije prizadevati za lastne razvojne oddelke in za boljše delo že obsto- 
ječih. Hkrati je treba pospešeno razvijati tudi druge raziskovalne ustanove, ki 
pokrivajo večja raziskovalna področja in harmonično razvijati tako uporabna 
ter razvojna raziskovanja, povezana s potrebami proizvodnje, kakor tudi teo- 
retična oziroma osnovna raziskovanja na znanstvenih in znanstveno-pedagoških 
institucijah. Za zagotovitev takega razvoja raziskovalnega dela bo treba .smotr- 
neje razporejati materialne in kadrovske zmogljivosti, hkrati pa zmanjšati 
organizacijsko razdrobljenost raziskovalnih kadrov in enot. 

47. Glede na pomen družbenih služb naj bi njihov razvoj materialno pospe- 
ševali vsi činitelji gospodarske in družbene rasti, zlasti pa občine, ki so nepo- 
sredni nosilci politike na teh področjih. Sistem financiranja je treba izpopolniti 
tako, da bodo ustanove na področju družbenih služb glede delitve dohodka in 
osebnih dohodkov v enakopravnem položaju z delovnimi organizacijami v pro- 
izvodnji ter da bo s primernim deležem v narodnem dohodku okreplj ena njihova 
samostojnost in delovna učinkovitost. 

Obenem pa je treba nenehoma skrbeti za materialno oskrbo študentov s 
štipendijami in krediti, ki jih je treba usklajevati z gibanjem življenjskih stro- 
škov in cen v kuhinjah oziroma domovih. 
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48. V taki politiki na področju družbenih služb bo sodelovala republika 
s sredstvi skladov, proračuna in drugimi namensko oblikovanimi sredstvi. V 
zvezi s tem naj bi se pri potrošnji proračunskih sredstev nadaljevala že v letu 
1964 osvojena politika povečane skrbi za zadovoljevanje potreb in pospešen 
razvoj družbenih služb. Z dopolnilnimi sredstvi iz proračuna bodo zagotovljena 
sredstva manj razvitim občinam za izpolnjevanje njihovih dolžnosti, predpi- 
sanih z ustavo in zakoni. V republiškem proračunu je treba uveljaviti strogo 
varčevanje na področju državne uprave; poseben poudarek je dan skladom, ki 
zagotavljajo pospešen razvoj posameznih družbenih služb, med njimi posebej 
skladom za šolstvo, ki prevzemajo poleg dosedanje dolžnosti še skrb za posebno 
šolstvo širšega pomena. Ravno tako je dan poseben poudarek potrebam s pod- 
ročja negospodarskih investicij, tako da se bodo v splošnem omejevanju inve- 
sticijske potrošnje in še posebej investicijske potrošnje za potrebe administra- 
cije, povečevale investicije za posamezne vrste družbenih služb. Poleg dopol- 
nilnih sredstev za potrebe občin so zagotovljena tudi namenska sredstva, ki 
naj kot intervencijska in mobilizacijska sredstva pospešijo graditev predvsem 
šol prve stopnje. 

49. Glede na predvidene izdatke in dohodke na področju socialnega zava- „ 
rovanja bo potrebno proučiti višino prispevkov za vse oblike socialnega zava- 
rovanja, hkrati pa tudi politiko potrošnje. Sedanje stopnje prispevkov za so- 
cialno zavarovanje in udeležbo socialnega zavarovanja v družbenem proizvodu 
bodo lahko ocenjene ali spremenjene le na osnovi temeljitih analiz. 

VII. NALOGE NA PODROČJU STANOVANJSKE IN KOMUNALNE 
GRADITVE 

50. Da bi mogli zadostiti potrebam naravnega prirasta in deloma zmanjšati 
primanjkljaj stanovanjskega fonda, zlasti v mestih in večjih središčih, bi se 
morala graditev stanovanj v letu 1965 še nadalje intenzivno razvijati. S sredstvi 
stanovanjskih skladov in sredstvi delovnih organizacij, ob večjem sodelovanju 
bank pri kreditiranju stanovanjske graditve ter pri zagotovljenih drugih mate- 
rialnih pogojih bi bilo možno v letu 1965 dograditi oziroma na novo zgraditi 
skupno okoli 12 500 stanovanj. Predvideni obseg stanovanj bo v letu 1965 mo- 
goče zgraditi le z odločno usmeritvijo h gradnji stanovanj za trg. 

Glede na pričakovane spremembe pri financiranju stanovanjske izgradnje 
v zveznem merilu na področju stanovanjskega gospodarstva bo treba v letu 
1965 pripraviti organizacijske in druge pogoje za uspešno delovanje novega 
sistema v naslednjih letih, hkrati pa skrbeti za kontinuirano in cenejšo graditev 
stanovanj. Uporaba stanovanjskega fonda, stanovanjska graditev in upravljanje 
s stanovanji bi se morala bolj in dosledneje opirati na ekonomska načela. Po- 
trebno bo tudi podpirati hitrejši razvoj tistih dejavnosti, od katerih je odvisna 
učinkovita stanovanjska graditev. 

51. Da bi mogli stanovanja hitreje in ceneje graditi, bi morale občinske 
skupščine pri izbiri mestnih zemljišč za gradbene namene izvajati takšno poli- 
tiko, ki bo omogočala kompleksno urejevanje naselij. Pri izvajanju zazidalnih 
načrtov je poglavitna ureditev komunalnih naprav. Glede na to je treba ob 
pospešeni izdelavi urbanističnih načrtov dosledno upoštevati načelo, da morajo 
biti projekti komunalnih naprav in objektov sestavni del zazidalnih načrtov. 

27 
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Hkrati bi bilo treba stavbišča še pred začetkom graditve komunalno urediti in 
skrajšati postopek pri dodeljevanju lokacij. 

Komunalne organizacije bi morale nadaljevati s postopnim uvajanjem stro- 
škovnih cen za svoje storitve, da bi se tako tudi na tem področju uveljavila 
ekonomska načela poslovanja. Ob tem bi bilo treba proučiti sistem, ki bi zago- 
tovil vire za dolgoročne financiranje komunalnih naprav in objektov. 

VIII. USMERITEV SREDSTEV SR SLOVENIJE 

52. Politiko razvoja v letu 1965, ki je nakazana v tem družbenem planu, 
bo podpirala republika z združenimi sredstvi delovnih organizacij, anuitetami 
odpravljenega družbenega investicijskega sklada, s sredstvi proračuna in s 
sredstvi republiških skladov. 

a) Usmeritev združenih sredstev 

53. Da bi zagotovili razvoj tistih področij in panog, ki zaradi še vedno ne- 
ustreznega ekonomskega položaja ne ustvarjajo potrebnih lastnih sredstev za 
financiranje razširjene reprodukcije, bo republika na podlagi zveznega poobla- 
stila razpisala v letu 1965 15°/o obvezno posojilo iz skladov delovnih organizacij. 
Sredstva obveznega posojila bo Splošna gospodarska banka SR Slovenije pora- 
bila za nadaljnjo izgradnjo objektbv na področju kmetijstva, prometa, turizma, 
industrije ter negospodarstva. 

Pri odobravanju kreditov za navedena področja mora Splošna gospodarska 
banka SR Slovenije upoštevati smernice tega družbenega plana. Za industrijo 
predvidena sredstva se bodo uporabila predvsem za kreditiranje izgradnje ener- 
getskih objektov ter delno grafične industrije. 

Anuitete odpravljenega Republiškega družbenega investicijskega sklada, ki 
bodo dospele v plačilo v letu 1965, bo Splošna gospodarska banka SR Slovenije 
uporabila za kreditiranje energetike in hitrorastočih nasadov. Sredstva za uspo- 
sabljanje plantaž hitrorastočega drevja bo Splošna gospodarska banka SR Slo- 
venije uporabljala kot udeležbo k sredstvom investitorjev ob dodatnih sredstvih 
predelovalne industrije, da bi se tako z mobilizacijo teh sredstev v prihodnjem 
zagotavljala surovinska osnova za industrijsko predelavo lesa. 

V zagotavljanje potrebnih sredstev za financiranje izgradnje energetskih 
objektov bi se morale z anuitetami odpravljenih družbenih investicijskih skla- 
dov vključiti tudi okrajne skupščine. 

Splošna gospodarska banka SR Slovenije bo morala združevati prosta de- 
narna sredstva delovnih organizacij, zlasti za nadaljnjo izgradnjo energetskih 
objektov in surovinske osnove. V tako politiko trošenja bančnih sredstev, ki 
je usmerjena v izpolnjevanje osnovnih ciljev družbenega plana SR Slovenije, 
bi se morale vključiti tudi komunalne banke., 

54. Sredstva skupnih rezerv SR Slovenije za potrebe gospodarskih orga- 
nizacij se bodo uporabile za intervencije pri tistih gospodarskih organizacijah, 
k'i se zaradi funkcionalno ali ekonomsko zastarelih osnovnih sredstev ne morejo 
uspešno uveljaviti na tržišču. Ta sredstva bodo zlasti uporabljena za odstra- 
njevanje finančnih in ekonomskih problemov tistih skupin delovnih organizacij, 
ki so zaradi izrazito neugodnih pogojev za gospodarjenje zaostale v razvoju 
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tako, da pomenijo oviro za uspešen nadaljnji družbeni razvoj. To velja zlasti za 
modernizacijo premogovnikov. 

Sredstva skupnih rezerv SR Slovenije za potrebe gospodarskih organizacij 
se bodo vključevala v sanacije delovnih organizacij le preko občinskih sredstev 
skupnih rezerv. 

Sredstva skupnih rezerv SR Slovenije za potrebe gospodarskih organizacij 
se lahko v okviru predpisov o izvajanju splošne kreditne politike v letu 1965 
dopolnjujejo z najemanjem kreditov. 

b) Politika in usmeritev proračunske potrošnje 

55. Celotna proračunska potrošnja v SR Sloveniji mora biti usklajena z 
razvojem celotnega gospodarstva in s prizadevanji za vzpostavitev stabilnejših 
razmerij med proizvodnjo in potrošnjo. S politiko oblikovanja in razdelitve 
proračunskih sredstev je treba zagotoviti predvideno rast življenjskega stan- 
darda in hitrejši razvoj družbenih služb. Zato se morajo družbeno-politične 
skupnosti pri predpisovanju prispevkov in davkov vključiti v politiko stabili- 
zacije in ob največjem možnem varčevanju v proračunih pozorno oceniti, do 
kakšne mere lahko obremenjujejo dohodke delovnih organizacij in prebivalstva, 
da ne bi ovirale razvoja gospodarstva ter onemogočile predvideno rast življenj- 
skega standarda in hitrejši razvoj družbenih služb. 

Potrošnja republiškega proračuna se bo v letu 1965 povečala za 16 "/o. S tem, 
da se bo v še večji meri nadaljevala že v letu 1964 uveljavljena politika varče- 
vanja v upravi, se bo s sredstvi republiškega proračuna močneje podprl razvoj 
družbenih služb, bodisi neposredno iz proračuna, ali preko usmeritve večjih 
sredstev v sklade. Občinam, ki z lastnimi dohodki ne morejo pokrivati osnovnih 
nalog, bo republika zagotovila dopolnilna sredstva. V letu 1965 je treba pri- 
praviti objektivnejša merila za določanje višine dopolnilnih sredstev v naslednjih 
letih. 

Republika bo za razvoj osnovnega šolstva zagotovila namenska sredstva. 
Ta sredstva bo Splošna gospodarska banka SR Slovenije odobravala kot kre- 
dite za udeležbe pri izgradnji osnovnih šol praviloma tistim občinam, ki bodo 
dobile dopolnilna proračunska sredstva. Banka bo odobravala kredite v pri- 
merih, če so sredstva potrebna: 

— za preselitev šol iz dotrajanih in najetih nefunkcionalnih zgradb; 
— za odpravljanje druge in tretje izmene pouka; 
— za gradnjo šol v zvezi z naraščanjem števila učencev v mestih in drugih 

gospodarskih središčih.* 
Pri odobravanju kreditov investitorjem, ki izpolnjujejo navedene pogoje, 

bo banka, potem, ko dobi mnenje Republiškega sekretariata za šolstvo, dajala 

* Besedilo v alineah se razlikuje od besedila, ki ga je predložil Izvršni svet 
v naslednjem: 

a) V vrstnem redu alinej je bila v predlogu Izvršnega sveta kot prva navedena 
sedanja druga in kot druga sedanja prva alinea; 

b) besedilo sedanje druge alinee se je po predlogu Izvršnega sveta, glasilo: 
»— za odpravljanje druge in tretje izmene pouka in če se s tem omogoči celodnevno 
bivanje učencev in varstvo otrok v šoli;«. 

Na skupni seji dne 9. 2. 1965 sta pristojna odbora. Republiškega in Gospodarskega 
zbora sprejela gornji spremembi, predstavnik Izvršnega sveta pa si je pridržal 
pravico izjaviti sie o teh amandmajih do seje zborov. 
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prednost tistim, ki zagotavljajo večjo udeležbo, upoštevajoč ekonomsko raz- 
vitost posamezne občine.** 

Obrestna mera za kredite iz prejšnjega odstavka, ki jo zaračunava banka, 
ne sme biti večja kot 2%, rok vračanja kreditov pa ne daljši kot 15 let. 

Sredstva posebne proračunske rezerve republike iz leta 1964. ki jih je po 
zveznih predpisih mogoče porabiti v letu 1965, se bodo uporabila za sanacijo 
kod po poplavah na cestah I. in II. reda. 

56. Da se omogoči modernizacija in rekonstrukcija železniškega prometa in 
s tem spodbudi povečanje produktivnosti dela v tej gospodarski panogi, se 
osebni dohodki delavcev zaposlenih v gospodarskih organizacijah, ki so združene 
v Skupnosti železniških podjetij in delavcev, zaposlenih v Skupnosti železniških 
podjetij, oprostijo plačevanja prispevka iz osebnega dohodka od delovnega raz- 
merja. Tako pridobljena sredstva bo Skupnost železniških podjetij uporabila za 
modernizacijo magistralnih prog. 

c) Usmeritev sredstev pomembnejših skladov 

Sredstva republiških skladov se bodo usmerjala skladno z njihovo namemb- 
nostjo in uporabila zlasti za vlaganja, ki so neodložljiva, ali pa bi njihova 
opustitev pomenila oviro za skladen gospodarski in družbeni razvoj. V ta namen 
lahko skladi najemajo tudi posojila po predhodnem soglasju Skupščine SR 
Slovenije. 

57. Cestni sklad SR Slovenije bo v letu 1965 usmerjal sredstva prvenstveno 
za vzdrževanje cest, ureditev njihove opreme, sanacijo zmrzlinskih poškodb in 
poškodb po poplavah. Glede na omenjena sredstva bo sklad financiral le dogra- 
ditev tistih večjih cestnih zvez, ki so v gradnji in pri katerih bi prekinitev del 
povzročila večjo gospodarsko škodo. V tem okviru je treba nadaljevati dela 
na zasavski cesti in na odseku Rimske Toplice—Zidani most ter dograditi go- 
renjsko cesto. Razen tega bo sklad del svojih sredstev uporabil za financiranje 
izdelave tehnične dokumentacije za bodoča cestna dela, za študije in poskusne 
odseke ter za ukrepe za varnost prometa. 

58. Sredstva sklada SR Slovenije za negospodarske investicije bodo name- 
njena predvsem za kritje potreb republiških organov in ustanov ter zavodov 
na področju zdravstva, socialnega varstva in kulturnih dejavnosti. Sklad bo 
prvenstveno zagotovil sredstva za kritje že sprejetih obvez iz prejšnjih let, za 
nadaljevanje že začetih del na pomembnejših objektih in njihovo čimprejšnjo 
dovršitev. Kjerkoli to dopuščajo pogoji in možnosti, bo sklad dodeljeval sredstva 
v obliki posojil. 

59. Sklad SR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš bo usmerjal sredstva 
za kritje že sprejetih obveznosti, za kreditiranje stanovanj za rudarje pomemb- 
nejših premogovnikov, za reševanje stanovanjskih problemov borcev NOB, ki 
niso v rednem delovnem razmerju in njihovih družin, za gradnjo nadomestnih 
stanovanj za poplavljence in za gradnjo stanovanj za potrebe republiških insti- 
tucij, javne uprave in družbenih organizacij, ki z lastnimi sredstvi ne morejo 
reševati svojega stanovanjskega vprašanja. S kreditiranjem bo podpiral tudi 
urejanje mestnih zemljišč s komunalnimi napravami za industrijsko organi- 

' ** V besedilu tega odstavka so dodane v drugi vrsti besede »potem, ko dobi 
mnenje Republiškega •sekretariata za šolstvo«; ta dodatek sta odbora sprejela na 
seji 9. 2. 1965, predlog Izvršnega sveta pa tega besedila ni vseboval. Predstavnik 
Izvršnega sveta si je pridržal pravico, da se o amandmaju izjavi do seje zborov. 
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zirano stanovanjsko izgradnjo. Sklad bo del sredstev namenil tudi za temeljne 
raziskave na področju industrijske graditve stanovanj. Razen tega bo sklad 
sodeloval pri kreditiranju primarnega omrežja komunalnih napav, od katerih 
je odvisen nadaljnji razvoj stanovanjske izgradnje, turizma in velikih proiz- 
vodnih objektov. 

60. Sklad SR Slovenije za šolstvo bo dodeljeval vsem šolam, ki se finan- 
cirajo iz tega sklada, sredstva za osnovno dejavnost po predvidenih novih me- 
rilih, upoštevajoč vrsto šol, njihove naloge in razvoj ter specifične razmere, v 
katerih delujejo. V okviru družbenih potreb bo v sodelovanju z neposrednimi 
interesenti pospeševal razvoj tretje stopnje študija za izobrazbo najvišjih stro- 
kovnih kadrov na tistih visokošolskih ustanovah, kjer obstajajo za to vsi pogoji; 
prav tako bo podpiral razvoj izrednega študija. Sklad bo dodeljeval tudi sred- 
stva za amortizacijo učil in opreme šol ter omogočal nabavo učne opreme z 
namenskimi posojili, ki jih bodo šole vračale iz amortizacijskih sredstev. Sklad 
bo financiral predvsem že začete gradnje šol. Sredstva za gradnjo* novih objektov 
pa bo odobraval le v okviru sredstev sklada in v primerih, ko je izdelana teh- 
nična dokumentacija ter tudi sicer urejeno financiranje. 

Sklad bo sodeloval z občinami pri financiranju osnovne dejavnosti in inve- 
sticij v šolstvu italijanske narodnosti in dvojezično šolstvo v skladu z obstoje- 
čimi predpisi. Pri posebnem šolstvu pa bo sodeloval pri financiranju osnovne 
dejavnosti in investicij tistih zavodov, ki sprejemajo učence z območja vse 
republike, 

61. Sklad Borisa Kidriča bo še nadalje s financiranjem in posojili podpiral 
predvsem osnovne raziskovalne projekte in reševanje nalog, ki so za hitrejši 
gospodarski in družbeni razvoj najbolj aktualne, ter pospeševal tista področja, 
ki zaradi svojega naglega razvoja, ali posebne problematike, zahtevajo obsež- 
nejše študije in raziskave. S svojimi sredstvi bo sklad dajal tudi pomoč pri 
vzgoji raziskovalnih kadrov v raziskovalnih organizacijah in odobraval šti- 
pendije. 

62. Skladi za pospeševanje kulturnih dejavnosti bodo sredstva usmerjali 
zlasti v izvajanje pomembnejših kulturnih akcij, za urejanje kulturnih spome- 
nikov, za pospeševanje filmske proizvodnje, kinofikacije in filmske vzgoje. Razen 
tega bodo še nadalje subvencionirali publikacije in podpirali založniško ter 
časopisno dejavnost. 

Prešernov sklad bo podpiral in spodbujal umetniške stvaritev zlasti mlajših 
kadrov. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za družbeni plan in finance 

GOSPODARSKI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu družbenega plana SR Slovenije za leto 1965 

Odbor za družbeni plan in finance Republiškega zbora in odbor za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora sta na skupni 
seji dne 3., 5, in 9. februarja 1965 razpravljala o predlogu družbenega plana 
SR Slovenije za leto 1965, ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Odbori Skupščine in delovne skupine poslancev so o posameznih problemih 
v zvezi z družbenim planom razpravljali predhodno, kasneje pa so obravnavali 
tudi predlog družbenega plana, ki ga je predložil Izvršni svet dne 18. januarja 
1965. Tako so do 30. januarja predlog družbenega plana obravnavali:- odbor za 
splošna gospodarska vprašanja Republiškega zbora, odbor za industrijo in 
promet Republiškega zbora, odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Republiškega 
zbora, odbor za trgovino, gostinstvo in turizem Republiškega zbora, odbor za 
urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Republiškega zbora, 
odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora na skupni seji z odborom 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega zbora, 
odbor za zdravstvo in socialno politiko na skupni seji z odborom za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora ter odbor za delo 
in socialno zavarovanje Republiškega zbora. Predlogi za spremembe in dopol- 
nitve so bili posredovani odboru za družbeni plan in finance Republiškega 
zbora in odboru za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega 
zbora. 

Odbor za družbeni plan in finance Republiškega zbora in odbor za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora sta v največji možni 
meri upoštevala predloge skupščinskih odborov in sprejela vrsto amandmajev 
k posameznim določilom predloga družbenega plana. Da bi bil poslancem olajšan 
pregled nad končnim besedilom predloga družbenega plana, sta se odbora spo- 
razumela s predlagateljem, da se izdela prečiščeno besedilo predloga družbenega 
plana, v katerem so upoštevani vsi sprejeti amandmaji. Ker se je z vsemi spre- 
jetimi amandmaji predstavnik Izvršnega sveta strinjal, so postali sestavni del 
predloga. Izjemni sta le spremembi in dopolnitvi na 11. in 24. strani predloga 
družbenega plana, kjer si je predstavnik Izvršnega sveta pridržal pravico, da 
se o amandmajih izjavi na seji zborov. 

* 

Glede na vlogo in značaj družbenega plana sta odbora pri razpravljanju 
o predlogu družbenega plana SR Slovenije za leto 1965 ugotovila enake pro- 
bleme, kot lansko leto ob razpravi o družbenem planu. Vrsta nerešenih pro- 
blemov o funkciji in vlogi planiranja v našem sistemu otežkoča učinkovitejši 
pristop k planiranju. Vsa ta vprašanja bo mogoče razčistiti ob razpravi o za- 
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konu o planiranju. Zato sta odbora gradila vso razpravo na predpostavkah 
dosedaj pojmovane funkcije plana, ki naj bo predvsem prognoza. Vsekakor 
pa ima v letošnjem planu republika nekatere nove možnosti, da v večji meri 
vpliva na skladnejši razvoj, zlasti na področju potrošnje. 

V gornjih okvirih sta se odbora, skupno s predlagateljem, trudila, da bi 
čimbolj realno 

— opredelila stališča do najbolj perečih vprašanj nadaljnjega izpopolnje- 
vanja gospodarskega sistema in stabilizacije odnosov v gospodarstvu; 

— začrtala prognozo družbenega razvoja SR Slovenije za leto 1965 z ustrez- 
nimi nalogami in 

— odredila stališča republike na tistih področjih, kjer lahko republika sa- 
mostojno določa smer družbenega razvoja. 

Na ta način izdelan predlog družbenega plana ima vsekakor pomembno 
mobilizacijsko moč za realizacijo nalog, ki jih nalaga pospešeni družbeni in 
gospodarski razvoj in v katerega se morajo vključiti vse družbeno-politične 
skupnosti in delovne organizacije. 

Predlog družbenega plana izhaja iz analiz realizacije planskih predvide- 
vanj za leto 1964 in teži k odpravljanju pomanjkljivosti in vzrokov odstopanj 
od planskih predvidevanj v letu 1964, ki so se kazali v glavnem: 

— v še vedno veliki ekstenzivni proizvodnji v gospodarskih organizacijah, 
ki se je odražala zlasti v prekomernem zaposlovanju, 

— v preveliki investicijski potrošnji, 
— v zaostajanju energetske osnove za potrebami gospodarstva, 
— v zaostajanju deleža izvoza v naši proizvodnji in v mnogo premajhnih 

prizadevanjih za vključevanje v mednarodno delitev dela, 
— v zaostajanju družbenih služb za potrebami proizvodnje in dviga živ- 

ljenjske ravni 
— in v še nekaterih nerešenih perečih problemih gospodarskega sistema. 
Glede na tako stanje predvideva predlog družbenega plana nadaljevanje 

ukrepov za stabilizacijo odnosov v gospodarstvu, zlasti na področju proizvodnje 
in potrošnje ter mednarodne menjave, čemur je dan v predlogu družbenega 
plana poseben poudarek. 

S tem v zvezi želita odbora posebej opozoriti na nekatere probleme s pod- 
ročja posameznih oblik potrošnje. Tako bi se morali v letošnjem letu zlasti 
zavzemati za zmanjšanje investicijske potrošnje, predvsem pa za spremembo 
njene strukture in za boljšo učinkovitost naložb. Prizadevanja za povečanje 
osebne potrošnje bi morala dovesti do zmanjšanja razlik med nominalnim in 
realnim povečanjem osebne potrošnje v korist izdatnejšega povečanja realnih 
osebnih dohodkov. Materialni pogoji za obseg splošne potrošnje se bodo letos 
občutno izboljšali. To velja za proračunsko potrošnjo, kjer v praksi pričenjamo 
uvajati nov sistem proračunskega financiranja družbeno-političnih skupnosti, 
ki daje kot sistem večje pravice in odgovornosti družbeno-političnim skup- 
nostim. Te pravice in odgovornosti se bodo pokazale v novem proračunskem 
sistemu zlasti v realni ocenitvi možnih obremenitev delovnih organizacij z višino 
vseh vrst prispevkov in davkov, kar še posebej velja za prispevek od osebnega 
dohodka iz delovnega razmerja. Po oceni, ki izhaja iz razprave, ne bi smela 
preseči skupna stopnja obremenitev iz delovnega razmerja 17,5'%, ker bi sicer 
višja obremenitev ogrozila proces krepitve materialne osnove neposrednih pro- 
izvajalcev, zmanjšala možnost za rast produktivnosti dela in hkrati okrepila 
težnje po administrativnih ukrepih. 
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V letu 1965 bo napravljen tudi pozitiven premik v korist življenjske ravni 
občanov s fiksnimi osebnimi dohodki, kar velja zlasti za vse vrste upokojencev. 
Prav na tem področju pa bodo s predvidenimi spremembami, ki jih pričaku- 
jemo na področju financiranja socialnega zavarovanja, družbeno-politične skup- 
nosti in samoupravni organi socialnega zavarovanja postavljeni pred izredno 
odgovorno nalogo, da z ustreznimi instrumenti zagotovijo potrebna sredstva, 
še zlasti pa, da zagotovijo njihovo racionalno potrošnjo. 

V predlogu družbenega plana postavljene prognoze za rast produktivnosti 
dela in njeno intenzifikacijo temeljijo v veliki meri na večjem varčevanju z 
materialnimi in finančnimi sredstvi na vseh področjih. Gre za varčevanje v 
delovnih organizacijah s področja gospodarstva in družbenih služb, kjer so tako 
pri izkoriščanju materialnih kot ostalih sredstvih še vedno precejšnje rezerve, 
gre pa tudi za varčevanje v organih uprave, v komunah, v republiki in zvezi. 
Problem varčevanja z materialnimi sredstvi je toliko bolj pereč, ker v letoš- 
njem letu stojimo pred izredno velikimi težavami glede preskrbe z električno 
energijo in surovinami, kar terja od delovnih organizacij njihovo najracional- 
nejšo uporabo. To pa terja od našegai gospodarstva tudi mnogo močnejšo usmer- 
jenost na zunanji trg, da bi si pridobili potrebna sredstva za uvoz in da bi v 
prihodnje z mnogo večjim vključevanjem v mednarodno delitev dela postali 
konkurenčni na zunanjem tržišču. Če pa hočemo doseči večje vključevanje v 
mednarodno delitev dela, pa moramo, poleg izdatnejše preusmeritve delovnih 
organizacij na zunanja tržišča, tudi čim hitreje pristopiti k potrebnim valutnim 
spremembam, vzporedno z njimi pa uveljaviti tiste ukrepe na področju zunanje- 
trgovinskega in deviznega sistema, ki bodo materialno stimulirali delovne 
organizacije za nastop na zunanjih trgih. 

Kvalitetni premiki na področju gospodarstva bodo omogočili tudi delovnim 
organizacijam s področja družbenih služb ugodnejše pogoje za nadaljnji in 
skladnejši razvoj. Pri tem bo treba hitreje odpravljati zaostajanje družbenih 
služb za gospodarstvom in omogočiti čim hitrejši razvoj službam, ki neposredno 
vplivajo na življenjsko raven delovnih ljudi. Tudi znatna sredstva, ki jih bo 
v letu 1965 republika usmerila na področje družbenih služb, bodo prispevala 
k hitrejšemu razvoju teh služb. 

Odbor za družbeni plan in finance Republiškega zbora in odbor za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora predlagata Re- 
publiškemu in Gospodarskemu zboru, da predlog družbenega plana SR Slove- 
nije za leto 1965 s predlaganimi spremembami in dopolnitvami, ki so že vne- 
sene v prečiščenem besedilu, sprejmeta. 

Za svojega poročevalca je odbor za družbeni plan in finance Republiškega 
zbora določil predsednika odbora Mirana Košmelja, odbor za proučevanje za- 
konskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora pa predsednika odbora Mi- 
lana Špolarja. 

Št.: 30-19/65 
Ljubljana, 12. 2. 1965 Predsednik 

Predsednik 
odbora za družbeni plan in finance 

Republiškega zbora: 

Miran Košmelj 1. r. 

odbora za proučevanje 
zakonskih in drugih 

predlogov Gospodarskega 
zbora: 

Milan Spolar 1. r. 
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AMANDMAJI 

k predlogu družbenega plana SR Slovenije za leto 1965 

Dopolnitve in spremembe k predlogu družbenega plana SR Slovenije za 
leto 1965, ki sta jih sprejela odbor za družbeni plan in finance Republiškega 
zbora in odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega 
zbora na skupni seji dne 17. februarja 1965. 

K 28. t o č k i : V zadnjem odstavku se v predzadnji vrsti za besedama 
»Takšno usmeritev« doda naslednje besedilo: »in gradnjo stanovanj za tržišče, 
ki v največji meri omogoča industrializacijo stanovanjske graditve«. 

K 45. t o č k i : V petem odstavku se v četrti vrsti za prvim stavkom, ki 
se konča za besedama »gmotno osnovo« doda nov stavek, ki se glasi. »Se posebej 
je treba podpreti tisto dejavnost kulturnih ustanov, ki ima za razvoj slovenske 
kulture poseben pomen.« 

V petem odstavku se v peti vrsti nadomesti besedo »dejavnosti« z besedo 
»delovnih«. 

K 49. t o č k i : Besedilo drugega odstavka, ki se začne v četrti vrsti z 
besedami »Sedanje stopnje prispevkov . . .« se nadomesti z naslednjim besedi- 
lom: »Skupne stopnje prispevkov socialnega zavarovanja naj bi se v letu 1965 
ne povečale.« 

K 55. točki : V prvem odstavku se nadomesti besedilo tretjega stavka, 
ki se začne v šesti vrsti z besedami: »Zato se morajo . ..« z naslednjim besedi- 
lom: »Zato se morajo družbeno-politične skupnosti pri predpisovanju prispev- 
kov in davkov vključiti v politiko stabilizacije in ob največjem možnem var- 
čevanju s proračunskimi sredstvi zagotoviti, da prispevek iz osebnega dohodka 
iz delovnega razmerja za pokrivanje proračunskih potreb zveze, republike in 
občin skupno ne bi prekoračil stopnje 17,5 °/o, ki je meja, preko katere bi na- 
daljnja obremenitev osebnih dohodkov s tem prispevkom ovirala razvoj go- 
spodarstva in onemogočila predvideno rast življenjskega standarda in hitrejši 
razvoj družbenih služb.« 

V tretjem odstavku se v četrti vrsti črta besedo »praviloma«. 
St.: 30-19/65 
Ljubljana, 17. 2. 1965 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu družbenega plana SR Slovenije za leto 1965 

Odbor Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov je na sestanku dne 14. januarja in na sejah dne 28. januarja in 
10. februarja 1965 obravnaval predlog družbenega plana SR Slovenije za leto 
1965 hkrati z ustrezno dokumentacijo. 

V razpravi je odbor prvenstveno posvetil pozornost predvidenemu razvoju 
dejavnosti svojega delovnega področja, hkrati pa je razpravljal tudi o planskih 
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usmeritvah drugih dejavnosti, ki so posredno ali neposredno povezane z dejav- 
nostjo na področju prosvete, kulture in znanosti. 

Odbor se je najprej zadržal na udeležbi osebne, splošne in investicijske 
potrošnje v celotnem družbenem proizvodu in ugotovil, da je v predlogu druž- 
benega plana predvideno omejevanje investicijske potrošnje zelo skromno, saj 
je ta neznatno nižja od lanskoletne, ki je bila ocenjena v primerjavi z letom 
1963 kot pretirano visoka in ki je prav zato imela za posledico selektivnejšo 
politiko na področju investicijske porabe. Povečani družbeni proizvod v letu 
1965 in relativna stagnacija investicijske potrošnje dajeta možnosti za povečano 
osebno in splošno potrošnjo. Vendar je treba ob tem- upoštevati, da so letošnja 
investicijska sredstva po predvidevanjih večja od lanskih, s čimer je dana 
možnost, da se bo investicijska potrošnja kljub temu povečala. 

Ze nekaj let nazaj ni doseženo planirano razmerje med gospodarskimi in 
negospodarskimi naložbami. Tudi v letu 1964 planirano razmerje 65 : 35 ni bilo 
doseženo. Pomislek ob letošnji planski usmeritvi, ko naj bo to razmerje 
62,5 :37,5, je toliko bolj utemeljen, ker so možnosti najemanja posojil pri ban- 
kah za naložbe v družbene službe in v okviru teh za šolstvo, kulturo in znanost, 
minimalne. Pogoji, ki jih določajo banke (kratkoročnost in lastna udeležba), so 
za delovne organizacije s področja kulture, prosvete in znanosti večinoma ne- 
sprejemljivi, ker poslovnost bank uveljavlja načelo, da kdor ne vlaga sredstev 
v banko, od nje ne more dobiti posojil. Takšno stanje pa ne govori v prid 
realizaciji planske usmeritve, da naj se položaj delovnih organizacij s področja 
družbenih služb izenači s položajem proizvodnih delovnih organizacij. 

Ob reševanju vprašanja financiranja razširjene reprodukcije na področju 
družbenih služb bo treba presoditi smotrnost dosedanjih nalož ter njihovo 
strukturo, hkrati pa tudi analizirati razvitost in razširjenost mreže posameznih 
institucij na tem področju. Znano je, da je udeležba gradenj administrativnih 
stavb in prostorov v strukturi naložb na področju družbenih služb prevelika; 
naložbe bi morale biti bolj neposredno usmerjene v šolstvo, kulturo in druga 
področja družbenih služb. 

V poglavju predloga družbenega plana, ki govori o šolstvu, se je odbor 
zavzel za to, naj se poveča skrb za razvoj tako osnovnega šolstva kot šolstva 
druge stopnje. Nezadovoljivo razmerje med kadri z visoko izobrazbo in kadri 
z izobrazbo, ki jo dajejo šole II. stopnje terja ureditev financiranje tega šolstva; 
pri tem bo treba uporabiti ista načela kot veljajo za visoko šolstvo, saj obe 
stopnji šolanja glede na razmerje do obveznega šolanja nista v različnem 
položaju. 

Posebej je bilo na odboru poudarjeno vprašanje, ali letošnje planske usme- 
ritve na področju šolstva zagotavljajo uresničenje tistih nalog, ki jih zahteva 
perspektivni razvoj šolstva, sprejet v Skupščini lansko leto. Ker v letu 1964 
plan glede tega ni v celoti dosežen, je v letu 1965 treba računati s pospešenim 
tempom razvoja šolstva. Pri tem pa seveda nastopi vprašanje, ali so predvidena 
sredstva v ta namen zadostna. 

Predlagatelj je s tem v zvezi predložil novo besedilo prvega odstavka 
42. točke, s katerim se je odbor strinjal in ki se glasi: 

»V letu 1965 je treba posvetiti skrb zlasti razvoju osnovnega šolstva, pri 
čemer je treba zmanjševati število izmen pouka in postopoma uveljavljati celo- 
dnevno bivanje učencev in varstva otrok v šoli. Postopoma je treba zagotoviti 
pogoje za brezplačno šolanje učencev v osnovni šoli. 
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Republika bo sodelovala pri izgradnji osnovnega šolstva s sredstvi, na- 
loženimi v banki, ki jih bo delila kot kredite z namenom, da pomaga predvsem 
občinam, ki dobijo dopolnilna sredstva, pri odpravljanju druge in tretje izmene 
pouka ter pri organizaciji celodnevnega bivanja učencev in varstva otrok v šoli, 
pri preselitvi šol iz dotrajanih in najetih nefunkcionalnih zgrab, pri ustrezni 
organizaciji šolske mreže v zvezi z naraščanjem števila prebivalstva v mestih 
in drugih gospodarskih središčih, pri čemer bodo morali investitorji z doku- 
mentacijo dokazati racionalnost investicije in možnost etapne gradnje šol, pra- 
viloma pa bodo morali zagotoviti tudi ustrezno višino lastnih sredstev. Pri do- 
deljevanju kreditov bo treba upoštevati zlasti gradnjo tistih osnovnih šol, ka- 
terih prednost temelji na večini navedenih kriterijev. 

Zaradi pomanjkanja strokovnih kadrov ter nezadovoljivega razmerja med 
kadri z visoko izobrazbo in izobrazbo šol II. stopnje je treba v tem letu za- 
gotoviti dograditev objektov, ki so v gradnji, zasnovati program za razvoj 
omrežja šol II. stopnje in pripraviti dokumentacijo za pospešeno gradnjo v na- 
slednjih letih. Pri programiranju razvoja šol II. stopnje bo treba zagotoviti 
ustrezno udeležbo družbeno-političnih skupnosti in gospodarskih organizacij pri 
financiranju teh investicij. Poskrbeti je treba tudi za pospešeno graditev na- 
stavitvenih zmogljivosti za učence in študente šol II. stopnje in visokošolskih 
zavodov.« 

Odbor je na predlog predlagatelja sprejel tudi spremembo besedila drugega 
odstavka 51. točke, ki se spremenjeno glasi: 

»Sklad bo sodeloval z občinami pri financiranju osnovne dejavnosti in 
investicij v šolstvu italijanske narodnosti in dvojezičnem šolstvu v skladu z 
veljavnimi predpisi. Pri posebnem šolstvu pa bo sodeloval pri financiianju 
osnovne dejavnosti in investicij tistih zavodov, ki sprejemajo učence z območja 
vse republike.« 

K besedilu prvega odstavka iste točke je odbor menil, da naj se III. stopnja 
študija razvija predvsem na tistih visokošolskih zavodih, kjer obstojajo vsi 
materialni in kadrovski pogoji in kjer to stopnjo študija zahtevajo potrebne 
prakse. Zato je odbor sprejel spremembo drugega stavka v prvem odstavku 
51. točke, ki se glasi: 

»V okviru družbenih potreb bo omogočal razvoj III. stopnje študija za iz- 
obrazbo najvišjih strokovnih kadrov na tistih visokošolskih ustanovah, kjer 
obstojajo za to vsi pogoji.« 

Četrti odstavek 42. točke predloga družbenega plana daje med vsemi kul- 
turno-prosvetnimi dejavnostmi poudarek le trem: radiu in televizij, kinema- 
tografom in knjižnicam. Zato je bilo v odboru postavljeno vprašanje, kakšni 
kriteriji so vodili sestavljalce besedila predloga družbenega plana, da so dali 
prioriteto le tem trem kulturno-prosvetnim dejavnostim, in pri tem niso upo- 
števali potrebe po kulturni in estetski vzgoji, razvoju slovenskega filma in 
drugo. Glede na to se je odbor strinjal, da se besedilo tega odstavka dopolni 
na predlog predlagatelja z naslednjim: 

»Družbeno-politične skupnosti naj v skladu z zviševanjem življenjske ravni 
in višjih kulturnih potreb občanov razvijajo kulturno-prosvetne dejavnosti in 
z ustrezno delitvijo sredstev zagotove njihovo gmotno osnovo. Smotrno med- 
občinsko sodelovanje in združevanje sredstev ter strokovna in delovna povezava 
istovrstnih delovnih organizacij lahko pomembno pospešijo rast kulturnih de- 
javnosti. 



428 Priloge 

Kulturna vzgoja občinstva ostaja slej ko prej ena prvih skrbi vseh zavodov 
s področja kulture.« 

V zvezi s sprejetimi spremembami in dopolnitvami v besedilu 42. točke bi 
bilo po mnenju odbora potrebno to besedilo razdeliti vsaj na dvoje točk, od 
katerih bi ena obravnavala šolstvo, kulturo in telesno kulturo, drugo pa zdrav- 
stvo in socialno varstvo. 

Na svoji zadnji seji dne 10. februarja 1965 je bil odbor obveščen, da sta 
pristojna odbora Republiškega in Gospodarskega zbora na skupni seji sprejela 
njegove spreminjevalne in dopolnilne predloge ter jih vnesla v prečiščeno be- 
sedilo predloga družbenega plana. Spremenjeno je bilo le besedilo dopolnilnega 
predloga o sredstvih za razvoj osnovnega šolstva; odbor se je s spremenjeno 
formulacijo strinjal, predstavnik Izvršnega sveta pa si je pridržal izjavo. 

Za svojega poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Ivana Ber- 
tonclja. 
Št.: 30-19/65 Predsednik: 
Ljubljana, 15. 2. 1965 Boris Mikoš 1. r. 

PREDLOG SKLEPA 
o mnenju Prosvetno-kulturnega zbora k predlogu družbenega plana 

SR Slovenije za leto 1965 

Na podlagi 160. člena in v zvezi s 149. členom ustave SR Slovenije je 
Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije na seji dne 16. februarja 1965 
obravnaval predlog družbenega plana SR Slovenije za leto 1965 in sprejel 

sklep 
o mnenju Prosvetno-kulturnega zbora k predlogu družbenega plana 

SR Slovenije za leto 1965 

Prosvetno-kulturni zbor se je ob obravnavanju predloga družbenega plana 
SR Slovenije za leto 1965 zadržal predvsem na poglavju o družbenih službah, 
hkrati pa je razpravljal tudi o usmeritvah drugih dejavnosti, ki so posredno ali 
neposredno povezane s prosveto, kulturo in znanostjo. Pri tem je ugotovil, da 
predlog družbenega plana glede na lansko leto ne poveča dovolj pozornosti 
prosveti, kulturi in znanosti in da se letos določene naloge bistveno ne raz- 
likujejo od lanskoletnih. 

Predlog družbenega plana pravilno poudarja, da razvoj družbenih služb, 
zlasti na nekaterih področjih, občutno zaostajal za splošnim družbenim raz- 
vojem in za naraščajočimi potrebami. Tem področjem, zlasti šolstvu I. in II. stop- 
nje ter nekaterim zvrstem kulturno-prosvetnih dejavnosti bo zato treba zago- 
toviti več sredstev za osnovno dejavnost in reprodukcijo, da bodo zamujeno 
lahko nadomestile. Le tako bo mogoče hitreje in uspešneje uskladiti razvoj 
gospodarstva in družbenih služb ter s tem v zvezi izenačiti položaj delovnih 
organizacij s področja gospodarstva z delovnimi organizacijami s področja pro- 
svete, kulture in znanosti. 

Poleg povečanja sredstev za potrebe prosvete, kulture in znanosti bo treba 
uvesti tudi drugačen način dodeljevanja sredstev. Dosledno bo treba uveljaviti 
pogodbene odnose. Samoupravljanje v delovnih organizacijah bo tako dobilo 
svojo materialno podlago in spodbudo za hitrejši in vsebinsko bogatejši razvoj. 
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Težnja, da bi v letu 1965 posvetili zlasti skrbi razvoju osnovnega šolstva, 
je po mnenju zbora pravilna. Naloga, da je treba zmanjševati število izmen 
pouka, je zlasti aktualna, saj se je v letu 1964 število oddelkov v tretji izmeni 
povečalo od 114 na 134. Takšno zahtevo opravičuje tudi ugotovitev, da je od 
vpisane generacije končalo v minulem šolskem letu osmi razred le 53 1 o 
učencev. 

Zbor nadalje sodi, da je planska usmeritev glede razvoja šol II. stopnje 
docela utemeljena, saj se je v šolskem letu 1964/65 zaradi premajhnih zmoglji- 
vosti teh šol vpisalo v prvi razred šol I. stopnje le 5310/o učencev iz generacije 
leta 1950. Pomanjkanje prostorov pa se kaže tudi v poslabšanju kvalitete pouka 
in v slabih učnih rezultatih (odstotek uspešno opravljenih zaključnih izpitov 
se giblje od 73,4 °/o do 52 °/o). Zato bo treba ob ustrezni udeležbi družbeno-po- 
litičnih skupnosti in gospodarskih organizacij poskrbeti za povečanje zmoglji- 
vosti šol II. stopnje ter pri tem tudi domov za učence teh šol, zlasti ker so bile 
naložbe v to šolstvo v letu 1964 realizirane samo 73 odstotno v primerjavi z 
letom 1963. 

Dosedanja rast naložb v šolstvo zahteva več naporov za uresničenje nalog, 
ki jih je Skupščina že sprejela. Poskusi, da se k financiranju naložb pritegnejo 
tudi sredstva bank in gospodarskih organizacij, niso bili doslej dovolj uspešni. 
Zato bo treba dosledneje vztrajati na sodelovanju interesentov oziroma na iz- 
polnitvi prevzetih obveznosti. To tudi velja za področje visokega šolstva, kjer 
hitremu ustanavljanju novih visokošolskih zavodov in številčnemu porastu štu- 
dentov ni enako hitro sledila rast materialne baze. 

O kulturnih dejavnostih je zbor menil, da se niso razvijale v skladu z go- 
spodarsko in družbeno rastjo. Treba je temeljiteje proučiti vzroke za njihovo 
zaostajanje v razvoju in zagotoviti več sredstev za dejavnost posameznih de- 
lovnih in družbenih organizacij s tega področja. 

Zbor soglaša, da imata vzgojno izobraževalna in raziskovalna dejavnost 
enak pomen kot vlaganja v sodobna proizvajalna sredstva. Ob tem bo nujna 
večja udeležba delovnih organizacij pri financiranju raziskovalne dejavnosti, 
pri čemer je treba opozoriti na poseben položaj temeljnih in družbenih raz- 
iskovalnih dejavnosti, ki bi jih morali v večji meri financirati iz republiških 
sredstev. 

Na podlagi razprave v zboru predlagamo k predlogu prečiščenega besedila 
družbenega plana naslednje: 

1. Na strani 19 se za prvim stavkom drugega odstavka vstavi naslednji 
stavek: 

»Se posebej je treba podpreti tisto dejavnost kulturnih ustanov, ki ima za 
razvoj slovenske kulture poseben pomen.« 

2. Na stfani 19 se v peti vrsti drugega odstavka beseda »dejavnosti« po- 
pravi v »delovnih«. 

3. Besedilo 45. točke naj se razdeli na dve točki, od katerih naj ena obrav- 
nava šolstvo, kulturo in telesno kulturo, druga pa zdravstvo in socialno varstvo. 

4. Na strani 24 se v drugem odstavku v zadnji vrsti namesto besede »daljši« 
vstavi besedo »krajši«. 

Na koncu zbor priporoča, da se ob končni redakciji besedilo družbenega 
plana ponovno jezikovno in stilistično obdela. 
Št.: 30-19/65 
Ljubljana, 16. 2. 1965 Predsednik: 

Ivo Tavčar 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 
k predlogu družbenega plana SR Slovenije za leto 1965 

Odbor Socialno-zdravstvenega zbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov je na seji dne 29. januarja 1965 razpravljal o predlogu družbenega 
plana SR Slovenije za leto 1965 skupaj z ustrezno dokumentacijo. 

Odbor se je v razpravi omejil na področje družbenih služb, predvsem zdrav- 
stva in socialnega varstva. Ugotovljeno je bilo, da so družbene službe v predlogu 
družbenega plana dokaj skromno obdelane, čeprav predlog plana ugotavlja, 
da je razvoj teh služb občutno zaostajal in da bo treba zato posvetiti razvoju 
tega področja večjo pozornost kot doslej. V bistvu pa predlog plana ne nakazuje 
vidnejšega napredka v odnosu na lanskoletni družbeni plan in to predvsem na 
področju socialnega varstva. 

V razpravi o politiki na področju zdravstva je odbor posvetil posebno po- 
zornost uvajanju novega sistema oblikovanja dohodka v zdravstvu. Pri tem je 
bil mnenja, da je treba v letu 1965 pospešeno nadaljevati s pripravami za uvedbo 
novega sistema financiranja v vseh zdravstvenih zavodih, ne pa samo v bol- 
nišnicah. Ugotovljeno je bilo, da so glede teh priprav sicer najdalj prišle bol- 
nišnice, da pa kljub temu ni realna ocena v predlogu družbenega plana, da bo 
letos v vseh bolnišnicah že uveden sistem plačevanja po storitvah. 

Ceno storitev je treba določiti tako, da bo vključevala tudi sredstva za 
razširjeno reprodukcijo. Pod pojmom razširjene reprodukcije je treba pojmovati 
ne samo sredstva za funkcionalno izboljšanje kapacitet zdravstvenih zavodov, 
temveč tudi sredstva za dvig standarda zdravstvenih delavcev, za povečanje 
števila kadrov ter za njihovo šolanje in strokovno izpopoljevanje. Zato se je 
odbor zavzel za spremembo sedanjega besedila predloga družbenega plana, pe- 
tega odstavka na strani 16 in predlagal naslednje besedilo: 

»V letu 1965 je treba pospešeno uvajati nov sistem oblikovanja dohodka v 
zdravstvenih zavodih. Treba je določiti tako strukturo cen zdravstvenih storitev, 
ki naj vsebuje tudi sredstva za razširjeno reprodukcijo.« 

Glede na stališče, da morajo postati zdravstveni zavodi osnovni nosilci 
razširjene reprodukcije v zdravstvu, je treba v družbenem planu jasno določiti 
politiko republike glede zbiranja sredstev za potrebe zdravstvene službe in 
dolgoročnega zavarovanja. Ker besedilo 46. točke na strani 17 predloga druž- 
benega plana te politike ne določa, je odbor predlagal naslednje besedilo te 
točke: 

»Socialno zavarovanje mora pri predpisovanju prispevkov za dolgoročna 
zavarovanja zagotoviti izvajanje zakona o pokojninskem zavarovanju tako, da 
bo usklajeno naraščanje standarda upokojencev s standardom aktivnih zava- 
rovancev. 

Predpisovanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje mora biti takšno, da 
bo zagotovilo v zdravstvu tudi razširjeno reprodukcijo v skladu z novimi 
predpisi. 
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Skupne stopnje prispevkov socialnega zavarovanja naj bi se v letu 1965 
ne povečale. Po izvršenih analizah naj se izvršijo potrebne spremembe v struk- 
turi stopenj.« 

V razpravi o politiki na področju socialnega varstva je odbor predvsem 
razpravljal o centrih za socialno delo, o centrih na profesionalno rehabilitacijo 
in o zavodih za starejše ljudi. Pri tem je poudaril, da je treba ustanoviti nove 
centre za socialno delo, razvijati obstoječe štiri bazenske centre za profesionalno 
rehabilitacijo in posvečati večjo pozornost domskemu varstvu starejših oseb. 
Glede Ha to je odbor predlagal spremembo besedila predloga družbenega plana 
v prvem stavku prvega odstavka na strani 16 in sicer tako, da se besedilo tega 
stavka nadomesti z naslednjim besedilom: 

»V socialnem varstvu bo treba ustanoviti nove centre za socialno delo in 
razvijati obstoječe centre za profesionalno rehabilitacijo. Treba je ustanavljati 
in dalje razvijati zavode za starejše ljudi.« 

K drugemu stavku prvega odstavka na strani 17 predloga družbenega plana 
je odbor predlagal, da se beseda »izpopolniti« nadomesti z besedo »izpopolnje- 
vati«. To stališče je odbor sprejel zato, ker je menil, da je usklajevanje osebnih 
dohodkov v družbenih službah z osebnimi dohodki v gospodarstvu trajnejša 
naloga, ki je ne bo mogoče realizirati že v letošnjem letu. 

Odbor se je še posebej zadržal pri problematiki borcev NOB. Glede na to, 
ker obstojajo še mnogi nerešeni problemi, se je odbor odločno zavzel za njihovo 
hitrejše in učinkovitejše reševanje. Treba je predvsem zboljšati materialni po- 
ložaj borcev NOB, ki niso v delovnem razmerju in družin padlih borcev. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Janeza Varla. 

St.: 30-19/65 
Ljubljana, 6. 2. 1965 Podpredsednica: 

Minka Kovač 1. r. 

PREDLOG SKLEPA 

o mnenju Socialno-zdravstvenega zbora k predlogu družbenega plana 
SR Slovenije za leto 1965 

Na podlagi 160. člena v zvezi s 150. členom Ustave SR Slovenije je Socialno- 
zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije na ,seji dne 12. februarja 1965 obrav- 
naval predlog družbenega plana SR Slovenije za leto 1965 in sprejel 

sklep 

o mnenju Socialno-zdravstvenega zbora k predlogu družbenega plana 
SR Slovenije za leto 1965 

Socialno-zdravstveni zbor ugotavlja, da predlog družbenega plana sicer po- 
sveča precejšnjo pozornost družbenim službam, kljub temu pa ne nakazuje 
vidnejšega napredka v odnosu na lanskoletni družbeni plan, zlasti na področju 
socialnega varstva. 

Predlog družbenega plana pravilno poudarja, da je treba poskrbeti, da si 
delovne organizacije v družbenih službah lahko pridobijo večja sredstva za 
osnovno dejavnost, kakor tudi za modernizacijo opreme ali za investicijsko 
graditev, ker se bo tako samoupravljanje v družbenih službah lahko razvijalo 
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hitreje kot doslej. Poleg družbenega plana pa hkrati ne nakazuje konkretnih 
rešitev za realizacijo tega načela. Ena takih rešitev so vsekakor ugodnejši kre- 
ditni pogoji za delovne organizacije v družbenih službah. V družbenem planu 
so take rešitve sicer že nakazane, vendar le za področje gostinstva, turizma in 
kmetijstva. 

Zbor meni, naj se v predlogu družbenega plana na 18. strani v drugem 
odstavku za zadnjim stavkom doda besedilo: 

»Da bi delovne organizacije v družbenih službah lahko skrbele za razširjeno 
reprodukcijo, jim je treba zagotoviti ugodnejše kreditne pogoje.« . 

Zbor meni, da je pravilna težnja, izražena v družbenem planu, da zdrav- 
stveni zavodi preidejo na nov sistem oblikovanja dohodka. Še naprej naj se 
proučujejo najboljše oblike za financiranje zdravstvenih zavodov v smeri in- 
tenzivnega prehajanja na sistem plačevanja po storitvah. 

Predlog družbenega plana pravilno poudarja, da morajo zdravstveni zavodi 
postati nosilci razširjene reprodukcije v zdravstvu, ne nakazuje pa rešitev za 
realizacijo tega načela. Zbor je mnenja, da je treba že v letu 1965 ustvariti 
pogoje za tako strukturo cen zdravstvenih storitev, ki naj vsebuje tudi sredstva 
za razširjeno reprodukcijo v zdravstvu. Glede na tako stališče zbor meni, naj 
se besedilo 2. stavka v 7. odstavku predloga družbenega plana na 19. strani 
spremeni tako, da se glasi: 

»Treba je določiti tako strukturo cen zdravstvenih storitev, ki naj vsebuje 
tudi sredstva za razširjeno reprodukcijo.« 

Z realizacijo principa, da morajo zdravstveni zavodi postati osnovni in 
neposredni nosilci razširjene reprodukcije bo omogočeno, da se bodo ti zavodi 
ekonomsko osamosvojili in da se bo samoupravljanje v zdravstvu še močneje 
razmahnilo. Zdravstvenim zavodom bi bilo tako omogočeno funkcionalno iz- 
boljšanje njihovih kapacitet, razvijanje raziskovalnega dela, izboljšanje stan- 
darda zdravstvenih delavcev ter, da bi lahko bolje poskrbeli za večji dotok, 
šolanje in strokovno izpopolnjevanje zdravstvenih kadrov. Zato je treba v ceno 
storitev zdravstvenih zavodov priznavati tudi sredstva za razširjeno reproduk- 
cijo. Glede na to, da sredstva skladov zdravstvenega zavarovanja ob sedanji 
stopnji ne zadoščajo za financiranje razširjene reprodukcije v zdravstvu, je 
treba stopnjo prispevka za zdravstveno zavarovanje določiti tako, da bo v 
zdravstvu zagotovljena tudi razširjena reprodukcija. 

Ker predlog družbenega plana ne določa politike republike glede zbiranja 
sredstev za potrebe zdravstvene službe in dolgoročnega zavarovanja, meni zbor, 
da naj se besedilo 49. točke na 20. strani predloga družbenega plana nadomesti 
z naslednjim besedilom: 

»Socialno zavarovanje mora pri predpisovanju prispevkov za dolgoročna 
zavarovanja zagotoviti izvajanje zakona o pokojninskem zavarovanju tako, da 
bo usklajeno naraščanje standarda upokojencev s standardom aktivnih zava- 
rovancev. 

Predpisovanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje mora biti takšno, da 
bo zagotovilo v zdravstvu tudi razširjeno reprodukcijo v skladu z novimi 
predpisi. 

Skupne stopnje prispevkov socialnega zavarovanja naj bi se v letu 1965 
ne povečale. Po izvršenih analizah naj se izvršijo potrebne spremembe v struk- 
turi stopenj.« 

Zbor podpira zahtevo po nadaljnjem ustanavljanju centrov za socialno delo. 
Ustanovitev novih centrov za socialno delo je utemeljena glede na to, da po- 
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trebe na terenu narekujejo čimprejšnjo ustanovitev posebnih strokovnih orga- 
nov za socialno varstvo. Težiti je treba za tem, da ima vsaka občina svoj center 
za socialno delo, ker le-ta predstavlja edino strokovno službo na področju so- 
cialnega varstva v občini. 

Zbor se tudi strinja s stališčem, izraženem v družbenem planu, da je treba 
razvijati obstoječe centre za profesionalno rehabilitacijo ter glede na izredno 
kritično stanje na področju varstva starejših oseb, ustanavljati in dalje razvijati 
zavode za starejše ljudi. 

Zbor pozitivno ocenjuje težnjo, izraženo v predlogu družbenega plana, naj 
bodo družbene službe glede delitve dohodka in osebnih dohodkov v enako- 
pravnem položaju z delovnimi organizacijami v proizvodnji ter da je treba s 
primernim deležem v narodnem dohodku okrepiti njihovo samostojnost in de- 
lovno učinkovitost. 

Zbor se v celoti strinja s predvideno politiko reševanja problematike bor- 
cev NOB. 

St.: 30-19/65 
Ljubljana, 12. 2. 1965 Predsednica: 

Dr. Ruža Segedin 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 
k predlogu družbenega plana SR Slovenije za leto 1965 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala pred- 
log družbenega plana SR Slovenije za leto 1965 na svojih sejah dne 5. 2. in 
9. 2. 1965. 

Komisija je predlog družbenega plana obravnavala le glede njegove sklad- 
nosti z ustavnim sistemom ter redakcije. V tem smislu je Komisija k besedilu 
predloga družbenega plana z dne 15. 1. 1965, ki ga je podal Izvršni svet, pred- 
lagala več vsebinskih in redakcijskih sprememb, ki so bile v celoti upoštevane 
v novi redakciji predloga. Prav tako so bile upoštevane pripombe Komisije k 
posameznim spreminjevalnim ter dopolnilnim predlogom Odbora za družbeni 
plan in finance Republiškega zbora ter Odbora za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov Gospodarskega zbora k predlogu družbenega plana- od 
15. 1. 1965. 

Glede na vse navedeno Zakonodajno-pravna komisija meni, da je predlog 
družbenega plana SR Slovenije za leto 1965 v redakciji z dne 9. 2. 1965 (pre- 
čiščeno besedilo) v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga 
pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

St.: 30-19/65 
Ljubljana, 10. 2. 1965 Predsednik: 

Dr. Josip Globevnik 1. r. 

28 
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PREDLOG ZAKONA 
o posojilu republike za zagotovitev sredstev za ureditev obveznosti, nastalih 

z odpravo prispevka v družbene investicijske sklade 

1. člen 
Da se zagotovijo sredstva za potrebe iz 1. in 3. člena zakona o oblikovanju 

in uporabi sredstev za investicije v gospodarstvu, se razpisuje posojilo SR Slo- 
venije po določbah tega zakona. 

2. člen 

Posojilo obvezno vpisujejo gospodarske in druge organizacije, ki so bile 
dolžne plačevati prispevek v družbene investicijske sklade po zakonu o pri- 
spevku v družbene investicijske sklade (Uradni list FLRJ, št. 8/61 in 52/61), v 
višini 15 % sredstev, ki jih iz svojega čistega dohodka po .zaključnem računu 
za leto 1964 vložijo v poslovni sklad, v sklad skupne porabe in v neobvezni del 
rezervnega sklada. 

3. člen 
Sredstva posojila se prenesejo na Splošno gospodarsko banko SRS, na ka- 

tero prehajajo tudi vse posojilne obveznosti. 
Emisijsko in anuitetno službo posojila opravlja Splošna gospodarska banka 

SRS. 
4. člen 

Vpisniki posojila vplačajo posojilo na poseben račun Splošne gospodarske 
banke takrat, ko predložijo zaključni račun za leto 1964 Službi družbenega 
knjigovodstva. 

5. člen 
Za znesek vpisanega posojila se izdajajo obveznice. 
Obliko in besedilo obveznic predpiše republiški sekretar za finance na 

podlagi Splošne gospodarske banke SRS. 

6. člen 

Posojilo se obrestuje po 3-odstotni obrestni meri na leto. 
Obresti se plačujejo za nazaj in tečejo od 1. marca 1966. 

7. člen 

Posojilo bo odplačano v 10 letih, računano od 1. marca 1966. 
Anuiteta zapade 1. marca 1968. Zneski, prejeti iz anuitet, se vlagajo v 

sklade, iz katerih je bilo vplačano posojilo. 
Pravica zahtevati izplačilo anuitete zastara v petih letih od njene za- 

padlosti. 
8. člen 

Za posojilo je porok republika. 

9. člen 
Tehnična navodila o vplačevanju in odplačevanju posojila bo dajala Splošna 

gospodarska banka SRS v sporazumu s Službo družbenega knjigovodstva. 

10. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Z zveznim zakonom o prenehanju veljavnosti zakona o prispevkih v druž- 
bene investicijske sklade in o zagotovitvi sredstev za ureditev obveznosti na- 
stalih z odpravo tega prispevka (Uradni list SFRJ, št. 31/64) so republike 
pooblaščene, da razpišejo v letu 1965 obvezno posojilo iz sredstev čistega do- 
hodka delovnih organizacij, ki jih po zaključnih računih za leto 1964 vnesejo v 
svoj poslovni sklad, sklad skupne porabe in v neobvezni del rezervnega sklada. 
Na tej podlagi je predviden v predlogu zakona o oblikovanju in uporabi sred- 
stev za investicije v gospodarstvu razpis republiškega obveznega posojila. Na- 
vedeni predlog obsega tudi razdelitev sredstev, zbranih s posojilom, medtem ko 
se s tem predlogom zakona urejajo samo pogoji posojila. 

Rok vračanja posojila je predlagan na 10 let, kar je v okviru zveznega po- 
oblastila. Za začetek vračanja posojila je predvideno leto 1968, ker bi se iz tega 
posojila odobravali po predlogu krediti predvsem za razvoj tistih dejavnosti, ki 
ustvarjajo minimalna lastna sredstva oziroma za katere bodo morali odplačevati 
kredit proračuni družbeno-političnih skupnosti. Kolikor bi se posojilo začelo od- 
plačevati že v letu 1966, bi nastopila obveza vračanja kreditov s strani investi- 
torjev oziroma proračunov že pred dokončanjem izgradnje posameznih objek- 
tov. Prvi marec je določen za zapadlost anuitet zato, ker delovne organizacije 
sprejemajo zaključne račune šele v mesecu januarju in februarju, tako da raz- 
polagajo s sredstvi čistega dohodka iz preteklega leta šele v mesecu marcu. 

Glede na namen uporabe sredstev 15-odstotnega obveznega posojila je pred- 
lagana v okviru zveznega pooblastila minimalna obrestna mera, t. j. 3 %>. Pri 
tem je treba upoštevati to, da plačujejo vsa področja (kmetijstvo, promet in 
turizem), ki naj bi se kreditirala iz tega posojila, obresti na poslovni sklad po 
nižji obrestni meri in da je tudi obrestna mera za kredite iz sredstev specia- 
liziranih bank za ta področja nižja in znaša praviloma 2 ®/o. 

Vso tehniko v zvezi z izdajo obveznic in vračanja posojila naj bi po pred- 
logu opravljala Splošna gospodarska banka SRS, ki upravlja tudi s sredstvi 
odpravljenega republiškega investicijskega sklada. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za družbeni plan in finance 

GOSPODARSKI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 
k predlogu zakona o posojilu republike za zagotovitev sredstev za ureditev 

obveznosti nastalih z odpravo prispevka v družbene investicijske sklade 

Odbor za družbeni plan in finance Republiškega zbora in odbor za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora sta na skupni seji 
dne 9. 'februarja 1965 obravnavala predlog zakona o posojilu republike za zago- 
tovitev sredstev za ureditev obveznosti nastalih z odpravo prispevka v družbene 
investicijske sklade, ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

28* 
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Odbora sta že v razpravi ob predlogu družbenega plana za leto 1965 ugo- 
tovila potrebo, da SR Slovenija izkoristi možnost razpisa 15 '°/o obveznega poso- 
jila za kritje obveznosti nastalih z odpravo prispevka v družbene investicijske 
sklade. Ta-način koncentracije sredstev je potreben v sedanjem prehodnem ob- 
dobju, ko v novem sistemu financiranja razširjene reprodukcije še ni rešeno 
vprašanje, kako naj se financira razvoj tistih področij družbene dejavnosti, ki 
same ne ustvarjajo zadostnih sredstev. 

V razpravi o posameznih členih sta odbora, ob upoštevanju pripomb in 
predlogov ostalih odborov Republiškega zbora, ki so tudi obravnavali ta zakon- 
ski predlog (odbor za industrijo in promet, odbor za kmetijstvo in gozdarstvo 
ter odbor za trgovino, gostinstvo in turizem), sprejela naslednje dopolnilne in 
spreminjevalne predloge: 

K 4. členu: Sedanje besedilo se nadomesti z naslednjim besedilom: 
»Vpisniki posojila vplačajo 50 °/o razpisanega posojila na poseben račun Splošne 
gospodarske banke takrat, ko predložijo zaključni račun za leto 1964 Službi 
družbenega knjigovodstva, ostalih 50 °/o pa najkasneje do konca prvega pol- 
letja 1965.« 

Glede na to, da so ob predložitvi zaključnih računov gospodarske organi- 
zacije dolžne vplačati obveznosti, bi delitev vplačila posojila na dva enaka dela 
prispevala k zmanjšanju pomanjkanja razpoložljivih denarnih sredstev, do ka- 
terega bi prišlo pri enkratnem vplačilu. 

K 7. členu : Crta se besedilo tretjega odstavka. 
Ker je enaka določba že v zakonu o prenehanju veljavnosti zakona o pri- 

spevku v družbene investicijske sklade in o zagotovitvi sredstev za ureditev 
obveznosti, nastalih z odpravo tega prispevka (Ur. 1. SFRJ, 31/64), je ponav- 
ljanje v tem zakonu odveč. 

K 9. členu: Besedilo tega člena se črta, ker za dajanje tehničnih na- 
vodil ni potrebno pooblastilo v zakonu. 

Sedanji 10. člen postane nov 9. člen. 
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami strinjal. 
Odbora predlagata Republiškemu in Gospodarskemu zboru, da zakonski 

predlog s sprejetimi amandmaji sprejmeta. 
Za svojega poročevalca je odbor za družbeni plan in finance Republiškega 

zbora določil poslanca Franca Klobučarja, odbor za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov Gospodarskega zbora pa poslanca inž. Franca Tesovnika. 

5t.: 402-36/65 
Ljubljana, 12. 2. 1965 

Predsednik 
odbora za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 
Gospodarskega zbora: 

Milan Špolar 1. r. 

Predsednik 
odbora za družbeni plan in 
finance Republiškega zbora: 

Miran Košmelj 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o posojilu republike za zagotovitev sredstev za ureditev 
obveznosti nastalih z odpravo prispevka v družbene investicijske sklade 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
9. 2. 1965 obravnavala predlog zakona o posojilu republike za zagotovitev sred- 
stev za ureditev obveznosti, nastalih z odpravo prispevka v družbene investi- 
cijske sklade, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi k zakonskemu predlogu ni bilo pripomb. Komisija je 
ugotovila, da je predlagani zakon potreben zaradi zagotovitve sredstev za ure- 
ditev obveznosti, ki so ostale po odpravi prispevka v družbene investicijske 
sklade. Republika je za razpis obveznega posojila v ta namen pooblaščena s 3. 
členom zakona o prenehanju veljavnosti zakona o prispevku v družbene inve- 
sticijske sklade in o zagotovitvi sredstev za ureditev obveznosti, nastalih z od- 
pravo tega prispevka (Ur. 1. SFRJ št. 31/64). 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je Komisija predlagala 
naslednje spremembe in dopolnitve: 

K naslovu: V naslovu se beseda »republike« nadomesti z besedami »SR 
Slovenije«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 4. členu : Besedilo se spremeni in dopolni tako, da se glasi: »Vpisniki 

posojila vplačajo 50 °/o posojila na poseben račun Splošne gospodarske banke 
takrat, ko predložijo zaključni račun za leto 1964 službi družbenega knjigo- 
vodstva, ostanek pa najkasneje do konca prvega polletja.« 

To spremembo je predlagal predstavnik Izvršnega sveta in se je Komisija 
z njo strinjala. 

K 7. členu : Besedilo zadnjega odstavka se črta kot nepotrebno, ker je 
enaka določba uzakonjena v 11. členu zakona o prenehanju veljavnosti zakona 
o prispevku v družbene investicijske sklade in o zagotovitvi sredstev za ure- 
ditev obveznosti, nastalih z odpravo tega prispevka. 

K 8. členu: Beseda »republika« se nadomesti z besedami »Socialistična 
republika Slovenija«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 9. členu: Celotno besedilo člena se črta. 
Če se navodila o plačevanju in odplačevanju posojila nanašajo le na teh- 

nično poslovanje, tega vprašanja po mnenju Komisije ni treba posebej urejati 
z zakonom, ker bo taka navodila Splošna gospodarska banka lahko izdala v 
okviru svojega rednega poslovanja. Kolikor pa bi navodila imela značaj obvez- 
nega predpisa za izvedbo zakona, pa takega pooblastila Splošni gospodarski 
banki ni mogoče dati. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je z vsemi predlogi za spremembe in dopol- 
nitve strinjal in so tako postali sestavni del zakonskega predloga. 
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je zakonski 
predlog z navedenimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s 
pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije 
sprejmeta. 

Št.: 402-36/65 
Ljubljana, 10. 2. 1965 Predsednik: 

dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 
o oblikovanju in uporabi sredstev za investicije v gospodarstvu 

1. člen 
Obveznosti, ki bi jih morala SR Slovenija izpolniti na podlagi dohodkov, 

pričakovanih v letu 1965 od prispevka v družbeni investicijski sklad, bo krila 
iz obveznega posojila od dela sredstev čistega dohodka gospodarskih in drugih 
organizacij po določbah 6. člena zakona o prenehanju veljavnosti zakona o pri- 
spevku v družbene investicijske sklade in o zagotovitvi sredstev za ureditev 
obveznosti, nastalih z odpravo tega prispevka (Uradni list SFRJ, št. 31/64). 

Posojilo razpiše SR Slovenija s posebnim zakonom. 

2. člen 
Sredstva iz obveznega posojila bodo prenesena na Splošno gospodarsko 

banko SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: banka). 

3. člen 
Banka uporabi sredstva iz prejšnjega člena najprej za izpolnitev obveznosti 

za leto 1965 iz pogodb, s katerimi so bili odobreni krediti iz usmerjenih sredstev 
SR Slovenije ter za nove transe za nadaljevanje izgradnje objektov v skladu 
s smernicami družbenega plana SR Slovenije za leto 1965 tako, da bi bila v 
razdelitvi celotnega posojila dosežena naslednja razmerja: 

v°/o 
— na področju industrije 19 
v tem: za energetske objekte 15 

za grafično industrijo 4 
— na področju kmetijstva 23 
— na področju prometa 26 
v tem: za Cestni sklad SR Slovenije 20 

za nadaljevanje gradnje železniške proge Koper-Prešnica 6 
•— na področju turizma in gostinstva 13 
— za negospodarske investicije 19 

Rok vrnitve za kredite iz prejšnjega odstavka ne sme trajati oziroma zna- 
šati manj kot je določeno za vrnitev in za obrestovanje obveznega posojila v 
zakonu o razpisu tega posojila. 

4. člen 
Anuitete od kreditov, odobrenih iz sredstev odpravljenega družbenega in- 

vesticijskega sklada SR Slovenije, ki bodo vrnjene v letu 1965, se prenesejo v 
kreditni sklad banke. 
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Banka uporabi sredstva iz prejšnjega odstavka za kreditiranje energetskih 
objektov, do zneska 150 milijonov pa za usposabljanje hitrorastočih nasadov kot 
udeležbe k sredstvom investitorjev in predelovalne industrije. 

5. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Z zakonom o prenehanju veljavnosti zakona o prispevku v družbene inve- 
sticijske sklade in o zagotovitvi sredstev za ureditev obveznosti, nastalih z od- 
pravo tega prispevka (Uradni list SFRJ, št. 31/64), se z veljavnostjo od 1. janu- 
arja 1964 odpravlja obveza gospodarskih organizacij za plačevanje prispevka v 
družbene investicijske sklade republik in občin. Na tej podlagi bo v letu 1965 
odpadel prispevek gospodarskih organizacij republiki za investicije v gospo- 
darstvu v višini 20 °/ot od sredstev, ki jih vnesejo v svoj poslovni sklad in v sklad 
skupne porabe, ter prispevek občinam v višini 10 %. Hkrati je dano z nave- 
denim zakonom republikam pooblastilo, da lahko razpišejo v letu 1965 obvezno 
posojilo v višini največ do 15 °/o od sredstev delovnih organizacij, ki jih vnesejo 
v svoje sklade po zaključnih računih za leto 1964. S tem posojilom zagotovijo 
republike sredstva za obveznosti, ki jih je treba na podlagi dohodkov, priča- 
kovanih od prispevka v družbene investicijske sklade, izpolniti v zvezi s krediti 
iz republiških investicij skh skladov oziroma iz sredstev republike za financi- 
ranje gospodarskih investicij. Prav tako lahko odobrijo republike iz teh sredstev 
kredite občinam, če ne morejo izpolniti obveznosti iz kreditov, danih iz občin- 
skih investicijskih skladov. Rok za odplačilo 15-odstotnega obveznega posojila 
ne sme biti daljši od 10 let, obrestna mera pa ne nižja kot 3%. 

Republika je v preteklih letih usmerjala sredstva republiškega investicij- 
skega sklada predvsem na tista področja gospodarstva, ki zaradi obstoječih od- 
nosov v cenah niso imela lastnih sredstev, ki bi jim omogočala financiranje raz- 
širjene reprodukcije. To velja predvsem za področje kmetijstva, prometa ter 
gostinstva in turizma. V zadnjih letih pa so bila navedena sredstva delno upo- 
rabljena tudi za financiranje negospodarskih investicij. 

Pogoji poslovanja delovnih organizacij z navedenih področij se, razen delno 
v kmetijstvu, v letu 1964 niso izboljšali. Zato bi bila tudi v letu 1965 na teh 
področjih nujna intervencija z dodatnimi sredstvi, da bi omogočili izgradnjo 
objektov, ki so se začeli financirati iz sredstev odpravljenega republiškega inve- 
sticijskega sklada. Prav tako pa bi bilo treba zagotoviti iz teh sredstev tudi 
dodatna sredstva za investicije na področju negospodarstva. 

Glede na gornje ugotovitve je razpis republiškega posojila v višini 15 %>, 
kot je predviden v posebnem predlogu zakona, utemeljen. Osnova za vplačilo 
posojila so sredstva čistega dohodka delovnih organizacij, ki jih vnesejo v svoj 
poslovni sklad, v sklad skupne porabe in v neobvezni del rezervnega sklada po 
zaključnih računih za leto 1964. Ta sredstva bodo znašala po oceni okoli 118 
milijard dinarjev. Z razpisom predlaganega posojila bi tako zbrali okoli 17,7 
milijard dinarjev. S temi sredstvi bi republika lahko v letu 1965 intervenirala 
na navedenih področjih oziroma bi pokrila obveznosti, ki izhajajo iz že obsto- 
ječih kreditnih pogodb, katere je na podlagi predpisov o usmeritvi sredstev RIF 
v preteklih letih in v letu 1964 sklenila Splošna gospodarska banka. 
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Poleg sredstev predlaganega 15-odstotnega obveznega posojila bo razpola- 
gala republika v letu 1965 še z anuitetami odpravljenega družbenega investi- 
cijskega sklada. Te bodo znašale, po znižanju anuitet za kredite s področja 
kmetijstva in turizma za 50 °/o v skladu z zveznimi predlogi, okoli 3,7 milijarde 
dinarjev. 

Prikazana razdelitev sredstev republike za investicije v gospodarstvu po 
tem predlogu zakona je izdelana na podlagi predlogov, ki so podani v materialu 
»Predlog za razdelitev sredstev, ki jih formira in usmerja republika za leto 
1965« in pri tem so upoštevana pooblastila, ki jih ima republika za oblikovanje 
in prelivanje sredstev za investicije na svojem območju. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za družbeni plan in finance 

GOSPODARSKI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu zakona o oblikovanju in uporabi sredstev za investicije 
v gospodarstvu 

Odbor za družbeni plan in finance Republiškega zbora in odbor za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora sta na skupni seji 
dne 9. februarja 1965 razpravljala o predlogu zakona o oblikovanju in uporabi 
sredstev za investicije v gospodarstvu, ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

V načelni razpravi je bilo opozorjeno na nerešena vprašanja v zvezi z na- 
daljnjim razvojem tistih gospodarskih področij, ki zaradi nezadostne akumula- 
tivnosti ne morejo sama financirati razširjene reprodukcije. Ta vprašanja se 
bodo še posebej zaostrila v letu 1965 in v naslednjih letih, ko po sedanjih pred- 
videvanjih ne bo mogoče razpisati tako posojilo, kot ga razpisujemo v letošnjem 
letu. Zato bo v letu 1965 potrebno intenzivno delati na tem, da bi za ta področja 
dosegli takšne spremembe v pogojih gospodarjenja, ki bi omogočala tem pod- 
ročjem financiranja razširjene reprodukcije na način, kot je to urejeno za druga 
gospodarska področja. 

Odbora sta se v razpravi posebej zadržala pri predloženi razdelitvi sredstev, 
ki jo je Izvršni svet najprej predlagal v absolutnih zneskih. Razprava je poka- 
zala, da je bilo umestneje izvršiti razdelitev v odstotkih. Prednost v razdelitvi 
v odstotkih sta odbora videla v tem, ker je skupno vsoto posojila možno za- 
enkrat le oceniti in ker bo dejansko dosežen znesek posojila lahko višji ali nižji 
od predvidenega. Prednost razdelitve v odstotkih je tudi v tem, da se vsote 
sredstev za naložbe po posameznih področjih lahko gibljejo navzgor ali navzdol 
glede na realizacijo celotnega posojila. Če bi se pa že sedaj določilo absolutne 
zneske, bi bilo namreč potrebno hkrati tudi določiti prioritetni red v primeru 
presežkov oziroma zagotoviti dopolnilna sredstva v primeru manjše realizacije 

\ 
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posojila, kot se ga predvideva. Končno sta odbora smatrala, da odstotna raz- 
delitev sredstev omogoča banki tudi prožnejše odobravanje kreditov, hkrati pa 
povečuje odgovornost banke, da v okviru svoje poslovne politike zagotovi naj- 
večje možne učinke s tem zakonom usmerjenih sredstev. 

Odbora smatrata, da mora banka iz sredstev posojila najprej kriti obstoječe 
obveznosti iz usmerjenih sredstev SR Slovenije in šele nato odobravati nove 
tra.nše za leto 1965. Zaradi pregleda nad omenjenimi obveznostmi je bila odbo- 
roma predložena situacija o obstoječih obveznostih Splošne gospodarske banke 
iz sredstev bivšega RIF, ki jo v nadaljevanju poročila prikazujemo. Glede na 
omenjene obveznosti in možnost odobritve sredstev za nove tranše v letu 1965, 
sta odbora ob zaključku razprave sprejela predlagano razdelitev sredstev, ki naj 
bi po predlogu prečiščenega besedila zakona izgledala takole: 

Obstoječe transe Skupaj Delež 
obveznosti 1965 znesek ele 

v mio din % 

Industrija 491 3 000 3 491 19 
v tem: za energetske objekte — 2 300 2 300 15 

za grafično industrijo —- 700 700 4 
Kmetijstvo 3062 1 000 4 062 23 
Promet 636 4 000 4 636 26 
v tem: za Cestni sklad SR Slovenije 636 3 000 3 636 20 

za progo Koper—Prešnica — 1 000 1000 6 , 
Turizem in gostinstvo 743 1 500 2 243 13 
Negospodarske investicije 555 2 800 3 355 19 

Skupaj 5487 12 300 17 787 100 

Zgoraj predvidena sredstva predstavljajo le del celotnih sredstev, ki bodo 
vložena za razvoj posameznih področij v tem letu, zaradi česar je treba upo- 
števati, da bo učinek predlagane razdelitve sredstev odvisen med drugim tudi 
od sredstev iz drugih virov (sredstva poslovnih bank v SR Sloveniji, zvezni 
krediti, lastna udeležba delovnih organizacij in sredstva pospeševalnih skladov). 
Odbora v tej razpravi nista razpolagala s podatki, ki bi jima omogočali vpogled 
v učinke, kakršne se lahko pričakuje od celotnih sredstev, ki bodo naložena v ta 
področja. Zato smatrata, da je treba tekoče spremljati realizacijo tega zakona 
in učinke, ki bodo pri tem doseženi. 

V razpravi je bilo tudi poudarjeno, da naj se pri sestavljanju- finančnega 
načrta sklada za negospodarske investicije upošteva samo naložbe za dokon- 
čanje že začetih objektov, novih gradenj pa naj se ne bi predvidevalo. Vsako- 
letno najemanje posojil s strani tega, pa tudi drugih republiških skladov, pa 
povzroča v strukturi proračunskih izdatkov izredno naraščanje obveznosti za 
odplačevanje posojil. To opozarja na potrebo, da se ob prvi priložnosti celoviteje 
pretrese problem vsakoletnega zadolževanja republike na račun njenih bodočih 
proračunskih sredstev. Podoben ali celo zahtevnejši pa je ta problem v ostalih 
družbeno-političnih skupnostih naše republike. 

Odbora sta predlog zakona v načelu sprejela. V razpravi po členih pa sta 
odbora ob upoštevanju pripomb odborov Republiškega zbora, ki so ta zakonski 
predlog obravnavali (odbor za industrijo in promet, odbor za kmetijstvo in go- 
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zdarstvo ter odbor za trgovino, gostinstvo in turizem) in po lastni pobudi spre- 
jela nekatere amandmaje k posameznim določilom. 

Glede na to, da je predstavnik Izvršnega sveta vse predložene amandmaje 
sprejel, je bilo izdelano prečiščeno besedilo, ki je bilo poslano tudi vsem po- 
slancem obeh zborov. 

Odbor za družbeni plan in finance Republiškega zbora in odbor za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora predlagata Republi- 
škemu zboru, da predlog zakona sprejmeta. 

Odbor za družbeni plan in finance Republiškega zbora je določil za svojega 
poročevalca poslanca Franca Klobučarja, odbor za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov Gospodarskega zbora pa poslanca inž. Franca Tesovnika. 

St.: 402-35/65 
Ljubljana, 12. 2. 1965 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
9. 2. 1965 obravnavala predlog zakona o oblikovanju in uporabi sredstev za inve- 
sticije v gospodarstvu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi k zakonskemu predlogu ni bilo pripomb. 
V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je Komisija hkrati 

obravnavala amandmaje, ki sta jih k 3., 4. in 5. členu zakonskega predloga pred- 
lagala Odbor za družbeni plan in finance Republiškega zbora ter Odbor za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora. Komisija k tem 
amandmajem ni imela pripomb. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je zakonski 
predlog s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s 
pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije 
sprejmeta. 

St.: 402-35/65 
Ljubljana, 10. 2. 1965 Predsednik: 

Predsednik 
odbora za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov Gospodarskega 
zbora: 

Milan Špolar 1. r. 

Predsednik 
odbora za družbeni plan in 
finance Republiškega zbora: 

Miran Košmelj 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o oblikovanju in uporabi sredstev za investicije 
v gospodarstvu 

dr. Josip G 1 o b e v n i k 1. r. 
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PREDLOG ZAKONA 

o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks 

1. člen 

Od dohodkov, ki pripadajo SR Sloveniji po zakonu o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, se uvaja obveznost plačevanja za na- 
slednje vrste republiških dohodkov: 

1. republiški prispevek iz osebnega dohodka od delovnega razmerja; 
2. republiški prometni davek od prometa blaga na drobno; 
3. republiški davek na dediščine in darila; 
4. republiške upravne takse; 
5. republiške sodne takse. 
Dohodki iz 3., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka se odstopijo občinam. 

2. člen 

Republiški prispevek iz osebnega dohodka od delovnega razmerja se pla- 
čuje po stopnji 7,7 %>. 

3. člen 

Republiški prometni davek od prometa blaga na drobno se plačuje po stop- 
nji 2%>. 

4. člen 

Republiški davek na dediščine in darila se plačuje po naslednjih progre- 
sivnih stopnjah: 

Od vrednosti dinarjev 

nad do 

Sorodstveno 
razmerje, ki 

ustreza drugemu 
dednemu redu 
(starši, bratje, 

sestre ter 
njihovi potomci) 

Sorodstveno 
razmerje, ki 

ustreza tretjemu 
dednemu redu 

(dedi in babice) 

Vsi 
drugi 

500 000 
1 000 000 
2 000 000 
4 000 000 

500 000 
1 000 000 
2 000 000 
4 000 000 

4 °/oi 
6 Vo 
8 °/o, 

10 %> 
12 °/o. 

5 °/o 
7 »/o 

10 °/o 
13 °/o, 
16 %> 

7 °/oi 
10 "/o 
13 o/a 
17 «/o 
21 %» 

Republiškega davka na dediščine in darila ne plača dedič, ki je do zapust- 
nika v prvem dednem redu, oziroma obdarjenec, ki je do darovalca v razmerju, 
ki ustreza prvemu dednemu redu. 

5. člen 

Dohodki od republiških upravnih taks, ki pripadajo po zveznem zakonu 
republiki, se odstopajo tistim občinam, na katerih območju so bile taksne vred- 
notnice prodane oziroma plačane takse. 

Če se republiška upravna taksa plača v gotovini, jo organ, pri katerem je 
bila plačana, preodkaže občini, na katere območju je sedež organa oziroma 
organizacije. 
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6. člen 

Dohodki od republiških sodnih taks, ki pripadajo po zveznem zakonu re- 
publiki, se odstopajo tistim občinam, na katerih območju so bile sodne taksne 
vrednotnice prodane oziroma plačane sodne takse. 

Ce se sodna taksa plača v gotovini, jo sodišče, pri katerem je bila plačana, 
preodkaže občini, na katere območju je sedež sodišča. 

7. člen 
Dohodki od prispevkov iz osebnih dohodkov oziroma davkov, ki jih pla- 

čujejo zavezanci po 1. členu temeljnega zakona o začasnem načinu plačevanja 
prispevkov in davkov občanov (Uradni list SFRJ, št. 52/64), bodo najpozneje do 
31/3-1965 dokončno obračunani in razdeljeni med občine in SR Slovenijo v raz- 
merju, ki bo ustrezalo stopnjam zveznega, republiškega in občinskega prispevka 
iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, predpisanim za leto 1965. 

8. člen 

Občinski prometni davek od prometa na drobno, ki se po 159. členu temelj- 
nega zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti (Uradni list SFRJ, 
št. 31/64) začasno plačuje po dosedanjih predpisih o prometnem davku, se do- 
končno obračuna za SR Slovenijo po stopnji 2 % od davčne osnove. 

9. člen 

Z uveljavitvijo tega zakona se spremeni I. točka odloka o delitvi sredstev 
politično-teritorialnih enot za vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo javnih cest 
(Uradni list LRS, št. 5/62) tako, da se glasi: 

»Od sredstev, ki se po 1. do 8. točki 26. člena zakona o cestnih podjetjih 
ustvarjajo za financiranje vzdrževanja, rekonstrukcije in gradnje javnih cest v 
posamezni občini na območju SR Slovenije, pripada: 

— občini 50 °/o, 
— republiki 50 %. 

10. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1965, razen določb in 2., 3. in 4. člena tega zakona, 
ki se uporabljajo od 1. marca 1965. 

OBRAZLOŽITEV 

Splošno 

V zvezni ustavi (125. člen) je uveljavljen nov sistem financiranja družbeno- 
političnih skupnosti. Dosedanji sistem skupnih in posebnih virov družbeno-poli- 
tičnih skupnosti odpade zaradi novega ustavnega načela, po katerem se z zvez- 
nim zakonom določajo le viri in vrste dohodkov družbeno-političnih skupnosti, 
medtem ko odločajo prizadete družbeno-politične skupnosti o uvedbi določenih 
dohodkov in njihovi višini same. 

Konkretizacija načel zvezne ustave .O' vzpostavitvi novega sistema financi- 
ranja družbeno-političnih skupnosti je bila izvršena z zveznim zakonom o finan- 
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ciranju družbeno-političnih skupnosti, ki je določil, katera in kakšna sredstva 
lahko pripadajo federaciji, republikam in občinam za pokrivanje družbenih 
potreb in delovanje njihovih organov. Ta zakon je tudi v skladu z ustavnim 
načelom ustrezno poudaril samostojnost družbeno-političnih skupnosti pri odlo- 
čanju o tem, katere vrste dohodkov bodo uvedle za svoje območje ter po kakš- 
nih stopnjah se bodo ti dohodki pobirali. 

Navedeni zvezni predpis pa kot temeljni zakon ni rešil vseh vprašanj, tem- 
več je pooblastil republike, da z dopolnilnimi predpisi v skladu z ustavo same 
določajot predvsem pogoje za zagotovitev dopolnilnih sredstev občinam, ki z last- 
nimi dohodki ne bi mogle pokriti osnovnih nalog, poleg tega pa da uredijo tudi 
vprašanje financiranja okrajev. Zakon o financiranju družbeno-političnih skup- 
nosti v SR Sloveniji, ki ga je dne 26. 11. 1964 sprejela Skupščina SR Slovenije, 
predstavlja zato ustrezno dopolnitev zveznega predpisa. 

Glede na to je temeljni zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti 
določil naslednje vire in vrste dohodkov republik: 

1. republiške prispevke: 
a) prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, 
b) prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, 
c) prispevek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja obrtnih in 

drugih gospodarskih dejavnosti, 
č) prispevek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja intelektu- 

alnih storitev, 
d) prispevek iz osebnega dohodka od avtorskih pravic, patentov in teh- 

ničnih izboljšav; 

2. republiške davke: 
a) prometni davek od proizvodov in storitev, 
b) davek na dediščine in darila; 

3. republiške takse: 
a) upravne takse, 
b) sodne takse. 

Navedene vire in vrste dohodkov je v celoti povzel tudi zakon o financi- 
ranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji s tem, da poudarja v Svojem 
3. členu samostojnost republike v pogledu odločanja o uvedbi vrst dohodkov, ki 
ji pripadajo po zveznem zakonu, kakor tudi o določitvi njihove višine. 

Upoštevajoč navedeno bi bilo treba s posebnim republiškim zakonom dolo- 
čiti, katere vrste dohodkov, ki ji pripadajo po zveznem zakonu, naj bi uvedla 
SR Slovenija kot svoje dohodke. Hkrati naj bi se določile tudi stopnje repu- 
bliških prispevkov, davkov in taks. 

Občina je dolžna iz svojih dohodkov kriti najprej potrebe družbenih služb 
in dela svojih organov. Kolikor pa posamezni občini iz objektivnih razlogov 
njeni dohodki ne bi zadostovali za kritje njenih osnovnih nalog, je treba to kriti 
že po ustavi iz republiških sredstev. Zakon o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti v SR Sloveniji zato rešuje vprašanje pravice občin do dopolnilnih 
sredstev iz republiškega proračuna z namenom, da bi se v vseh občinah zago- 
tovilo redno opravljanje osnovnih nalog. Na podlagi teh načel se v predlogu 
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novega zakona konkretno zagotavljajo splošna dopolnilna sredstva tistim obči- 
nam, ki za to izpolnjujejo potrebne pogoje, po 42. členu zakona o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji. Na podlagi 44. člena tega zakona 
odloča o tem Skupščina SR Slovenije s posebnim zakonom ali z republiškim 
proračunom. 

Prav tako je v 37. členu istega republiškega zakona določeno, da ima vsak 
okraj za opravljanje svojih z ustavo in zakoni določenih nalog lastne dohodke, 
ki se mu zagotovijo z republiškim zakonom iz dohodkov republike. 

Navedena vprašanja naj bi rešil zakon o uvedbi republiških dohodkov, o 
določitvi dopolnilnih sredstev občinam ter o zagotovitvi finančnih sredstev 
okrajem v SR Sloveniji. Glede na to se v zakonskem predlogu uvajajo republi- 
ški prispevek iz osebnega dohodka od delovnega razmerja, republiški prometni 
davek od prometa blaga na drobno, republiški davek na dediščine in darila, 
republiške upravne takse in republiške sodne takse. Drugih vrst republiških 
prispevkov SR Slovenija ne bi uvedla. 

Zakonski predlog vsebuje dalje rešitev v pogledu stopenj uvedenih republi- 
ških dohodkov s tem, da je bilo treba pri tem upoštevati 159. člen temeljnega 
zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti, ki določa, da ostanejo v 
v veljavi dosedanji predpisi o prometnem davku vse dotlej, dokler ne bo izdan 
zvezni zakon o prometnem davku. Prav tako pomembne so tudi določbe temelj- 
nega zakona o začasnem načinu plačevanja prispevkov in davkov občanov (Ur. 
1. SFRJ, št. 52/64), s katerimi se predpisuje, da bodo zavezanci plačevali pri- 
spevke iz osebnih dohodkov oziroma davke po določbah tega zakona vse dotlej, 
dokler se ne začnejo uporabljati predpisi družbeno-političnih skupnosti o uvedbi 
prispevkov in davkov ter o njihovih stopnjah. V tem zveznem predpisu je tudi 
določeno, da bodo dokončno obračunani dohodki od prispevka iz osebnega do- 
hodka od delovnega razmerja in razdeljeni med družbeno-politične skupnosti v 
razmerju, ki bo ustrezalo stopnjam zveznega, republiškega in občinskega pri- 
spevka iz osebnega dohodka od delovnega razmerja, predpisanim za leto 1965, 
in sicer najkasneje do 31/3-1965. 

Ker z odstopom republiškega davka na dediščine in darila občinam (34. 
člen zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji) repu- 
blika v smislu 3. odstavka 10. člena temeljnega zakona o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti ni prenesla na občine tudi pravice, da bi slednje določile 
višino tega davka, se v zakonskem predlogu postavljajo tudi stopnje republi- 
škega davka na dediščine in darila. 

Zakonski predlog predvideva, da se dohodki od republiških upravnih in 
sodnih taks tako kot je to storila federacija za svoje upravne in sodne takse, v 
celoti odstopajo občinam. 

Kot že navedeno, urejuje zakonski predlog končno tudi vprašanje kon- 
kretne zagotovitve splošnih dopolnilnih sredstev občinam in dodelitve finančnih 
sredstev okrajem v SR Sloveniji. 

Oblikovanje sredstev družbeno-poliličnih skupnosti v SR Sloveniji 

V splošnem delu obrazložitve so že navedeni proračunski dohodki, ki jih 
ima pravico uvajati republika. V predlogu zakona se predvideva določitev re- 
publiških stopenj na dva proračunska dohodka, to je na prispevek iz delovnega 
razmerja in na prometni davek od prodaje na drobno. 
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Zveza ima po temeljnem zakonu o financiranju družbeno-političnih skup- 
nosti pravico uvajati naslednje vrste dohodkov: prispevek iz delovnega raz- 
merja, prispevek od kmetijstva, prispevek od obrtnih in drugih gospodarskih 
dejavnosti, prispevek od intelektualnih storitev, prispevek od avtorskih pravic 
ter prispevek iz skupnega dohodka občanov, dalje še zvezni prometni davek ter 
zvezne takse in carine. V letu 1965 je uvedla zveza le prispevek iz delovnega 
razmerja in prispevek od kmetijstva po stopnji 3 %>; njeni dohodki pa so še 
zvezni prometni davek, zvezne takse in carine, dočim drugih prispevkov in dav- 
kov ne uvaja oziroma jih odstopa občinam. 

Občine lahko predpisujejo naslednje dohodke: prispevek iz delovnega raz- 
merja, prispevek od kmetijstva, prispevek od obrtnih in drugih gospodarskih 
dejavnosti, prispevek od intelektualnih storitev, prispevek od avtorskih pravic, 
davek na premoženja, davek na kmetijske proizvajalne priprave in na samo- 
rodno trto, davek na tujo delovno silo ter občinske takse; tako bo občinam omo- 
gočeno, da izvajajo na svojem območju: samostojno davčno in prispevno politiko. 

Glavni vir proračunskih dohodkov na območju SR Slovenije je prispevek 
iz delovnega razmerja. Njegova višina je odvisna od osebnih dohodkov iz de- 
lovnega razmerja in od stopnje, ki jo predpiše zveza, republika in občine. Zveza 
in republika imata pravico predpisati maksimalno stopnjo tega prispevka, ven- 
dar se te pravice nista poslužili, pač pa se glede na splošno potrošnjo priporoča, 
naj skupna stopnja ne presega 17,5 %, kar je bilo v smislu 3. člena zakona o 
financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji usklajeno z vsemi 
republikami. Pri predpisovanju stopnje je treba namreč upoštevati splošne 
smernice ekonomske politike, ki jo postavlja družbeni plan, zaradi česar ni na 
mestu predpisovati višje stopnje, ker bi se s previsoko stopnjo delovnim orga- 
nizacijam ta vloga zmanjševala. Zaradi porasta osebnih dohodkov v letu 1965 
za ca. 28 % in zaradi predvidene skupne stopnje tega prispevka 17,5 %>, predvi- 
devamo, da bo znašal prispevek iz delovnega razmerja 103 698 milijonov. V 
predlogu zakona se predvideva še republiška stopnja 2 '%> na promet od prodaje 
na drobno. 

S sredstvi iz navedenih dveh virov bo mogoče dopolnjevati sredstva občin, 
ki svojih družbenih služb ne morejo kriti same. 

Predvidevanja višine vseh drugih proračunskih dohodkov slonijo na porastu 
narodnega dohodka, na povečanju števila obrtnikov in drugih samostojnih po- 
klicev, predvsem pa na povečanju osebnih dohodkov iz delovnega razmerja. Na 
osnovi takih kriterijev predvidevamo, da bodo znašali v letu 1965 celotni pro- 
računski dohodki družbeno-političnih skupnosti (vključno zveza) 141 217 mili- 
jonov. Pripominjamo, da je bila višina proračunskih dohodkov usklajena z 
občinami. 

* * * 

S sredstvi, ki bodo realizirana z uvedbo republiških stopenj, se krijejo iz- 
datki republiškega proračuna, okrajne potrebe in dopolnilna sredstva za občine, 
ki s svojimi lastnimi dohodki ne morejo zadovoljiti svojih družbenih služb. 

Za nakazano kritje sta potrebni republiški stopnji na prispevek od osebnih 
dohodkov iz delovnega razmerja 7,7 %> in na promet na drobno 2 %>. 

Hkrati s prehodom na nov proračunski sistem se upoštevajo tudi spremembe 
pri vlogi okrajev. S tem se izločajo okraji iz ciklusa prelivanja sredstev. S pred- 
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laganim oblikovanjem sredstev se predvideva za potrebe okrajev v republiških 
sredstvih kritje in sicer le sredstva za okrajne skupščine, njenih organov in 
zavodov, za okrajne družbene organizacije ter za že obstoječe obveze iz posojil. 

Orientacija za kritje okrajnih potreb bi bila: 
v milijonih 

Skupaj sredstva 

Vse ostale dejavnosti in zavode, ki so jih okraji doslej financirali, se pre- 
naša v pristojnost občine, deloma pa republike. Na občine se prenašajo pred- 
vsem razne kulturne in prosvetne ustanove, srednje šole, priznavalnine borcem 
in vzdrževanje cest III. reda, dočim prevzame republika v financiranje nekatere 
posebne šole, višje šole, del poslov notranjih zadev, okrožna sodišča in okrožna 
javna tožilstva, kar je v predlogih kalkulacij že upoštevano. 

V zvezi s prenosom cest III. reda na občine pojasnjujemo naslednje: 
Družbeno-političnim skupnostim oziroma njihovim cestnim skladom pri- 

padajo pristojbine za ceste (za motorna in vprežna vozila, prometni davek na 
transportne usluge privatnikov in denarne kazni za prometne prekrške). Ti pri- 
spevki se delijo na osnovi odloka Skupščine SRS tako, da prejme republika 
50 °/o, okraji 20 % in občine 30 °/o. V letu 1964 znašajo ti dohodki 1940 milijonov, 
v letu 1965 pa se predvidevajo v višini 2150 milijonov ali za 8 °/o več. 

Poleg tega prejemajo cestna podjetja kot dohodke še pristojbino za ceste, 
ki znaša 10 din po 1 litru pogonskega goriva. Ta pristojbina se deli po odloku 
Izvršnega sveta Skupščine SRS na 70% za vzdrževanje cest I. in II. reda (repu- 
bliške ceste) in 30 % za vzdrževanje cest III. reda. V letu 1964 znaša ta dohodek 
1850 milijonov, v letu 1965 pa bo znašal predvidoma 2130 milijonov ali za 
15 % več. 

Ceste I. in II. reda so prometno daleč najbolj obremenjene, saj so imele v 
letu 1963 poprečno obremenitev 3627 ton na 24. ur, medtem ko znaša največja 
prometna obremenitev cest III. reda do 1000 ton na 24 ur. Ker je poleg stanja 
cest, obremenitev cest glavni element za stroške vzdrževanja, bi morali dajati 
poprečno še enkrat več za vzdrževanje 1 km cest I. in II. reda, kakor za ceste 
III. reda. 

Delitev pristojbin za motorna vozila naj bi v bodoče znašala 50 % za repu- 
bliko, 50 % za občine, ker se prenašajo ceste III. reda v občinsko pristojnost. 

Drugačna udeležba, bi tistim občinam, ki svojih izdatkov ne morejo kriti 
same, ne omogočila priliva potrebnih sredstev, ker je prav v takih občinah šte- 
vilo motornih vozil nizko in daleč izven relacije s km prenesenih cest III. reda. 

Vsi prenosi na občine znašajo ca. 3200 milijonov, na republiko pa ca. 2800 
milijonov. 

Po upoštevanju prenesenih nalog ter upoštevanje zvezne in republiške stop- 
nje izgleda oblikovanje sredstev družbeno-političnih skupnosti v SRS naslednje: 

Osebni in materialni izdatki . . 
Funkcionalni izdatki  
Družbene organizacije . . . . 
Obveznosti iz posojil . . . . 
1 °/oi rezervni sklad  

800 
467 
958 

1454 
36 

Skupaj . 3715 
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Sprejeti 0r,pna lsfi4 Srpr1stva za Indeksi porasta 
Plam 196* s prenosi 1965 s prenosi ^ 

Občine 58 113 64 636 80 726 111 139 125 
Okraji 4 500 5 456 3 715 121 111 83 121 68 109 
Rep. pror. 29 854 32 700 37 989 109 127 116  

Skupaj 92 467 102 792 122 430 111 132 119 

Zveza 8 468 9 534 18 787 113 222 197 

Skupaj S RS 100 935 112 326 141 217 111 140 126 
\ 

Gornji prikaz izražen v strukturi kaže: 

Ocena 1964 Sredstva plani 1964 prenosi 1965 
s prenosi v 

Občine 57,6 57,5 57,2 
Okraji 6,0 34,0 4,9 34,0 2,6 29,5 
Rep. pror. 28,0 29,1 26,9 

Skupaj 91,6 91,5 86,7 

Zveza 8,4 8,5 13,3 

Skupaj S RS 100,0 100,0 100,0 

V okviru proračunskih sredstev za leto 1965 v višini 141 217 milijonov od- 
pade na SFRJ z zvezno stopnjo 3 °/o na prispevek iz osebnega dohodka od 
delovnega razmerja 17 774 milijonov ter 31(l/o od katastrskega dohodka, kar 
predstavlja 1013 milijonov ali skupaj 18 787 milijonov. To je za 97 °/o več, kakor 
v letu 1964. K temu pripominjamo, da je zveza v letu 1964 participirala z 12a/o 
na »skupnih dohodkih«, kar bi ustrezalo v letu 1965 ob uvedbi zveznih stopenj 
na osebne dohodke od delovnega razmerja in na katastrski dohodek stopnji 1,5. 
Ze navedena stopnja 3 °/o na oba omenjena dohodka povzroča, kakor rečeno, 
porast sredstev zveze za 97 n/o. — Hkrati ostaja ob določitvi zvezne stopnje na 
osebne dohodke iz delovnega razmerja možnost, da določijo občine in republike 
svoje stopnje v okviru preostalih 14,5 °/o. 

Sredstva, ki ostanejo v višini 122 430 milijonov za kritje republiškega, 
okrajnih in vseh občinskih proračunov v SR Sloveniji, so za 19 °/» višja od sred- 
stev leta 1964. 

Z nakazano orientacijo, pri kateri bi znašala republiška stopnja 7,7 % pri- 
spevka od delovnega razmerja, kar pomeni 45 626 milijonov in 2 "/o od prodaje 
na drobno v višini 4734 milijonov ter lastnimi dohodki 144 milijonov, znašajo 
skupna republiška sredstva 50 504 milijone, od česar odpade na republiški in 
okrajne proračune 41,7 milijarde, kar predstavlja 9 % več kakor v letu 1964. 
Ostanek 8,8 milijarde je predviden za redna in namenska dopolnilna sredstva za 
občine. 

Računa se, da bi se lahko na osnovi nakazanih ocen dohodkov in navedenih 
zveznih in republiških stopenj, sredstva za občine, v letu 1965 povečala v celoti 
za 25 «/o. 

Določeno število občin razumljivo, z lastnimi sredstvi ne bo moglo kriti 
stroškov svojega tekočega poslovanja. Zato so za take občine predvidena dopol- 
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nilna sredstva za redno poslovanje v višini 6,8 milijarde. Občinam, ki jim bodo 
zagotovljena dopolnilna sredstva, bi se s tem omogočilo financiranje njihovih 
družbenih služb oziroma priznanje pravic občanov ob pogoju, da stopnje pri- 
spevkov in davkov ustrezajo stopnjam prispevkov in davkov na območju občin 
s podobno gospodarsko razvitostjo, ki ne prejemajo dopolnilnih sredstev. 

Za občine, ki ne morejo kriti z lastnimi dohodki osnovnih potreb svojih 
družbenih dejavnosti, se zagotavljajo sredstva, ki so potrebna za njihovo zado- 
voljitev. Pri tem se upoštevajo dosedanji pogoji za proračunsko potrošnjo in 
tudi dosedanja notranja razdelitev proračunske potrošnje. 

Pri dopolnjevanju se upoštevajo tudi specifičnosti, ki nastopajo objektivno 
pri mnogih občinah in ki so zaradi njihove objektivnosti prav pogoj, ki one- 
mogoča povsem enotne kriterije. 

Proračunska potrošnja je po posameznih družbeno-političnih skupnostih, 
pri istih dejavnostih povsem različna tudi po višini sredstev za enak obseg 
dejavnosti. Dosedanji sistem delitve sredstev je omogočal, da se je razvijala pro- 
računska potrošnja neenakomerno. Nekaterim družbeno-političnim skupnostim, 
ki so bile same slabše razvite, pač pa v sicer razvitem okraju, je bilo omo- 
gočeno boljše dopolnjevanje in s tem širše in boljše zadovoljevanje družbenih 
služb, dočim so zopet druge, sicer enako razvite družbeno-politične skupnosti, v 
slabo razvitem okraju, le s težavo ali sploh ne, sledile usklajevanju oziroma 
kritju svojih minimalnih potreb. 

2e doseženi razvoj v družbenih službah zahteva mestoma višje stroške za 
vzdrževanje obstoječega nivoja, drugod zopet drugače (npr. kulturni razvoj in 
obstoj kulturnih institucij, različni pogoji za obvezno šolstvo: "večje ali manjše 
število učencev, prevozi učencev, ki bistveno vplivajo na stroške in s tem na 
višino potrebnih sredstev, stanje šolskih zgradb itd.). 

Izdatki za socialno in zdravstveno varstvo pretežno bolj bremene manj raz- 
vite občine, ker je prav pri njih število socialno nezavarovanih oseb večje. 

Izdatki za državno upravo so morda edini, ki bi jih bilo mogoče urediti 
enotneje, čeprav stroški na prebivalca ne morejo biti povsem zanesljiv kriterij, 
ker vpliva nanj tudi obseg ali razsežnost občine oziroma druge prilike, tako 
geografske, prometne in ostale. Ugotoviti je treba, da zahteva tudi najmanjše 
število prebivalcev v občini, vzdrževanje določenih občinskih organov oziroma, 
da je tudi v taki občini potrebno vzdrževati določeno osnovno poslovanje, ki 
relativno močno podražuje občinske stroške. 

Tudi za komunalno dejavnost (vodovod, javna razsvetljava, kanalizacija) ni 
mogoče določiti enotnih meril, kajti potreba po sredstvih za to dejavnost se 
oblikuje na osnovi ostalega razvoja v občini (kakor npr. gospodarskega razvoja, 
pomena krajev v geografsko-prometnem in turističnem oziru, v zvezi z aglome- 
racijo prebivalstva itd.). 

Na podobne primere takih ali drugačnih vplivov na proračunsko potrošnjo 
zadevamo pri vseh dejavnostih. Enotno merilo ob nasploh nizkih razpoložljivih 
proračunskih sredstvih bi pomenilo ali priznanje sredstev za vzdrževanje dejav- 
nosti nekim občinam, ki še niso dosegle določenega nivoja, ali priznanje premalo 
sredstev za vzdrževanje že obstoječega nivoja drugim občinam. 

Zaradi vsega tega je mogoče vsaj v sedanji fazi tako raznolikega razvoja 
naših občin, upoštevati vse omenjene elemente le kombinirano, upoštevati pa 
je treba objektivne specifičnosti, ki se pojavljajo pri posameznih glavnih de- 
javnostih občin. 
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Ob omenjenih zveznih in republiških stopnjah, bodo občine v globalu, brez 
dopolnilnih sredstev, razpolagale z okoli 71 900 milijoni. 

Obdelava kaže, da 37 občinam lastni dohodki ne omogočajo kritja osnovnih 
potreb njihovih družbenih služb. Nadaljnjih 10 občin bo tudi komaj zmoglo 
urediti svoje izdatke za šolstvo, za socialno in zdravstveno varstvo ter za ostalo. 

Merilo za ocenjevanje višine dopolnilnih sredstev, kakor tudi širina, ki da 
število občin, katere naj bi se dopolnjevale, je tudi v dosedanjem startu prora- 
čunske potrošnje, v njeni notranji porazdelitvi na posamezne dejavnosti ter v 
višini lastnih sredstev, ki pripadajo občini. 

Oceni za dopolnilna sredstva je osnova predvidevanje dohodkov po enotnih 
kriterijih (enaka stopnja prispevka iz delovnega razmerja, enaka obremenitev 
s prispevkom od kmetijstva, enaka stopnja za davek od prodaje na drobno itd.). 
V oceni potreb pa so kombinirano upoštevani dosedanji starti proračunske po- 
trošnje (stroški na učenca, socialne podpore na podpiranca, struktura potrošnje, 
stroški na prebivalca v celoti, kakor tudi po posameznih dejavnostih, dosedanje 
obveze iz garancij in posojil, negospodarske investicije, komunalna dejavnost 
na prebivalca). Pri občinah je omogočena zlasti boljša ureditev šolstva, social- 
nega varstva in predvsem priznavalnin borcem ter zavarovanja kmetov borcev. 

Tako postavljene ocene, možnosti in predvidevanja so se usklajevale s 
predstavniki občinskih skupščin. 

Z zakonom se predlaga ureditev dopolnjevanja sredstev občinam z odsto- 
panjem le prispevka od osebnega dohodka iz delovnega razmerja in to v od- 
stotku. Tako bi se tem občinam odstopila sredstva po skupinah z odstotki na 
prispevek iz delovnega razmerja, ki pripada republiki po njeni stopnji, kar je 
prikazano v prilogi. 

Občinama Črnomlju in Metliki se z zakonom predvideva 100 %> prepustitev 
republiškega prispevka iz delovnega razmerja. Ti dve občini pa kljub temu še 
ne moreta s tem kriti svojih osnovnih potreb. Zato se jima predvideva v repu- 
bliškem proračunu dodatno še dotacija. 

V okviru predvidenih sredstev in njihovega dopolnjevanja bo občinam v 
letu 1965 omogočeno kritje osnovnih nalog družbenih služb, dočim problem in- 
vesticij za družbene službe pri teh občinah s tem še ni rešen. Povsem je razum- 
ljivo, da trenutno vprašanje negospodarskih investicij ne more biti v celoti 
reševano iz proračunov družbeno-političnih skupnosti. Sodimo, da je to treba 
reševati v okviru vsega njihovega gospodarskega potenciala. Pri tem gre zlasti 
za sodelovanje gospodarskih organizacij, ki razpolagajo s primernimi sredstvi 
in ki so hkrati zainteresirane na razvoju šolstva, zdravstva, komunalne in dru- 
gih družbenih služb v občini. 

V okviru težav pri investicijah v družbene, službe predstavlja poseben pro- 
blem izgradnja osnovnošolskega prostora. Zato se predvideva za te namene 2 
milijardi namenskih sredstev na posebnem računu. Iz tega računa bi se dajala 
posojila občinam, ki ne bi zmogla same izvajati program gradnje osnovnih šol. 

29* 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za družbeni plan in finance 

GOSPODARSKI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

k predlogu zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks 

Odbor za družbeni plan in finance Republiškega zbora in odbor za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora sta na skupni 
seji razpravljala o predlogu zakona o uvedbi in stopnjah republiških pri- 
spevkov in taks, ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Odbora sta predlog zakona v načelu sprejela glede na to, da je bilo, v 
sodelovanju med družbeno-političnimi skupnostmi v SR Sloveniji, sprejeto sta- 
lišče, da bo republika udeležena na prispevku iz osebnega dohodka od delov- 
nega razmerja in na prometnem davku od prometa blaga na drobno in da bi 
bile glede na objektivne možnosti kritja proračunske potrošnje v občinah in 
republiki ustrezne stopnje, ki so predložene v zakonskem predlogu. Pri teh stop- 
njah prispevkov, davkov in taks bi se povečala sredstva proračunov občin v 
povprečju za 25%, republike pa za 16 °/o v primerjavi z letom 1964. 

V razpravi po posameznih členih pa sta odbora sprejela naslednji spremi- 
njevalni predlog: 

K 1. členu: Besedilo tretjega odstavka se črta in se vnese kot novi 
5. člen. Besedilo pa se dopolni tako, da se glasi: »Dohodki iz 3., 4. in 5. točke 
1. člena se v celoti odstopajo občinam.« 

Dosedanji 5. člen postane 6. člen, nadaljnji členi se prenumerirajo. 
Odbor za družbeni plan in finance Republiškega zbora in odbor za prouče- 

vanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora predlagata zboroma, 
da predlog zakona s predlagano spremembo sprejmeta. 

Za svojega poročevalca je odbor za družbeni plan in finance Republiškega 
zbora določil poslanca Ivana Lužovca, odbor za proučevanje zakonskih in dru- 
gih predlogov Gospodarskega zbora pa Milana Brica. 

St.: 422-10/65 
Ljubljana, 12. februarja 1965 

POROČILO 

Predsednik 
odbora za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 
Gospodarskega zbora: 

Milan Spolar 1. r. 

Predsednik 
odbora za družbeni plan 

in finance Republiškega zbora: 

Miran Košmelj 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
9. februarja 1965 obravnavala predlog zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
prispevkov, davkov in taks, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je Komisija ugotovila, da se s predlaganim zakonom 
realizira pravica republike, da z zakonom uvede obvezno plačevanje prispevkov 
in davkov, ki so po temeljnem zakonu o financiranju družbeno-politične skup- 
nosti (Ur. 1. SFRJ, št. 31/64) njen dohodek. Zakonski predlog pri tem, v skladu 
z novim sistemom financiranja družbeno-političnih skupnosti, izhaja iz samo- 
stojnosti republike glede odločanja o uvedbi posameznih vrst dohodkov, ki ji 
pripadajo po zveznem zakonu, kakor tudi glede določitve njihove višine. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala 
naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 1. členu : Besedilo drugega odstavka se prenese za 4. člen zakonskega 
predloga kot nov 4a člen, ki se ustrezno redakcijsko prirejen glasi: 

»Dohodki iz 3., 4. in 5. točke 1. člena se v celoti odstopijo občinam.« 
S to spremembo je postavljeno ustreznejše zaporedje besedila zakonskega 

predloga, ki v začetku uvaja posamezne vrste republiških dohodkov, za njimi 
določa njihove stopnje in šele za tem ureja odstopanje posameznih vrst dohodkov 
občinam. 

K 10. členu : V drugi vrsti se beseda »in« črta kot nepotrebna. 
Predstavnik Izvršnega sveta se je z navedenima predlogoma za spremembe 

in dopolnitve strinjal in sta tako postala sestavni del zakonskega predloga. 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je zakon- 

ski predlog s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo 
in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slo- 
venije sprejmeta. 

St.: 422-10/65 
Ljubljana, 10. februarja 1965 Predsednik: 

dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 

o oprostitvi prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja delavcev 
v organizacijah jugoslovanskih železnic 

1. člen 

Za izvedbo programa modernizacije poslovanja na magistralnih železniških 
progah v SR Sloveniji se osebni dohodki delavcev, zaposlenih v gospodarskih 
organizacijah, ki so združene v Skupnosti železniških podjetij v Ljubljani in 
delavcev, zaposlenih v Skupnosti železniških podjetij v Ljubljani oprostijo pla- 
čevanja prispevka iz osebnega dohodka od delovnega razmerja. 
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2. člen 

Oprostitev iz 1. člena tega zakona velja tudi za prispevek iz osebnega do- 
hodka iz delovnega razmerja, ki pripada občinam in federaciji. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu SRS«, uporablja 
pa se od 1. januarja 1965. 

OBRAZLOŽITEV 

Železniška transportna podjetja so zaradi izrazito neugodnega ekonom- 
skega položaja, ki je posledica administrativno določenih prevoznih tarif, vse 
od leta 1945 zaostajala v razvoju, tako da je železniški promet postal že resna 
ovira za normalni razvoj drugih gospodarskih dejavnosti. V letu 1964 so se 
problemi v železniških transportnih podjetjih še posebej zaostrili, ker ta pod- 
jetja spričo močnega naraščanja poslovnih stroškov ob tarifah, ki se že od 
leta 1961 niso spremenile, riiso dosegla dovolj sredstev niti za kritje osebnih 
dohodkov. Tako železnica ne ustvarja nobenih sredstev za sklade. Amortizacija 
pa kljub zvišanju v letu 1964 ne zadostuje niti za kritje rednih nadomestitev 
docela dotrajanih osnovnih sredstev. Tako železnica nima zadosti lastnih sredstev 
za modernizacijo in za tak razvoj svojih kapacitet, ki bi omogočale večjo gospo- 
darnost in cenejši ter varnejši prevoz. 

Tudi v letu 1965 ekonomski položaj še ne bo rešen in je predvideno, da 
bo redno poslovanje železnic za I. polletje morala omogočiti federacija z dotacijo. 

Da se stanje tehnično in ekonomsko skrajno zastarele transportne kapaci- 
tete spravi na raven, ki jo kot minimalno zahteva naše gospodarstvo in sodobna 
tehnika, se je izdelal sedemletni program (1964—1970) za razvoj in moderni- 
zacijo železnic v Sloveniji. 

Po tem programu je poudarek prvenstveno na izvedbi modernizacije osnov- 
nega prometnega križa Jesenice—Dobova in Sežana (Ljubljana)—Maribor, kjer 
se opravlja preko 80 % vsega prevoza. Za modernizacijo prometnega križa je 
potrebnih do leta 1970 okoli 73 milijard din, v tem znesku pa ni upoštevan 
remont prog na odseku Zidani most—Maribor. 

Za izvršitev prve faze tega programa, ki je vezan na prvo tranšo posojila 
Mednarodne banke v letih 1964—1968, so potrebna tale sredstva: 

1. Za elektrifikacijo proge in modernizacijo varnostnih 
naprav na odseku Jesenice—Dobova, za povečanje in 
modernizacijo ranžirne postaje Zalog in depoja za 
elektrolokomotive v Mostah 30 milijard 

2. Za dopolnilne investicije, nabavo elektrolokomotiv in 
povečanje zmogljivosti postaj Ljubljana in Jesenice, kar 
je zvezano z deli pod točko 1 25 milijard 

Skupaj: ... 55 milijard 

Ta program je mogoče realizirati samo z dolgoročnimi sredstvi. Doslej je 
zagotovljenih 8 milijard iz prve transe posojila Mednarodne banke. Lastnih 
sredstev in kreditov predvidevajo železniška podjetja v višini 29 milijard, re- 
publika je prispevala že 3 milijarde, ostane nekrito 15 milijard. 
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V okviru programa modernizacije železnic na odseku Jesenice—Dobova je 
bilo v letih 1963/1964 že vloženo za elektrifikacijo proge Ljubljana—Jesenice 
5,3 milijarde. V letu 1965 bodo morala železniška transportna podjetja zago- 
toviti v te namene sredstva v višini 10,3 milijarde, v letih 1966 do 1968 v zvezi 
s prvo tranšo mednarodnega posojila pa nadaljnjih 39,4 milijarde, in sicer po 
okoli 13 milijard letno. 

V finančni situaciji, v kakršni so železniška transportna podjetja, bi bilo 
najbolj primerno, da SR Slovenija tem podjetjem zagotovi sredstva za moder- 
nizacijo na ta način, da oprosti podjetja, združena v Skupnosti železniških 
podjetij v Ljubljani plačevanja prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja, s čimer bi se zvišala lastna sredstva teh podjetij letno za okoli 
3 milijarde din. 

Vlaganja v osnovna sredstva železniškega prometa so dolgoročne narave 
ter bi financiranje teh osnovnih sredstv v večjem obsegu s krediti iz oročenih 
bančnih sredstev spričo neurejenega ekonomskega položaja železnic pomenilo 
preveliko obremenitev železniških transportnih podjetij z anuitetami in bi tak 
način financiranja ogrozil njihovo normalno poslovanje v naslednjih letih. Zato 
je potrebno, da se železniškim transportnim podjetjem zagotovijo čim večja 
lastna sredstva za financiranje modernizacije. * 

Po 18. členu temeljnega zakona o prispevkih in davkih občanov (Uradni 
list SFRJ, št. 32/64) se smejo oprostitve in olajšave predpisati med drugim tudi, 
če je to potrebno, da se spodbudi produktivnost dela in razvoj posameznih 
gospodarskih ali drugih dejavnosti. 

Predlagana oprostitev plačevanja prispevka iz osebnega dohodka delavcev 
podjetij, združenih v Skupnosti železniških podjetij v Ljubljani in iz same 
Skupnosti železniških podjetij ima torej namen, zagotoviti večja lastna sredstva 
za financiranje modernizacije železnic v okviru programa modernizacije, ki je 
neobhodno potrebna za normalni razvoj vsega gospodarstva in ki je hkrati pogoj 
za zvišanje produktivnosti dela v železniškem prometu. 

Znesek, ki ustreza oproščenemu prispevku iz osebnega dohodka, bodo pod- 
jetja, združena v Skupnosti železniških podjetij, porabljala za investicije po 
programu modernizacije železnic in jih v ta namen združevala pri Splošni 
gospodarski banki. 

V skladu z določbami 17. člena temeljnega zakona o prispevkih in davkih 
občanov in določbami 19. člena republiškega zakona o prispevkih in davkih 
občanov bo oprostitev plačevanja prispevkov veljala tudi za del prispevkov iz 
osebnega dohodka, ki pripadajo občini in federaciji. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za družbeni plan in finance 

GOSPODARSKI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu zakona o oprostitvi prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja delavcev v organizacijah jugoslovanskih železnic 

Odbor za družbeni plan in finance Republiškega zbora in odbor za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora sta na skupni 
seji dne 9. februarja 1965 razpravljala o predlogu zakona o oprostitvi pri- 
spevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja delavcev v organizacijah 
jugoslovanskih" železnic, ki ga ^e predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Odbora sta glede na ekonomski položaj, v katerem so železniško transportna 
podjetja in glede na potrebo po rekonstrukciji in modernizaciji železniškega 
omrežja smatrala, da je predlagana oprostitev umestna. Ta oprostitev bo omo- 
gočila formiranje večjih lastnih sredstev za rekonstrukcijo in modernizacijo 
železnic. 

Odbora sta zato zakonski predlog sprejela v takem besedilu, kot ga je 
predložil Izvršni svet in predlagata Republiškemu in Gospodarskemu zboru, da 
ga sprejmeta. 

Za svojega poročevalca je odbor za družbeni plan in finance Republiškega 
zbora določil poslanca Franca Virka, odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Gospodarskega zbora pa poslanca Milana Brica. 

St.: 420-7/65 
Ljubljana, 12. februarja 1965 

Predsednik 
odbora za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 
Gospodarskega zbora: 

Milan Spolar 1. r. 

Predsednik 
odbora za družbeni plan 

in finance Republiškega zbora: 

Miran Košmelj 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o oprostitvi prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja delavcev v organizacijah jugoslovanskih železnic 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
9. 2. 1965 obravnavala predlog zakona o oprostitvi prispevka iz osebnega do- 
hodka iz delovnega razmerja delavcev v organizacijah jugoslovanskih železnic, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi k zakonskemu predlogu ni bilo pripomb. Komisija je 
mnenja, da neugoden ekonomski položaj železniških transportnih podjetij, za- 
radi katerega te gospodarske organizacije nimajo dovolj lastnih sredstev za 
nujno potrebno modernizacijo magistralnih železniških prog v SR Sloveniji, 
narekuje uporabo določb 18. člena temeljnega zakona o prispevkih in davkih 
občanov (Ur. 1. SFRJ, št. 32/64), po katćrih se smejo predpisati oprostitve in 
olajšave glede plačevanja prispevkov ozirama davkov. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga Komisija ni predlagala 
sprememb in dopolnitev. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je zakonski 
predlog v skladu z ustavo in s pravnim sistemom in predlaga, da ga pristojna 
zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta v predloženem besedilu. 

Št.: 420-7/65 
Ljubljana, 5. februarja 1965 Predsednik: 

dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 

o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) 
za leto 1965 

1. člen 

Dohodki Socialistične republike Slovenije znašajo skupaj 50 504 000 000 din. 

2. člen 

S proračunom Socialistične republike Slovenije (republiškim proračunom) 
so razporejeni republiški dohodki v znesku 50 104 000 000 din. 

Nerazporejeni del republiških dohodkov (proračunska rezerva) pa znaša 
400 000 000 din. 

3. člen 

Po 7. členu zakona o uvedbi republiških dohodkov, o določitvi dopolnilnih 
sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem v SR Sloveniji 
pripadajo določenim občinam splošna dopolnilna sredstva v višini določenih 
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odstotkov od Socialistični republiki Sloveniji pripadajočega prispevka iz oseb- 
nega dohodka iz delovnega razmerja, ustvarjenega na področju posameznih 
občin. Ta dopolnilna sredstva znašajo 14,4 % od republiki pripadajočega pri- 
spevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja. 

4. člen 

Sredstva, predvidena v razdelku 12 — Republiški sekretariat za šolstvo v 
znesku 2 000 000 000 dinarjev kot udeležba SR Slovenije pri izgradnji osnovnih 
šol se vložijo na poseben račun pri Splošni gospodarski banki SRS (drugi od- 
stavk 15. člena temeljnega zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti). 

Iz teh sredstev'daje Splošna gospodarska banka SRS kredite občinam kot 
udeležbo republike pri izgradnji osnovnih šol v skladu s smernicami družbe- 
nega plana SR Slovenije. Banka daje kredite praviloma o uvedbi republiških 
dohodkov, o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih 
sredstev okrajem v SR Sloveniji. 

Krediti po prejšnjem odstavku se dajo občinam po obrestni stopnji 2 °/o za 
dobo največ 15 let. 

5.- člen 

Od dohodkov Socialistične republike Slovenije iz 1. člena tega zakona 
pripada: 

Cestnemu skladu SRS 2,67 °/o 
Skladu Borisa Kidriča   3,27 % 
Skladu SRS za šolstvo 19,40 %> 
Prešernovemu skladu 0,05 <Vo 
Skladu SRS za pospeševanje kulturnih dejavnosti 0,60 % 
Skladu SRS za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov 0,10 % 
Skladu SRS za pospeševanje založniške in časopisne dejavnosti 0,92 fl/o 
Skladu SRS za pospeševanje kmetijstva 0,35 °/o 
Vodnemu skladu SRS 0,30 °/o 
Skladu SRS za negospodarske investicije 3,76 °/o 

6. člen 

Cestni sklad SRS lahko najame posojilo do višine 5000 milijonov din. 
Sklad SRS za negospodarske investicije lahko najame posojilo do višine 

5300 milijonov din. 
Za investicijske objekte, katerih gradnja bo trajala več let, predloži upravni 

odbor Cestnega sklada SRS oziroma upravni odbor Sklada SRS za negospo- 
darske investicije Skupščini SRS finančni program, da ga sprejme. 

Drugi skladi smejo najeti posojilo, ki se vrača v prihodnjih letih, samo po 
prejšnjem soglasju Skupščine SR Slovenije. 

7. člen 

Od dohodkov Socialistične republike Slovenije se prenese znesek 280 000 000 
din na poseben račun za izgradnjo sodnih poslopij. 

S sredstvi tega posebnega računa razpolaga Republiški sekretariat za pra- 
vosodno upravo na podlagi programa izgradnje sodnih poslopij, ki ga potrdi 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
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8. člen 

Ce se med letom ustanovi nov republiški državni organ, potrdi njegov 
predračun Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Sredstva za delo takega organa 
se zagotovijo iz nerazporejenih dohodkov (proračunske rezerve). 

9. člen 

Ce se med letom odpravi republiški državni organ, se preostala sredstva 
prenesejo na nerazporejene dohodke (proračunsko rezervo). 

10. člen 

Sredstva, ki so v posebnem delu določena za investicijsko -vzdrževanje 
zgradb in opreme republiških državnih organov (amortizacija), se uporabljajo 
po določbah navodila o vplačevanju, uporabljanju oziroma združevanju teh 
sredstev (Ur. 1. LRS, št. 9-104/61). 

11. člen 

Dohodki, s katerimi razpolagata Zavod SRS za statistiko in Hidrometeoro- 
loški zavod SRS po posebnih predpisih preko posebnih računov, se koristijo 
še nadalje za namene in na način, ki je določen s temi predpisi. 

Presežk dohodkov nad izdatki za opravljene storitve razdelita zavoda tako, 
da odpade na sklad skupne porabe največ 15 °/o. 

12. člen 

Republiški sekretariat za proračun in občo upravo je pooblaščen, da sred- 
stva, predvidena v svojem predračunu na postavki 149 ■— sredstva za sklade 
skupne porabe republiških organov — porazdeli posameznim organom na podlagi 
dejanskega števila uslužbencev teh organov, njihovih nezaposlenih zakoncev in 
nepreskrbljenih otrok kot prispevek za rekreacijo. 

13. člen 

Republiški sekretariat za proračun in občo upravo je nosilec sredstev, raz- 
porejenih v razdelku 59 posebnega dela republiškega proračuna in jih uporabi 
za dodelitev dodatnih sredstev za osebne dohodke republiškim upravnim orga- 
nom po ugotovljenih nujnih potrebah in za pokritje izplačanih novoletnih nagrad 
za leto 1964. 

14. člen 

Nosilci sredstev, razporejenih v razdelku 60 t— Sredstva za splošne repu- 
bliške potrebe — so: 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije po postavki 301; 
2. Republiški sekretariat za proračun in občo upravo po postavki 302 in 303; 
3. Republiški sekretariat za splošne gospodarske zadeve, po postavki 304 in 
4. Republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo, po postavki 305. 

15. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pooblaščen, da odloča o uporabi 
sredstev rezervnega sklada in sicer do višine 10 000 000 dinarjev v posameznem 
primeru, vendar samo za namene iz 1. in 3. točke 96. člena temeljnega zakona 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti. 
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16. člen 

Izvršni svet je pooblaščen, da v imenu Socialistične republike Slovenije daje 
garancije za posojila, ki jih najamejo delovne organizacije in republiški skladi, 
vendar z omejitvijo do 100 milijonov din v posameznem primeru in skupno do 
1 milijardo din v letu 1965. 

17. člen 

Sredstva, ki so predvidena v predračunih republiških organov za pogod- 
beno dejavnost, se smejo uporabljati le v skladu s pogodbami, ki jih ti organi 
sklenejo z izvrševalci take dejavnosti. 

18. člen 

Republiški sekretariat za proračun in občo upravo lahko za republiške 
upravne organe izda natančnejše predpise, do katere višine se potni in drugi 
stroški priznavajo med materialne stroške. 

19. člen 

Pregled dohodkov republiškega proračuna za leto 1965 in njihova razpo- 
reditev sta zajeta v bilanci republiškega proračuna za leto 1965, ki je sestavni 
del splošnega dela proračuna. 

20. člen 

Ta zakon začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu SRS«, uporablja 
pa se od 1. januarja 1965. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za proračun 

ORGANIZACIJSKO-POUTICNI ZBOR 
Začasni odbor za proračunski sistem 

POROČILO 
k predlogu zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije 

(republiškem proračunu) za leto 1965 

Predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem 
proračunu) za leto 1965 sta obravnavala na skupni seji dne 9. 2. 1965 odbor 
za proračun Republiškega zbora in začasni odbor za proračunski sistem Orga- 
nizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije. Oba odbora se s predlogom 
zakona v načelu strinjata: 

— ker so dohodki republiškega proračuna realno ocenjeni glede na zmog- 
ljivost zavezancev davkov in prispevkov in 

— ker se z razpoložljivimi sredstvi omogoča financiranje potreb, ki jih 
mora republika opravljati v okviru zakonitih predpisov oziroma svojih dolžnosti 
nasproti občinam. 

Pri tem pa odbora poudarjata, da predvidena sredstva za potrebe repu- 
blike lahko zadoščajo samo v primeru, da bodo vsi potrošniki sredstev repu- 
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bliškega proračuna z dodeljenimi sredstvi kar najskrbneje gospodarili; zato 
bo treba med proračunskim letom posebno skrb posvečati potrošnji tistih sred- 
stev, ki so na podlagi posebnih pogodb dana posameznim zavodom za oprav- 
ljanje njihovih storitev, tako da se s temi sredstvi doseže čim večji učinek. 

Na podlagi razprave o podrobnostih zakona predlagata odbora naslednje 
spremembe in dopolnitve: 

— v 3. členu v prvi vrsti naj se besedilo »Po 7. členu zakona o uvedbi repu- 
bliških dohodkov« nadomesti z besedilom: »Po 1. členu zakona o določitvi 
dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem«; 

— v 4. členu v četrti vrsti drugega odstavka naj se besedilo »... po 7. členu 
zakona o uvedbi republiških dohodkov...« nadomesti z besedilom »po 1. členu 
zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih 
sredstev okrajem . . .«; 

— v 11. členu v tretji vrsti naj se beseda »koristijo« nadomesti z besedo 
»uporabljajo«; 

— v 18. členu v prvi vrsti naj se beseda »Republiški sekretariat« nadomesti 
z besedo »republiški sekretar«; 

— v posebnem delu proračuna naj se v razdelku 8 postavka 31 06-2-2 pro- 
paganda turizma številka »37 000 000« nadomesti s številko »63 500 000«; 

— v posebnem delu proračuna naj se v razdelku 60 postavka 303 12-2 
sredstva za proslave, ki jih financira republika številka »255 000 000« nadomesti 
s številko »228 500 000«. 

Odbora predlagata povečanje sredstev za propagando turizma zaradi tega, 
ker smo za te namene v preteklosti dajali premajhna sredstva, saj je Slovenija 
v preteklem letu porabila za to dejavnost le 1,8% celotnega dohodka turističnih 
in gostinskih podjetij, medtem ko druge turistične dežele porabijo 3—6 Vo. 
Povečanje te postavke je možno zagotoviti z znižanjem sredstev za proslave, 
kjer sam predlagatelj znižuje svoj predlog za 19 000 000 din, preostali znesek pa 
se bo kril iz prihrankov pri drugih izdatkih iz te postavke. 

Predstavnik Izvršnega sveta se s temi spremembami strinja. 
Odbor za proračun Republiškega zbora in začasni odbor za proračunski 

sistem Organizacijsko-političnega zbora predlagata Republiškemu zboru ozi- 
roma Organizacij sko-političnemu zboru, da predlog zakona o proračunu Socia- 
listične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1965 sprejmeta 
s predlaganimi spremembami in dopolnitvami. 

Za svojega poročevalca je odbor za proračun Republiškega zbora določil 
poslanca Toneta Fajfarja, začasni odbor za proračunski sistem Organizacijsko- 
političnega zbora pa poslanca Staneta Divjaka. 

5t.: 400-18/65 
Ljubljana, 10. februarja 1965 

Predsednik 
začasnega odbora za proračunski 

sistem 
Organizacijsko-političnega zbora 

Silva Cerjak 1. r. 

Predsednik 
odbora za proračun 
Republiškega zbora: 

Tone Fajfar 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) 
za leto 1965 

Odbor Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov je na seji dne 4. in 10. februarja 1965 razpravljal o predlogu zakona 
o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1965, pred tem pa 
je na seji dne 28. januarja 1965 obravnaval prvi predlog republiškega prora- 
čuna skupno s predlogom in dokumentacijo družbenega plana SRS. 

Odbor je pozitivno ocenil splošni razpored dohodkov republike, po katerem 
odpade od skupnih 50 504 milijonov dinarjev za dejavnost šol, za štipendiranje 
in tisk ter za ustanove in sklade s področja kulture, prosvete in znanosti pri- 
bližno 10 milijard. Pri tem so postavke republiškega proračuna za družbene 
organizacije in zavode s področja kulture in prosvete v primerjavi z lanskoletno 
realizacijo v globalu povečane za približno 25 fl/o, medtem ko znaša splošno 
povečanje proračuna le 19 %. 

Še poseben pomen pripisuje odbor sredstvom v višini 2 milijarde dinarjev, 
s katerimi sodeluje SR Slovenija preko posebnega računa pri Splošni gospo- 
darski banki SRS v izgradnji osnovnih šol v letu 1965. Ta sredstva so name- 
njena kot posebna oblika pomoči tistim občinam, ki same v celoti ne morejo 
odpraviti najbolj perečih vprašanj pomanjkanja šolskega prostora. Pri tem 
nastopa vprašanje, če bo predlagani način za njihovo delitev preko banke 
(upoštevajoč dikcijo »praviloma« v 4. členu zakona) res omogočil najemanje 
teh kreditov tistim družbeno-političnim skupnostim, ki že dobivajo iz repu- 
bliškega proračuna dopolnilna sredstva za dejavnost družbenih služb in javne 
uprave. 

Glede povečanja sredstev ustanovam s področja prosvete, kulture in zna- 
nosti ter sredstev za telesno kulturo je odbor ugotovil, da v nekaterih primerih 
pa tudi v celoti ne zagotavljajo znatnega dviga realnih osebnih dohodkov zapo- 
slenih v teh ustanovah niti večjih izboljšav v njihovi materialni opremljenosti. 
Prav tako kažejo kalkulacije potreb vseh republiških skladov s področja kulture 
in prosvete bistveno večja sredstva kot jih je v letu 1965 možno kriti iz repu- 
bliškega proračuna. 

V zvezi s tem je odbor mnenja, da se skozi proračun SRS za leto 1965 
ne more rešiti številnih nakopičenih problemov, ki so na področju kulture, 
prosvete in znanosti ter telesne kulture nastajali dalj časa. Pri tem pa sodi, 
da bi lahko še nekatere gospodarske pa tudi negospodarske investicije, pri 
katerih sodeluje ali v celoti nastopa republika, omejili ali začasno odložili v 
korist razvoja družbenih služb. Tudi z nadaljnjim sproščanjem poslovanja neka- 
terih zavodov predvsem s področja radia, televizije in tiska, bi razbremenili 
republiški proračun in tako našli v njegovih okvirih tista relativno skromna 
sredstva, ki bi zagotovila rešitev nekaterih v naslednjih odstavkih posebej 
naštetih perečih vprašanj. 
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Ob navedenih pripombah se odbor v načelu strinja s predlogom zakona 
o proračunu SR Slovenije za leto 1965 ter nosilcem sredstev tega proračuna 
priporoča, da pri sklepanju pogodb z zavodi družbenih služb uveljavijo načela 
dohodka, ki jih že vsebuje zvezni zakon v ustanovah. 

Glede razporeda dohodkov v posebnem delu republiškega proračuna ter 
sredstev skladov pa je odbor v razpravi ugotovil naslednje: 

Notranja razporeditev dohodkov proračuna za Republiški sekretariat za 
šolstvo sploh ne zagotavlja sredstev za izdajanje priročnikov za učitelje, sredstev 
za eksperimentalno šolstvo ter sredstev za pomoč dopisnemu šolstvu. Nezadostno 
so tudi predvidena sredstva za šolsko TV in za pripravo učbenikov, ki jih pri- 
manjkuje predvsem za področje strokovnega šolstva. 

Razporeditev dohodkov Republiškega sekretariata za kulturo in prosveto 
namenjenih za dejavnost zavodov družbenih služb na podlagi pogodb in za delo 
zvez in društev s področja kulture in prosvete ne zagotavlja v celoti obsega 
dejavnosti in pogojev poslovanja teh ustanov in organizacij v duhu sklepov in 
priporočil, ki jih je v preteklem obdobju sprejel Prosvetno-kulturni zbor Skup- 
ščine SR Slovenije. S tem v zvezi je planirano 24% povečanje osebnih dohodkov 
delavcev v osrednjih republiških kulturnih ustanovah kot sta Slovensko narodno 
gledališče in Slovenska filharmonija v Ljubljani navidezno, ker so se njihovi 
osebni dohodki dvignili šele na koncu leta 1964 ter tako povprečje tega leta 
ni primerljivo s predvidenim zvišanjem povprečja za leto 1965. 

Sofinanciranje Slovenskega narodnega gledališča in Slovenske filharmonije 
v Ljubljani z enako participacijo republike in mestnih občin Ljubljane je lahko 
le trenutno in začasno. Zato je treba ta princip participacije presoditi v luči 
večjih dolžnosti mesta Ljubljane do osrednjih kulturnih ustanov in oceniti, 
kakšna naj bo vloga republike pri financiranju in v zagotavljanju kulturne 
politike glede tiste dejavnosti, ki ima izrazito obče slovensko obeležje. 

Financiranje družbenih organizacij s področja kulture in prosvete iz repu- 
bliškega proračuna preko več republiških sekretariatov ne ustreza. Zato naj 
bo v bodoče poenoteno preko republiškega sklada za pospeševanje kulturnih 
dejavnosti, ki bo lažje izdelal kriterije za višino posameznih povračil in število 
organizacijski so jih upravičene sprejemati. 

Med zavodi, ki prejemajo sredstva iz republiškega proračuna, Slovenska 
akademija znanosti in umetnosti ne more v letu 1965 opravljati s temi sredstvi 
vseh svojih nalog. 

Skladu za šolstvo SRS kljub 24 %> povečanju sredstev iz republiškega pro- 
računa in nekaterih lastnih dohodkov primanjkuje sredstev za razširjeno dejav- 
nost, kar bo imelo pri upoštevanju načel financiranja intenzivnega, ne pa 
ekstenzivnega šolanja za posledico ustavitev nekaterih začetih in odložitev 
novih investicijskih del. To velja še posebej, če ne bodo zagotovljena sredstva 
iz gospodarstva za nekatere vrste visokega in strokovnega šolstva. 

Froračunski prispevek skladu Borisa Kidriča se povečuje v primerjavi z 
lanskim letom za 224 milijonov dinarjev, pri čemer so izključena sredstva za 
reaktor, ki so letos vodena na računu sklada za negospodarske investicije. Takšno 
povečanje proračunskega prispevka po lanskoletnem delnem zastoju financiranja 
raziskovalnega dela iz sredstev republike še ne dosega intenzivnosti- njene 
udeležbe v prejšnjih letih. Zato odbor ugotavlja, da kljub predvidenemu pove- 
čanju vseh sredstev za raziskovalno delo v SR Sloveniji republika še ne more 
neposredno reševati številnih zahtev, ki pa so v skladu z gospodarskim in druž- 
benim razvojem pri nas. 
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Sklad za pospeševanje kulturnih dejavnosti SRS razpolaga kljub povečani 
republiški dotaciji z manj sredstev, kot če bi ohranili do sedaj veljaven delež 
dohodka iz avtorskih pravic. 

Sredstva sklada za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov v letu 
1965 še ne bodo dovoljevala ureditve filmskega arhiva, ki jo je Prosvetno-kul- 
turni zbor Skupščine SRS v lanskem letu nekajkrat priporočil. 

Odbor se je seznanil s težavnim finančnim stanjem, v katerega je zašel 
upravni odbor sklada SR Slovenije za pospeševanje založniške, časopisne, knjigo- 
trške in tiskarske dejavnosti po uveljavitvi zakona o oprostitvi plačevanja pri- 
spevka iz dohodka določene dejavnosti, ki jemlje skladu z retroaktivno veljav- 
nostjo precejšen del sredstev. 

Iz sredstev sklada SRS za negospodarske investicije se bodo za potrebe 
kulture in prosvete nadaljevala le nekatera že začeta dela, ni pa možno s temi 
sredstvi še reševati perečih prostorninskih vprašanj Državnega arhiva iz Cen- 
tralne tehniške knjižnice. 

Odbor je v zveži s predlogom zakona o proračunu SR Slovenije razpravljal 
tudi o vprašanjih sredstev in organizacije šolske televizije, socialnega zavaro- 
vanja svobodnih umetnikov ter štipendiranja strokovnjakov za republiško upravo 
in študentov deficitarnih strok in bo o svojih ugotovitvah s tega področja ob- 
vestil za to pristojne republiške organe. 

Odbor je določil za poročevalca na seji zbora poslanca Ivana Bertonclja. 

Št.: 400-18/65 
Ljubljana, 15. februarja 1965 Predsednik: 

Boris Mikoš 1. r. 

PREDLOG SKLEPA 
o mnenju Frosvetno-kulturnega zbora k predlogu proračuna SR Slovenije 

(republiškega proračuna) za leto 1965 

Na podlagi 160. člena in v zvezi s 149. členom ustave SR Slovenije je Pro- 
svetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije na seji 16. februarja 1965 obrav- 
naval predlog proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za leto 1965 
in sprejel 

sklep 
o mnenju Frosvetno-kulturnega zbora k predlogu proračuna SR Slovenije 

(republiškega proračuna) za leto 1965 

Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije ugotavlja povečanje sred- 
stev republiškega proračuna za ustanove, organizacije in sklade s področja 
kulture, prosvete, znanosti in telesne kulture, vendar je mnenja, da s tem še 
ne rešujemo zadovoljivo številnih perečih vprašanj. 

Nov način financiranja družbeno-političnih skupnosti ustvarja v prehod- 
nem obdobju na nekaterih področjih glede prosvete in kulture zelo težak po- 
ložaj. Po drugi strani pa notranja razporeditev dohodkov proračuna posameznih 
republiških sekretariatov ne zagotavlja v celoti obsega dejavnosti in pogojev 
poslovanja nekaterih kulturnih in prosvetnih ustanov. Med drugim ni zadovo- 
ljivo urejeno vprašanje eksperimentalnega in dopisnega šolstva in je zopet 
odložena ureditev filmskega arhiva, ki propada. 
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Kljub bistveno večjim prispevkom iz republiškega proračuna večina repu- 
bliških skladov za razvoj in pospeševanje dejavnosti s področja prosvete in 
kulture v letu 1965 ne bo ustvarila dovolj sredstev za nemoteno delo. S tem 
v zvezi opozarja zbor na kritično stanje sklada SR Slovenije za pospeševanje 
založništva. Ta sklad nima sredstev za vrsto v letu 1965 predvidenih nalog 
in obveznosti, ker mora zaradi retroaktivnih zveznih predpisov o oprostitvi 
plačevanja prispevka iz dohodka, doseženega z določenimi dejavnostmi, vrniti 
delovnim organizacijam približno 150 milijonov dinarjev. Tudi sklad za šolstvo 
SR Slovenije, ki ima letos več proračunskih sredstev, bo, upoštevajoč merila, 
ki jih je izdelal njegov upravni odbor za financiranje osnovne dejavnosti, lahko 
izpolnil le tiste obveznosti, ki izhajajo iz že sklenjenih pogodb. Pri tem ostane 
odprto vprašanje gradnje Pedagoške akademije in stolpnic za študente, ter 
gradnje Strojne fakultete, kjer gospodarske organizacije še niso' zagotovile pred- 
videne udeležbe. 

Glede sklada SRS za pospeševanje kulturnih dejavnosti je zbor mnenja, 
da je treba sredstva, ki so vanj dotekala iz pred nedavnim ukinjenih virov 
nadomestiti z enako vsoto iz republiškega proračuna ter s tem v zvezi urediti 
tudi vprašanje socialnega in zdravstvenega zavarovanja svobodnih umetnikov. 
Nemogoče je, da se z ukinitvijo lastnih virov sklada zmanjšujejo njegova sred- 
stva in s tem prizadeva dejavnost, ki jo je sklad financiral. 

V zvezi z navedenim se odbor zavzema za odločnejše uvajanje načel do- 
hodka, ki jih že vsebuje zvezni zakon o ustanovah na vsa področja dela druž- 
benih služb in meni, da je to eden izmed načinov za enakopravnejše vredno- 
tenje njihovega dela ter za ustrezen razvoj kulture, prosvete in znanosti. 

Zbor tudi ugotavlja, da bo predvideno povečanje osebnih dohodkov delav- 
cev v osrednjih republiških kulturnih ustanovah v primerjavi z lanskoletnim 
povprečjem zagotovilo le osebne dohodke, ki so bili doseženi ob koncu lan- 
skega leta. 

Zbor je na osnovi razprave z večino glasov sprejel predlog za naslednje 
spremembe in dopolnitve predloga zakona o proračunu SR Slovenije za leto 
1965: 

1. Drugi odstavek četrtega člena naj se dopolni z naslednjim stavkom: 
»Pri tem zahteva banka mnenje Republiškega sekretariata za šolstvo.-« 
2. V tretjem odstavku četrtega člena naj se namesto besede »največ« vstavi 

beseda »najmanj«. 

30 



466 Priloge 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) 
za leto 1965 

Odbor Socialno-zdravstvenega zbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov je na seji dne 4. 2. 1965 razpravljal o predlogu zakona o proračunu 
SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1965, predhodno pa je na seji 
dne 29. 1. 1965 razpravljal o prvem predlogu republiškega proračuna za leto 
1965 z ustrezno dokumentacijo. 

Odbor se je strinjal s predlogom zakona o proračunu SR Slovenije za 
leto 1965 in tudi ni imel nobenih pripomb na posamezne postavke republiškega 
proračuna. 

Odbor se je v razpravi zadržal tudi pri vprašanju usmeritve sredstev sklada 
SRS za negospodarske investicije. Odbor je bil mnenja, naj sklad v večji meri 
kot doslej upošteva kritično stanje socialnih zavodov, zlasti nevzdržno stanje 
zavodov za starejše osebe in varstvenih zavodov za invalide. Potrebna investi- 
cijska sredstva za socialne zavode naj sklad predvidi z zmanjšanjem investicij- 
skih sredstev, namenjenih za nadaljevanje gradenj upravnih zgradb. Tudi so- 
cialnim zavodom naj se sredstva dajo le pod pogojem, da imajo pripravljeno 
vso tehnično in drugo dokumentacijo za realizacijo teh sredstev v letošnjem letu. 

Odbor je določil za poročevalca na seji zbora poslanca Vinka Kastelica. 

Št.: 400-18/65 
Ljubljana, 6. februarja 1965 Predsednik: 

Dr. Adolf Drolc 1. r. 

PREDLOG SKLEPA 

o mnenju Socialno-zdravstvenega zbora k predlogu proračuna SR Slovenije 
(republiškega proračuna) za leto 1965 

Na podlagi 160. člena in v zvezi s 150. členom ustave SR Slovenije je So- 
cialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije na seji dne 12. februarja 1965 
obravnaval predlog proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za leto 
1965 in sprejel 

sklep 

o mnenju Socialno-zdravstvenega zbora k predlogu proračuna SR Slovenije 
(republiškega proračuna) za leto 1965 

Socialno-zdravstveni zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije ugo- 
tavlja, da k predlogu proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za leto 
1965 nima pripomb ali predlogov za spremembe in dopolnitve. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

. Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije 
(republiškem proračunu) za leto 1965 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
9. 2. 1965 obravnavala predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slo- 
venije (republiškem proračunu) za leto 1965, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Izvršni svet. 

Komisija se je pri obravnavanju omejila na besedilo zakonskega predloga 
in ni razpravljala o bilanci dohodkov in njihovo razporeditvijo v splošnem ter 
posebnem delu proračuna. 

V načelni obravnavi k zakonskemu predlogu ni bilo pripomb. Komisija 
je ugotovila, da se z zakonskim predlogom konkretizira ustavno načelo finančne 
samostojnosti družbeno-političnih skupnosti, po katerem vsaka družbeno-po- 
litična skupnost samostojno določa sredstva za pokrivanje svojih potreb in 
s temi sredstvi samostojno razpolaga (27. člen ustave SFRJ). Zakonski predlog 
je v skladu z novim sistemom financiranja družbeno-političnih skupnosti, ki 
je bil vzpostavljen s temeljnim zakonom o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti (Uradni list SFRJ št. 31/64). V zvezi s tem vsebuje zakonski predlog 
več novosti, med katerimi je po mnenju Komisije za nadaljnji razvoj prora- 
čunskega sistema še posebej pomembno uvajanje finančnega programa za ne- 
katere investicijske objekte, katerih gradnja bo trajala več let (6. člen zakon- 
skega predloga). 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je Komisija predlagala 
naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 3. i n 4. č 1 e n u : Na začetku besedila 3. člena in na koncu besedila 
drugega odstavka 4. člena se besede »po 7. členu zakona o uvedbi republiških 
dohodkov, o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih 
sredstev okrajem v SR Sloveniji« nadomestijo z besedami: »Po 1. členu zakona 
o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev 
okrajem.« 

Sprememba je redakcijskega značaja in odpravlja neskladnost, ki je ostala 
v tem zakonskem predlogu potem, ko je bila materija prvotnega predloga zakona 
o uvedbi republiških dohodkov," o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o 
zagotovitvi finančnih sredstev okrajem v SR Sloveniji naknadno razdeljena in 
uvrščena v dva zakonska predloga: predlog zakona o uvedbi in stopnjah repu- 
bliških prispevkov, davkov in taks ter predlog zakona o določitvi dopolnilnih 
sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem. 

K 11. členu: V tretji vrsti se beseda »koristijo« nadomesti z besedo 
»uporabljajo«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 16. členu: Doda se nov drugi odstavek z besedilom: »Svoje sklepe 

po prejšnjem odstavku predloži Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v potrditev.« 
Po mnenju Komisije bi bilo besedilo zakonskega predloga brez te dopol- 

nitve v nasprotju z določbami 108. in 114. člena temeljnega zakona o finan- 
30* 
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ciranju družbeno-političnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ št. 31/64), po katerih lahko 
le skupščina družbeno-političnih skupnosti odloča o zadolževanju družbeno- 
politične skupnosti in dajanju garancij, medtem ko Izvršni svet lahko odloča 
o kratkoročnih zadolžitvah republike v primeru, ko med letom dohodki ne- 
enakomerno pritekajo, če je za to pooblaščen od strani Skupščine. 

Predlagano dodatno pooblastilo Izvršnemu svetu v 16. členu zakonskega 
predloga je potrebno zaradi tega, ker še vedno nastajajo situacije, v katerih 
je treba poroštveno izjavo v imenu republike nujno izdati in ni mogoče čakati, 
da se po rednem postopku sprejme ustrezni sklep v Skupščini. Ker pa ne sme 
biti prizadeto načelo zakona, da o zadolžitvah republike (med katere spadajo 
tudi sklepi o garancijah) odloča Skupščina, je potrebno, da omenjene sklepe 
Izvršnega sveta potrdi Skupščina. 

K 18. členu: V prvi vrsti se beseda »sekretariat« nadomesti z besedo 
»sekretar«. 

Sprememba je potrebna glede na določbo 197. člena ustave SR Slovenije, 
po kateri pravilnike, odredbe in navodila za izvrševanje zakonov lahko po 
zakonskem pooblastilu izdajajo republiški sekretarji in drugi funkcionarji na 
čelu republiških upravnih organov, ne pa republiški upravni organi. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami in dopol- 
nitvami k 3., 4., 11. in 18. členu strinjal in so tako postali sestavni del zakon- 
skega predloga; glede predlagane dopolnitve 16. člena zakonskega predloga pa 
si je izjavo pridržal. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je zakonski 
predlog s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s 
pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije 
sprejmeta. 

St.: 400-18/65 
Ljubljana, 10. februarja 1965 Predsednik: 

Dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 

o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih 
sredstev okrajem 

1. člen 

SR Slovenija odstopa kot splošna dopolnilna sredstva za leto 1965 del 
republiškega prispevka iz osebnega dohodka od delovnega razmerja, ki bo 
ustvarjen na območju posamezne občine, in sicer: 

Občinam Krško, Novo mesto in Ptuj 15 %; občinam Cerknica, Kočevje, 
Laško, Logatec in Mozirje 25%; občinam Izola in Slovenska Bistrica 30%; 
občinam Dravograd, Grosuplje, Nova Gorica, Postojna, Slovenj Gradec in Slo- 
venske Konjice 35%; občinam Idrija, Murska Sobota, Radlje ob Dravi in Rib- 
nica 55 '°/o; občinam Ajdovščina, Litija in Šmarje pri Jelšah 60 %; občinam 
Gornja Radgona in Lendava 70%; občinam Ormož, Sežana in Šentjur pri Celju 
75 %; občinam Ilirska Bistrica, Ljutomer, Piran, Sevnica in Tolmin 85%; ob- 
činam Črnomelj, Lenart, Metlika in Trebnje 100 %. 
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2. člen 

Služba družbenega knjigovodstva razporeja splošna dopolnilna sredstva po 
1. členu tega zakona vsakega 8. in 28. dne v mesecu ter 31. decembra 1965 na 
ustrezne račune upravičenih občin. 

3. člen 

Občinama Črnomelj in Metlika se poleg dopolnilnih sredstev iz 1. člena 
tega zakona zagotovi še dotacija v skupnem znesku 230 milijonov din v repu- 
bliškem proračunu za leto 1965. 

4. člen 

Dotacije po 3. členu tega zakona se izplačujejo občinam po trimesečnih 
načrtih za izvrševanje republiškega proračuna. 

5. člen 

Za opravljanje z ustavo in zakoni določenih nalog se v republiškem pro- 
računu za leto 1965 zagotovijo okrajem v SR Sloveniji dohodki v skupnem 
znesku 3715 milijonov" din. 

Finančna sredstva iz prejšnjega odstavka se prenašajo na račun okrajev 
po. trimesečnih načrtih za izvrševanje republiškega proračuna. 

6. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1965. 

Obrazložitev glej pri predlogu zakona o uvedbi in stopnjah republiških 
prispevkov, davkov in taks. Stran 444. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za proračun 

ORGANIZACIJSKO-POLITICNI ZBOR 
Začasni odbor za proračunski sistem 

POROČILO 

k predlogu zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in zagotovitvi 
finančnih sredstev okrajem 

Predlog zakona sta obravnavala na skupni seji dne 9. februarja 1965 odbor 
za proračun Republiškega zbora in začasni odbor za proračunski sistem Organi- 
zacij sko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije. Odbora sta po načelni in 
podrobni obravnavi predlog zakona v celoti sprejela. 

Odbora ugotavljata, da je predloženi zakon nujna posledica zakona o fi- 
nanciranju družbeno-političnih skupnosti, ki predstavlja realizacijo načel ustave 
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o vzpostavitvi novega sistema financiranja družbeno-političnih skupnosti, s tem 
pa je določil, katera in kakšna sredstva pripadajo posameznim družbeno-poli- 
tičnim skupnostim za pokrivanje družbenih potreb in delovanje njihovih orga- 
nov. S tem zakonom so se določili tudi pogoji za zagotovitev dopolnilnih sred- 
stev občinam, ki z lastnimi dohodki ne bi mogle financirati nalog, ki so jih 
dolžne opravljati po zakonitih predpisih, poleg tega pa se je uredilo tudi vpra- 
šanje financiranja okrajev. 

V razpravi sta odbora obravnavala vlogi občinskih skupščin Kočevje in 
Trebnje, ki jima bo kljub dopolnjevanju primanjkovalo sredstev za izpolnitev 
obveznosti, ki jih imata pri skupnem financiranju nove ljubljanske bolnice, 
gradnji cest in odplačilu anuitet za naložbe v šolstvo in druge investicije v druž- 
bene službe. Odbora ugotavljata, da kljub večji objektivizaciji dohodkov po 
posameznih občinah še vedno ne bo dovolj sredstev za kritje vseh potreb. Ven- 
dar se je pri sedanjem stanju razpoložljivih sredstev gledalo predvsem na to, da 
občine ne bi bile oškodovane na račun izdatkov republiškega proračuna in da se 
jim zagotovijo sredstva za financiranje tistih nalog, ki so jih dolžne kriti na 
osnovi ustave in zakonov. Odbora smatrata, da vprašanje negospodarskih inve- 
sticij in raznih obveznosti občin ne more biti v celoti rešeno iz proračunov druž- 
beno-političnih skupnosti, temveč se mora reševati v okviru njihovega gospo- 
darskega potenciala. 

Odbora ugotavljata, da 37 občinam lastni dohodki ne omogočajo kritja 
osnovnih potreb njihovih družbenih služb. S predlogom zakona se rešuje ure- 
ditev dopolnjevanja sredstev občinam z odstotnim odstopanjem prispevka od 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki pripada republiki. Takim občinam 
bi se zagotovilo 14,4 °/& republiškega prispevka od osebnega dohodka iz delov- 
nega razmerja. Poleg teh dopolnilnih sredstev pa se občinama Metlika in Črno- 
melj zagotovi še dotacija v skupnem znesku 230 milijonov dinarjev. 

Odbor za proračun Republiškega zbora in začasni odbor za proračunski si- 
stem Organizacijsko-političnega zbora predlagata Republiškemu zboru oziroma 
Organizacijsko-političnemu zboru, da predlog zakona o določitvi dopolnilnih 
sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem sprejmeta v pred- 
loženem besedilu. 

Za svojega poročevalca je odbor za proračun Republiškega zbora določil 
poslanca Toneta Fajfarja, začasni odbor za proračunski sistem Organizacijsko- 
političnega zbora pa poslanca Staneta Divjaka. 

Št.: 422-11/65 
Ljubljana, dne 10. 2. 1965 

Predsednik 
začasnega odbora za proračunski 

sistem: 

Silva Cerjak 1. r. 

Predsednik 
odbora za proračun: 

Tone Fajfar 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam in o zagotovitvi 
finančnih sredstev okrajem 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
9. 2. 1965 obravnavala predlog zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam 
in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi Komisija k zakonskemu predlogu ni imela pripomb. 
Ugotovljeno je bilo, da se z zakonom regulira dolžnost republike iz 90. člena 
ustave SR Slovenije, da zagotovi dopolnilna sredstva občinam, ki s svojimi sred- 
stvi ne morejo same financirati svojih nalog in dela družbenih služb. Zakonski 
predlog v tem smislu konkretizira določbe 42. člena zakona o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS št. 36/64). Prav tako zakon- 
ski predlog v skladu s 37. členom navedenega republiškega zakona rešuje vpra- 
šanje financiranja okrajev. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga Komisija ni predlagala 
sprememb in dopolnitev. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je zakon- 
ski predlog v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pri- 
stojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta v predloženem besedilu. 

Št.: 422-11/65 
Ljubljana, dne 10. 2. 1965 Predsednik: 

Dr. J o s i p G 1 o b e v n i k 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ORGANIZACIJSKO-POLITIČNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

o organizaciji statistike in njenih problemih* 

Organizacijsko-politični zbor je ob razpravi o medobčinskem sodelovanju 
nakazal tudi številna odprta vprašanja, ki se pojavljajo v statistični službi. Po- 
stavljeno je bilo vprašanje o centralizirani organizaciji, o večkratnem zbiranju, 
obdelovanju in objavljanju podatkov, o številnem kadru, ki ga ta služba zapo- 
sluje, o uporabi zbranih in objavljenih podatkov, o številnih obrazcih in stati- 
stičnih akcijah, ki zahtevajo revizijo itd. 

* Temeljno gradivo: »Organizacija statistike in njeni problemi« — Zavod SR 
Slovenije za statistiko. 
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Glede na to opozorilo je Zavod SR Slovenije za statistiko na predlog Orga- 
nizacijsko-političnega zbora predložil Skupščini "SR Slovenije poročilo. Poročilo 
obravnava vprašanje metodologije in organizacije statistične službe. Prikazuje 
potrebo izvajanja statističnih akcij tudi za republiko in problem usklajevanja 
zveznih statističnih akcij z republiškimi potrebami. Nakazuje nujnost usta- 
novitve posebnega telesa v SR Sloveniji za vprašanja statistike. Omenja tudi 
druge probleme, zlasti večtirnost v zbiranju in obdelovanju statističnih podat- 
kov. Predlaga ukrepe za zagotovitev racionalnosti statističnega dela, pri čemer 
poudarja, da naj bo nosilec vseh statističnih raziskovanj Zavod SR Slovenije za 
statistiko. Izjema naj bodo le tisti organi, ki jih zavod s svojimi statističnimi 
podatki ne more zadovoljiti. Pri postavljanju metodologij tistih statističnih raz- 
iskovanj, ki jih izvaja Zavod SR Slovenije za statistiko, naj le-ta pritegne k 
sodelovanju vse zainteresirane organe; ravno tako pa naj organi, ki imajo po- 
sebna pooblastila za statistična raziskovanja pri določanju metodologije sode- 
lujejo z Zavodom SR Slovenije za statistiko. V največji mogoči meri je čuvati 
enotnost nomenklatur in klasifikacij ter tudi definicij v metodologijah. Vsa 
republiška statistična raziskovanja Zavoda SR Slovenije za statistiko in drugih 
pooblaščenih organov naj bodo vsebovana v letnem rednem in izrednem pro- 
gramu republiških raziskovanj, ki ga naj pripravi Zavod SR Slovenije za stati- 
stiko in predloži Izvršnemu svetu in Skupščini SR Slovenije. Tako sprejet pro- 
gram naj se objavi v Uradnem listu SR Slovenije. Zavod SR Slovenije za stati- 
stiko je matični organ za statistiko v republiki in naj ima zato pregled nad 
vsem statističnim gradivom in objavljenimi obdelavami, ki so zajete v rednem 
in izrednem letnem programu statističnih raziskovanj. Za avtentično tolmačenje 
statističnih podatkov v zvezi z metodologijami, na podlagi katerih so dobljeni, 
je poklican le Zavod SR Slovenije za statistiko oziroma drugi organi,, ki imajo 
pooblastilo, da samostojno vršijo statistična raziskovanja. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je razpravljal o sta- 
tistiki na dveh svojih sejah, in sicer 13. in 19. januarja 1965. 

Odbor je v svoji razpravi ugotovil, da obstoje številna odprta vprašanja, ki 
zahtevajo širše obravnavanje statistične službe. Razprava je pokazala, da se še 
niso izkristalizirala enotna načela za organizacijo in delovanje statistike, da je 
že predložen Zvezni skupščini v obravnavanje in sklepanje predlog temeljnega 
zakona o statistiki, ki pa ni bil dan predhodno v razpravo, kjer bi lahko sode- 
lovali uporabniki statističnih podatkov kakor tudi drugi zainteresirani organi 
in strokovne institucije. Predloženi predlog temeljnega zakona ne vnaša bistve- 
nih sprememb, ki so nastale s sprejetjem nove ustave, temveč predvideva tako 
kot doslej popolno koncentracijo, centralizacijo in monopolizacijo v Zveznem 
statističnem zavodu. Posebnosti ožjih družbeno-političnih skupnosti se ne upo- 
števajo v zadostni meri, čeprav so se zlasti pri republikah do sedaj vedno kazale. 
Predlog uvaja poenotenje in sicer v tem smislu, da ne dopušča možnosti, da bi 
tudi republike sodelovale v določevanju metodologije, standardizacije itd. Ko- 
ristniki statističnih podatkov tudi nimajo zadostnega vpliva na plan raziskav. 
Po sedanji in predvideni ureditvi je Zvezni statistični zavod postavljen v polo- 
žaj, da suvereno brez širših konsultacij predpisuje bistvene elemente, ki so po- 
membni za statistiko, kot npr. statistične standarde, enotna načela za objav- 
ljanje podatkov itd. Svetu Zveznega statističnega zavoda se daje le vloga posve- 
tovalnega telesa, ki mu pa predseduje direktor zavoda. 

Odbor je mnenja, da je potrebno pred sprejetjem zakona o statistični službi 
izvršiti analizo dosedanjega dela celotne statistike, predvsem pa analizo zbi- 
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ranja, obdelave, objave ter koriščenja statističnih podatkov. Analiza bo poka- 
zala ali stanje na področju statistike uštreza današnjemu razvoju ali ne, ali so 
potrebe po statistiki drugačne kot so bile ob njenem organiziranju in kakšne so 
izkušnje v svetu. 

Odbor tudi ugotavlja, da ni razčiščena vloga Zavoda SR Slovenije za stati- 
stiko pri določanju metodologije zveznih statističnih akcij, zlasti tistih, ki imajo 
pomen za občine in republiko, ali pa pri akcijah, ki prikazujejo pojav po posa- 
meznih regijah. Ker metodologija lahko pojav odkriva ali pa ga v celoti zakrije, 
se je potrebno zavzeti, da se metodologija Zveznega statističnega zavoda določa 
na demokratičen način ob upoštevanju mnenj vseh koristnikov podatkov, kakor 
tudi strokovnjakov. Ob tem se postavlja tudi vprašanje ali ne bi občine in 
republike imele organizirano statistično službo za zbiranje, obdelovanje in ob- 
javljanje tistih podatkov, ki so za njih pomembni, Zvezni statistični zavod pa 
bi vršil usklajevanje in skupno obdelavo toda le tistih podatkov, ki so po- 
membni za zvezo. 

Vprašanje pokrivanja stroškov zveznih statističnih akcij je tudi odprto. Iz 
zveznih sredstev zveza financira le Zvezni statistični zavod, dočim morajo akcije 
tega zavoda pokrivati republike ne glede na to ali imajo od tega zbiranja po- 
datkov koristi ali ne oziroma, ne glede na to, ali je statistična akcija potrebna 
ali ne. 

Povsem neproučeno je vprašanje posebnih statistik (SDK, pravosodje, 
zdravstvena statistika, socialno zavarovanje itd.). Odbor ugotavlja, da na pod- 
ročju zbiranja in obdelave podatkov obstoja dvotirnost ali celo večtirnost, pri 
tem pa se pojavljajo različne metodologije in zato tudi različni prikazi stanja. 
Delovna organizacija ali druga delovna enota, ki mora zadovoljevati potrebe 
statističnih služb, je z dajanjem podatkov na številnih obrazcih močno obre^ 
menjena in stanje teh tako imenovanih poročevalskih enot zahteva, da se da- 
janje podatkov uredi na minimalno možno mejo. Pri reševanju tega vprašanja 
bo potrebno določiti, kateri organi in organizacije imajo lahko organizirano svojo 
statistično službo, ali naj se podatki koncentrirajo na enem mestu ter tam obde- 
lujejo in objavljajo in ali naj jih vsaka služba samostojno obdela in objavi. 

Pri statističnih raziskavah različnih organov in organizacij sedaj ni enotnih 
definicij, klasifikacij in nomenklatur, kar povzroča, da se podatki ne morejo 
med seboj primerjati, da se pojavljajo različna prikazovanja in tolmačenja. 

V republiki ni pristojnega organa, ki bi imel nalogo, da koordinira stati- 
stično dejavnost, zlasti pa, da usklajuje potrebe uporabnikov statističnih po- 
datkov in zmogljivosti statistične službe, da ocenjuje statistične akcije s stališča 
družbene potrebnosti, racionalnosti, kakor tudi, da skrbi za napredek stati- 
stične službe. 

Tudi ni enotnega stališča glede organizacije, dokumentacije, evidence in sta- 
tistike v občinah. Ni se še oblikovalo enotno stališče, katere podatke za občinske 
skupščine zbira Zavod SR Slovenije za statistiko in katere akcije bodo občine 
samostojno vršile. V občinah pa se pojavlja tudi vprašanje ali naj občine po- 
datke, ki so potrebni za njih, obdelujejo same ali bo obdelavo vršil republiški 
zavod. Člani odbora so obiskali več občin na področju SR Slovenije ter ugo- 
tovili, da nekatere občinske skupščine skušajo organizirati statistične organe v 
obliki statističnega zavoda (s čimer se povečuje število uslužbencev), ki naj bi 
v celoti zadovoljeval potrebe občinskih skupščin po statističnih podatkih. Tu so 
mišljene tudi samostojne statistične akcije. V drugih občinah pa skušajo izpo- 
polniti le dokumentacijsko službo, ki dobiva vsa statistična poročila poročeval- 
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skih enot iz območja občine, spremlja in omogoča uporabo statističnih objav 
Zveznega in republiškega statističnega zavoda. Nekaj občin pa še k reševanju 
tega vprašanja ni resneje pristopilo. Obstoječe statistične službe pri občinskih 
skupščinah po mnenju odbora ne smejo postati statistični zavodi ne po vse- 
binski niti ne po organizacijski strani. Njihova osnovna naloga je v sistema- 
tičnem zbiranju, urejanju in osnovni obdelavi podatkov, t. j. v dokumentiranju 
zbranih podatkov, kakor tudi v točni in brezhibni organizaciji posredovanja 
podatkov. 

Potrebno bi bilo proučiti možnost, da Zavod SR Slovenije za statistiko zbira 
statistične podatke tudi za državne organe in nekatere organizacije, ki sedaj 
samostojno zbirajo podatke. Odbor je že pri površnem pregledu ugotovil, da 
zadeve, ki se zbirajo po dveh statističnih službah, lahko prizadete službe zdru- 
žijo z malenkostno razširitvijo enega izmed obstoječih obrazcev itd. 

Glede strokovne obdelave statističnega gradiva se pojavlja vprašanje, kdo 
naj zbrane podatke obdeluje. Odbor meni, da je Socialistična republika Slo- 
venija po svojem teritorialnem obsegu, kakor tudi po številu prebivalstva taka, 
da ne opravičujejo obstoja večjega števila statističnih obdelovalnih centrov. Vse 
potrebe po zbiranju in strokovni obdelavi statističnih podatkov za Slovenijo 
verjetno lahko krije ena sama organizacijska delovna enota in zato odbor sma- 
tra, da niso potrebni niti upravičeni obstoji raznih medobčinskih in drugih sta- 
tističnih zavodov. Vsekakor pa je potrebno pred uvajanjem novih organiza- 
cijskih oblik statistične službe to vprašanje temeljito proučiti. 

Odbor smatra za svojo dolžnost, da opozori tudi na pojav nesmotrnega 
obremenjevanja delovnih in drugih organizacij kot proučevalskih enot. Uve- 
ljavila se je praksa, da določene organizacije zelo aktivno zbirajo in obdelujejo 
statistično gradivo, ki v svoji končni fazi nikomur ne služi. Precej je tudi pri- 
merov, da stroški, ki nastajajo z zbiranjem in obdelavo podatkov, še zdaleč niso 
v sorazmerju s koristmi, ki jih prinašajo kot rezultati določenih statističnih 
akcij. Pojavljajo se tudi obrazci, ki imajo več podatkov, kot je to potrebno, se 
ponavljajo in samo obremenjujejo poročevalce in obdelovalce. Ta pojav nare- 
kuje kompleksno revizijo vseh obstoječih obrazcev in tudi nekaterih statističnih 
akcij. 

Ker sedaj ni organa, ki bi usklajal potrebe koristnikov statističnih podat- 
kov z možnostmi statistične službe oziroma, ki bi ocenjeval predlagane stati- 
stične akcije glede njihove družbene upravičenosti, je odbor mnenja, da naj se 
predlaga Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da le-ta ustanovi oz. ime- 
nuje začasni organ, ki bo opravljal to dolžnost. Ustanovitev oz. imenovanje 
takega organa je potrebna tudi zaradi tega, ker po vsej verjetnosti zakon o sta- 
tistični službi v doglednem času še ne bo sprejet, odprta vprašanja na področju 
statistične službe pa zahtevajo takojšnje delo takega telesa. 

St.: 05-1/65 
Ljubljana, 27. 1. 1965 Predsednik: 

Vlado Cerne 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

GOSPODARSKI ZBOR 
Začasni odbor za trgovino 

POROČILO 

o problematiki turizma in gostinstva v SR Sloveniji s posebnim ozirom 
na ekonomski položaj delovnih organizacij 

Začasni odbor za trgovino je obravnaval na svojih sejah problematiko tu- 
rizma in gostinstva. Kot osnova za razpravo so odboru služile informacije Re- 
publiškega sekretariata za turizem, Gospodarske zbornice SR Slovenije, Turi- 
stične zveze Slovenije in Republiškega sveta sindikatov Slovenije* 

I. 

Namen razprave je bil ugotoviti, kako se uveljavljajo februarja 1964 spre- 
jeta stališča in priporočila o razvoju turizma v Sloveniji, kateri vzroki ovirajo 
skladnejši in hitrejši napredek obeh dejavnosti in kakšni ukrepi so potrebni, 
da bi dosegli nadaljnje izboljšanje pri razvoju turizma, ekonomskem položaju 
gostinstva ter večje sodelovanje ostalih v turizmu sodelujočih dejavnosti. 

S smernicami je Republiški sekretariat za turizem seznanil vse občinske 
skupščine. Tekom leta 1964 je prišlo le delno do uresničitve teh načel, zato je 
potrebno tudi vnaprej posvečati vso. skrb izvajanju politike, ki jo je Skupščina 
nakazala. Predvsem bo potrebno, da bodo republiški organi in organizacije, ki 
so zadolžene za usmerjanje turistične in gostinske dejavnosti, skrbeli za izva- 
janje teh načel, da jih bodo sprejele in upoštevale banke pri svojih odločitvah, 
predvsem pa, občinske skupščine, ki bi jih naj v svojih družbenih planih konkre- 
tizirale in prilagodile razmeram svojega območja. 

Odbor pa tudi smatra, da je potrebno uvodoma omenjena načela dopolniti, 
zlasti s stališči o problemih, ki nastajajo v zvezi z ekonomskim položajem, orga- 
nizacijo gostinstva, kadrovsko politiko in splošno preskrbljenostjo za potrebe 
turizma. 

Glede na razpoložljive podatke lahko ugotovimo za leto 1964 izpolnitev 
načel in dosežene rezultate v turizmu in gostinstvu kot sledi: 

V smernicah poudarjena kompleksnost in programiranje nista bila upošte- 
vana v tem smislu, da bi dosegli medsebojno usklajenost in funkcionalno po- 
vezanost vseh gospodarskih in negospodarskih dejavnosti, ki sodelujejo v tu- 
rizmu. Ce primerjamo med seboj družbene plane za leto 1964 najmočnejših 
turističnih občin Slovenije, lahko ugotovimo izredno raznolikost. V večini pri- 
merov so navedene le splošne ugotovitve o možnostih razvoja turizma ter po- 
datki o doseženem in predvidenem turističnem prometu. Zelo redki so primeri, 
kjer so v poglavju o turizmu zajete komponente tako gospodarske in nego- 
spodarske dejavnosti, ki ustvarjajo turistični promet in konkretizirane njih 
naloge na dotičnih področjih. Zato tudi ni izkazano, kako bo turizem prispeval 
k hitrejšemu splošnemu gospodarskemu razvoju in kakšen bo devizni uspeh iz 
naslova turizma. 

* Gradivo je evidentirano v dokumentaciji Skupščine SRS pod št. 332-12/64. 
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Glede ustreznejše organizacije gostinstva ni bilo zaslediti sprememb v na- 
kazani smeri, prav tako pa ni mogoče v tem letu takih premikov pričakovati, 
ker niso bile izvedene potrebne priprave in ker se ni izboljšal ekonomski položaj 
panoge. Tako je glede' organizacije in števila gostinstvo ostalo v glavnem na 
tistih osnovah, če izvzamemo novozgrajene kapacitete. V zasebnem sektorju tudi 
pri spremenjeni politiki na splošno ni prišlo do povečanja števila obratov, kar 
je razumljivo, saj še ni bil sprejet niti zvezni niti republiški zakon o gostinstvu, 
ki naj bi uredila tudi status zasebnega sektorja gostinstva. 

Nakazana kompleksnost v investicijski izgradnji se ni pričela niti realizi- 
rati, v večini krajev pa tudi niti programirati. Razlog za tako stanje je v ne- 
stalnosti in neurejenosti vprašanja kreditiranja, tako za tipične gostinske in 
turistične objekte, v še večji meri pa za ostale objekte, ki so prav tako neob- 
hodno potrebni za kompleksno izgradnjo. V okviru te problematike silijo vedno 
bolj v ospredje potrebe po naložbah v objekte za šport in razvedrilo, ki naj bi 
omogočale boljše izkoriščanje turističnih kapacitet, posebej v izvensezonskih 
obdobjih, in naložbe za komunalne investicije glede na problematiko posamez- 
nih turističnih krajev pri preskrbi z vodo, rekonstrukcijo kanalizacije in rekon- 
strukcijo cest. Podobno pa je tudi glede investicij za trgovino, obrt in ostale 
dejavnosti. Takšen položaj, predvsem pa pomanjkanje blaga in s tem slaba zalo- 
ženost v trgovinah ter neustreznost poslovnega časa, posebej pa še veliko zvi- 
šanje cen, so vplivali na to, da je ostala povprečna dnevna potrošnja inozem- 
skega turista nespremenjena. 

Do izenačitve položaja vsem organizacijam, ki so udeležene v turističnem 
prometu, ni prišlo v celoti, kot je bilo v načelih postavljeno. Tako je za objekte 
družbenih organizacij in zlasti za planinske domove prišlo celo do poslabšanja 
in v letu 1964 niso več udeleženi na ustvarjenih devizah, prav tako pa jim ni 
priznava 22 % davčna oljašava. Za ostale organizacije, kot zdravilišča in 
počitniške domove je sicer prišlo posredno do izenačitve, vendar imajo v slo- 
venskem turizmu pomembno vlogo tudi planinski domovi in bi bilo potrebno 
tudi tem, glede na enako dejavnost in rezultate, priznati izenačen položaj. Ize- 
načenje pogojev na tem področju bi tudi pripomoglo k hitrejšemu vključevanju 
teh objektov v redno gospodarstvo. 

Rezultate, dosežene v turizmu v 11 mesecih leta 1964, lahko na splošno 
ugodno ocenimo. Slovenijo je obiskalo 1 087 046 gostov, to je 17% več kot v 
enakem obdobju 1963, od tega domačih gostov 685 912 ali 13'% več in 401 134 
tujih gostov ali 23% več. Vseh prenočitev je bilo 3 517 670 ali 16% več,_od 
tega prenočitev domačih gostov 2 318 490 ali 14 % več in prenočitev inozemskih 
gostov 1 199 180 ali 21 % več. Tako lahko z gotovostjo računamo, da bodo pred- 
videvanja družbenega plana dosežena. 

Kljub temu, da so bili doseženi razmeroma ugodni rezultati, z njimi ne 
moremo biti v celoti zadovoljni. Pospešena izgradnja turističnih objektov in 
s tem povečane nastanitvene zmogljivosti, ukinitev viz s 1. julijem za vse skan- 
dinavske države, liberalizacija obmejnih in carinskih formalnosti, so bile ugod- 
nosti in poroki za boljše rezultate inozemskega turističnega prometa. V opra- 
vičilo moramo omeniti, da izgradnja novih turističnih objektov ni bila dokon- 
čana pred pričetkom sezone. Znatno pa so vplivale povečane cene, predvsem 
izvenpenzionskih storitev, na zmanjšanje potrošnje inozemskih turistov. Pisanje 
naših in tujih časopisov o razprodanih kapacitetah v Jugoslaviji v začetku se- 
zone je prav tako neugodno vplivalo in moramo informacije, ki so jih objavili 
naši časopisi, oceniti kot neodgovorne. 
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Po počlatkih Zavoda za statistiko SR Slovenije smo imeli s stanjem avgu- 
sta 1964 vseh ležišč 40 931 ali 11% več kot v avgustu 1963. leta. Komercialno 
gostinstvo je v teh kapacitetah udeleženo z 31,3%, kar hkrati predstavlja 16% 
povečanje v primerjavi s prejšnjim letom. Vse zmogljivosti v celoti so bile 
izkoriščene v povprečju 86 dni ali 26 %, nasproti 82 dnem ali 25 "°/o v prvih 11 
mesecih 1963. leta. Največjo izkoriščenost so dosegla topliška in mineralna zdra- 
vilišča z 59 %, najnižjo pa planinski domovi z 9 %. Slabo so bile izkoriščene 
tudi kapacitete v počitniških domovih in turističnih sobah pri zasebnikih. 

Vzporedno s porastom turističnega prometa je v 11 mesecih 1964. leta na- 
raščalo tudi število motornih vozil in s tem potnikov, ki so prišli preko Slovenije 
v našo državo. Vseh vozil je v 11 mesecih prispelo 745 790 ali 66% več ter 
potnikov 2 436 792 ali za 73% več kot v istem obdobju 1963. leta. V tem času 
pa se je število tujih gostov v SR Sloveniji povečalo na 491 134 ali samo za 23 %. 
Tako pridemo do rezultata, da je 1963 bila Slovenija udeležena s 25 %, leta 1964 
pa samo še 19 % tujih gostov, kar kaže na močan tranzitni pomen Slovenije in 
dejstvo, da je turistična izgradnja v ostalih republikah hitrejša kot pri nas. 

Tudi v maloobmejnem prometu so prehodi na meji močno porasli. Tako je 
bilo vseh vozil 1 119 709 ali 56 % več ter vseh potnikov 3 051 874 ali 59% več 
kot v prvih 11 mesecih 1963. 

Devizni priliv, registriran v Narodni banki, je bil vil mesecih 1964 nasproti 
1963 naslednji: 

Vrsta, priliva 1964 1964/1963 Struktura 

1. odkup deviz od] tujcev, odplačila turističnih 
storitev  10 867 690 127 77,3 

2. odkup v maloobmejnem prometu .... 2 346 501 101 16,7 
3. odkup efektivnih tujih valut za plačilo viz 129 364 177 0,9 
4., lovne takse  116 252 152 0,8 
5. odkup za prodano blago z 20-odstotnim po- 

pustom   593 500 426 4,3 

Skupaj din v 000   14 050 307 126 100 

Skupaj v $ = 750 din  18 733 740 

Primerjave podatkov o povečanem prihodu potnikov in prometa v malo- 
obmejnem prometu z deviznim prilivom kažejo, da je porast prometa hitrejši 
kot priliv deviz. 

V gostinstvu je bilo do konca septembra 1964 skupno 37 589 milijonov din 
prometa, kar predstavlja 25 % višanje nasproti prometu v istem obdobju leta 
1963. Ce upoštevamo, da je bilo povprečno zvišanje cen v tem obdobju 13 %, 
ugotovimo, da je fizični promet za okoli 10% višji. Glede na posamezne vrste 
uslug se je povečal promet: s hrano za 32%, za prenočitve za 37%; 
količinska prodaja: piva za 20 %, vina za 3 %, sadnih sokov za 22 %, 
brezalkoholnih pijač za 3%, mineralne in soda vode za 6 %; žganja je bilo pro- 
danega za 12 %, ostalih žganih pijač pa za 1 % manj. 

Tudi v četrtem trimesečju sta se vrednostni in količinski promet v gostin- 
stvu približno enako povečala. Izkazani in analizirani podatki za prva tri tri- 
mesečja in prehodni pokazatelji za zadnje trimesečje 1964 dajejo realno osnovo 
za oceno, da bodo po finančnem in po količinskem obsegu prometa gostinskih 
storitev prekoračena predvidevanja družbenega plana za leto 1964. 
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Ob teh pozitivnih pokazateljih pa je potrebno ugotoviti, da se v gostinstvu 
v letu 1964 ni uveljavila osnovna postavka družbenega plana, ki je nakazal 
nujne spremembe in izpopolnitve pogojev za gospodarjenje z namenom, da se 
absolutno in relativno poveča materialna osnova samoupravljanja v smeri nepo- 
srednejšega uveljavljanja in odločanja delovnih ljudi v gospodarskih organiza- 
cijah. V gostinskih gospodarskih organizacijah družbenega sektorja se je v 9 
mesecih 1964 promet zvišal celo močneje kot v gostinstvu na splošno (finančni 
za 32 "/o, količinski za okoli 14—15 %). Ob teh gibanjih pa je delež gostinskih 
gospodarskih organizacij v neto produktu ostal praktično na ravni 1963. Ta 
delež se je povečal komaj za 0,9 poena, dočim je v celotnem gospodarstvu SR 
Slovenije delež podjetij nasproti letu 1963 porastel za 5,5 poena (v industriji in 
rudarstvu za 7,6 poena, v nekaterih industrijskih panogah celo za 15,2 poena — 
črna metalurgija, oziroma za 23,6 % — industrija gradbenega materiala — in v 
trgovini za 5,4 poena). 

Kljub relativno visokemu povišanju cen gostinskim storitvam se neto pro- 
dukt v strukturi celotnega dohodka ni povišal, ker so se v še večji meri povečali 
poslovni stroski, predvsem nabavne cene živil, cene električne energije in pre- 
moga. 22 % davčna olajšava je bila odobrena z namenom, da se poveča spo- 
sobnost podjetij za razširjeno reprodukcijo. Zaradi izrednega povišanja cen 
kmetijskim proizvodom pa se je namesto v sklade prelila olajšava v materialne 
stroške. 

Glede na strukturo potrošnje v gostinstvu so stroški živil porastli za okoli 
30 °/o do konca, septembra, dosedaj izvršeni nadaljnji premiki in močne tendence 
nadaljnjega povečanja pa bodo absorbirali tudi povečano olajšavo za leto 1965. 

Celotne družbene dajatve so se relativno znižale zaradi ukinitve zveznega 
prometnega davka na alkoholne pijače, medtem ko je občutno porastel pri- 
spevek iz dohodka (za občino) za 62,8 °/o. 

To izredno povišanje dokazuje, da občinske skupščine pri gostinskih pod- 
jetjih niso v svojih instrumentih materializirale sicer sprejetega načela pove- 
čanja materialne osnove samoupravljanja. Del odstopljenega prispevka iz do- 
hodka za sklade se je v 9 mesecih 1964. leta znižal za 16,6 '%>. Znižanje prispevka 
iz dohodka sicer ne bo moglo bistveno vplivati na cene gostinskih storitev, saj 
znaša prispevek iz dohodka v strukturi cene samo 1,2 %>. Znižanje oziroma od- 
prava tega prispevka pa bo odločilno vplivalo na sklade prizadetih podjetij, saj 
predstavlja prispevek iz dohodka 32 °/o vseh nerazdeljenih sredstev čistega do- 
hodka, to je sredstev rezerviranih za sklade. 

Skupna sredstva skladov ob koncu leta znašajo v gostinstvu okoli 1 mili- 
jarde din ali okoli 90 tisoč din na zaposlenega (celotnem gospodarstvu SRS — 
v 9 mesecih — 212 tisoč din na zaposlenega) oziroma povprečno manj kot 2 
milijona din na eno podjetje. 

V celotni oceni ekonomskega položaja gostinstva pa je potrebno ugotoviti, 
da od zniževanja družbenih obveznosti ne moremo več pričakovati sanacije 
panoge in izboljšanja ekonomskega položaja. Določen vpliv bi imela predlagana 
sprememba osnov za plačilo prometnega davka (iz cene na količino) in regu- 
liranje kratkoročnih kreditov. Kolektivi podjetij morajo zato iskati rešitev v 
boljšem in uspešnejšem gospodarjenju, v izpopolnitvi notranje organizacije in 
kontrole poslovanja in v ustrezni komercialni politiki, ki se bo pravilno in pra- 
vočasno prilagajala pogojem našega notranjega tržišča in pogojem evropskih 
turističnih tržišč. 
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V sklopu ekonomskih vprašanj v gostinstvu predstavlja poseben problem 
tudi lastništvo poslovnih prostorov. Razen hotelov poslujejo praktično vsa ostala 
gostinska podjetja v najetih poslovnih prostorih. Na vrednost teh prostorov ne 
ustvarjajo amortizacije, morajo sama iz sredstev skladov obnavljati te prostore, 
za najemnino pa so v 9 mesecih leta 1964 plačala 239 milij. din. Prav bi bilo, 
da bi zaradi specifičnih pogojev gostinstva, predvsem posebnih zahtev za sani- 
tarno in tehnično ureditev, pa tudi zaradi izenačitve pogojev poslovanja, prejeli 
poslovne prostore v etažno lastnino. Brez dvoma je bil takšen namen zadnje 
nacionalizacije najemnih poslovnih prostorov, ko je večina gostinskih manjših 
lokalov prešla v družbeno lastnino. 

V SR Sloveniji lahko ugotovimo, da je zaradi enoličnosti obratov enolična 
in premalo pestra tudi ponudba. Klasični gostinski obrati — hotel, restavracija 
in gostilna — so postali pri nas že pravilo, posebej zaradi takšne investicijske 
politike, kar pa ima za posledico večkrat tudi nizko potrošnjo turistov. Po na- 
šem mnenju je zato nujno treba pristopiti k organizaciji čimbolj različnih oblik 
gostinskih obratov, ki bi morali biti prilagojeni potrebam gostov in značaju 
določenega območja. Dopolnitev mreže malih gostinskih obratov, ki so za pope- 
stritev turistične ponudbe izredno važni, pa bi bilo možno doseči tudi z usta- 
navljanjem gostinskih poslovnih enot v sklopu gospodarskih organizacij drugih 
dejavnosti, kot npr. trgovine, živilske industrije, kmetijstva in podobno. Taki 
obrati bi ugodno vplivali na razvoj turističnega prometa in bi dali tudi osnovo 
za potrebno konkurenco med istovrstnimi obrati v določenem kraju; v sklopu 
močnega matičnega podjetja pa bi bilo možno organizirati delo tako, da tudi 
sezonske oscilacije ne bi tako zelo občutili v poslovnem uspehu. 

V letu 1964 je bila gostinstvu odobrena 22 l0/o davčna olajšava na promet 
gostinskih storitev, prodanih tujim turistom. Do konca septembra 1964 so pod- 
jetja po podatkih Devizne direkcije Narodne banke obračunala 201 907 007 din, 
kar predstavlja 918 045 400 din osnove za obračun oziroma dokazanega prometa 
s tujimi gosti. Ta podatek opozarja na slabo in pomanjkljivo tehniko izkazo- 
vanja prometa ter zaostanka pri obračunih podjetjih in bank, kar bo tudi 
potrebno v bodoče popraviti. 

Republiški zavod za statistiko je zadnjega dne v tretjem četrtletju 1964 
zabeležil v gostinstvu 13 397 zaposlenih, kar je za 8 °/o več kot v istem času 1963. 
leta. Po podatkih iz istega vira je bilo izplačanih v prvih devetih mesecih leta 
1964 v povprečju 38 727 din osebnih dohodkov na zaposlenega. Skupni povprečni 
osebni dohodki na zaposlenega so znašali v SR Sloveniji v gospodarstvu 43 110 
din. Povprečje v gostinstvu je torej za 4383 din ali 11.3 % nižje kot v gospo- 
darstvu SRS. Kljub povišanju stroškov za osebne dohodke zaposlenih so de- 
lavci v gostinstvu za svoje delo še vedno razmeroma slabo nagrajevani. Posle- 
dica tega je slaba zasedba delovnih mest, precej velika fluktuacija in izredno 
nizko število mladih delavcev na strokovnih in vodilnih delovnih mestih. 

S 15. julijem 1964 je bil ukinjen zvezni prometni davek na prodajno vred- 
nost alkoholnih pijač v gostinstvu, za občinski prometni davek pa so bile dolo- 
čene maksimalne stopnje, ki znašajo za vino do 20 %>, za ostale alkoholne pijače 
pa do 25'% prodajne vrednosti. Z istim predpisom je bila dana tudi možnost, 
da predpišejo občine ta davek od prodane količine, vendar njegova višina ne 
sme presegati zneska po maksimalno določeni stopnji. Republiški upravni orga- 
ni in gospodarske zbornice so opozorile na nove možnosti in izdelale predloge 
za vse občinske skupščine ter priporočile to rešitev. Občinske stopnje davka so 
kljub tej akciji v glavnem ostale nespremenjene zaradi zagotovitve dohodkov 
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občinskih proračunov, katere bi bilo, po poročilih občin, v teku leta težko me- 
njati, pripravljeni pa so novi predlogi za novo proračunsko leto. Prometni davek 
od količine je uvedlo le 8 občin, do 30. 9. 1964. 

Predvidevamo, da je bilo v letu 1964 za 8 milijard investicij v turizmu. Od 
tega 22 %> iz zveznih virov, 34% iz republiških usmerjenih sredstev, 12% iz 
občinskih virov, 12 °/o iz bančnih sredstev, 15^/a iz sredstev gospodarskih orga- 
nizacij, 5 % pa iz okrajnih in ostalih virov. S tem je bilo pridobljenih 1234 novih 
ležišč in urejenih večje število turističnh objektov. S temi sredstvi pa ni bilo 
možno dokončati še vrsto objektov, da bi lahko služili svojemu namenu že v 
sezoni 1965. V letu 1965 lahko računamo na 1250 milijonov din zveznih sred- 
stev, od teh pa je bilo že letos porabljenih 790 milijonov din, ostane še torej 
samo okoli 460 milijonov. Podjetja bodo prejela okoli 500 milijonov kredita na 
ustvarjeni devizni promet. Ta sredstva pa bodo razdrobljena in bodo večji del 
porabljena za podražitve ter za modernizacije. Amortizacija bo znašala okoli 
800 milijonov. Velik del teh sredstev oziroma sredstev podjetij je angažiran za 
odplačilo kreditov. Pri nekaterih predstavljajo odplačila neodložljiv problem, 
ker imajo kredite s 5 do 10-letnim odplačilnim rokom. Imamo pa celo podjetje, 
ki ima 78 vrst raznih posojil. 

Sredstva, na katera lahko računamo v letu 1965, ne bodo zadostovala za 
dokončanje že začetih investicij, odprto pa ostane vprašanje modernizacije, do- 
polnitve in izgradnje novih objektov, ki so potrebni za sprejem gostov ob med- 
narodnih in svetovnih športnih prireditvah, kakor tudi za, to, da obdržimo kon- 
tinuiteto v povečanju turističnega prometa. 

Odbor posebej poudarja pomen izgradnje športnih objektov in svetovnih 
športnih prvenstev v Ljubljani za povečanje turizma v SR Sloveniji. S tem smo 
ustvarili pogoje za razvoj turizma ne samo v času prireditev, ko bo v Ljubljani 
po več tisoč oseb dnevno, temveč tudi v bodočnosti, saj ima prireditvena dvo- 
rana 12 000 sedežev. Da bi se takšne prireditve lahko kontinuirano organizirale, 
pa moramo neobhodno povečati turistične, gostinske in prenočitvene kapacitete. 
Zato morajo vsi odgovorni činitelji takoj podvzeti vse potrebne ukrepe, da se 
te kapacitete preskrbijo. 

II. 

Glede na pomen ter splošni položaj turizma in gostinstva je potrebno uve- 
ljaviti naslednja načela, ki naj jih upoštevajo v svoji politiki in odločitvah v 
turizmu sodelujoče delovne ter druge organizacije, občinske skupščine, banke in 
gospodarske zbornice: 

Program razvoja turizma v SR Sloveniji ter v posameznih občinah je treba 
izdelati po enotnih usmeritvah, ki jih pripravi Republiški sekretariat za tu- 
rizem, da bo možno programe uskladiti ter da bo v njih konkretno določeno 
mesto, pomen in razvoj turizma in nakazani ukrepi v zvezi z: investicijsko, 
finančno in kadrovsko politiko ter organizacijo in podobno. Predvsem naj pri- 
dejo do izraza ta načela v občinskih družbenih planih za leto 1965 ter v per- 
spektivnem družbenem planu razvoja občin. 

Potrebno je voditi vnaprej politiko konjunktiranih cen v okviru gospo- 
darskih možnosti gostinskih podjetij in ustrezno kvaliteti uslug. Pri tem je 
potrebno upoštevati povečane davčne olajšave za leto 1965. Težiti je k taki poli- 
tiki, ki bo zagotavljala maksimalno možno izkoriščanje kapacitet. Na penzion- 
skih cenah, ki bodo objavljene, je potrebno vztrajati, ker bi pomenilo vsako zvi- 
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šanje tekom leta v prihodnjih letih mnogo večjo škodo kot lahko znaša even- 
tualna korist povečanja tekom leta. Delovni kolektivi naj prilagodijo tehniko 
poslovanja in evidence tako, da bo maksimalno možna višina deviznega prometa 
evidentirane ter uveljavljene redno pri banki pravice tako iz naslova davčne 
olajšave, kreditne pravice in devizne participacije, ter vključijo tudi te ele- 
mente v svoje gospodarjenje. Sami si morajo v večji meri kot doslej prizadevati, 
da bodo poslovali racionalneje, ekonomičneje in dosegli večjo storilnost, ker 
so največje možnosti za izboljšanje ekonomskega položaja znotraj gospodarskih 
organizacij, in izvrševali svoje samoupravne dolžnosti z večjo odgovornostjo. 

Da bo domač in inozemski turistični trg pravilno obveščen o cenah in po- 
gojih letovanja pri nas, je potrebno z zadostno, redno in kvalitetno propagando 
zagotoviti pravilnost v informacijah ter skrbeti, da bo rešeno vprašanje finan- 
ciranja propagande in da ne bo prišlo ponovno zaradi nepremišljenih vesti do 
podobne dezorientacije kot leta 1964. 

Gostinsko mrežo je treba organizirati in razvijati na bazi velikih sodobno 
organiziranih matičnih podjetij s primerno zmogljivostjo in ekonomsko močjo, 
pri tem pa se izogibati zapiranja v lokalne meje. Za popestritev je potrebno 
omogočiti poslovanje posebnih obratov in za določene namene ter vključiti v 
vrste ustanoviteljev gostinskih obratov tudi živilsko industrijo, trgovino in po- 
dobne organizacije. V ta namen je potrebno pospešiti izdajo zveznega zakona o 
gostinstvu ter nato republiškega zakona, ki naj upošteva specifičnosti, potrebe 
in možnosti v Sloveniji. 

Integracija podjetij naj se izvaja samo na podlagi ekonomskih interesov 
vseh, ki se integrirajo in ne več z administrativnimi posegi raznih organov. 

Nadaljevati je treba z izgradnjo in modernizacijo turističnih kapacitet. Raz- 
položljiva sredstva pa prvenstveno uporabiti za dokončanje že načetih objektov, 
za kompletiranje posameznih objektov in turističnih centrov. Iz bančnih sred- 
stev je bilo treba zagotoviti tudi v letu 1965 kredite za izgradnjo in ureditev 
turističnih sob oziroma kapacitet pri zasebnikih. 

Iz republiških sredstev je v letu 1965 zagotoviti za investicije v turizem 
enako višino sredstev kot v preteklih letih, upoštevaje pri tem podražitve opre- 
me in gradbenih del, da bi zagotovili enakomerno rast turističnega prometa 
tudi v prihodnjih letih. Pri tem je potrebno upoštevati splošna načela, naj re- 
strikcije pri investiranju gredo v prid naložbam v turizmu. 

Pri zveznih organih je treba posredovati, da se bodo lahko krediti iz naslova 
izkazanega deviznega prometa (din 185 — na $) združevali in upgrabljali tudi 
za kritje že začetih investicij in odplačilo anuitet. 

Priporočiti je potrebno, da bi zvezni organi svoječasno odobrene kredite na 
5 in 10-letno odplačilo podaljšali na ustrezno odplačilno dobo, banke pa naj 
bi pospešile tehnično obdelavo kreditov in poskrbele za unifikacijo. 

Davek na promet od alkoholnih pijač pa naj občinske skupščine določijo 
od prodane količine, da bi tako dosegli večjo prodajo predvsem vina in piva 
ter hkrati vplivali na izboljšanje kvalitete pijač in boljše gostinske usluge. 

Problem kadrov v gostinstvu in turističnih organizacijah bi morale delovne 
organizacije posvetiti več skrbi ter voditi perspektivno politiko. V ta namen bi 
morale tudi gospodarske zbornice prevzeti večjo iniciativo ter zagotoviti kva- 
litetne spremembe v strukturi zaposlenih s tem, ko bi dosegle primernejše re- 
šitve tako v pogledu kadrovanja, sistema izobraževanja, programiranja, finan- 
ciranja in organizacije. Gospodarske organizacije naj aktivneje izobražujejo 
gostinske delavce na delovnem mestu ter v večji meri vključujejo v svoje vrste 
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osebe z visoko in višjo izobrazbo, da bodo tako sposobni reševati težavne pogoje 
v poslovanju in ekonomiki podjetja. 

V zvezi s kadri je potrebno stalno težiti k uveljavljanju načela, naj bodo 
nagrade za delo ustrezne rezultatom dela in poslovnega uspeha. Ustrezno temu 
načelu je potrebno dopolniti pravilnike o nagrajevanju in uveljaviti stimulativno 
delitev. 

Pri tem pa je tudi potrebno upoštevati, da bodo pričakovani rezultati dose- 
ženi samo, če bodo primerno rešena vprašanja v zvezi z delovnimi in življenj- 
skimi pogoji (standarda) gostinskih in turističnih delavcev. 

Nadaljevati je potrebno z delom pri splošni turistični vzgoji in doseči za 
to večje sodelovanje špl ter delati na vključitvi vseh dejavnosti, ki nastopajo 
v turističnem prometu. Potrebno je zagotoviti pospešeno izgradnjo cest ter njih 
opremo s turističnimi in drugimi objekti (črpalkami, mehaničnimi delavnicami, 
campingi, gostišči itd.). 

Vprašanju javnih prevoznih sredstev, vlaku in avtobusu, je potrebno po- 
svetiti več pozornosti. Predvsem pa doseči boljšo kvaliteto teh uslug in večjo 
usklajenost voznih redov ter kapacitet s sezonskimi potrebami. 

V pogledu preskrbe oziroma kritja potreb za turizem je potrebno zago- 
toviti redno zadostne količine kvalitetnega blaga. Posebej živil in pijač vseh 
vrst. V ta namen je tudi potrebno časovno uskladiti izvoz tako s proizvodnjo, 
kakor z domačimi povečanimi potrebami. Poslovni čas je potrebno bolj prila- 
goditi potrebam turizma. V ta namen naj bi občine v prihodnjem letu pre- 
pustile organom upravljanja tako trgovskih, obrtnih, gostinskih in drugih pod- 
jetij, da sami določijo poslovni čas, upoštevaje dejanske potrebe in frekvenco 
z zadolžitvijo, da bodo prilagajale svoje poslovanje tem potrebam; ustrezni 
organ občine bo predpisal le minimalni čas poslovanja. 

Za večjo popularizacijo Slovenije naj se teži zagotoviti čimveč mednarod- 
nih prireditev, ker na ta način dosegamo zelo kvalitetno propagando v svetu in 
s tem ustvarjamo velike možnosti za nadaljnje večanje posebej inozemskega 
turizma. 
Št.: 332-12/64 
Ljubljana, 14. 1. 1965 Predsednik: 

Riko Rižnar 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

GOSPODARSKI ZBOR 
Začasni odbor za produktivnost dela 

in zaposlovanje 

POROČILO 
o problematiki poslovnega sodelovanja in združevanja v SR Sloveniji 

Začasni odbor za produktivnost dela in zaposlovanje Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 4. 11. 1964 razpravljal o proble- 
matiki poslovnega sodelovanja in združevanja v SR Sloveniji na podlagi gra- 
diva, ki ga je pripravila Gospodarska zbornica SR Slovenije ob sodelovanju 
Republiškega zavoda za planiranje.* 

* Gradivo: Poslovno sodelovanje in združevanje v gospodarstvu v SR Sloveniji — 
št. 023-40/64. 
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V razpravi je bilo ugotovljeno, da je gospodarska integracija proces, organ- 
sko povezan z gospodarskim razvojem, ki se javlja kot logična in nujna posle- 
dica ter hkrati kot pogoj organizirane industrijske proizvodnje. 

Naš dosedanji razvoj proizvajalnih sil je že dosegel tako stopnjo, ki vse 
bolj opozarja, da je treba organizirati proizvodnjo na osnovi modernih tehno- 
loških in ekonomskih načel, ki bo temeljila na specializaciji in tesnem sode- 
lovanju med gospodarskimi organizacijami. 

Moderno proizvodnjo je možno racionalno organizirati le ob sodelovanju 
specializiranih proizvodnih kapacitet na osnovi delitve dela med gospodarskimi 
organizacijami, ki so dovolj močne, da se lahko uspešno uveljavljajo tudi v pro- 
cesu mednarodne delitve dela in svetovne ekonomike. 

I. 

Dosedaj so se pri nas izoblikovale naslednje oblike gospodarskega sode- 
lovanja: poslovno-tehnično sodelovanje, poslovna združenja, združena podjetja 
in kombinati. 

Poslovno-tehnično sodelovanje sloni na pogodbi med zain- 
teresiranimi gospodarskimi oziroma delovnimi organizacijami. Namen takega 
sodelovanja je skupno opravljanje raznih gospodarskih poslov, bodisi na pod- 
ročju proizvodnje in storitev ali na obeh hkrati. Poslovno-tehnično sodelovanje 
je predvsem razvito v industrijskih panogah, katerim so za končne izdelke po- 
trebni razni in številni sestavni deli (motorna, elektro-industrija). 

Poslovno-tehnično sodelovanje se je zelo razvilo, so pa še nekateri neraz- 
čiščeni pojmi in problemi, ki zavirajo uspešno sodelovanje. Tu predvsem mi- 
slimo na neizpolnjevanje pogodb glede rokov in kvalitete, na nezadostno za- 
interesiranost za pospeševanje specializacije in na probleme, ki izhajajo iz 
nerazčiščenih konceptov o usmeritvi proizvodnje. 

Poslovna združenja so posebna oblika sodelovanja samostojnih 
gospodarskih organizacij. So pravne osebe s še ne povsem določenim pravnim 
statutom, brez lastnih osnovnih in obratnih sredstev. Izvrševanje posla je vezano 
na sklepe samoupravnih organov, članov združenja, kar povzroča neekspeditiv- 
nost ali celo neuspešnost pri poslovanju. 

Poslovna združenja bi morala svojo dejavnost prvenstveno usmeriti v pro- 
ces proizvodnje s tem, da bi na osnovi skupnega dolgoročnega proizvodnega 
programa in široke delitve dela usklajevala proizvodne odnose članov in jih 
usposabljala za boljše gospodarjenje. Dosedaj so poslovna združenja praktično 
usmerjena predvsem v trgovinsko dejavnost, manj pa so uspela vplivati na so- 
delovanje na področju proizvodnega procesa (primer tekstilnega združenja). 

Združena podjetja. Kadar se gospodarski interesi in tehnologija 
raznih gospodarskih organizacij zbližajo v takšni meri, da zahtevajo že enotno 
gospodarsko in tehnično vodstvo, potem pride lahko do spajanja ali pripajanja 
teh organizacij kot zadnja posledica dolgoročnega sodelovanja. 

Pri nas so s fuzijami često reševali slabo stoječe gospodarske organizacije. 
Marsikdaj so se podjetja združevala brez vnaprej izdelanih ekonomskih in pro- 
gramskih analiz o upravičenosti take akcije. Podjetja so izbirala obliko spajanja 
in pripajanja tudi zaradi nepoznavanja, nejasnosti oziroma kompliciranosti dru- 
gih oblik sodelovanja in pa zaradi trenutnih koristi, ki so jih različni ekonomski 
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instrumenti dajali. Fuzija ni bila smotrna tam, kjer je šlo za sodelovanje pre- 
velikega števila gospodarskih organizacij in za podjetja različnih strok. 

Kombinati so posebna vrsta podjetij, ki povezujejo proizvodnjo surovin 
s predelavo in blagovno menjavo. Kombinat se ustanovi zato, da si zagotovi 
surovine v količinah, kakovosti in rokih, kot zahteva tehnološki proces na- 
daljnje predelave, kakor tudi, da se najbolje izkoriščajo predelovalne proizvodne 
kapacitete in da se doseže večja učinkovitost vloženih sredstev. Taki kombinati 
so značilni v živilski, lesni in kemični industriji. 

V praksi so se z uspehom uveljavili samo kombinati, ki medsebojno po- 
vezujejo slične dejavnosti, zato v bodoče ne bi kazalo ustanavljati kombinate 
različnih strok. S tem bi zmanjšali število razpustov in odpravili potrebo po 
sanacijah. 

II. 

Čeprav se ne moremo povsem zadovoljiti z rezultati na področju poslov- 
nega sodelovanja in združevanja, lahko trdimo, da smo dosegli določene uspehe. 
Spoznali smo potrebe po sodelovanju in oblikovanju novih načinov gospodar- 
jenja. Razvili smo določeno sodelovanje med kmetijstvom in industrijo, med 
različnimi panogami in strokami. Prišlo je do ožjega sodelovanja med suro- 
vinsko in predelovalno industrijo itd. 

Med gospodarskimi organizacijami je često prišlo do skupne proizvodnje, 
predelave in prodaje določenih izdelkov, do usklajevanja proizvodnih progra- 
mov, izbire in kakovosti proizvodov ter do skupnega opravljanja projektivnih, 
investicijskih, montažnih, remontnih in drugih del. 

Tudi na področju medrepubliškega, maloobmejnega in mednarodnega sode- 
lovanja smo dosegli določene rezultate. Uspehi bi lahko bili še mnogo večji, če 
na smer in intenzivnost gospodarskega sodelovanja in združevanja ne bi ne- 
gativno vplivali številni subjektivni in objektivni činitelji. 

a) Subjektivni činitelji 

Predvsem je treba ugotoviti, da se delovni kolektivi in precejšen del vod- 
stvenega kadra premalo zanimajo in poglabljajo v probleme gospodarskega 
sodelovanja, zato premalo poznajo možnosti in koristi, ki bi jih lahko od tega 
imeli. Samoupravni organi v podjetjih so bili le redko iniciatorji integracijskih 
programov. Pobude za poslovno sodelovanje so bile bolj prepuščene direktorjem 
in operativnemu kadru, zato so se odnosi sodelovanja omejevali bolj na kratko- 
trajne komercialne in podobne poslovne odnose, čeprav so bili dani pogoji za 
dolgoročno sodelovanje. Tako izhodišče je imelo negativne posledice, ker je 
omogočalo, da so se uveljavila razna subjektivistična in prakticistična gledanja, 
iskanje trenutnih koristi in skrb za ohranitev položaja. Običajno sodelovanja, 
ki niso nastala kot rezultat ekonomskih proučitev in analiz o nujnosti take 
akcije, niso dovedle do bistvenih sprememb v organizaciji in do kvalitetnih 
premikov v proizvodnji. Največkrat je bil rezultat skupnega dela isti kot pred 
pričetkom sodelovanja, ker ni prišlo do skupnega proizvodnega programa, spe- 
cializacije ter racionalnejše razmestitve in uporabe sredstev in kadrov. Premalo 
pa je bilo tudi analiz, ki bi ocenile uspeh novih oblik sodelovanja in zdru- 
ževanja. 

Često so pobude in odločitve za povezovanje v našem gospodarstvu izhajale 
od različnih forumov izven gospodarstva, ki jih ni vedno porajala ekonomska 
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nujnost, ampak drugi interesi. Politično-teritorialne skupnosti so vplivale na 
taka gibanja predvsem zaradi ugodnejše delitve dohodka. Praksa je pokazala, 
da v teh primerih rezultat ni bil najboljši, ker zunanje odločitve niso bile 
usklajene z razvojem in notranjim življenjem podjetij, zato bi kazalo v bpdoče 
odločitve o gospodarskem sodelovanju prepustiti gospodarskim organizacijam, 
da bodo same ocenile potrebo in možnost sodelovanja ter si izbrale oblike, ki 
jim bodo najbolj ustrezale. 

Podjetja so še zelo redko pripravljena organizirati skupne službe, kot so 
računovodsko-finančna, komercialna, razvojna ipd., ker bi s tem morala od- 
kriti razne tehnološke postopke, proizvodne posebnosti, komercialne tajnosti in 
razvojne načrte. V splošnem velja trditev, da je pri nas vse preveč tajnosti in 
premalo posredovanja uspehov in izkušenj med gospodarskimi organizacijami, 
kar negativno vpliva na integracijske procese. 

b) Objektivni činitelji 

V našem gospodarskem sistemu ni še dosledno uveljavljeno načelo, da je 
delitev po delu ekonomsko bistvo socialističnih družbenih odnosov, ki so za- 
snovani na delavskem upravljanju z družbenimi proizvodnimi sredstvi. Razni 
administrativni ostanki in posegi, kompliciranost instrumentov z mnogimi iz- 
jemami ter njihova hkratna ekonomska in že prevladujoča fiskalna osnova, 
neusklajenost in ekonomska neustreznost mnogih cen ter nekatere druge ne- 
primernosti v delitvi dohodka so povzročile velike razlike v ekonomskem po- 
ložaju tako posameznih podjetij kot raznih njihovih grupacij. Vse te pomanjklji- 
vosti in nedoslednosti v gospodarskem sistemu so močno vplivale na stopnjo 
sodelovanja in združevanja v gospodarstvu. 

Tržišče, kot' važen činitelj v razvoju in delovanju gospodarskega so- 
delovanja, je bilo v preteklem razdobju zelo dinamično in nestabilno. Nestabil- 
nost se je kazala predvsem v tem, da so se zelo hitro spreminjali medsebojni 
odnosi cen in da je obstojalo nesorazmerje med ponudbo in povpraševanjem 
blaga. Vplivi različnih vrst cen (določene, kontrolirane, proste, plafonirane), ki 
še vedno vsebujejo značilnosti administrativnega gospodarjenja, povzročajo ne- 
sorazmerne rezultate med panogami, grupacijami, pa tudi med posameznimi 
fazami istega proizvodnega procesa. Tako stanje še bolj zaostruje neskladnost 
med notranjimi in svetovanimi cenami. Zaradi različnih vrst cen je bil pogost 
pojav, da so kooperanti, ki so proizvajali surovine, lahko spreminjali cene, 
finalisti pa ne, kar je povzročilo probleme v delitvi dohodka in manjšalo interes 
po sodelovanju. Finalist tako ostaja brez posameznih sestavnih delov in ne 
more končati svojih izdelkov. Neusklajene potrebe in neredno pritekanje su- 
rovin in materialov torej povzroča deformacije v strukturi in obsegu potreb, 
vnaša nered v proizvodne programe, daje povod za razne izgovore glede rokov 
in drugih pogodbenih obveznosti ter ustvarja splošno poslovno nesigurnost. 

Občutljivost in nestabilnost trga sta neugodno vplivali na poslovno solid- 
nost med podjetji in rahljali trdnost medsebojnih odnosov, kar gospodarskim 
organizacijam ni dalo prave garancije in interesa za tesnejše sodelovanje. 

Zunanji trg vpliva na proces sodelovanja pozitivno, ker zahteva spe- 
cializacijo in opozarja, da je za uspešno vključevanje v mednarodni trg po- 
trebna široka delitev dela v proizvodnji. Zunanji trg sili k sistematičnemu 
proučevanju tržišča, k prehodu na specializacijo, standardizacijo in tipizacijo 
proizvodov. Medtem ko na domačem trgu zaradi konjunkture lahko obstoja 
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veliko število istovrstnih podjetij, ki proizvajajo z velikimi proizvodnimi stroški, 
za katera vedno najdemo opravičilo, da so dovolj rentabilna, nas zunanji trg 
z dneva v dan opozarja, da lahko obstojajo in se uspešno uveljavljajo le pod- 
jetja z nizkimi proizvodnimi stroški. Dokler lahko podjetja večino svojih pro- 
izvodov prodajo po ugodnejših cenah na notranjem trgu, se borijo za izvoz le 
toliko, kolikor imajo deviznih obveznosti pri banki, za kritje razlik v cenah 
na domačem in tujih tržiščih pa skušajo doseči čim višje premije in olajšave. 

Vprašanju mednarodnega sodelovanja moramo v bodoče posvetiti naj- 
večjo skrb, ker se integracijski proces spričo razvoja svetovnega gospodarstva 
in gospodarske povezanosti ne more zapirati več v regionalne in tudi ne v 
državne meje. V ta namen je treba posebej proučiti vprašanje financiranja, 
kreditiranja in ustanavljanja večjega števila naših zastopstev in predstavništev 
v inozemstvu glede na naše realne in perspektivne možnosti in sposobnosti. 
Dalje moramo razvijati tudi mednarodno tehnično sodelovanje. 

Dosedanji bančni in kreditni sistem ter dosedanja poslovna 
praksa kot eden izmed temeljev nadaljnjega gospodarskega razvoja vse premalo 
upošteva in podpira integracijska gibanja. Odnos med bankami in podjetji še 
ni na izključni poslovni osnovi. Proizvodnja, kot administrativno zagotovljeni 
dohodek banke, ne glede na njeno poslovno uspešnost v vlogi servisa in distri- 
buterja sredstev politično teritorialnih enot, se je v gospodarstvu pokazala kot 
negativna, ker je dajala možnosti neobjektivnega dodeljevanja kreditov. Naj- 
laže je uveljavil kreditni zahtevek tisti, ki je imel veliko vpliva in elastičnosti 
ne glede na to, da je bila morda druga naložba rentabilnejša in bolj koristna. 
Višje oblike poslovnega sodelovanja, ki še nimajo določenega pravnega statusa, 
so banke zaradi nezadostnih jamstev pri dodeljevanju bančnih sredstev tretirale 
zelo neenotno in rezervirano. 

Postavitev bančnega in kreditnega sistema na izključno poslovne odnose 
med bankami in podjetji bi vzbudila intenzivnejši razvoj gospodarskega so- 
delovanja in združevanja. Enotni kreditni sistem mora postati eden najvažnejših 
članov za koncentracijo družbenih sredstev. 

Sistem delitve dohodka občutno vpliva na intenzivnost in smer 
gospodarskega sodelovanja in združevanja. Podjetja zaradi centralizacije raz- 
polagajo z omejenimi sredstvi, ki često ne zadoščajo za enostavno reprodukcijo. 
Vplačevanje anuitet je eden osnovnih problemov gospodarstva, saj načenja 
tudi amortizacijska sredstva in čedalje bolj zožuje njihov materialni temelj. V 
pogojih, ko podjetja 'nimajo dovolj sredstev za razširjeno reprodukcijo, so le 
redko pripravljena združevati svoja sredstva v integracijske namene. Krepitev 
materialne osnove gospodarskih organizacij in možnost, da same razpolagajo 
s sredstvi razširjene reprodukcije, bi zagotovila večjo racionalnost in intenziv- 
nost pri pospeševanju integracijskih procesov. V ta namen je treba v bodoče 
zagotoviti večjo elastičnost pri prelivanju dinarskih in deviznih sredstev med 
poslovno vezanimi podjetji. V takih pogojih bi kolektivi laže iskali ugodnejših 
rešitev v poslovnem sodelovanju, skupnem investiranju in delitvi dela. Inten- 
zivneje bi skrbeli za razvoj surovinske osnove in za dvig produktivnosti. 

Nekateri ekonomski instru m e n t i so se iz faktorja za izenače- 
vanje pogojev gospodarjenja spremenili v izrazit fiskalni instrument, istočasno 
pa so zavirali gospodarsko sodelovanje. Tako je na primer medfazni prometni 
davek pospeševal združevanje, zaviral pa je kooperacijo. Zaradi tega je prišlo 
do združitve, čeprav združitev iz drugih razlogov ni bila smotrna. Medfazni 
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prometni davek podražuje finalne izdelke, otežuje ugotavljanje dejanskih stro- 
škov in realne kalkulacije posameznih delov, posredno podpira avtarktično pro- 
izvodnjo in destimulira specializacijo, pri izvozu pa lahko vpliva na spremembo 
sortimenta. Podobno velja tudi za splošni prometni davek. 

Administrativno določanje stopenj amortizacije otežuje prilagajanje skup- 
nim investicijam in ne nudi perspektive za tesnejše sodelovanje. 

Odprava medfaznega davka in izrednega prispevka od dohodka, uveljavitev 
ekonomske amortizacije in zmanjšanje stopenj prometnega davka so ukrepi, ki 
bodo poenostavili in pospešili proces gospodarskega sodelovanja. Treba pa je 
paziti na to, da novi ekonomski instrumenti ne bodo določeni tako, da bi otež- 
kočali gospodarsko sodelovanje. 

Med glavnimi činitelj, ki so negativno vplivali na uspeh poslovnega sode- 
lovanja in združevanja, je nedvomno tudi ta, da nismo dosegli bistvenega na- 
predka v oblikovanju delavskega samoupravljanja na višjih stop- 
njah. Samoupravljanje v nekaterih oblikah sploh nimamo (poslovna združenja), 
drugje pa nismo uspeli najti najprimernejših oblik (združenja in kombinati). 
Pri gospodarskem sodelovanju smo često pozabili na neposrednega proizvajalca 
in samoupravljalca. Povsod tam, kjer samoupravljanje ni zaživelo oziroma tam, 
kjer ni prišlo do ustreznih oblik, je bil prav ta prikrajšan. Centralni delavski 
svet je često prepustil le malo kompetenc obratnim delavskim svetom in samo- 
stojnim ekonomskim enotam, zato je bil pri nekaterih kolektivih interes za 
gospodarsko sodelovanje zelo majhen. Predpogoj za.večji interes delovnih ko- 
lektivov za sodelovanje je, da se tudi gospodarskim organizacijam, ki so pri- 
pravljene sodelovati v integracijskem procesu, omogoči enako uspešno uprav- 
ljanje z družbenimi sredstvi. Samoupravni organi v delovnih kolektivih morajo 
postati nosilec vseh integracijskih gibanj. 

Naši pravni predpisi, ki urejajo poslovno sodelovanje in združevanje, so 
nastali na osnovi zelo skromne prakse. Čeprav še niso stari (zakon iz leta 1960), 
jih je vendarle nagel gospodarski razvoj že prerastel, tako da v marsičem ne 
ustrezajo več. Zlasti predpisi o poslovnih združenjih določajo preozke organi- 
zacijske okvire in možnosti. Združenjem namreč ne dajejo niti najmanjše ma- 
terialne osnove in jih puščajo brez lastnih materialnih in finančnih sredstev. 
Novim pozitivnejšim gospodarskim oblikam sodelovanja je treba ob prenosu 
določenih nalog in obveznosti zagotoviti tudi ustrežajoča materialna sredstva, 
kar bo dejansko omogočalo uspešno poslovanje. Predpisi, ki omejujejo njihov 
razmah, so bili preračunani tudi na dosti skromnejšo stopnjo razvitosti delav- 
skega samoupravljanja kot je sedaj. Novi pravni predpisi, ki bodo urejali pod- 
ročje gospodarskega sodelovanja, morajo urediti področje delovanja dosedanjih 
oblik gospodarskega sodelovanja (poslovna združenja, fuzije, kombinati) in do- 
voljevati možnost razvoja tudi novih oblik, ki jih bodo konkretne in raznovrstne 
potrebe gospodarskega razvoja potrebovale. Predpisi ne bi smeli zavirati so- 
delovanja, temveč predvsem urejati, v kakšne namene se podjetja ne smejo 
združevati in kakšnih poslov ne smejo opravljati. Sodelovanje bi moralo te- 
meljiti na medsebojnem dogovarjanju v obliki preciziranih pogodb. Pogostemu 
pojavu kršenja in odpovedovanja kooperacijskih in drugih pogodb bi morali 
posvetiti več pozornosti, tako da bi bolj dosledno izvajali zakonske in druge 
sankcije. S tem bi se-povečala poslovna disciplina in odpravile težke negativne 
gospodarske in družbene posledice, ki so porajale nezaupanje med gospodar- 
skimi organizacijami. 
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Analiza dosedanjega dogajanja na področju gospodarskega sodelovanja od- 
kriva nekatere pozitivne tendence v razvoju, istočasno pa opozarja na marsi- 
katere nepravilnosti in pomanjkljivosti, kar je več ali manj pogojeno s samim 
ekonomskim sistemom in splošnimi pogoji gospodarjenja. Da pa bi pospešili 
proces gospodarskega sodelovanja in združevanja ter zagotovili hitrejši in sklad- 
nejši razvoj modernejših oblik gospodarskih organizacij, je predvsem treba: 

— zagotoviti jasno družbenoekonomsko orientacijo proizvodnje, ki naj bi 
temeljila na širokih in skrbno izdelanih analizah in proizvodnih programih, ki 
morajo upoštevati predvsem moderne tehnološke postopke in pogoje za opti- 
malni obseg kapacitet in proizvodnje, iz katerih bi bile izločene teritorialne 
ovire in kjer bi proizvodnja delovala na osnovi objektivnih ekonomskih zakoni- 
tosti. Osnovni proporci takega razvoja bi morali biti podani z družbenimi plani; 

— dalje razvijati ekonomski sistem, ki bo zagotavljal gospodarskim organi- 
zacijam enake osnovne ekonomske pogoje za gospodarjenje tako, da bo nagra- 
jeno boljše delo. Tu mislimo predvsem na: 

— stabilizacijo tržišča in uveljavitev ekonomskih zakonov blagovne pro- 
izvodnje v pogojih socialističnih družbenih odnosov, kar bo bolje vzpostavljalo 
ekonomski odnos cen; 

— razširjeno reprodukcijo zagotoviti predvsem kot skrb podjetij in nji- 
hovih združenj v povezavi s poslovnimi bankami glede kreditov in združenih 
sredstev; 

— bančni sistem postaviti na izključne poslovne odnose med bankami ter 
med bankami in podjetji na načelu aktivnih in pasivnih obresti; 

— uskladiti stališča in prizadevanja zainteresiranih družbenih forumov 
glede investicijskih gibanj in glede ustvarjanja ustreznih pogojev za njihov 
hitrejši razvoj, tako doma kot tudi v povezavi s tujino in 

— prilagoditev in izpopolnitev neustreznih ekonomskih instrumentov, kot 
so: medfazni prometni davek, splošni prometni davek, neekonomska amorti- 
zacija in prispevek iz dohodka. 

— Sistem delitve dohodka čimprej prilagoditi v prid poslovnega sodelo- 
vanja in združevanja, tako da bi se tudi v novih oblikah razvilo in dosledno 
uveljavilo načelo delitve po delu. 

— Omogočiti gospodarskim organizacijam, da s svojimi dinarskimi in de- 
viznimi sredstvi kot osnovo za razvoj proizvodnje prosto razpolagajo ter da jih 
lahko prelivajo med poslovno povezanimi enotami na podlagi pogodb zaradi 
uresničevanja skupnih nalog. 

— Izpopolniti zunanjetrgovinski sistem in devizni režim, da bo zagotavljal 
zadostno ekonomsko spodbudo za izvoz ter omogočil podjetjem, da lahko raz- 
polagajo z deviznimi sredstvi v višini, ki bo stimulativna in v skladu z izvoznim 
uspehom ter da bo podpiral povezavo uvoza z izvozom in deviznim samofinan- 
ciranjem preko pogodb z banko, zlasti v tehnološko povezanih grupacijah 
podjetij. 

— Posvetiti vprašanju mednarodnega sodelovanja posebno skrb in usta- 
navljati večje število naših predstavništev in zastopstev v inozemstvu kot smo 
jih imeli doslej. 

— Omogočiti in zagotoviti samoupravnim organom v gospodarskih organi- 
zacijah, da bodo postali glavni iniciator in pospeševalec integracijskih procesov, 
katerih cilj mora biti: modernizacija proizvodnje, smotrno uporabljanje sedanjih 
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in bodočih proizvodnih kapacitet, zmanjšanje proizvodnih stroškov, večja spe- 
cializacija, standardizacija in tipizacija, razširitev in izboljšanje asortimenta ter 
kvalitete proizvodov. 

— Izločiti zunanje vplive, ki preprečujejo sodelovanje v gospodarstvu na 
širši teritorialni in državni osnovi. 

— V novem zakonu o podjetjih na novo urediti pravno osnovo za sodelo- 
vanje in združevanje (poslovna združenja, fuzije, kombinati) v skladu s po- 
trebami razvoja. Dovoliti je treba možnost uveljavitve vseh tistih oblik sode- 
lovanja, ki bodo pozitivno vplivale na naš gospodarski razvoj. 

— Zagotoviti posebno vzgojo strokovnih in samoupravnih kadrov z name- 
nom, da spoznajo bistvo in nujnost medsebojnega sodelovanja in združevanja 
za dosego čimbolj uspešnega gospodarjenja. 

— Gospodarska zbornica SR Slovenije mora skupno z okrajnimi zborni- 
cami delovati kot organizator, ki bo stalno spremljal in proučeval rezultate na 
področju sodelovanja ter skupaj z znanstveno-raziskovalnimi institucijami po- 
speševal napredek in razvoj gospodarstva. 

Odbor je mnenja, da bo nadaljnji razvoj in izpopolnitev gospodarskega 
sistema, sistem delitve dohodka in samoupravljanja ter stabilizacija trga do- 
vedla na področje gospodarskega sodelovanja in združevanja do novih kvalitet 
in večjega interesa za integracijska gibanja. 

Št.: 023-40/64 
Ljubljana, 4. januarja 1965 Predsednik 

začasnega odbora za produktivnost 
dela in zaposlovanje: 

Andrej Lah 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Začasni odbor za osnovno šolstvo 

POROČILO 

h gradivu o reformi osnovne šole 

Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za osnovno šolstvo je na skupni 
seji z odborom Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov ter odborom Republišega zbora za prosveto in kulturo dne 20. janu- 
arja 1965 obravnaval gradivo o reformi osnovne šole, ki ga je izdelal Zavod 
za napredek šolstva SRS, predložil pa Republiški sekretariat za šolstvo. Gra- 
divo sestavlja dvoje elaboratov, in sicer: »Uresničenje reforme v osnovni šoli« 
ter »Analiza in interpretacija petletnega preizkusa učnega načrta za osnovne 
šole«.* • 

Čeprav je od uvedbe reforme v osnovni šoli preteklo le kratko obdobje, 
saj je doslej le ena generacija zaključila šolanje po novem učnem načrtu, 
je ocena dosedanjih rezultatov, ki jo dajeta obe gradivi, potrebna, ker daje 

* Gradivo je evidentirano v dokumentaciji Skupščine SRS pod št. 61-22/64. 
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pregled nad doseženimi uspehi pri izvajanju reforme, hkrati pa pravočasno 
opozarja tudi na odpravo določenih pomanjkljivosti, ki so se pokazale v vzgojno 
izobraževalnem sistemu, pri pedagoškem delu in v učnih načrtih. Obe gradivi 
sta bili zato v razpravi ugodno ocenjeni, predvsem zato, ker predstavljata poskus 
znanstvene ocene reforme v osnovni šoli; prav bi bilo, da bi se obe gradivi 
širše popularizirali, tako da bi se lahko z njuno vsebino, predlogi in stališči 
seznanila tudi širša prosveta in ostala javnost. 

Pri izdelavi obeh gradiv je imelo pomembno vlogo tudi petletno preizkusno 
delo v eksperimentalnih šolah, ki je z zbiranjem podatkov omogočilo sprem- 
ljanje in proučevanje stanja osnovnih šol, proučevanja učnih načrtov ter ugo- 
tavljanje njihove družbeno pedagoške ustreznosti. Ker zaradi težav pri finan- 
ciranju šolstva njihovo delo pojema, sistematično proučevanje ustreznosti uč- 
nega načrta reformirane osnovne šole pa je potrebno tudi v' naprej, je bilo v 
razpravi zastavljeno vprašanje, kako poživiti delo eksperimentalnih šol in do- 
ločiti posamezne odgovornosti s tem v zvezi. 

Precejšnja pozornost je bila v razpravi posvečena napredovanju učencev, 
zlasti, ker ugotovitve in predlogi v gradivu niso povsem usklajeni z ureditvijo, 
predvideno v predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni 
šoli. Ugotovljeno je bilo, da ureditev tako pomembnega vprašanja ne more biti 
ločena od odgovornosti, ki jo mora pri tem imeti učiteljski kader. Rešitve, ki bi 
tega ne upoštevale, ampak bi napredovanje učencev bolj ali manj avtomati- 
zirale, verjetno ne bodo prispevale k izboljšanju učnih uspehov in poglobitvi 
znanja učencev. Ob tem bo treba tudi kvalitetne je in dosledneje organizirati 
dodatno pomoč šole učencem, ki so negativno ocenjeni. 

Glede uvajanja in uveljavljanja novega učnega načrta v reformirani osnovni 
šoli, ki je doživel številna priznanja, pa tudi upravičene kritike in predloge za 
izboljšanje in dopolnitev, se je začasni odbor strinjal z ugotovitvami, kot jih je 
podal Zavod za napredek šolstva. Zavzel se je za nadaljnjo realizacijo učnega 
načrta ob potrebnih korekturah, ki so predlagane v gradivu, ter pri tem pou- 
daril potrebo po izboljšanju materialnih in kadrovskih pogojev, ki bistveno 
vplivajo na vsebino in kvaliteto vzgojno-izobraževalnih prizadevanj. 

Ker sta predmetnik in učni načrt zelo pomembna dokumenta, saj določata 
vsebino vzgojno-izobraževalnega procesa, je bil v razpravi podan predlog, naj 
bi ju v bodoče predpisoval poseben kolektivni organ — pedagoški svet, sestav- 
ljen iz priznanih pedagoških strokovnjakov in javnih družbenih delavcev. Odbor 
je bil namreč mnenja, da bi bil tak način predpisovanja predmetnika in učnega 
načrta ustreznejši od dosedanjega. 

Za svojega poročevalca na seji zbora je začasni odbor določil poslanko Mi- 
leno Borovac. 

Št.: 61-22/65 
Ljubljana, 1. 2. 1965 Predsednik: 

Veljko T r o h a 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

h gradivu o stanju in problematiki dvojezičnih šol in šol z učnim jezikom 
posameznih narodnosti v SK Sloveniji 

Odbor Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov je na seji 27. januarja 1965 obravnaval gradivo o stanju in proble- 
matiki dvojezičnih šol in šol z učnim jezikom posameznih narodnosti v SR 
Sloveniji, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije Republiški sekretariat za 
šolstvo.* 

V razpravi je odbor ugotovil, da se dvojezično šolstvo ugodno razvija v 
korist pripadnikov obeh v Pomurju živečih narodnosti. Postopno uvajanje dvo- 
jezičnega pouka namesto prej ločenih šol in oddelkov za slovenske ali madžar- 
ske otroke je doseglo v šolskem letu 1964-65 šesti razred osnovne šole in zajema 
v petnajstih šolskih okoliših občin Lendava in Murska Sobota 73 oddelkov 
s skupno 2726 učenci. 

Prav tako so vidni uspehi pri šolah z italijanskim učnim jezikom v občinah 
Koper, Izola in Piran, kjer se skupno število učencev po letih nazadovanja in 
stagnacije zopet veča. Devet osnovnih šol, dve gimnaziji, ekonomsko in vajen- 
sko šolo z italijanskim učnim jezikom obiskuje skupno 470 gojencev. Obstoj 
omenjenih šol je določen z memorandumom o soglasju o Svobodnem tržaškem 
ozemlju iz leta 1954, vendar .se s poukom nematerinega jezika v šolah obeh 
narodnosti tudi tu praktično uveljavlja visoka stopnja dvojezičnosti. 

V nadaljnji obravnavi so člani odbora in poslanca iz vrst obeh narodnosti 
proučili razvoj mreže dvojezičnih šol in šol z italijanskim učnim jezikom ter se 
zavzeli za nadaljnje ukrepe, ki naj prispevajo k izboljšanju kvalitete pouka na 
teh šolah. Sem sodijo intenzivnejše šolanje in strokovno izpopolnjevanje uči- 
teljev, pospešeno tiskanje pa tudi uvoz učbenikov, izdelava meril in kriterijev 
za dopolnilno financiranje dvojezičnih in šol z italijanskim učnim jezikom ter 
nove investicije za adaptacijo in gradnjo šolskega prostora in prostora za dvo- 
jezične predšolske ustanove. 

Odbor je ugodno ocenil razne oblike mednarodnega sodelovanja pri sezna- 
njanju z zgodovino in sodobnim dogajanjem na področju kultur matičnih na- 
rodov, kot so že tradicionalni seminarji italijanskega jezika in kulture v Kopru 
in druge. 

Odbor'se je v celoti strinjal s sklepi gradiva o stanju dvojezičnih šol in šol 
z učnim jezikom posameznih narodnosti, ki jih je izdelal Republiški sekretariat 
za šolstvo, ter predlaga, da jih Prosvetno-kulturni zbor skupno s tem poročilom 
upošteva tako pri obravnavi v tej točki dnevnega reda, kot pri obravnavi in 
sprejemanju predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dvoje- 
zičnih šolah in šolah z učnim jezikom narodnostnih manjšin. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Daneta Tovornika. 
St.: 61-15/65 
Ljubljana, 29. 1. 1965 

Predsednik: 
Boris Mikoš 1. r. 

* Gradivo je evidentirano v dokumentaciji Skupščine SRS pod št. 61-15/64. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k informaciji o stanju zdravstvenih šol 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je na seji dne 4. 2. 
1965 razpravljal o stanju zdravstvenih šol na osnovi zadevnega gradiva, ki ga 
je predložil Republiški sekretariat za šolstvo v zvezi s sklepom Socialno-zdrav- 
stvenega zbora z dne 25. 9. 1964, da bo zbor na prvi prihodnji seji obravnaval 
kot posebno točko dnevnega reda vprašanja, ki jih je odbor postavil Izvršnemu 
svetu v zvezi z ustanavljanjem, normalnim delovanjem in financiranjem sred- 
njih zdravstvenih šol.* 

Odbor je ugotovil, da predloženo gradivo ne daje v celoti zadovoljivih po- 
jasnil na postavljena vprašanja. Poročilo v glavnem ugotavlja stanje zdrav- 
stvenih šol, ki ga je odbor, kot tudi zbor že sam ugotovil. Poročilo ne daje kon- 
kretnih predlogov za izboljšanje materialne baze in za razširitev kapacitet 
zdravstvenih šol ter za rešitev vprašanja njihovega financiranja. 

Odbor je ponovno ugotovil, da kapacitete sedanjih srednjih šol za medi- 
cinske sestre ne krijejo potreb zdravstvene službe po teh profilih zdravstvenih 
delavcev. Odbor je bil mnenja, da bi morali imeti v Sloveniji za vsako večje 
teritorialno zaključeno območje (Gorenjska, Primorska, Dolenjska, Štajerska, 
Prekmurje, Ljubljana) matično srednjo šolo za medicinske sestre, na katero bi 
se vezali dislocirani oddelki v krajih, kjer so velike potrebe po tovrstnih pro- 
filih kadrov in kjer ni pogojev za ustanovitev samostojnih šol. Glede na sedanjo 
mrežo in materialne pogoje srednjih šol za medicinske sestre ni oportuno, da bi 
nekatere obstoječe šole (Piran, Šempeter) postale dislocirani oddelki drugih šol, 
ker ima sedaj le srednja medicinska šola v Mariboru vse pogoje, da bi lahko 
postala matična šola. 

Z ustanovitvijo oziroma usposobitvijo srednjih šol za medicinske sestre kot 
matičnih šol na določenih območjih Slovenije bodo podani pogoji za hitrejše 
ustanavljanje dislociranih oddelkov pri večjih zdravstvenih zavodih, ki naj bodo 
učna baza za vzgojo srednjih zdravstvenih kadrov. Tudi zdravstveni zavodi 
morajo namreč tako kot gospodarske organizacije skrbeti za vzgojo potrebnih 
kadrov. 

Poudarjeno je bilo, naj republiški zavod za zdravstveno varstvo prouči 
organizacijo in mrežo zdravstvenih šol II. stopnje. Hkrati naj tudi prouči vse- 
bino programov zdravstvenih šol ter razčisti delovna področja posameznih pro- 
filov zdravstvenih kadrov. Učne programe je treba prilagoditi vsebini dela 
posameznih profilov zdravstvenih delavcev. 

Odbor je posvetil posebno pozornost vprašanju financiranja zdravstvenih 
šol. Strinjal se je s stališčem, da morajo zdravstveni zavodi, kot neposredni 

* Gradivo: »Stanje zdravstvenih šol« — Republiški sekretariat za šolstvo 
(61-23/65). 
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koristniki zdravstvenih kadrov, sofinancirati zdravstvene šole II. stopnje. V tej 
zvezi je bil odbor mnenja, da ni utemeljen nadaljnji obstoj Navodil za sklepanje 
pogodb o zdravstvenih storitvah zavarovanim osebam (Ur. 1. LRS št. 38-272/62), 
ki onemogočajo zdravstvenim zavodom tudi financiranje zdravstvenega šolstva. 
Glede na to, da mora postati razširjena reprodukcija stvar zdravstvenih zavo- 
dov, je treba v ceno zdravstvenih storitev vkalkulirati tudi sredstva za finan- 
ciranje zdravstvenih šol. To naj upoštevajo tako komunalne skupnosti social- 
nega zavarovanja, kot občinske skupščine pri določanju stopenj prispevkov za 
zdravstveno zavarovanje, pa tudi skupščina republiške skupnosti socialnega 
zavarovanja pri določanju stopenj za dolgoročna zavarovanja. Odbor namreč 
meni, da ne bi bilo umestno povečevati skupno stopnjo prispevkov socialnega 
zavarovanja, temveč da je treba po proučitvi notranje strukture posameznih 
stopenj izvršiti spremembo v korist stopnje prispevka za zdravstveno zava- 
rovanje. 

Vprašanje financiranja zdravstvenih šol iz sredstev skladov zdravstvenega 
zavarovanja je treba čimprej rešiti, med drugim tudi zato, ker se bodo te šole 
spričo predvidene ukinitve okrajev znašle v težki situaciji, sredstva, ki jih zdrav- 
stveni zavodi po obstoječih predpisih lahko namenijo za izobraževanje kadrov 
(do višine 2,5 '%> od bruto osebnega dohodka), pa komaj zadoščajo za štipen- 
diranje in strokovno izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev. 

Iz predloženega gradiva niso razvidne sedanje potrebe zdravstvenih šol II. 
stopnje glede sredstev za pokrivanje stroškov redne dejavnosti, za funkcionalno 
izboljšanje obstoječih kapacitet, za njihovo povečanje ter za gradnjo novih šol. 
Gradivo tudi ne navaja, kakšna naj bi bila obremenitev skladov zdravstvenega 
zavarovanja v pogledu financiranja zdravstvenih šol II. stopnje. Odsotnost teh 
podatkov pomeni veliko pomanjkljivost v predloženem gradivu, ki jo je treba 
odpraviti. Zato naj republiški sekretariat za šolstvo v sodelovanju z republiškim 
sekretariatom za zdravstvo, republiškim zavodom za zdravstveno varstvo, re- 
publiškim zavodom za socialno zavarovanje ter skupnostjo zdravstvenih zavo- 
dov izdela konkreten načrt za financiranje zdravstvenih šol II. stopnje, potem 
ko bo predhodno ugotovil finančne potrebe vseh zdravstvenih šol II. stopnje za 
njihovo redno delovanje in investicijske potrebe. Hkrati je treba tudi ugotoviti, 
kolikšna sredstva so potrebna za gradnjo novih zdravstvenih šol II. stopnje. 

Iz načrta za financiranje zdravstvenih šol II. stopnje morajo biti razvidna 
potrebna sredstva, ki naj jih zberejo v te namene skladi zdravstvenega zava- 
rovanja posameznih komunalnih skupnosti in sam sistem financiranja teh šol. 
To bo omogočilo komunalnim skupnostim socialnega zavarovanja določitev 
ustreznih stopenj prispevkov za zdravstveno zavarovanje. 

Pri izdelavi predloga za financiranje zdravstvenih šol II. stopnje je treba 
upoštevati, da pokrivajo nekatere zdravstvene šole potrebe za celotno območje 
republike. 

V pogledu financiranja investicij mora načrt izhajati iz stališča, da inve- 
sticije za zdravstvene šole niso samo stvar zdravstvenih zavodov, temveč tudi 
družbeno-političnih skupnosti. Odbor se ne strinja s predlogom republiškega 
sekretariata za šolstvo, naj bi se sredstva, potrebna za razširitev omrežja zdrav- 
stvenih šol, adaptacijo funkcionalno neustreznih zgradb in nabavo opreme 
angažirala iz sredstev varnostnih rezerv, valorizacijskih rezerv in rezerv otro- 
škega dodatka, ker je treba sredstva dolgoročnega zavarovanja uporabljati za 
namene, za katere se zbirajo. 
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Republiški sekretariat za šolstvo naj v zgoraj navedenem smislu izpopolni 
predloženo gradivo in ga čimprej predloži Skupščini. 

Odbor je za poročevalca na seji zbora določil poslanca dr. Sašo Cvahteta. 

Št.: 61-23/65 
Ljubljana, 8. 2. 1965 Predsednik: 

dr. Adolf D r o 1 c 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižnicah 

Zakon o knjižnicah (Uradni list LRS, št. 26-237/61) se spremeni in dopolni 
tako, da se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

ZAKON 
O KNJIŽNICAH 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Knjižnice, obsežene v tem zakonu, so kulturno-prosvetne ustanove, katerih 
knjige in drugo knjižnično gradivo (v nadaljnjem besedilu: knjižnično gradivo) 
je družbeno premoženje. 

2. člen 

Knjižnice so lahko samostojne ali v sestavi državnih organov ter delovnih 
in drugih organizacij (v nadaljnjem besedilu: nesamostojne knjižnice). 

Dejavnost knjižnic je posebnega družbenega pomena. 

, 3. člen 

Samostojne knjižnice so organizirane kot zavodi. 

4. člen 

Knjižnice, ki v zvezi z organiziranjem in pospeševanjem knjižničarske 
službe in stroke opravljajo poleg rednih še posebne naloge, so matične knjižnice. 

.„ . 5. člen Knjižnice zlasti: 
— zbirajo, strokovno obdelujejo in hranijo knjižnično gradivo; 
— omogočajo uporabo knjižničnega gradiva občanom in organizacijam; 
— organizirajo in vodijo javne čitalnice; 
— pomagajo bralcem pri razvijanju njihove splošne in strokovne izobrazbe 

ter skrbijo za kulturno vzgojo in razvedrilo občanov; 
— nudijo pomoč pri zbiranju gradiva za znanstveno-raziskovalno in umet- 

niško delo; 
— opravljajo informativno in dokumentacijsko službo za znanstveno in 

strokovno delo ter sodelujejo pri sestavljanju centralnih katalogov; 
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— popularizirajo knjižnično gradivo z izdajanjem katalogov, bibliografij 
in publikacij ter z organiziranjem razstav in kulturnih prireditev in z drugimi 
propagandnimi sredstvi; 

— skrbijo za napredek knjižničarske službe ter sodelujejo med seboj in 
z drugimi organi in organizacijami zaradi čim bolj smotrne uporabe knjižnič- 
nega gradiva. 

6. člen 

Statut samostojne knjižnice sprejme svet knjižnice. 

7. člen 

Statut knjižnice obsega zlasti določbe o imenu, namenu, delovnem področju, 
o pristojnosti in odgovornosti organov upravljanja, notranji organizaciji in na- 
činu poslovanja knjižnice ter o drugih vprašanjih, ki so pomembna za samo- 
upravljanje in poslovanje knjižnice. 

8. člen 

Občani imajo pravico, da uporabljajo knjižnično gradivo v skladu s sta- 
tutom knjižnice ob enakih pogojih. 

Zaradi posebnih okoliščin se uporaba knjižničnega gradiva s statutom 
knjižnice lahko omeji, vendar se ne more odvzeti pravica do uporabe v študijske 
namene. 

9. člen 

Založbe (podjetja in zavodi) in trgovine s knjigami morajo knjige, ki jih 
nameravajo dati v predelavo za papir, prej ponuditi v nakup matični knjižnici, 
na območju katere imajo svoj sedež, ali Narodni in univerzitetni knjižnici v 
Ljubljani kot osrednji matični knjižnici za SR Slovenijo, in sicer za ceno, ki 
jim jo nudijo podjetja za predelavo papirja. 

Če matična knjižnica oziroma Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljub- 
ljani ponudbe v 30 dneh ne sprejme, lahko ponudnik s knjigami prosto raz- 
polaga. 

Namesto matične knjižnice oziroma Narodne in univerzitetne knjižnice v 
Ljubljani lahko sprejme ponudbo ob enakih pogojih vsaka druga knjižnica. Tri- 
desetdnevni rok se šteje od dneva, ko je matična knjižnica oziroma Narodna in 
univerzitetna knjižnica v Ljubljani dobila ponudbo. 

USTANAVLJANJE IN PRENEHANJE KNJIŽNIC 

10. člen 

Samostojno knjižnico lahko ustanovi družbeno-politična skupnost, krajevna 
skupnost, delovna in druga organizacija ter skupina občanov. 

11. člen 

Če je ustanovitelj samostojne knjižnice delovna ali druga organizacija ali 
skupina občanov, si mora priskrbeti pred izdajo akta o ustanovitvi knjižnice 
mnenje za kulturo pristojnega organa družbeno-politične skupnosti o možnostih 
in smotrnosti ustanovitve knjižnice. 
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12. člen 

Samostojna knjižnica se lahko odpravi, če ni več potrebe za njen obstoj ali 
če nima več pogojev za opravljanje svoje dejavnosti. Akt o odpravi knjižnice 
izda skupščina občine, na katere območju je knjižnica. Če je ustanovila knjiž- 
nico skupščina okraja ali Skupščina SR Slovenije, izda akt o odpravi knjižnice 
skupščina okraja oziroma Skupščina SR Slovenije. 

Pred izdajo akta o odpravi knjižnice si je treba priskrbeti mnenje delovne 
skupnosti knjižnice, pristojne matične knjižnice in zainteresiranih organov ter 
mnenje organizacij ali skupin občanov, ki so ustanovili knjižnico. 

V aktu o prenehanju knjižnice se določi, katera knjižnica prevzame knjiž- 
nično gradivo. 

13. člen 

Samostojne knjižnice se lahko združijo na podlagi sporazuma svetov knjiž- 
nic in v soglasju z ustanovitelji. V sporazumu se tudi določi način združitve in 
ureditve njihovih obveznosti. 

14. člen 

Nesamostoj-no knjižnico lahko ustanovi kot svojo notranjo organizacijsko 
enoto upravni organ, delovna in druga organizacija. 

Za knjižnice po določbah tega zakona se ne štejejo zbirke knjig, ki služijo 
za notranje potrebe organov ter delovnih in drugih organizacij, pa niso usta- 
novljene kot posebne organizacijske enote. 

15. člen 

Nesamostojno knjižnico lahko odpravi ustanovitelj. Pred odpravo knjižnice 
si ustanovitelj priskrbi mnenje pristojne matične knjižnice. 

Določba tretjega odstavka 12. člena velja tudi za nesamostojne knjižnice. 

16. člen 
Vsaka knjižnica mora biti vpisana v register knjižnic pri pristojni ma- 

tični knjižnici in v osrednji register knjižnic, ki ga vodi Narodna in univerzi- 
tetna knjižnica v Ljubljani za območje SR Slovenije. 

Pravilnik o sestavi in vodenju registra izda republiški sekretar za kulturo 
in prosveto. 

UPRAVLJANJE KNJIŽNIC 

17. člen 

Organi upravljanja samostojne knjižnice so: svet knjižnice, upravni odbor 
in upravnik. 

18. člen 

Svet knjižnice sestavljajo člani, ki jih izvoli delovna skupnost knjižnice iz 
svoje.srede, ter zainteresirani občani in predstavniki zainteresiranih organizacij 
in družbene skupnosti (v nadaljnjem besedilu: predstavniki javnosti). 

Statut knjižnice določa število članov sveta knjižnice in koliko članov sveta 
izvoli delovna skupnost. 

Z aktom o ustanovitvi knjižnice se določi, kateri organi, organizacije in 
družbene skupnosti delegirajo predstavnike javnosti v svet in koliko jih dele- 
girajo. 
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V svetu knjižnice število predstavnikov javnosti ne more biti večje od 
polovice vseh članov tega organa. 

19. člen 

Svet knjižnice izvoli predsednika izmed tistih članov, ki jih je izvolila de- 
lovna skupnost. 

Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina njegovih članov, sklepe 
pa sprejema z večino glasov navzočih članov. Statut knjižnice lahko določi, da 
je za veljavnost določenih sklepov sveta knjižnice potrebna večja večina glasov. 

20. člen 

Predstavniki javnosti sodelujejo pri odločanju sveta o vprašanjih, ki nepo- 
sredno zadevajo družbeni interes, ter o vprašanjih pravnega razpolaganja s 
knjižničnim gradivom. 

Brez sodelovanja predstavnikov javnosti odloča svet o vprašanjih, ki se 
tičejo organizacije dela, delitve dohodka, razpolaganja z delovnimi sredstvi 
knjižnice ter o delovnih razmerjih v knjižnici. 

V skladu z določbami tega člena se določi s statutom knjižnice, v katerih 
vprašanjih predstavniki javnosti sodelujejo pri odločanju enakopravno s člani 
sveta, ki jih je izvolila delovna skupnost. 

21. člen 

V knjižnicah z manjšim številom članov delovne skupnosti opravlja funk- 
cije sveta neposredno celotna delovna skupnost; v tem primeru predstavniki 
javnosti sodelujejo pri odločanju o vprašanjih, za katera so pristojni, enako- 
pravno s člani delovne skupnosti knjižnice kot enotno telo ali pa kot člani 
posebnega organa, ki ga sestavljajo samo predstavniki javnosti. Statut knjižnice 
določi obliko sodelovanja predstavnikov javnosti. 

Če predstavniki javnosti sestavljajo poseben organ, odloča ta organ samo- 
stojno. Sklepi o vprašanjih, o katerih soodločajo predstavniki javnosti in de- 
lovna skupnost knjižnice, so sprejeti, če je bil sklep izglasovan v obeh organih. 

22. člen 

Upravni odbor knjižnice sestavljajo člani, ki jih izmed članov delovne 
skupnosti knjižnice izvoli svet knjižnice oziroma delovna skupnost knjižnice, 
če sama izvršuje funkcijo sveta. Predstavniki javnosti ne morejo sodelovati pri 
volitvah upravnega odbora. 

Upravnik knjižnice je član upravnega odbora po svojem položaju. 
Statut knjižnice določa, koliko članov ima upravni odbor knjižnice. 
Delovna skupnost knjižnice z manjšim številom članov opravlja neposredno 

tudi funkcije upravnega odbora. 

23. člen 

Upravni odbor odloča o poslovanju knjižnice. Statut knjižnice1 natančneje 
določi pristojnosti upravnega odbora. 

24. člen 

Upravnika knjižnice imenuje in razrešuje svet knjižnice po splošnih pred- 
pisih, ki veljajo za imenovanje direktorjev zavodov. 

32 



498 Priloge 

25. člen 

Za upravnika knjižnice je lahko imenovan, kdor ima visoko ali višjo izo- 
brazbo in izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa statut knjižnice. 

26. člen 

Upravnik knjižnice organizira delo knjižnice, jo neposredno vodi in oprav- 
lja druge naloge, ki jih določa zakon in statut knjižnice. 

Upravnik ne more biti član sveta knjižnice, udeležuje pa se njegovih sej 
in na njih sodeluje. 

27. člen 

Ce upravnik knjižnice meni, da je odločitev delovne skupnosti knjižnice, 
sveta knjižnice ali upravnega odbora v nasprotju z veljavnimi predpisi ali da 
ni v skladu z nalogami knjižnice, zadrži izvršitev odločitve in brez odlašanja 
obvesti o tem nadzorni organ, da o tem odloči. 

28. člen 

Knjižnica z razvito notranjo organizacijo ima strokovni kolegij. 
Strokovni kolegij sestavljajo strokovni uslužbenci. 
S statutom knjižnice se lahko določi, da pritegne upravnik v kolegij tudi 

druge strokovnjake, ki niso uslužbenci knjižnice. 

29. člen 

Strokovni kolegij je posvetovalni organ upravnika knjižnice za vsa po- 
membnejša strokovna vprašanja, ki so v zvezi z nalogami knjižnice. 

30. člen 

Seje strokovnega kolegija sklicuje in vodi upravnik. 
Podrobnejše določbe o sestavi in delu strokovnega kolegija predpiše statut 

knjižnice. 
31. člen 

Način vodstva nesamostojnih knjižnic se določi z aktom ustanovitelja. S 
tem aktom se lahko določi za vodstvo knjižnice tudi kolektivni organ. 

MATIČNE KNJIŽNICE 

32. člen 

Naloge matične knjižnice za območje ene ali več občin opravlja knjižnica, 
ki jo določi občinska skupščina oziroma skupno več občinskih skupščin; pred 
določitvijo matične knjižnice je treba priskrbeti mnenje Narodne in univer- 
zitetne knjižnice v Ljubljani kot osrednje matične knjižnice za SR Slovenijo. 
Glede financiranja teh nalog sklene občinska skupščina ali več občinskih skup- 
ščin s tako knjižnico pogodbo. 

Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani opravlja naloge matične 
knjižnice za območje Socialistične republike Slovenije, lahko pa del svojih 
nalog pogodbeno in s soglasjem Republiškega sekretariata za kulturo in pro- 
sveto prenese na druge ustrezne knjižnice. 
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33. člen 
Poleg svojih rednih nalog se matična knjižnica na svojem območju ukvarja 

z vprašanji organizacije in pospeševanja knjižničarske službe in stroke, posre- 
duje izposojo knjižničarskega gradiva, vodi registracijo knjižnic in evidence 
njihovega knjižničnega gradiva, pomaga pri strokovnem delu knjižničarskega 
osebja in skrbi za njegovo vzgojo in strokovno izpopolnjevanje. 

34. člen 
Republiški sekretar za kulturo in prosveto izda navodilo o izposojanju knjig 

med knjižnicami v SR Sloveniji. 

NADZORSTVO 

35. člen 
Zakonitost dela samostojne knjižnice nadzoruje upravni organ občinske 

skupščine. 

STROKOVNO OSEBJE 

36. člen 
Strokovno delo v knjižnicah opravljajo strokovno usposobljeni uslužbenci. 

FINANCIRANJE KNJIŽNIC 

37. člen 
Financiranje dejavnosti samostojnih knjižnic se uredi z ustanovitvenim 

aktom in s pogodbo med ustanoviteljem in knjižnico v skladu s predpisi o finan- 
ciranju- zavodov. 

Financiranje nesamostojnih knjižnic se uredi z ustanovitvenim aktom. 

KAZENSKE DOLOČBE 

38. člen 
Založba (podjetje ali zavod) oziroma trgovina s knjigami, ki da knjige v 

predelavo za papir, pa jih prej ni ponudila v nakup občinski matični knjižnici 
iz 9. člena ali Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, se kaznuje za pre- 
kršek z denarno kaznijo do 200 000 dinarjev. 

Poleg pravne osebe se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi njen 
predstavnik ali odgovorna uradna oseba z denarno kaznijo do 20 000 dinarjev. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

39. člen 
Vse obstoječe knjižnice morajo prilagoditi svojo organizacijo in delo določ- 

bam tega zakona v šestih mesecih od dneva, ko začne veljati ta zakon. 

40. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

32» 



500 Priloge 

OBRAZLOŽITEV 

Med republiške zakone, ki jih je treba po zakonu o izvedbi ustave SR Slo- 
venije (Uradni list SRS, št. 10/63) uskladiti z določbami nove ustave, sodi tudi 
zakon o knjižnicah (Uradni list LRS, št. 26/61). Poleg sprememb zaradi uskla- 
ditve z ustavo pa zahteva triletni razvoj knjižničarske službe od uveljavitve 
zakona o knjižnicah v letu 1961 tudi nekaj drugih sprememb in dopolnitev tega 
zakona. 

V naslednjem navajamo spremembe zaradi uskladitve z določbami nove 
ustave, ki jih vsebuje zakonski predlog, pod črko A, druge spremembe, ki jih 
vsebuje ta predlog, pa pod črko B. 

A. 

SPREMEMBE ZARADI USKLADITVE Z USTAVO 

Te spremembe se izražajo predvsem v določbah, ki se nanašajo na samo- 
upravljanje knjižnic in ki so v predlogu zajete pod podnaslovom »upravljanje 
knjižnic« (17. do 31. člen). Po teh določbah naj bi bili v samostojnih knjižnicah 
kot organi upravljanja: svet knjižnice, upravni odbor in upravnik (17. člen). 
Ker je samostojne knjižnice šteti med delovne organizacije, ki opravljajo dejav- 
nost posebnega družbenega pomena, se v predlogu predvideva, da sodelujejo pri 
upravljanju knjižnic v določenih zadevah kot člani sveta tudi predstavniki jav- 
nosti (2. odst. 18. člena). Število članov sveta v posamezni knjižnici naj določi 
statut knjižnice, akt o ustanovitvi knjižnice pa naj bi predvidel, kateri organi, 
organizacije in družbene skupnosti delegirajo predstavnike javnosti v svet in 
koliko jih delegirajo (3. in 4. odst. 18. člena). Predsednika sveta izvoli svet knjiž- 
nice izmed tistih članov sveta, ki jih je izvolila delovna skupnost (19. člen). V 
20. členu je načelno rešeno vprašanje, v katerih zadevah sodelujejo pri odlo- 
čanju sveta predstavniki javnosti ter v katerih zadevah odloča svet knjižnice 
brez njihovega sodelovanja. Za primer, da opravlja v knjižnici funkcije sveta 
neposredno celotna delovna skupnost, predvideva 21. člen, da predstavniki jav- 
nosti sodelujejo pri odločanju o vprašanjih, za katera so pristojni, enakopravno 
s člani delovne skupnosti kot enotno telo ali pa kot člani posebnega organa, ki 
ga sestavljajo samo predstavniki javnosti. Statut knjižnice pa naj bi v takih pri- 
merih določil obliko sodelovanja predstavnikov javnosti. Upravni odbor sestav- 
ljajo člani, ki jih izvoli svet oziroma delovna skupnost knjižnice, kadar le-ta 
sama izvršuje funkcije sveta (22. člen). Pristojnost upravnega odbora je samo 
na splošno nakazana v 23. členu, ki določa, da statut knjižnice natančneje določi 
pristojnosti upravnega odbora. Po 24. členu imenuje in razrešuje upravnika 
knjižnice svet knjižnice. Da bi na mesto upravnikov knjižnic prišle kvalificirane 
osebe, predvideva 25. člen, da je za upravnika knjižnice lahko imenovan le, 
kdor ima visoko ali višjo izobrazbo in izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa 
statut knjižnice. Določbe sedanjega zakona o strokovnem kolegiju so spreme- 
njene le v toliko, da lahko upravnik (ne pa svet knjižnice) pritegne v kolegij 
tudi druge strokovnjake, ki niso uslužbenci knjižnice (28. člen) ter da je stro- 
kovni kolegij posvetovalni organ upravnika (29. člen). 

Posebej velja omeniti tudi določbe 12. člena predloga, ki obravnava vpra- 
šanje odprave samostojnih knjižnic. Po 13. členu sedanjega zakona lahko od- 
pravi knjižnico ustanovitelj, ko si poprej priskrbi mnenje za kulturo pristojnega 
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sveta. To pa pomeni, da v stvari ustanovitelj sam presoja ali naj se knjižnica 
odpravi. V 12. členu predloga pa se skladno s predpisi 3. odstavka 18. člena 
zvezne ustave oziroma 3. odstavka 22. člena republiške ustave predvideva, da 
se samostojna knjižnica lahko odpravi le, če ni več potrebe za njen obstoj ali če 
nima več pogojev za opravljanje svoje dejavnosti. Akt o odpravi knjižnice izda 
skupščina občine, na katerem območju je knjižnica. Če je ustanovila knjižnico 
okrajna skupščina oziroma Skupščina SR Slovenije, izda akt o odpravi okrajna 
skupščina oziroma Skupščina SR Slovenije. Pred izdajo akta o odpravi knjiž- 
nice si je treba priskrbeti mnenje delovne skupnosti knjižnice, pristojne matične 
knjižnice in zainteresiranih organov ter mnenje organizacije ali skupine obča- 
nov, ki je ustanovila knjižnico. 

Druge uskladitve, ki jih vsebuje predlog v 2., 3., 6., 7., 8., 10., 11., 14. in 37. 
členu, so manjšega pomena ali pa imajo zgolj terminološki značaj. 

B. 

DRUGE SPREMEMBE ZAKONA O KNJIŽNICAH 

Določba 5. člena zakona o knjižnicah, ki predvideva, da za knjižnično gra- 
divo in knjižnico, ki so kulturni spomeniki, veljajo predpisi o varstvu kulturnih 
spomenikov, se ni prevzela v zakonski predlog, ker sodi ta določba v zakon o 
varstvu kulturnih spomenikov. V sedmi alinei 5. člena predloga je spremenjen 
besedni red in dopolnjeno sedanje besedilo zakona z določbo, da skrbijo knjiž- 
nice za popularizacijo knjižnega gradiva tudi z izdajanjem bibliografij. To je 
utemeljeno, saj so od vseh publikacij, ki jih izdajajo knjižnice, za populari- 
ziranje knjižničnega gradiva le-te najvažnejše. 

V 9. členu predloga se sedanje besedilo zakona dopolni tako, da založniška 
podjetja in trgovine s papirjem ponudijo knjige v nakup ali občinski matični 
knjižnici, na območju katere imajo svoj sedež, ali pa Narodni in univerzitetni 
knjižnici v Ljubljani. Ta dopolnitev upošteva zlasti dejstvo, da je v občini Ljub- 
Ijana-Center, v kateri ima svoj sedež tudi Narodna in univerzitetna knjižnica, 
večina velikih založniških podjetij. 

V 15. člen predloga zakona, ki govori o odpravi nesamostojne knjižnice, je 
vnesena dopolnitev, da si ustanovitelj nesamostojne knjižnice pred odpravo take 
knjižnice priskrbi mnenje pristojne matične knjižnice. 

Glede na to, da često občinske skupščine določijo za opravljanje matične 
službe na svojem območju knjižnice, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev, se v 
prvem odstavku 32. člena predloga zakona predvideva, da si mora občina pred 
določitvijo knjižnice, ki naj opravlja naloge matične knjižnice, priskrbeti mne- 
nje Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani kot osrednje matične knjiž- 
nice za Slovenijo. To velja tudi za primere, da skupno več občinskih skupščin 
določi matično knjižnico. 

V 43. členu zakona o knjižnicah je bil bivši svet za kulturo in prosveto LRS 
pooblaščen, da izda po potrebi podrobnejše predpise o izvajanju zakona o knjiž- 
nicah. Na podlagi tega predpisa je ta svet izdal navodilo o izposojanju knjig 
med knjižnicami v LR Sloveniji (Uradni list LRS, št. 15/62). Ker se po sedaj 
veljavnih ustavnih predpisih upravnemu organu ne more dati tako širokega 
pooblastila za izdajo predpisov kot ga vsebuje sedanji 43. člen zakona o knjiž- 
nicah, se ta člen ni mogel prenesti v zakonski predlog. Da bi pa omenjeno 
navodilo, ki se v praksi izvaja, ne ostalo brez zakonite podlage, se v 34. členu 
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predloga pooblašča republiški sekretar za kulturo in prosveto, da izda takšno 
navodilo. 

Na pobudo predstavnikov knjižnic se v 36. člen predloga ni prevzel drugi 
odstavek 38. člena sedanjega zakona o knjižnicah, po katerem lahko opravljajo 
knjižničarske posle v knjižnicah tudi osebe, ki nimajo ustrezne strokovne izo- 
brazbe, imajo pa primerno splošno izobrazbo. S tem naj bi se dosegel namen, 
da opravljajo strokovno delo v knjižnicah le za to usposobljeni kadri. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižnicah 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije 
je na seji dne 27. 1. 1965 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o knjižnicah, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Iz- 
vršni svet. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je treba obstoječi zakon o knjiž- 
nicah uskladiti z ustavo. Spremembe zaradi uskladitve z ustavo zadevajo pred- 
vsem upravljanje knjižnic. Knjižnice opravljajo dejavnost, ki je posebnega 
družbenega pomena in zato sodelujejo pri upravljanju na ustrezen način tudi 
predstavniki javnosti. 

Odbor je obravnaval zakonski predlog hkrati z naslednjimi dopolnilnimi 
in spreminjevalnimi predlogi, ki jih je dal začasni odbor za založništvo in knjiž- 
ničarstvo Prosvetno-kulturnega zbora. 

1. V prvem odstavku 2. člena se besedo »lahko« nadomesti z besedo »-ali-«. 
2. Besedilo 4. člena se spremeni takole: »Knjižnice, ki opravljajo poleg red- 

nih še posebne naloge v zvezi z organiziranjem in pospeševanjem knjižničarske 
službe in stroke, so matične knjižnice.« 

3. Besedilo 5. alinee 5. člena se spremeni tako, da se glasi: »-— nudijo pomoč 
pri znanstveno-raziskovalnem in umetniškem delu;«. 

4. V besedilu 7. alinee 5. člena se v drugi vrsti med besedama »in« in »pu- 
blikacij« vstavi beseda »drugih«. 

Tako spremenjeno besedilo zakona je sprejel tudi predstavnik Izvršnega 
sveta. 

Odbor se je s temi spremembami in dopolnitvami brez pripomb strinjal. 
Odbor se je strinjal tudi s spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi, ki sta 

jih k zakonskemu predlogu dali komisija za usklajevanje republiških predpisov 
z ustavo in zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. 

Odbor za prosveto in kulturo predlaga Republiškemu zboru, da sprejme 
predlog zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami. 

Odbor je za svojega poročevalca določil ing. Iva Pignerja. 
Št.: 63-8/65 
Ljubljana, 29. 1. 1965 Predsednik: 

Drago Seliger 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 

Začasni odbor za založništvo 
in knjižničarstvo 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižnicah 

Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za založništvo in knjižničarstvo 
je na seji dne 18. januarja 1965 obravnaval predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o knjižnicah, ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

V načelni obravnavi o zakonskem predlogu je bilo poudarjeno, da terjata 
spremembo in dopolnitev obstoječega zakona o knjižnicah tako uskladitev nje- 
govih določb z ustavo kot tudi triletni razvoj knjižničarske dejavnosti od uve- 
ljavitve zakona o knjižnicah v letu 1961. 

Spremembe zakona zaradi uskladitve z ustavo zadevajo predvsem uprav- 
ljanje knjižnic, ker z opredelitvijo dejavnosti knjižnic kot dejavnosti posebnega 
družbenega pomena sodelujejo pri upravljanju knjižnic na ustrezen način tudi 
predstavniki javnosti. 

Pri ocenjevanju triletnega razvoja knjižničarstva (od sprejema zakona o 
knjižnicah v letu 1961 dalje) pa je bilo ugotovljeno, da je zakon o knjižnicah 
mnogo prispeval k temu, da je knjižničarstvo dobilo svoje mesto v družbi ter 
osnovo za enotnejši razvoj. Mreža knjižnic se je utrdila in razširila, ustanov- 
ljenih in moderniziranih je bilo več občinskih knjižnic. Stekla je v zakonu pred- 
videna registracija knjižnic, pri čemer se le nesamostojne knjižnice v sestavu 
drugih delovnih organizacij niso dovolj vključevale v sistem registriranja. V 
medsebojnem povezovanju so knjižnice pripravile nekaj skupnih akcij in služb, 
kot npr.: republiško matično službo, medknjižnično izposojo knjig, višjo biblio- 
tekarsko šolo ipd. 

Ob tem pa so člani začasnega odbora, podobno kot pred kratkim Prosvetno- 
kulturni zbor, ponovno poudarili, da zakona; niso vse občine enako zavzeto izpol- 
njevale; le 12 občin je imenovalo matične knjižnice, v dvajsetih občinah se 
pogoji za imenovanje šele pripravljajo, medtem ko se v vseh ostalih občinah 
zakon slabo uresničuje. 

V podrobni obravnavi zakonskega predloga je začasni odbor sprejel nasled- 
nje spreminjevalne in dopolnilne predloge: 

K 2. členu: V prvem odstavku se beseda »lahko« nadomesti z besedo 
»ali«. 

K 4. členu: Vrstni red v. besedilu se spremeni tako, da se glasi: »Knjiž- 
nice, ki opravljajo poleg rednih še posebne naloge v zvezi z organiziranjem in 
pospeševanjem knjižničarske službe in stroke, so matične knjižnice«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 5. členu : Besedilo pete alinee se spremeni tako, da se glasi: »— nu- 

dijo pomoč pri znanstveno-raziskovalnem in umetniškem delu«; 
Začasni odbor je bil mnenja, da spremenjeno besedilo točneje odraža vlogo 

knjižnic pri znanstveno-raziskovalnem in umetniškem delu, kjer knjižnice ne 
nudijo samo pomoči pri zbiranju gradiva, ampak s svojim delom neposredno 
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pomagajo pri znanstveno-raziskovalnem in umetniškem delu. Takšno besedilo 
je vseboval tudi dosedanji zakon o knjižnicah. 

V besedilu sedme alinee se v drugi vrsti med besedi »in« in »publikacij« 
vstavi beseda »drugih«. 

Dopolnitev je potrebna, ker so katalogi in bibliografije tudi publikacije. 
Začasni odbor se je strinjal s spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi, ki 

sta jih k zakonskemu predlogu predlagali komisija za usklajevanje republiških 
predpisov z ustavo in zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je z vsemi spreminjevalnimi in dopolnilnimi 
predlogi strinjal in so tako postali sestavni del zakonskega predloga. 

Začasni odbor za založništvo in knjižničarstvo predlaga Prosvetno-kultur- 
nemu zboru, da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o knjiž- 
nicah s predlaganimi spremembami in dopolnitvami sprejme. 

Za svojega poročevalca na seji zbora je začasni odbor določil poslanca Av- 
gusta Vižintina. 

St.: 63-8/65 
Ljubljana, 21. 1. 1965 Predsednik: 

Avgust Vižintin 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Komisija za usklajevanje republiških 
predpisov z ustavo in 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižnicah 

Komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov 
z ustavo in zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije sta ob navzoč- 
nosti članov začasnega odbora za založništvo in knjižničarstvo Prosvetno-kul- 
turnega zbora na skupni seji dne 18. januarja 1965 obravnavali predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižnicah, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi k zakonskemu predlogu ni bilo pripomb. Ugotovljeno 
je bilo, da je zakon potreben tako zaradi uskladitve obstoječega zakona o knjiž- 
nicah z ustavo kot tudi zaradi sprememb in dopolnitev, ki jih terja razvoj 
knjižničarske dejavnosti. Glede usklajevanja z ustavo so bila obravnavana na- 
čelna vprašanja družbenega in pravnega statusa knjižnic ter njihovega uprav- 
ljanja. Po mnenju komisij je dejavnost knjižnic pravilno opredeljena kot dejav- 
nost posebnega družbenega pomena in je v skladu s tem tudi ustrezno urejeno 
sodelovanje predstavnikov javnosti pri upravljanju knjižnic. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga sta komisiji predlagali 
naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 8. členu: V zadnji vrsti drugega odstavka se med besedi »uporabe« 
in »v« vstavita besedi »knjižničnega gradiva«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
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K 20. členu: V drugi vrsti prvega odstavka se za besedo »interes« 
namesto vejice postavi pika, naslednje besedilo tega odstavka pa se črta. 

Formulacija prvotnega besedila je namreč v nasprotju z njegovim smislom, 
ker pravno razpolaganje s knjižničnim gradivom obravnava izven zadev druž- 
benega interesa in ga s tem opredeljuje kot nekaj, kar ni družbeni interes. Ker 
pa je pravno razpolaganje s knjižničnim gradivom vsaj v dpločenih primerih 
nedvomno tudi zadeva družbenega pomena, je treba posebno obravnavanje tega 
razpolaganja črtati. S tem je smiselno tudi razpolaganje s knjižničnim gradivom 
vključeno med vprašanja, ki neposredno zadevajo družbeni interes in ki pri 
odločanju o njih sodelujejo predstavniki javnosti. 

K 21. členu: V zadnji vrsti drugega odstavka se beseda »sprejeti« nado- 
mesti z besedo »veljavni«, beseda »izglasovan« pa z besedo »sprejet«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 22. členu: Na koncu drugega odstavka se pika nadomesti z vejico 

ter doda besedilo »ne more pa biti njegov predsednik«. 
Dopolnitev je potrebna zaradi jasnosti, ker sicer iz drugih določb zakon- 

skega predloga ta omejitev ni razvidna. 
K 25. členu : Besedilo v prvi in drugi vrsti »kdor ima visoko ali višjo 

izobrazbo in izpolnjuje druge pogoje« se spremeni, da se glasi: »kdor izpolnjuje 
pogoje«. 

Spremembo so predlagali člani začasnega odbora za založništvo in knjiž- 
ničarstvo Prosvetno-kulturnega zbora glede na dejstvo, da je veliko število 
upravnikov knjižnic, ki nimajo visoke ali višje izobrazbe in bi pri izvajanju 
te določbe v zvezi z 39. členom zakonskega predloga nastali trenutno v praksi 
problemi. Zato bolj ustreza rešitev, da pogoje za upravnike knjižnice v celoti 
določi statut knjižnice. 

K 28., 29. in 30. členu: Navedeni členi naj se črtajo, ker urejajo 
podrobna vprašanja notranje organizacije in s tem posredno, omejujejo samo- 
upravo knjižnic. S črtanjem navedenih določb kazenskega predloga se omogoča 
knjižnicam, da si strokovne in posvetovalne organe lahko organizirajo v skladu 
s svojimi potrebami. 

K 33. členu: V četrti vrsti se beseda »evidence« nadomesti z besedo 
»evidenco« in s tem popravi očitna napaka. 

K 34. členu: "V drugi vrsti se beseda »izposojanju« nadomesti z bese- 
dama »načinu izposojanja«. 

Dopolnitev je potrebna zaradi jasnosti, da gre le za tehnično navodilo o 
načinu izposojanja knjig, ne pa za urejanje medsebojnih razmerij, pravic in 
dolžnosti, za kar upravni organ oziroma njegov predstojnik ne more biti po- 
oblaščen. 

K 35. členu: Med besedi »nadzoruje« in »upravni« se vstavi beseda- 
»pristojni«. 

Sprememba je redakcijskega značaja, z njo pa se hkrati določneje opre- 
deljuje nadzorni organ. 

K 39. členu : Doda se nov drugi odstavek z besedilom: »V enakem roku 
določijo občinske skupščine, katera knjižnica bo opravljala naloge matične 
knjižnice (32. člen)«. 

Spremembo so predlagali člani začasnega odbora za založništvo in knjiž- 
ničarstvo Prosvetno-kulturnega zbora z utemeljitvijo, da se proces določanja 
matičnih knjižnic v občinah izvaja zelo počasi, kar zavira uresničenje intencij 
zakona. 
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Predstavnik Izvršnega sveta se je z navedenimi predlogi za spremembe in 
dopolnitve strinjal in so tako postali sestavni del zakonskega predloga. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje 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.: 63-8/65 
Ljubljana, 18. januarja 1965 

Zakonodajno-pravna komisija 
Predsednik: 

dr. Josip Globevnik 1. r. 

Komisija za usklajevanje 
republiških predpisov z ustavo 

Predsednik: 

Mitja Ribičič 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli 

Zakon o osnovni šoli (Uradni list LRS, št. 32-165/59) se spremeni in dopolni 
tako, da se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

ZAKON O OSNOVNI ŠOLI 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Osnovna šola daje občanom osnovno vzgojo in osnovno splošno izobrazbo 
ter jih v skladu z razvojem in s potrebami socialistične družbe razvija v samo- 
stojne osebnosti socialistične skupnosti. 

Vzgoja in izobraževanje na osnovni šoli izhajata iz idejnih temeljev socia- 
listične družbene ureditve in socialističnega humanizma ter temeljita na znan- 
stvenih dosežkih in pedagoških načelih, na zgodovinskih in kulturnih prido- 
bitvah slovenskega in drugih jugoslovanskih narodov in narodnosti ter drugih 
narodov. 

2. člen 

Osnovna šola uresničuje svoj smoter s tem, da: 
— posreduje učencem učno snov ter jih navaja k razumevanju' in smi- 

selnemu upravljanju pridobljenega znanja; 
— uvaja učence v razumevanje osnovnih zakonitosti razvoja v naravi in 

družbi in jim s tem daje temelje za oblikovanje znanstvenega pogleda na svet; 
— razvija pri učencih vedoželjnost, sposobnost za opazovanje, za kritično 

mišljenje in za samostojno umsko' delo ter ustvarja s tem pogoje za njihovo na- 
daljnje šolanje in za samoizobraževanje; 

— seznanja učence z bojem naših in drugih narodov za svobodo, z našo 
družbeno ureditvijo, z družbeno-ekonomskimi in kulturnimi pridobitvami člo- 
veštva ter jih tako vzgaja v duhu bratstva, enotnosti in enakopravnosti na- 
rodov, humanizma ter mednarodne solidarnosti delovnih ljudi; 
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— uvaja učence v spoznavanje odnosov med ljudmi v socialistični družbi 
in jih navaja na ustrezno ravnanje; 

— oblikuje zavest skupnosti in tovarištva pri učencih; 
— razvija v učencih moralna svojstva njihovega značaja ter sposobnost 

moralnega presojanja in kritičnega ocenjevanja* odnosov med ljudmi, oblikuje 
v učencih čut enakopravnosti med spoloma v družini in družbi, razvija v njih 
zavest družbene odgovornosti in spoštovanje družbenega premoženja; 

— vključuje učence v razne oblike dela, jim daje temelje splošne tehnične 
izobrazbe in jim oblikuje socialistični odnos do dela; 

— razvija pri učencih smisel za gospodarnost in pravilno vrednotenje dela, 
časa in materialnih dobrin; 

— odkriva učencem vrednote in lepote njihove okolice, zlasti naravnih, 
gospodarskih in kulturnih znamenitosti; 

— uvaja učence v estetsko doživljanje umetnostnih stvaritev in v pravilno 
vrednotenje kulturnih dobrin; 

—- posreduje učencem higienske navade in smisel za zdravo telesno 
udejstvovanje; 

—■ skrbi za vsestranski telesni razvoj učencev in tako krepi njihovo telesno 
sposobnost za zdravo osebno življenje, za sodobno proizvodno delo in obrambo 
domovine. 

Osnovna šola uresničuje te naloge tako, da učence aktivno vključuje V 
vzgojno-izobraževalni proces ter jih oblikuje v vsestransko in harmonično 
socialistično osebnost. 

3. člen 

Pri uresničevanju smotra vzgoje in izobraževanja se osnovna šola povezuje 
z družino in sodeluje z delovnimi, družbeno-političnimi, strokovnimi in dru- 
gimi organizacijami. 

4. člen 

Osnovna šola organizira in vodi osnovno izobraževanje odraslih. 

5. člen 

Obvezno šolanje na osnovni šoli traja osem let. 
Vsi občani od 7. do 15. leta morajo obiskovati osnovno šolo. 

6. člen 

Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je otrok v oskrbi (v nadaljnjem 
besedilu: starši), so odgovorni, da njihovi otroci redno obiskujejo osnovno šolo-. 

Občinski in šolski organi skrbijo, da otroci redno obiskujejo šolo. 

7. člen 

Na osnovni šoli se poučuje v slovenskem jeziku. Za pripadnike drugih 
narodov Jugoslavije se organizira pouk v njihovem jeziku, če so podani s tem 
zakonom določeni pogoji za ustanovitev osnovne šole oziroma oddelka osnovne 
šole. 

8. člen 

Pripadnikom italijanske in madžarske narodnosti je s posebnim zakonom 
zagotovljen na osnovnih šolah pouk v njihovem jeziku. 
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9. člen 

Za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju se organizirajo po- 
sebne osnovne šole v skladu s posebnimi predpisi. 

10. člen 

Pouk na osnovni šoli je za učence brezplačen. Občina je dolžna zagotoviti 
za učence iz oddaljenih krajev brezplačen prevoz v osnovne šole ali pa brez- 
plačno oskrbo v domovih učencev. 

Občina v sodelovanju z osnovnimi šolami, delovnimi in družbenimi orga- 
nizacijami ter s starši z:agotavlja materialne pogoje za to, da učenci brezplačno 
prejemajo mlečno malico, postopoma pa tudi učbenike in druge učne pri- 
pomočke. 

11. člen 

Osnovna šola je samostojna in samoupravna delovna organizacija, katere 
dejavnosti je posebnega družbenega pomena. 

Osnovna šola je zavod. 
12. člen 

Osnovna šola je pravna oseba. 
Osnovna šola ima svoj pečat z grbom Socialistične republike Slovenije. 

„ - , . 13. člen Osnovna sola ima statut. 
Statut osnovne šole določa notranjo organizacijo, delovno področje in odgo- 

vornost njenih organov, položaj delovnih enot ter pravice in dolžnosti v nji- 
hovem upravljanju, vprašanja, o katerih odločajo neposredno člani delovne 
skupnosti osnovne šole, način in oblike tega odločanja, delovna in druga no- 
tranja razmerja ter druga vprašanja, ki imajo pomen za samoupravljanje v 
osnovni šoli in za njeno dejavnost. 

Statut osnovne šole potrjuje občinska skupščina. 

14. člen 

Sredstva za osnovno šolo zagotavlja ustanovitelj na podlagi delovnega pro- 
grama osnovne šole v skladu s posebnimi predpisi. 

15. člen 

Osnovna šola deluje v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter na podlagi 
svojega statuta. 

Organi družbeno-politične skupnosti imajo do osnovne šole tiste pravice 
in dolžnosti, ki jih določajo zakon in drugi predpisi. 

II. ŽIVLJENJE IN DELO 

1. Splošne določbe 

16. člen 

Osnovna šola mora biti organizirana tako. da z vsem svojim notranjim živ- 
ljenjem, odnosi, sodobnimi sredstvi, oblikami in metodami dela zagotavlja na- 
predek in uspeh ter prispeva k uresničevanju smotra vzgoje in izobraževanja. 
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Zaradi izpolnjevanja vzgojno-izobraževalnih nalog osnovne šole ter zaradi 
varstva in vzgoje učencev izven časa, ki je določen za pouk, sie osnovni šoli 
postopoma zagotovijo taki materialni pogoji, da ne bo pouka v izmenah. 

17. člen 

Osnovna šola dosega svoj smoter s tem, da pri vzgojnem izobraževalnem 
delu upošteva pedagoška načela, ki poudarjajo zlasti: 

— organiziranost, načrtnost in sistematičnost vzgojnega izobraževalnega 
procesa, da šola lahko uresničuje vzgojne izobraževalne naloge in izpolnjuje 
svojo družbeno vzgojo; 

— vzajemno in skladno' dejavnost šolskih organov pri reševanju družbeno- 
pedagoških vprašanj ter vzajemno spoštovanje in zaupanje med učenci in 
učitelji; 

— povezanost šole z družbenim življenjem z delovnimi in drugimi orga- 
nizacijami in še posebej povezanost pouka s proizvodnim in drugim delom; 

— aktivnost učencev za bogatitev njihovih življenjskih izkušenj, znanja 
in izobrazbe; 

— tovarištvo, kolektivno zavest in zavestno disciplino za pravilno vra 
ščanje v družbeno življenje; 

— prilagojenost vsebine, oblik in metod dela sposobnostim učencev in 
njihovim individualnim razlikam; 

— enotnost in medsebojno povezanost vseh učnih predmetov ter skladno 
povezanost pouka s prostovoljnimi dejavnostmi in drugimi oblikami vzgojne 
izobraževalne dejavnosti; 

— povezanost teorije in prakse z uporabo in razvijanjem takih oblik in 
metod vzgojnega .izobraževalnega dela, ki to omogočajo; 

— zavesten in kritičen odnos učitelja in učiteljskega zbora do uporab- 
ljanja vzgojno-izobraževalnih sredstev in doseženih rezultatov vzgojnega izo- 
braževalnega dela. 

18. člen 

Osnovna šola spremlja razvoj učencev, jih seznanja z značilnostmi posa- 
meznih vrst šol in poklicev ter svetuje učencem in staršem pri izbiri šole ali 
poklica, upoštevajoč pri tem nagnenja in sposobnosti učencev in družbene 
potrebe ter pri tem sodeluje s službo poklicnega usmerjanja. 

19. člen 

Osnovna šola skupaj z družino ter z delovnimi in drugimi organizacijami: 
— skrbi za uspešno povezovanje pouka z življenjem v okolju ter za smotrno 

uporabo prostega časa učencev; 
— podpira vzgojno delo v družini in krajevni skupnosti; 
— prireja proslave, kulturno-umetniške in telesnovzgojne nastope; 
— skrbi za razvoj šolskih delavnic ter jih povezuje z ustreznimi delovnimi 

organizacijami (zadruge, tovarne in podobno) v šolskem okolju; 
— sodeluje pri izobraževanju odraslih in organizira ustrezne tečaje, semi- 

narje in predavanja. 
20. člen 

Osnovna šola pomaga staršem s tem, da organizira vzgojno svetovanje. 
V to delo lahko osnovna šola vključuje socialne, zdravstvene in druge ustrezne 
strokovnjake. 
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21. člen 

Šolsko leto se začne s 1. septembrom in se konča z 31. avgustom. 
V šolskem lertu je najmanj 210 in največ 220 dni pouka. 
Časovno razporeditev šolskega dela v šolskem1 letu določi republiški sekre- 

tariat za šolstvo s šolskim koledarjem. 

2. Organizacija vzgojnega izobraževalnega dela 

22. člen 

Pouk v osnovni šoli poteka po predmetniku in učnem načrtu. Republiški 
sekretariat za šolstvo predpiše predmetnik in učni načrt v skladu z osnovami 
za enoten pouk na osnovni šoli, ki so določene z zveznimi predpisi. 

Učiteljski zbor osnovne šole lahko dopolni učni načrt glede na potrebe 
kraja. 

23. člen 

Predmetnik in učni načrt ter organizacijo dela in življenja v osnovni šoli 
morajo upoštevati družbeni in gospodarski razvoj skupnosti, smoter vzgoje in 
izobraževanja, pedagoške in znanstvene dosežke, umske in telesne zmogljivosti 
ter starostno stopnjo in življenjske potrebe učencev. 

Snov učnega načrta šole mora biti povezana z življenjem in zato izhajati 
iz življenjskega okolja šole. 

24. člen 

Na osnovni šoli se uporabljajo učbeniki, priročniki in učila, ki jih potrdi 
republiški sekretariat za šolstvo. 

Republiški sekretariat za šolstvo predpiše postopek o potrjevanju učbe- 
nikov in učil. 

25. člen 

Razred je temeljna učna enota osnovne šole, ki obsega v skladu z učnim 
načrtom učno snov enega šolskega leta.. 

Oddelek je organizacijska enota osnovne šole, v kateri se poučujejo učenci 
enega razreda (čisti oddelek) ali hkrati učenci več razredov (kombinirani od- 
delek). 

26. člen 

Če je zaradi razsežnosti šolskega okoliša potrebno in če so za to podani 
ustrezni pogoji, lahko osnovna šola v soglasju z občinsko skupščino odpre enega 
ali več oddelkov tudi izven sedeža osnovne šole. 

27. člen 

Republiški sekretariat za šolstvo predpiše pedagoške normative glede šte- 
vila učencev v oddelkih in glede oddaljenosti osnovne šole od učenčevega, doma. 

28. člen 

Zaradi prilagoditve vzgoje in izobraževanja stopnji razvoja učencev se 
pouk izvaja tako, da daje šola učencem v prvih štirih razredih na osnovi ele- 
mentarnega znanja splošen in celovit pogled ria naravo in družbo in jih vklju- 
čuje v življenje njihove sredine; v višjih razredih pa jim šola daje osnovno 
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znanje o prirodnih in družbenih zakonitostih na posameznih področjih ter 
spremlja razvoj nagnenj in sposobnosti učencev za nadaljnje šolanje oziroma 
poklic. 

Glede na to je pouk v šoli organiziran tako, pa poučuje v prvih štirih raz- 
redih praviloma vse predmete en učitelj (razredni pouk), v višjih razredih pa 
poučujejo posamezne predmete oziroma skupine predmetov učitelji, usposob- 
ljeni za predmetni pouk; zaradi olajšanja prehoda na predmetni pouk poučujejo 
v petem razredu samo nekatere predmete oziroma skupine predmetov posebni 
učitelji. 

V osmem razredu šola utrjuje in poglablja znanje učencev, zlasti na tistih 
področjih, ki ustrezajo' posebnim nagnenj em in sposobnostim učencev za na- 
daljnje šolanje oziroma poklic. 

29. člen 

Osnovna šola organizira vzgojno izobraževalno delo tako>, da zagotovi na- 
predek tudi učencem, ki zaostajajo in se počasneje razvijajo, in da omogoči 
nadarjenim učencem hitrejši razvoj in napredovanje. Toi doseže z ustrezno 
prilagoditvijo pouka, z organizirano in sistematično dodatno pomočjo ter s 
sodelovanjem z družbenimi organizacijami in ustanovami, ki delajo z učenci 
izven šole. 

Osnovna šola organizira pomoč za učence, ki zaradi daljše bolezni ali 
upravičene odsotnosti niso obiskovali pouka ter za učence, ki prestopijo z druge 
osnovne šole, če je to potrebno. 

30. člen 

Prostovoljne dejavnosti učencev so sestavni del življenja in dela v šoli. 
Osnovna šola je dolžna pomagati učencem, da v okviru pionirske in drugih 
samostojnih organizacij učencev razvijajo razne oblike dela s področja druž- 
benega, kulturnega in gospodarskega življenja. Pri tem mora šola upoštevati 
načela prostovoljnosti, samouprave učencev in samostojnosti njihovih orga- 
nizacij. 

31. člen 

Osnovna šola daje učencem za razvijanje prostovoljnih dejavnosti na raz- 
polago šolske prostore in opremo ter se pri tem povezuje z delovnimi in dru- 
gimi organizacijami. 

32. člen 

Prizadevanje in skrb šole za telesni razvoj in zdravje učencev obsega 
zlasti: 

— sistematično delo za razvoj telesne vzgoje v okviru pouka in prosto^ 
voljnih dejavnosti; 

— sodelovanje s telesno-vzgojnimi in športnimi organizacijami; 
— sodelovanje šole z družino pri posredovanju osnovne spolne vzgoje; 
— skrb za redne zdravstvene preglede, za zdravljenje, za pravilnoi prehrano 

in za odmor; 
— skrb za organiziranje in pravilno delo šolskih kuhinj in za ustrezno do- 

polnilno prehrano Učencev; 
— pravilno razporeditev dela, učenja in igre kakor tudi organiziranje 

zabave in razvedrila. 
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33. člen 

Osnovna šola organizira izobraževanje odraslih v svojih posebnih oddelkih 
in drugih oblikah po predmetniku in učnem načrtu ter metodah vzgojno-izo- 
braževalnega dela, ki so usklajeni z ravnijo odraslih. 

Za svoje izobraževanje na osnovni šoli prispevajo odrasli del potrebnih 
sredstev v skladu s statutom šole. 

Podrobnejše določbe o organizaciji in izvajanju izobraževanja odraslih 
predpiše republiški sekretariat za šolstvo. 

3. Ocenjevanje 

34. člen 

Ob vzgojnem in izobraževalnem delu učitelji vse šolsko leto preizkušajo 
napredek učencev. Pri tem ugotavljajo stopnjo in kakovost njihovega znanja, 
njihove subjektivne in objektivne pogoje za učenje, razvojno stopnjo kolektivne 
zavesti in sposobnosti ter njihove delovne navade in prizadevanja. 

Te ugotovitve izraža učitelj z ocenami. 

35. člen 

Učenci prejmejo polletno in letno oceno znanja vseh predmetov in vedenja. 
Polletne in letne ocene se vpišejo v izkaze oziroma v spričevala. 

Polletne in letne ocene znanja, vedenja in splošnega uspeha določi v od- 
delkih z razrednim poukom razrednik. V oddelkih s predmetnim poukom določi 
oceno znanja posameznega predmeta učitelj, ki predmet poučuje; učitelj lahko 
v spornem primeru predlaga, da določi oceno njegovega predmeta razredni 
zbor. Oceno vedenja in splošnega uspeha določi razredni zbor na predlog 
razrednika. 

Ocena vedenja izraža učenčev odnos do skupnosti učencev, tovarišev in 
učiteljev, njegov odnos do družbenega premoženja ter njegovo splošno ob- 
našanje. 

Pri oceni splošnega uspeha in prizadevanja učenca se upošteva celotni 
uspeh iz vzgojno-izobraževalnih področij in vedenja, učenčevo prizadevanje 
pri delu, njegov odnos do obveznosti v šoli in izven nje, učenčeve sposobnosti 
in nagnjenja, izražena v prostovoljnih in drugih dejavnostih in splošna raz- 
vitost. Pri tem se ocena splošnega uspeha ne sme preračunavati aritmetično 
iz posameznih predmetnih ocen. 

36. člen 

Ob ocenjevanju mora učitelj učencu povedati, ali njegovo znanje zadošča 
zahtevam, ki jih postavlja šola, ali ne. 

37. člen 

Če učenčevi starši menijo, da je bil učenec v spričevalu ob koncu leta 
nepravilno ocenjen, lahko predložijo v treh dneh po sprejemu spričevala obraz- 
ložen ugovor zoper oceno učiteljskemu zboru. 

Učiteljski zbor najpozneje v treh dneh po prejemu ugovora presodi upra- 
vičenost ugovora. Če je mnenja, da je ugovor neupravičen, ga z utemeljitvijo 
zavrne. Če je mnenja, da je ugovor upravičen, imenuje tričlansko komisijo, ki 
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se prepriča o učenčevem znanju in ga oceni. Dva člana komisije imenuje 
učiteljski zbor izmed učiteljev osnovne šole, enega člana komisije pa določi 
pristojni zavod za prosvetno pedagoško službo izmed pedagoških svetovalcev. 

38. člen 

Republiški sekretariat za šolstvo predpiše podrobnejše določbe o oce- 
njevanju. 

4. Napredovanje iz razreda v razred 

39. člen 

Učenci osnovne šole napredujejo v višji razred, če so ocenjeni iz1 vseh pred- 
metov s pozitivnimi ocenami. 

Učenci od 1. do vključno 4. razreda napredujejo v višji razred tudi tedaj, 
če so največ iz dveh predmetov negativno ocenjeni. 

Učenci 5., 6, in 7. razreda napredujejo v višji razred tudi tedaj, če so 
ocenjeni iz enega predmeta negativno. 

Učenci od 1. do vključno 7. razreda, ki so negativno ocenjeni iz predmeta, 
v katerem so že prejšnje leto napredovali z negativno oceno, ne morejo napre- 
dovati v višji razred. 

Za učence, ki napredujejo z negativnimi ocenami, organizira osnovna šola 
dodatni pouk. Dodatni pouk je za učence obvezen. Učitelj oprosti učenca obisko- 
vanja dodatnega pouka, ko ugotovi, da je učenec dopolnil Znanje iz predmetov, 
v katerih je bil negativno ocenjen. 

40. člen 

Učenci osmega razreda uspešno zaključijo obvezno šolanje, če so ocenjeni 
iz vseh predmetov s pozitivnimi ocenami. 

Učenci osmega razreda, ki so> ob koncu šolskega leta ocenjeni z negativno 
■oceno iz enega ali več predmetov, lahko' z izpitom popravijo negativne ocene. 
Ti učenci lahko opravljajo popravne izpite do dopolnjenega 17. leta kot redni 
učenci. 

41. člen 

Šoloobvezen otrok, ki zaradi bolezni ali iz drugega upravičenega razloga 
ne more redno obiskovati šole, lahko dela izpit iz učne snovi tistih razredov, 
ki jih ni mogel končati. 

Občan, ki ni več šoloobvezen, pa ni končal osnovne šole, lahko dela izpit 
iz učne snovi osnovne šole kot izreden učenec. Ravnatelj šole mu lahko dovoli, 
da obiskuje pouk iz posameznih predmetov. 

Republiški sekretariat za šolstvo predpiše podrobnejše določbe o izpitih 
za izredne učence. 

5. Šola in družina 

42. člen 

Osnovna šola in družina se povezujeta, da bi uskladili vzgojno izobraževalno 
delo in si medsebojno pomagali. 

Povezovanje šole z družino- se ustvarja zlasti z roditeljskimi sestanki, z 
obiski staršev v šoli, z obiski učiteljev na učenčevem domu ter v skupnem 
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organiziranju letovanj ter drugih vzgojnih in izobraževalnih dejavnosti ob 
pomoči staršev. 

43. člen 

Roditeljske sestanke sklicuje in vodi razrednik oziroma ravnatelj. 
Razrednik oziroma ravnatelj mora sklicatiroditeljski sestanek na zahtevo 

staršev, pO' sklepu razrednega zbora oziroma učiteljskega zbora in po sklepu 
sveta šole. 

Na roditeljskih sestankih razpravljajo navzoči o vseh vprašanjih življenja 
in dela šole, o vzgoji, izobrazbi in o uspehih učencev. Pri tem si izmenjujejo 
medsebojne izkušnje. 

Na roditeljskih sestankih lahko navzoči predlagajo ukrepe za napredek 
šole in pouka. 

O predlogih roditeljskih sestankov morajo razpravljati šolski organi. 

III. UCENCI 

1. Vpis in prestopanje 

44. člen 

V prvi razred osnovne šole se vpišejo v začetku šolskega leta otroci, ki do 
konca istega koledarskega leta dopolnijo sedmo leto starosti. 

Če po mnenju strokovne komisije, ki jo imenuje svet šole, otrok še ni 
telesno ali duševno zadosti razvit, se vpis lahko odloži za eno leto. 

Otrok, ki do konca koledarskega leta dopolni šest let in pol, se lahko 
vpiše v prvi razred osnovne šole, če je po mnenju strokovne komisije telesno 
in duševno razvit. 

Otroci z motnjami v duševnem in telesnem razvoju se v skladu s poseb- 
nimi predpisi vpišejo v posebne šole. 

45. člen 

Učenec se vpiše praviloma v tisto osnovno šolo, v katere okolišu stanuje, 
iz utemeljenih razlogov pa se lahko vpiše tudi v kakšno drugo osnovno šolo, 
četudi je ta šola na območju druge občine. 

46. člen 

Učenec osnovne šole lahko iz utemeljenih razlogov prestopi iz ene osnovne 
šole na drugo. Dovoljenje za prestop da ravnatelj šole, na katero' želi učenec 
prestopiti. Starši morajo obvestiti o prestopu ravnatelja šole, na kateri se je 
učenec dotlej šolal. 

2. Pravice in dolžnosti učencev 

47. člen 

Vsak učenec ima pravice in dolžnosti, da glede na svojo starostnoi stopnjo 
prispeva k uresničevanju smotra vzgoje in izobraževanja na svoji šoli. 

Zato so učenci dolžni redno obiskovati šolo, delati in se učiti ter izpolnjevati 
druge s statutom in drugimi splošnimi akti šole določene dolžnosti učencev. 
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48. člen 

Obvezno šolanje izpolni učenec na koncu tistega šolskega leta, v katerem 
dopolni 15 let starosti. 

Učenec, ki uspešno zaključi šolanje na osnovni šoli, izpolni' šolsko obvez- 
nost ne glede na to, ali je dopolnil 15 let starosti. 

Učenec, ki po osemletnem šolanju ni uspešno zaključil osnovne šole in še 
ni dopolnil 15 let starosti, mora obiskovati osnovno šolo do konca tistega šol- 
skega leta, v katerem dopolni 15 let starosti. 

49. člen 

Kdor je star več kot petnajst let, pa iz opravičenih razlogov ni končal 
osnovne šole, jo lahko konča kot reden učenec do sedemnajstega leta starosti. 
Če tak učenec moti pouk in redno delo osnovne šole, lahko učiteljski zbor; 
odloči, da ne sme več obiskovati pouka. 

50. člen 

Razrednik opraviči iz utemeljenih razlogov izostanek učenca. 
Starši so dolžni pri vsakem izostanku učenca sporočiti šoli vzroke izo- 

stanka, brž ko je to mogoče. 
51. člen 

Zdravstveno varstvo učencev se ureja s posebnimi predpisi. 
Vsak učenec mora biti zdravniško pregledan pred vpisom v osnovno šolo 

in vsako šolsko leto. 
52. člen 

Učenci osmega razreda osnovne šole sestavljajo razredne skupnosti in 
šolsko skupnost po določbah tega zakona. 

53. člen 

Na sestankih svojih skupnosti obravnavajo učenci vprašanja življenja in 
dela šole. 

Skupnost učencev seznanja po članih, ki jih voli v ta namen, šolske organe 
in razredni zbor s svojim mnenjem in s svojimi sklepi, jim daje svoje predloge, 
ki se tičejo statuta šole, organizacije ter učnega in vzgojnega dela šole, ter se 
udeležuje sej šolskih organov, kadar se obravnavajo ta vprašanja. 

Skupnost učencev skrbi tudi za to, da učenci vestno opravijo zadeve, katere 
jim poverijo šolski organi. 

54. člen 

Za družbeno in kulturno življenje, tehnično izobraževanje, telesno in zdrav- 
stveno vzgojo ter medsebojno pomoč ustanovijo učenci svoje organizacije ali 
podmladke družbenih organizacij, ki se ukvarjajo z vzgojo mladine. 

Ustanovitev organizacij iz prejšnjega odstavka razen tistih, ki se ustanovijo 
v skladu s posebnimi predpisi in statuti družbenih organizacij, potrjuje svet 
šole. 

55. člen 

Organzacije učencev so prostovoljne in temeljijo na načelih samouprav- 
ljanja. 

Organi osnovne šole in učitelji pomagajo pri delu teh organizacij v sode- 
lovanju z ustreznimi družbenimi organizacijami. 
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3. Vzgojni ukrepi 

56. člen 

Učenci, ki se odlikujejo s svojim delom in vedenjem, so lahko pohvaljeni 
oziroma nagrajeni. 

57. člen 

Za učence, ki ne izpolnjujejo svojih dolžnosti in kršijo statut in druge 
splošne akte šole, se lahko uporabijo v sodelovanju s starši ustrezni vzgojni 
ukrepi. 

Učenec osnovne šole ne more biti izključen iz šole, dokler je šoloobvezen. 

58. člen 

O ugovoru zoper vzgojni ukrep (57. člen) proti učencem odloča: 
— razredni učiteljski zbor, če je o vzgojnem ukrepu odločil učitelj; 
— učiteljski zbor, če je o vzgojnem ukrepu odločil ravnatelj oziroma raz- 

redni učiteljski zbor; 
— svet šole, če je odločil o vzgojnem ukrepu učiteljski zbor. 

59. člen 

Republiški sekretariat za šolstvo izda navodila o pohvalah, nagradah in 
drugih vzgojnih ukrepih. 

IV. UČITELJI 

60. člen 

Učitelj na osnovni šoli je lahko, kdor ima predpisano splošno pedagoško 
in strokovno izobrazbo ter družbeno-moralne lastnosti za uresničevanje vzgojno- 
izobraževalnih smotrov. 

61. člen 

Učitelj za razredni pouk na osnovni šoli je lahko, kdor je končal učiteljišče 
ali skupino za razredni pouk pedagoške akademije, učitelj za predmetni pouk 
pa, kdor je končal višjo pedagoško šolo, pedagoško akademijo, višjo gospo- 
dinjsko šolo, ustrezno fakulteto, visoko šolo oziroma umetniško akademijo. 

62. člen 

Učitelji organizirajo in vodijo vzgojno izobraževalno delo osnovne šole in 
so odgovorni za to, da šola doseže smoter vzgoje in izbraževanja. 

Pri uresničevanju smotra vzgoje in izobraževanja in pri poučevanju so 
učitelji samostojni. 

S statutom šole se določi učna obveznost učiteljev v skladu s pedagoškimi 
normativi, ki jih predpiše republiški sekretariat za šolstvo. 

63. člen 

Da bi bilo učiteljem omogočeno strokovno in pedagoško izpopolnjevanje 
in spremljanje napredka pedagoške teorije in prakse ter učne snovi predmetov, 
ki jih poučujejo', se organizira obvezno občasno izpopolnjevanje učiteljev v 
skladu s posebnimi predpisi. 
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V. USTANAVLJANJE, ZDRUŽEVANJE, PRENEHANJE Z DELOM 
IN ODPRAVA OSNOVNIH ŠOL 

1. Ustanavljanje 

64. člen 

Občinska skupščina ustanovi osnovno šolo z odločbo. 
Če osnovno šolo ustanovi drug ustanovitelj, je potrebno soglasje občinske 

skupščine. 
Občinska skupščina ustanovi osnovno šolo v skladu s programom razvoja 

osnovnih šol. 
Program razvoja osnovnih šol določi za določeno dobo občinska skupščina. 
Program razvoja osnovnih šol mora določiti mrežo osnovni šol tako, da je 

omogočeno šolanje vsem šoloobveznim otrokom v občini. 

65. člen 

Skupščine dveh ali več občin se lahko sporazumejo*, da skupaj ustanovijo 
osnovno šolo. V takem primeru izda odločbo o ustanovitvi tista občinska skup- 
ščina, na katere območju bo sedež osnovne šole. Občinske skupščine določijo 
s pogodbo, kolikšen del sredstev, ki so potrebna za ustanovitev ter za vzdrže- 
vanje in delo osnovne šole, gre v breme posamezne občine. 

Občinska skupščina, ki je izdala odločbo o ustanovitvi' osnovne šole, izvr- 
šuje ustanoviteljske pravice sporazumno z drugimi občinskimi skupščinami. 

66. člen 

Osnovna šola se lahko ustanovi: 
1. če je na območju predvidenega šolskega okoliša najmanj 30 šoloobveznih 

otrok in se upravičeno predvideva, da se bo razvila v osnovno šolo z vsaj 
prvimi štirimi razredi; 

2. da je šola predvidena v programu razvoja osnovnih šol; 
3. če so na razpolago ustrezni šolski prostori; 
4. če so zagotovljena potrebna učna sredstva in oprema; 
5. če so zagotovljena zadostna sredstva za vzdrževanj© in delo šole; 
6. če je zagotovljeno zadostno število strokovno usposobljenega učnega 

osebja. 
67. člen 

Podrobnejše določbe o tem, katere prostore mora imeti osnovna šola glede 
na predvideno število učencev, predpiše republiški sekretariat za šolstvo. 

Šolsko poslopje in prostori morajo ustrezati zdravstveno-higienskim zahte- 
vam, ki jih predpiše republiški sekretariat za šolstvo v soglasju z republiškim 
sekretariatom za zdravstvo. 

68. člen 

Šolska oprema in učna sredstva morajo ustrezati zahtevam sodobnega 
pouka v skladu z normativi, ki jih predpiše republiški sekretariat za šolstvo. 

69. člen 

Osnovna šola sme začeti z delom šele, ko strokovna komisija, ki jo imenuje 
občinska skupščina, ugotovi, da so za začetek dela izpolnjeni pogoji iz 3. do 6. 
točke 66. člena tega zakona. 
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Če ugotovi strokovna komisija, da niso izpolnjeni pogoji za začetek dela 
šole, se primemo uporabljajo določbe 72. do 75. člena tega zakona. Komisija 
obvesti o tem občinsko skupščino. Osnovna šola ne sme začeti z delom, dokler 
niso pomanjkljivosti odpravljene. 

70. člen 

Z odločbo o ustanovitvi se določi območje osnovne šole (šolski okoliš). 
Dokler pri osnovni šoli niso odprti vsi razredi, se z določitvijo njenega 

šolskega okoliša ne spreminjajo šolski okoliši sosednjih osnovnih šol za učence 
tistih razredov, ki še niso odprti v novi šoli. 

2. Združevanje 

71. člen 

Za obravnavanje vprašanj skupnega pomena in razvijanje vzajemnega 
sodelovanja in medsebojne pomoči se lahko osnovne šole združujejo v skupnosti 
osnovnih šol. O združitvi odločajo delovne skupnosti osnovnih šol. 

Statut skupnosti osnovnih šol, ki je ustanovljena za območje ene ali več 
občin, se predloži v obravnavo skupščinam teh občin, preden ga skupnost 
dokončno sprejme. Če se ustanovi skupnost osnovnih šol za območje republike, 
obravnava statut skupnost pred dokončnim sprejetjem Skupščina SR Slovenije. 

3. Začasno prenehanje z delom in odprava 

72. člen 

Če strokovna komisija iz 69. člena tega zakona ugotovi, da osnovna šola 
ne izpolnjuje pogojev za delo iz 3. do 6. točke 66. člena tega zakona, zahteva 
od šole, da v določenem roku odpravi ugotovljene pomanjkljivosti. 

Če se ugotovljene pomanjkljivosti ne odpravijo v določenem roku, šola 
začasno preneha z delom. 

Odločbo o začasnem prenehanju dela osnovne šole izda pristojna občinska 
skupščina. S to odločbo določi tudi primeren rok, v katerem je treba izpolniti 
zahtevane pogoje za uspešno in nemoteno delo šole. 

73. člen 

Osnovna šola se lahko odpravi: 
1. če po programu razvoja osnovnih šol ni več potrebna; 
2. če strokovna komisija iz 68. člena tega zakona ugotovi, da niso izpolnjeni 

zahtevani pogoji za delo šole niti v roku, ki ga je postavila pristojna občinska 
skupščina po 3. odstavku 72. člena tega zakona, in je zaradi tega onemogočeno 
nadaljnje delo šole. 

74. člen 

Odločbo o odpravi osnovne šole izda pristojna občinska skupščina, potem 
ko je dobila mnenje sveta prizadete osnovne šole. 
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75. člen 

Odločba o začasnem prenehanju z delom šole, oziroma odločba o odpravi 
šole se ne more izdati, dokler ni zagotovljeno nadaljnje šolanje prizadetih 
učencev. 

VI. UPRAVLJANJE 

76. člen 

Osnovno šolo upravljajo člani delovne skupnosti neposredno in s tem, 
da v skladu z ustavo, s tem zakonom in s statutom osnovne^ šole poverjajo 
določene funkcije upravljanja organom upravljanja osnovne šole 

V zadevah, določenih s tem ziakonom, in na način, ki ga določa ta zakon, 
sodelujejo pri upravljanju osnovne šole tudi zainteresirani občani, predstavniki 
zainteresiranih organizacij, občine in skupnosti učencev (v nadaljnjem bese- 
dilu: predstavniki javnosti). 

77. člen 

Organi upravljanja v osnovni šoli so: svet šole, upravni odbor in ravnatelj. 
S statutom osnovne šole se lahko ustanovijo organi upravljanja tudi v podruž- 
nicah in dislociranih oddelkih osnovne šole. _ 

Strokovni organi osnovne šole so: učiteljski zbor, razredni zbor in razrednik. 
S statutom osnovne šole se lahko ustanovijo tudi drugi strokovni organi. 

S statutom osnovne šole se določi v skladu s tem zakonom, katere organe 
upravljanja in strokovne organe ima osnovna šola, koliko članov ima svet šole 
in upravni odbor ter delovno področje organov upravljanja in strokovnih 
organov. 

78. člen 

Svet šole sestavljajo člani, ki jih izvoli delovna skupnost izmed sebe, in 
predstavniki javnosti. Predstavnike javnosti imenujejo oziroma delegirajo v 
svet šole organi, organizacije in občani, ki so določeni z aktom o ustanovitvi 
osnovne šole. S statutom osnovne šole se določi, koliko predstavnikov voli 
skupnost učencev in kako jih voli. 

Svet šole zlasti skrbi za celotno življenje in delo osnovne šole: obravnava 
delovne uspehe in stanje v osnovni šoli; daje smernice za izboljšanje vzgojno- 
izobraževalnega dela; sprejme statut osnovne šole, dolgoročne m letne delovne 
programe in poslovnik o delu sveta šole ter odloča v drugih zadevah, določenih 
s tem zakonom in statutom osnovne šole. 

Predstavniki javnosti ne morejo sodelovati pri odločanju v vprašanjih glede 
organizacije dela, delitve dohodka, razpolaganja z delovnimi sredstvi in glede 
delovnih razmerij. 

79. člen 

Upravni odbor odloča o poslovanju šole zlasti pa skrbi za izvrševanje skle- 
pov sveta šole, predlaga ustrezne ukrepe za izboljšanje dela osnovne šole pri- 
pravlja gradivo in predloge o vprašanjih, ki jih rešuje svet šole; opravlja druge 
zadeve, ki jih določa statut osnovne šole. 

80. člen 

Ravnatelj osnovne šole je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja osnovne 
šole, določene po tem zakonu, ki ima vsaj 5 let vzgojno izobraževalne prakse. 
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Ravnatelj je pedagoški vodja osnovne šole in njenih podružnic ter upravni 
vodja osnovne šole. 

Razen v primerih, določenih z drugimi zakoni, se ravnatelj osnovne šole 
lahko razreši pred potekom dobe, za katero je imenovan, če dela v nasprotju 
s statutom ali drugimi splošnimi akti osnovne šole, ali če se ugotovi, da osnovna 
šola po njegovi krivdi ne izpolnjuje svojih nalog. 

81. člen 

Učiteljski zbor skrbi za organizacijo vzgojno-izobraževalnega procesa in 
samostojno odloča o strokovnih vprašanjih v zvezi z vzgajanjem in izobra- 
ževanjem. 

Učiteljski zbor sestavljajo stalni in honorarni učitelji osnovne šole. 
Razredni zbor obravnava vprašanja v zvezi z učnim in vzgojnim delom 

in druga vprašanja, ki imajo pomen za posamezne oddelke, v katerih je pred- 
metni pouk. 

Razredni zbor sestavljajo vsi učitelji oddelka. 
Vsak oddelek šole ima svojega razrednika. 
Razrednik neposredno vodi delo oddelka. 

82. člen 

Po potrebi skliče ravnatelj šole po sklepu sveta šole skupno zborovanje 
članov delovne skupnosti, skupnosti učencev, staršev, drugih občanov ter za- 
stopnikov prizadetih organov delovnih in drugih organizacij. 

Na zborovanju se na podlagi ravnateljevega poročila o delu šole obrav- 
navajo vprašanja, ki zadevajo stanje in delo šole, izpolnjevanja nalog šole in 
se sprejemajo smernice za delo v prihodnjem šolskem letu. 

VII. SPRIČEVALA IN DOKUMENTACIJA 

83. člen 

Osnovna šola izdaja izkaze in spričevala. Izkazi in spričevala so javne 
listine. 

Učencem, ki delajo izpit po drugem odstavku 40. člena ali kot izredni učenci 
po 41. členu, se izda enako spričevalo kot učencem, ki so redno ocenjeni 
v razredu. 

Republiški sekretariat za šolstvo predpiše vsebino in obliko spričevala. 

84. člen 

Osnovna šola vodi evidence itn knjige, ki jih predpiše republiški sekretariat 
za šolstvo ter druge evidence in knjige, ki jih je dolžna voditi po drugih 
posebnih predpisih. 

VIII. NADZORSTVO 

85. člen 

Za šolstvo pristojni upravni organ občinske skupščine nadzoruje zakonitost 
dela osnovnih šol v skladu s posebnimi predpisi. 
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Pri izvrševanju nadzorstva nad zakonitostjo dela osnovnih šol ima za 
šolstvo pristojni upravni organ občinske skupščine pravico zahtevati od ravna- 
telja osnovne šole podatke o delu osnovne šole in druge podatke, ki jih potre- 
buje za opravljanje zadev iz svojega delovnega področja. 

86. člen 

Pedagoški nadzor nad osnovnimi šolami opravlja prosvetno-pedagoška 
služba. 

Pravice in dolžnosti prosvetno-pedagoške službe so določene s posebnim 
zakonom. 

IX. PREKRŠKI 

87. člen 

Starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je otrok v oskrbi, se kaznujejo 
za prekršek z denarno kaznijo do 20 000 dinarjev ali z zaporom do 30 dni, 

1. če ne vpišejo svojega šoloobveznega otroka v osnovtnoi šolo; 
2. če zanemarjajo dolžnosti iz 6. člena tega zakona; 
3. če ne obvestijo osnovne šole o prestopu učenca na drugo osnovno šolo 

(46. člen). 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

88. člen 

Osnovne šole morajo prilagoditi organizacijo in delo določbam tega zakona 
najpozneje do začetka šolskega leta 1965/66. 

Dokler ne bo na razpolago dovolj učiteljev s predpisano izobrazbo, lahko 
posamezne predmete telesne, glasbene, likovne, gospodinjske in tehnične vzgoje 
poučujejo tudi tisti, ki so končali ustrezno strokovno šolo in so si pridobili 
ustrezno pedagoško izobrazbo. Osnovna šola mora delovna mesta, ki niso 
zasedena z učitelji z ustrezno izobrazbo (61. člen tega zakona), razpisati vsako 
leto, dokler ne dobi učitelje z ustrezno izobrazbo. 

89. člen 

Ravnatelja osnovne šole, ki ima do 5 delavcev, imenuje na podlagi razpisa 
občinska skupščina, za štiri leta. Po preteku te dobe je lahko ponovno imenovan. 
Občinska skupščina tudi razrešuje ravnatelja. 

90. člen 

Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o osnovni šoli (Uradni list LRS, št. 32/59) je bil sprejet na podlagi 
splošnega zakona o šolstvu (Uradni list FLRJ, št. 28/58 in 27/60), uporablja pa 
se od 8. novembra 1959. Po drugem odstavku 11. člena zakona o izvedbi ustave 
Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 10/63) je treba republiške 
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zakone uskladiti z ustavo v dveh letih od dneva, ko začne veljati ta zakon. 
V programu dela komisije za usklajevanje republiških predpisov z ustavo 
št. 010-2/64 z dne 2. 12. 1963, je predvideno, da se pripravi predlog prečiščenega 
besedila zakona o osnovni šoli. Ker pa so predvidene tudi določene vsebinske 
spremembe in dopolnitve, ki ne zadevajo le uskladitev tega zakona z ustavo, 
je predlagatelj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Predlog prečiščenega besedila zakona o osnovni šoli je bil obravnavan s 
predstavniki številnih osnovnih šol, zavodov za prosvetno pedagoško službo, 
Zavoda za napredek šolstva SRS, republiškega odbora sindikata družbenih de- 
javnosti, centralnega komiteja Zveze mladine Slovenije, Zveze pedagoških druš- 
tev Slovenije in Zveze prijateljev mladine Slovenije. Pri usklajevanju zakona o 
osnovni šoli z ustavo so bile upoštevane tudi ustrezne določbe prečiščenega 
besedi'la splošnega zakona o šolstvu (Uradni list SFRJ, št. 4/64), temeljnega 
zakona o volitvah delavskih svetov in drugih organov upravljanja v delovnih 
organizacijah (Uradni list SFRJ, št. 15/64) in zakona o organih upravljanja v 
šolah in drugih vzgojnih in izobraževalnih zavodih (Uradni list SRS, št. 7/64). 

Osnutek predloga je bil najprej predložen komisiji Skupščine SRS za uskla- 
ditev republiških predpisov z ustavo. Ta komisija je v celoti sprejela vse amand- 
maje, ki so jih predlagali: zakonodajno-pravna komisija Skupščine SRS, odbor 
za prosveto in kulturo Republiškega zbora Skupščine SRS, in začasni odbor za 
osnovno šolstvo Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SRS. Predlog zakona o 
osnovni šoli je obravnaval Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SRS na 11. seji 
dne 30. junija 1964. Poslanci tega zbora so dali k predlogu zakona o osnovni 
šoli številne sugestije in spreminjevalne predloge, zato je zbor sklenil, da se 
sklepanje o predlogu zakona o osnovni šoli odloži. 

Na podlagi sugestij, predlogov in pripomb, ki so jih dali k predlogu zakona 
o osnovni šoli komisija za uskladitev republiških predpisov z ustavo, zakono- 
dajno-pravna komisija Skupščine SRS, odbor za prosveto in kulturo Repu- 
bliškega zbora SRS, začasni odbor za osnovno šolstvo Prosvetno-kulturnega 
zbora Skupščine SRS in poslanci tega zbora na njegovi 11. seji dne 30. junija 
1964, je bil pripravljen nov predlog, v katerem so skoraj v celoti upoštevane 
sugestije, predlogi in pripombe, ki so jih dali k predlogu prej omenjeni organi. 
Svoja stališča k sugestijam in pripombam poslancev Prosvetno-kulturnega zbora 
k posameznim členom predloga navaja republiški sekretariat za šolstvo v prilogi 
št. 1 k obrazložitvi. 

Razen terminološke in vsebinske uskladitve z ustavo in zgoraj cit. zakoni 
so v predlogu predvidene spremembe in dopolnitve določb, ki se nanašajo na 
ocenjevanje (35. člen) in napredovanje učencev (39. in 40. člen). Po sedaj ve- 
ljavnih določbah zakona o osnovni šoli napredujejo učenci od 1. do 4. razreda 
v naslednji višji razred, čeprav so negativno ocenjeni. Razredni učitelj sicer 
lahko odloči po posvetovanju s starši, da učenec, ki ima splošno slab uspeh, 
razred ponavlja. Učenci od 5. do 7. razreda pa napredujejo v višji razred, če 
so negativno ocenjeni iz največ dveh predmetov. Razredni učiteljski zbor lahko 
tudi za te učence določi po posvetovanju s starši, da razred ponavljajo. Na 
podlagi teh določb so napredovali učenci od 1. do 4. razreda tudi z več nega- 
tivnimi ocenami, učenci od 5. do 7. razreda pa tudi z dvema negativnima 
ocenama. 

Razredni učitelj oziroma razredni učiteljski zbor se je namreč le v redkih 
primerih poslužil diskrecijske pravice in odločil, da učnec razred ponavlja. 
Zavod za napredek šolstva SRS je skupaj z zavodi za prosvetno pedagoško 
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službo analiziral ta način napredovanja in ugotovil, da ne ustreza namenu 
osnovne šole in celo ovira njen vzgojno izobraževalni proces. Izkušnje so namreč 
pokazale, da skoraj 80'% učencev, ki so napredovali z eno negativno oceno, 
lahko spremlja nadaljnji redni pouk, medtem ko le malo tistih učencev, ki so 
napredovali z dvema ali več negativnimi ocenami, lahko spremlja nadaljnji 
pouk v višjih razredih. Večina teh učencev je svoj učni uspeh še bolj poslab- 
šala, četudi jim je šola nudila dodatno pomoč. Zlasti se je pokazalo, da je 
otežkočen nadaljnji razvoj in uspeh učencev, ki so v istem učnem predmetu že 
preteklo leto napredovali z negativno oceno. 

Na podlagi navedene analize je v predlogu predviden tale način napre- 
dovanja: učenci od 1. do vključno 4. razreda napredujejo v višji razred, četudi 
so ocenjeni največ iz dveh predmetov negativno. Učenci od 5. do 7. razreda 
pa napredujejo v višji razred, čeprav so ocenjeni iz enega predmeta negativno. 
Učenci od 1. do vključno 7. razreda ne morejo napredovati v višji razred, če 
so negativno ocenjeni iz predmeta, v katerem so že prejšnje leto napredovali 
z negativno oceno. 

Predlog v primeri s sedanjim zakonom zožuje možnost napredovanja v 
nižjih razredih na dve, v višjih razredih pa na eno negativno oceno. Predvidena 
je tudi odprava diskrecijske pravice razrednega učitelja oziroma razrednega 
zbora, ki lahko po sedanjem zakonu odločita, da tak učenec razred ponavlja. 
V praksi to pomeni, da lahko učenci z enim številom negativnih ocen napre- 
dujejo ali pa ponavljajo razred. Starši nimajo vpliva na odločitev razrednega 
učitelja oziroma razrednega zbora. Ta dva sedanji zakon obvezuje, da se morata 
sicer pred odločitvijo posvetovati s starši. Razumljivo je, da tako postavljena 
določba povzroča spore med prizadetimi občani in šolami. 

Težko je prepričati starše, da imata lahko dve formalno in vsebinsko enaki 
listini (spričevali) glede pravic različne posledice. Iz tega razloga v predlogu 
ni več predvidena diskrecijska pravica razrednega učitelja oziroma zbora, niti 
ni omenjeno na tem mestu posvetovanje s starši, ker je šola itak dolžna, da v 
vsem vzgojnoizobraževalnem procesu tesno sodeluje s starši učencev. 

Razen nove ureditve napredovanja učencev v višje razrede predvideva 
predlog še nekaj sprememb in dopolnitev, ki ne zadevajo usklajevanja z ustavo 
in zveznimi zakoni. Te spremembe in dopolnitve so več ali manj nove formu- 
lacije določb sedanjega zakona ali pa dodatki, s katerimi je treba zakon do- 
polniti, da se kar najbolje približa stanju sedanjega razvoja in zahtevam osnovne 
šole. To so spremembe in dopolnitve glede brezplačnega šolanja (10. člen), 
varstva učencev izven časa rednega pouka oziroma celodnevnega bivanja učen- 
cev v šoli (16. člen), vzgojnega svetovanja (18. člen), dnevov pouka (21. člen), 
povezanosti učnega načrta z okoljem (23. člen), ocenjevanje učencev (35. člen), 
glede združevanja (71. člen) in upravljanja osnovnih šol (76. do 82. člen). Do- 
ločbe glede navedenega pravnega gradiva so bile v sedanjem zakonu pomanj- 
kljive ali pa so sploh manjkale, ker ob času, ko je izšel zakon o osnovni šoli, 
ta vprašanja še niso bila razčiščena. 

Po dogovoru s Centralnim zavodom za napredek gospodinjstva, Konferenco 
za družbeno aktivnost žensk in republiškim odborom Rdečega križa vsebuje 
mlečna malica 2 del mleka in 10 dkg kruha. Povprečna cena take malice je 
bila v letu 1964 30 din. V skladu z družbenim razvojem in potrebami po ustrezni 
prehrani šoloobvezne mladine je občinska skupščina dolžna v sodelovanju z 
delovnimi in družbenimi organizacijami ter s starši zagotoviti materialne pogoje, 
ki bodo omogočili, da bodo učenci osnovnih šol prejemali brezplačno mlečno 
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malico. Občinske skupščine bodo morale s svojimi komisijami za šolsko pre- 
hrano izdelati program zagotovitve finančnih in drugih materialnih sredstev 
za uvedbo brezplačne malice. V prilogi št. 2 k obrazložitvi je podroben prikaz 
potrebnih finančnih sredstev za posamezno občino, pri čemer je treba upoštevati, 
da so že dosedaj občinske skupščine zagotavljale znatna finančna sredstva tako 
za režijo šolskih mlečnih kuhinj kakor tudi za mleko in kruh. Nekatere občine 
pa so zagotovile učencem tudi izdatnejše šolske malice. 

Drugi odstavek 10. člena predloga tudi predvideva postopno uvedbo brez- 
plačnih učbenikov in drugih učnih pripomočkov. Občinske skupščine naj bi 
zagotovile učbenike in učne pripomočke postopoma vsaj do leta 1970. V prilogi 
št. 3 je podroben prikaz potrebnih sredstev za brezplačne učbenike od 1. do 
8. razreda osnovne šole. 

Usklajevanje zakona z ustavo in zveznimi zakoni zahteva številne termi- 
nološke in vsebinske spremembe ter dopolnitve. Črtati je treba zlasti: določbe 
o osnovnih šolah za pripadnike narodnostnih manjšin, ker se to ureja s po- 
sebnim republiškim zakonom; določbe o financiranju, ker financiranje ureja 
temeljni zakon, in določbe o pravicah in dolžnostih državnih in družbenih 
organov, ker ta način določanja pristojnosti občinskih in okrajnih organov ni 
več v skladu z ustavnimi določbami in spada v občinske in okrajne statute. 
Dodati pa je treba najbolj bistvene določbe o upravljanju in organih uprav- 
ljanja v osnovni šoli (76. člen do 82. člen). Podrobna ureditev je prepuščena 
statutu in drugim samoupravnim aktom. 

V zvezi z vsemi navedenimi spremembami in dopolnitvami ter dodatki, ki 
jih predvideva predlog, je bilo treba črtati več členov sedanjega zakona, dodati 
nove člene, določene člene pa združiti, spremeniti in dopolniti. Tekst sedanjega 
zakona se je skrajšal več kakor za tretjino členov. Neizpremenjenih je ostalo 
le nekaj členov sedanjega zakona. Zaradi številnih sprememb in dopolnitev je 
bilo treba pripraviti predlog prečiščenega besedila zakona o osnovni šoli. V 
predlogu je novi tekst podčrtan. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je na skupni seji z za- 
časnim odborom za osnovno šolstvo Prosvetno-kulturnega zbora dne 27. 1. 1965 
obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Odbor se je v načelni obravnavi zadržal pri tistih spremembah in dopol- 
nitvah zakonskega predloga, ki jih terja uskladitev z ustavo in pri tistih vse- 
binskih spremembah in dopolnitvah, ki so za nadaljnji razvoj osnovnega šolstva 
neobhodno potrebne. Odbor se s temi spremembami in dopolnitvami v načelu 
strinja. 
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V podobni obravnavi besedila zakonskega predloga je odbor sprejel nasled- 
nje spreminjevalne in dopolnilne predloge: 

1. V drugem odstavku 10. čl. se besedi »s Starši« nadomesti z besedama 
»z občani«. 

2. Besedilo 14. čl. se dopolni tako, da se glasi: »Sredstva za osnovno šolo 
zagotavlja ustanovitelj v skladu s posebnimi predpisi na podlagi pogodbe s šolo. 
Osnova za pogodbo je delovni program šole.« 

3. Besedilo 22. čl. se spremeni tako, da se glasi: »Pouk na osnovni šoli po- 
teka po predmetniku in učnem načrtu. Predmetnik in učni načrt predpiše peda- 
goški svet v skladu s posebnim zakonom.« 

4. Besedilo prvega odstavka 28. čl. se dopolni tako, da se glasi: »Zaradi 
prilagoditve vzgoje in izobraževanja stopnji razvoja učencev se pouk izvaja 
tako, da daje šola učencem v prvih štirih razredih na osnovi elementarnega 
znanja splošen in celovit pogled na< naravo in družbo in jih vključuje v življenje 
njihove sredine; v višjih razredih pa jim šola daje osnovno znanje o prirodnih 
in družbenih zakonitostih na posameznih področjih, spremlja razvoj nagnjenj 
in utrjuje ter poglablja znanje in sposobnosti učencev za nadaljnje šolanje ozi- 
roma poklic.« 

5. Zadnji odstavek 28. čl. se črta. 
6. Drugi stavek drugega odstavka 35. čl. se spremeni tako, da se glasi: »V 

oddelkih s predmetnim poukom določi oceno znanja posameznega predmeta 
učitelj, ki predmet poučuje; v spornem primeru odloči o oceni razredni zbor.« 

7. Besedilo 36. čl. se spremeni tako, da se glasi: »Ob ocenjevanju mora 
učitelj učencu povedati, v koliki meri njegovo znanje zadošča zahtevam, ki jih 
postavlja šola.« 

8. Besedilo 39. čl. se spremeni in dopolni tako, da se v celoti glasi: 
Učenci osnovne šole napredujejo v višji razred, če so ocenjeni iz vseh 

predmetov s pozitivnimi ocenami. 
Učenci od drugega do vključno sedmega razreda napredujejo v višji razred 

tudi tedaj, če so ocenjeni iz enega predmeta negativno. 
Učenci od drugega do vključno sedmega razreda, ki so negativno ocenjeni 

iz predmeta, v katerem so že prejšnje leto napredovali z negativno oceno, ne 
morejo napredovati v višji razred. 

Za učence, ki napredujejo z negativnimi ocenami, organizira osnovna šola 
dodatni pouk. Dodatni pouk je za učence obvezen. Učitelj oprosti učenca obisko- 
vanja dodatnega pouka, ko ugotovi, da je učenec dopolnil znanje iz predmeta, 
v katerem je bil negativno ocenjen. 

Odbor je v izčrpni razpravi o vprašanju napredovanja učencev z negativ- 
nimi ocenami ob upoštevanju pedagoških izkušenj ugotovil, da z zakonskim 
predlogom predvidena rešitev še ne zagotavlja nadaljnega razvoja in uspeha 
učencev v višjih razredih, ker večina učencev ne bi mogla nadoknaditi zamu- 
jene učne snovi. 

9. V besedilu 89. čl. se beseda »delavec« nadomesti z besedami »članov 
delovne skupnosti«. 

Z navedenimi spremembami in dopolnitvami se je strinjal predstavnik 
Izvršnega sveta, razen z amandmajem k 39. čl. 

Odbor se strinja s spremembami in dopolnitvami, ki sta jih dali k zakon- 
skemu predlogu Komisija za usklajevanje republiških predpisov z ustavo in 
zakonodajno-pravna komisija. 
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Odbor za prosveto in kulturo predlaga Republiškemu zboru, da sprejme 
predlog zakona z navedenimi spremembami in dopolnitvami. 

Odbor je za poročevalca določil Kristino Lovrenčič. 

Št.: 61-11/65 
Ljubljana, 29. januarja 1965 Predsednik: 

Drago Seliger 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Začasni odbor za osnovno šolstvo 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli 

Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora za osnovno šolstvo je na skupni 
seji z odborom Republiškega zbora za prosveto in kulturo dne 27. 1. 1965 ob- 
ravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Odbor se je v načelni obravnavi zakonskega predloga zadržal predvsem 
pri tistih spremembah in dopolnitvah, ki jih terja uskladitev z ustavo, in pri 
tistih vsebinskih spremembah in dopolnitvah, ki so za nadaljnji razvoj osnov- 
nega šolstva neobhodno potrebne. Odbor pri tem ni imel bistvenih pripomb, 
saj je ugotovil, da je v zakonskem predlogu upoštevana večina predlogov in 
pripomb, ki jih je dal odbor k zakonskemu osnutku že v predhodnih obrav- 
navah. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je odbor sprejel na- 
slednje spreminjevalne in dopolnile predloge: 

K 10. členu: V drugem odstavku se besedi »s starši« nadomesti z bese- 
dama »z občani«. 

K 14. členu : Besedilo se dopolni tako, da se glasi: 
»Sredstva za osnovno šolo zagotavlja ustanovitelj v skladu s posebnimi 

predpisi na podlagi pogodbe s šolo. Osnova za pogodbo je delovni program šole.« 
K 22. členu : Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Pouk na osnovni šoli poteka po predmetniku in učnem načrtu. Predmet- 

nik in učni načrt predpiše pedagoški svet v skladu s posebnim zakonom.« 
Odbor je to spremembo sprejel na predlog predlagatelja. 
K 28. č 1 e n u : Besedilo prvega odstavka se za podpičjem dopolni tako, 

da se glasi: 
»V višjih razredih pa jim šola daje osnovno znanje o prirodnih in druž- 

benih zakonitostih na posameznih področjih, spremlja razvoj nagnjenj in utrjuje 
ter poglablja znanje in sposobnosti učencev za nadaljnje šolanje oziroma poklic.« 

Zadnji odstavek tega člena se črta. 
K 35. č 1 e n u : Drugi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se 

glasi: 
»V oddelkih s predmetnim poukom določi oceno znanja posameznega pred- 

meta učitelj, ki predmet poučuje; v spornem primeru odloči o oceni razredni 
zbor.« 
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K 36. členu : Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Ob ocenjevanju mora učitelj učencu povedati, v koliki meri njegovo znanje 

zadošča zahtevam, ki jih postavlja šola.« 
K 39. č 1 e n u : Besedilo tega člena se spremeni in dopolni tako, da se v 

celoti glasi: 
»Učenci osnovne šole napredujejo v višji razred, če so ocenjeni iz vseh 

predmetov s pozitivnimi ocenami. 
Učenci od 2. do vključno 7. razreda napredujejo v višji razred tudi tedaj, 

če so ocenjeni iz enega predmeta negativno. 
Učenci od 2. do vključno 7. razreda, ki so negativno ocenjeni iz predmeta, 

v katerem so že prejšnje leto napredovali z negativno oceno, ne morejo na- 
predovati v višji razred. 

Za učence, ki napredujejo z negativnimi ocenami, organizira osnovna šola 
dodatni pouk. Dodatni pouk je za učence obvezen. Učitelj oprosti učenca obi- 
skovanja dodatnega pouka, ko ugotovi, da je učenec dopolnil znanje iz pred- 
meta, v katerem je bil negativno ocenjen.« 

Odbor je v izčrpni razpravi o vprašanju napredovanja učencev z negativ- 
nimi ocenami ob upoštevanju pedagoških izkušenj ugotovil, da z zakonskim 
predlogom predvidena rešitev ne zagotavlja nadaljnjega razvoja in uspeha 
učencev v višjih razredih, ker večina učencev, ki bi lahko napredovali z dvema 
negativnima ocenama, ne bi mogla nadoknaditi zamujene učne snovi. 

K 89. č 1 e n u : V besedilu tega člena se beseda »delavcev« nadomesti z 
besedami »članov delovne skupnosti«. 

S spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi se je predstavnik Izvršnega 
sveta strinjal; izjavo si je pridržal le pri spreminjevalnem predlogu k 39. členu 
zakonskega predloga. 

Odbor se je strinjal s spremembami in dopolnitvami, ki sta jih predlagali 
k zakonskemu predlogu komisija za usklajevanje republiških predpisov z ustavo 
in zakonodajno-pravna komisija. 

Vse navedene spreminjevalne in dopolnilne predloge je sprejel tudi odbor 
Republiškega zbora za prosveto in kulturo. 

Začasni odbor za osnovno šolstvo predlaga Prosvetno-kulturnemu zboru, 
da sprejme predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni 
šoli, vključno z vsemi spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi. 

Odbor je za svojega poročevalca na seji zbora določil poslanko Mileno 
Borovac. 

St.: 61-11/65 
Ljubljana, 30. januarja 1965 Predsednik: 

Veljko Troha l. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Komisija za usklajevanje republiških 
predpisov z ustavo in 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli 

Komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov 
z ustavo in zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije sta na skupni 
seji dne 18. januarja 1965 obravnavali predlog zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o osnovni šoli, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet. 

V načelni obravnavi k zakonskemu predlogu ni bilo pripomb. Ugotovljeno 
je bilo, da je zakonskemu predlogu služilo za osnovo besedilo predloga, ki ga 
je na svoji seji dne 27. maja 1964 določila komisija Skupščine SR Slovenije 
za usklajevanje republiških predpisov z ustavo. Zato sta komisiji obravnavali 
predvsem kasnejše spremembe in dopolnitve ter ugotovili, da te bistveno ne 
spreminjajo prvotnega besedila zakonskega predloga. Komisiji sta obravnavali 
tudi predloge posameznih poslancev za spremembe in dopolnitve, ki jih pred- 
lagatelj zakona ni upošteval. K stališčem predlagatelja, s katerimi je ta nave- 
dene predloge odklonil, komisiji nimata pripomb. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga sta komisiji predlagali 
naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 2. členu: V prvem odstavku se v drugi vrsti prve alinee beseda 
»upravljanju« nadomesti z besedo »uporabljanju«. 

S to spremembo se popravlja očitna napaka v besedilu. 
K 21. členu: V zadnji vrsti zadnjega odstavka se besedi »republiški 

sekretariat« nadomestita z besedilom »republiški sekretar«; enaka sprememba 
se opravi v besedilu zakonskega predloga povsod tam, kjer je naveden republi- 
ški sekretariat kot organ, ki izdaja izvršilne predpise. 

Po določbah 197. člena ustave SR Slovenije lahko po zakonskem pooblastilu 
izdajajo pravilnike, odredbe in navodila za izvrševanje zakonov republiški se- 
kretarji in drugi funkcionarji na čelu republiških upravnih organov, ne pa 
republiški upravni organi. 

K 87. č 1 e n u : Za besedilom druge točke se namesto podpičja postavi 
pika, besedilo tretje točke pa se dopolni in uvrsti za drugo točko kot nov drugi 
odstavek z besedilom: »Osebe iz prvega odstavka se kaznujejo z denarno kaz- 
nijo do 20 000 dinarjev, če ne obvestijo osnovne šole o prestopu učenca na drugo 
osnovno šolo« (46. člen). 

Po mnenju komisij je alternativno zagrožena kazen zapora do 30 dni ža 
opustitev obvestila o prestopu učenca na drugo osnovno šolo preostra in zadošča 
denarna kazen do 20 000 dinarjev. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je z navedenimi predlogi za spremembe 
in dopolnitve strinjal in so tako postali sestavni del zakonskega predloga. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov 
z ustavo in zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije menita, da 
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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.: 61-11/65 
Ljubljana, 18. januarja 1965 

Zakonodajno-pravna 
komisija 

Predsednik: 
Dr. Josip Globevnik 

Komisija za usklajevanje 
republiških predpisov 

z ustavo 

Predsednik: 
Mitja Ribičič 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o dvojezičnih šolah in šolah z učnim 
jezikom narodnostnih manjšin v Ljudski republiki Sloveniji 

Zakon o dvojezičnih šolah in šolah z učnim jezikom narodnostnih manjšin 
v Ljudski republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 13-66/62) se spremeni in 
dopolni tako, da se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

ZAKON 

o šolah z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom in o dvojezičnih 
šolah v Socialistični republiki Sloveniji 

1. člen 

S -tem zakonom se urejajo šole ter drugi vzgojni in izobraževalni zavodi 
ali njihovi oddelki (v nadaljnjem besedilu: šole), v katerih se vzgajajo in iz- 
obražujejo pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti. 

Šole iz prejšnjega odstavka so šole z italijanskim oziroma madžarskim 
učnim jezikom in dvojezične šole. 

2. člen 

Šole, v katerih se vzgajajo in izobražujejo pripadniki italijanske oziroma 
madžarske narodnosti, so- del splošnega šolskega sistema ter se ustanavljajo, 
organizirajo in delajo v skladu s predpisi, ki veljajo za posamezne vrste šol, 
kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 

3. člen 

Šole, v katerih se vzgajajo in izobražujejo pripadniki italijanske oziroma 
madžarske narodnosti, prispevajo ob doseganju splošnih vzgojnih in izobra- 
ževalnih smotrov še: 

— k svobodni uporabi in popolni enakopravnosti italijanskega oziroma 
madžarskega jezika z jeziki jugoslovanskih narodov; 

— k spoznavanju kulture italijanske oziroma madžarske narodnosti in 
njihovega matičnega naroda; 

— k organskemu razvoju italijanske oziroma madžarske narodnosti v duhu 
enakopravnosti in bratstva naših narodov s posameznimi narodnostmi; 

34 
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— k takim odnosom v šoli, da sta italijanska oziroma madžarska narod- 
nost element prijateljskega zbližanja med sosednimi napodi in državami ter 
spodbudne za tvorno mednarodno sožitje. 

4. člen 

Šole z italijanskim učnim jezikom so: 
— zavodi za predšolsko vzgojo v Kopru in oddelki zavodov za predšolsko 

vzgoj-o v Izoli, Piranu in Sečovljah; 
— osnovne šole: Ankaran, Bertoki, Izola, Koper, Lucija, Piran, Sečovlje, 

Semedela in Strunjan; 
— vajenska šola Izola s posebnim ženskim oddelkom; 
— gimnaziji Koper in Piran ter ekonomska šola Izola. 
Navedene šole se lahko odpravijo samo' z zakonom. 

5. člen 

Šole z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom se po splošnih 
predpisih o ustanavljanju šol lahko ustanovijo tudi v drugih krajih, ki niso 
našteti v prvem odstavku 4. člena tega zakona. 

6. člen 

V šole iz 4. in 5. člena tega zakona se vpisujejo učenci po splošnih predpisih, 
ki veljajo za vpis v šole. 

V šole iz prejšnjega odstavka se lahko vpišjo tudi otroci tujih državljanov, 
ki imajo stalno prebivališče v Socialistični republiki Sloveniji. 

7. člen 

V šolah z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom se poučujejo 
vsi predmeti v jeziku ustrezne narodnosti. 

V šolah z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom je obvezen učni 
predmet tudi slovenski jezik. 

8. člen 

V svetu šole z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom mora biti 
večina predstavnikov javnosti italijanske oziroma madžarske narodnosti. 

9. člen 

V šolah z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom poučuje učno 
osebje, ki pripada ustrezni narodnosti in je posebno usposobljeno za poučeva- 
nje v italijanskem oziroma madžarskem jeziku. 

Po potrebi se lahko sprejme v službo v šoli tudi tuj državljan ob pogojih, 
ki veljajo za sprejem tujega državljana v javno službo. 

V šolah z italijanskim oziroma madžarskim učnim' jezikom se zaposluje 
tehnično in pomožno osebje praviloma izmed pripadnikov italijanske oziroma 
madžarske narodnosti. 

10. člen 

Dvojezične šole s slovenskim in madžarskim učnim jezikom so: 
— zavodi za predšolsko vzgojo v Dobrovniku, Domanjševcih, Gaberju, Ho- 

došu in Lendavi; 
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— osnovne šole: Čentiba, Dobrovnik, Dolina, Domanjševci, Gaberje, Gen- 
terovci, Hodoš, Kobilje, Lendava I, Lendava II, Motvarjevci, Petišovci,' Pince 
Mar o j in Prošenj akovci. 

Navedene šole se lahko odpravijo samo z zakonom. 

11. člen 

Dvojezične šole se po splošnih predpisih o ustanavljanju šol lahko usta- 
novijo tudi v drugih krajih, ki niso našteti v prvem, odstavku 10. člena tega 
zakona. 

12. člen 
V dvojezično osnovno šolo se vpišejo učenci, ki živijo v njenem šolskem 

okolišu, ne glede na narodnostno pripadnost. 
V druge dvojezične šole se lahko vpiše ne glede na narodnostno pripadnost 

vsak učenec po splošnih predpisih, ki veljajo za vpis v take šole. 

13. člen 
Pouk v dvojezični šoli mora biti organiziran tako, da si učenci pridobijo 

enakovredno znanje obeh jezikov in da se enakovredno seznanijo z glavnimi 
pridobitvami zgodovine in kulture obeh narodov. 

S predmetniki in učnimi načrti dvojezične šole se določi, katero učno) 
gradivo se poučuje hkrati v slovenskem jeziku in v jeziku ustrezne narodnosti 
in katero samo v jeziku ustrezne narodnosti ali samo v slovenskem jeziku. 

14. člen 
V svetu dvojezične šole so enakopravno zastopani kot predstavniki javnosti 

pripadniki obeh narodnosti. 

15. člen 

Učno osebje, ki poučuje v dvojezičnih šolah, mora biti posebno usposob- 
ljeno za poučevanje v obeh jezikih. 

16. člen 

Učni načrt v šolah, v katerih se vzgajajo in izobražujejo pripadniki itali- 
janske oziroma madžarske narodnosti, mora upoštevati posebnosti kulture 
italijanskega oziroma madžarskega naroda in ne sme motiti narodnostnega 
ču<ta učencev. 

17. člen 

Za izobraževanje učiteljev v šolah, v katerih se vzgajajo in izobražujejo 
pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, se ustanovijo šole ali 
oddelki za izobraževanje teh učiteljev. 

18. člen 

Za opravljanje prosvetno pedagoške službe v šolah, v katerih se vzgajajo 
in izobražujejo pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, morajo 
biti v zavodih za prosvetno pedagoško službo kot prosvetni svetovailci tudi 
pripadniki ustrezne narodnosti. 

34» 
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19. člen 

Sole, v katerih se vzgajajo in izobražujejo pripadniki italijanske oziroma 
madžarske narodnosti, se financirajo v skladu s predpisi o financiranju šolstva. 
Kolikor izdatki teh šol presegajo raven izdatkov za ustrezno vrsto drugih šol 
v isti občini, se krije razlika iz sredstev SR Slovenije. 

20. člen 

Dvojezične šole poslujejo v obeh jezikih, šole z italijanskim oziroma mad- 
žarskim učnim jezikom pa v italijanskem oziroma madžarskem jeziku. 

V obeh vrstah teh šol se izdajajo spričevala in druge listine v slovenskem 
jeziku in v jeziku ustrezne narodnosti. 

21. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

V programu dela komisije za usklajevanje republiških predpisov z ustavo, 
št. 010-2/64 z dne 2-12/1963, je predvideno, da se pripravi predlog za uskladitev 
z ustavo sedanjega zakona o dvojezičnih šolah in šolah z učnim jezikom narod- 
nostnih manjšin v Ljudski republiki Sloveniji (Uradni list LRS, št. 13-66/62). Ta 
zakon je treba uskladiti z ustavo zaradi terminoloških in stilističnih sprememb 
v stanju dvojezičnih šol od leta 1962 do danes. 

Republiški sekretariat za šolstvo je organiziral posvetovanje s predstavniki 
pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti in s predstavniki prizadetih 
občin okraja Koper in okraja Maribor ter z njihovim sodelovanjem in popolnim 
soglasjem pripravil osnutek predloga zakona. 

Zaradi vsebinskih, terminoloških in stilističnih sprememb in dopolnitev v 
zvezi z usklajevanjem z ustavo in splošnim zakonom o šolstvu ter v skladu z 
nadaljnjim razvojem šolstva za pripadnike italijanske oziroma madžarske na- 
rodnosti, ki zadevajo skoraj vse člene sedanjega zakona, je predlog zakona pri- 
pravljen v prečiščenem besedilu, v katerem je novo besedilo podčrtano. 

Predlog zakona, ki izhaja s stališča, da morata imeti obe posamezni narod- 
nosti enake pravice, predvideva tele spremembe in dopolnitve: 

1. V predlogu je predviden spremenjen naslov zakona: zakon o šolah z ita- 
lijanskim oziroma madžarskim učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v Sociali- 
stični republiki Sloveniji. V primeri s sedanjim zakonom so v predlogu najprej 
naštete šole z učnim jezikom posameznih narodnosti in šele potem dvojezične 
šole. Ustava namreč (zvezna v drugem odstavku 43. člena, republiška pa v dru- 
gem odstavku 76. člena) zagotavlja v šolah za pripadnike posameznih narodnosti 
pouk v jeziku te narodnosti. Dvojezične šole pa so določene v 50. členu sploš- 
nega zakona o šolstvu. Posamezni narodnosti sta navedeni po abecednem redu. 

2. V predlogu sta predvideni tudi dve vsebinski spremembi in dopolnitvi 
5. člena sedanjega zakona (10. člen predloga), ki ju terja sprememba stanja dvo- 
jezičnega šolstva od leta 1962, ko je bil zakon sprejet, pa do danes, in sicer: 

— sedanji zakon ne določa dvojezičnih zavodov za predšolsko vzgojo, ker 
leta 1962 še niso obstajali; od leta 1962 pa do danes so taki zavodi ustanovljeni 
v Dobrovniku, Domanjševcih, Gaberju, Hodošu in Lendavi, zato so na predlog 
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predstavnikov madžarske narodnosti in prizadetih občin predvideni v predlogu 
zakona; 

— druga sprememba in dopolnitev pa je predvidena zaradi reorganizacije 
mreže osnovnih šol v občini Lendava in Murska Sobota. Osnovne šole Rado- 
mažanci, Kapca, Lakoš in Mostje, ki so navedene v sedanjem zakonu, ne obsta- 
jajo več, zato so v predlogu črtane. Pač pa sta v zvezi z reorganizacijo mreže 
osnovnih šol na novo ustanovljeni dvojezični osnovni šoli Kobilje in Pince 
Marof. 

3. Zaradi tega, ker so v predlogu zakona šole z italijanskim oziroma mad- 
žarskim učnim jezikom navedene prve, dvojezične šole pa druge, je bilo treba 
spremeniti celotno strukturo zakona. V predlogu so sedaj najprej navedeni vsi 
členi o šolah z italijanskim oziroma z madžarskim učnim jezikom, potem sledijo 
členi o dvojezičnih šolah, nato členi, ki zadevajo obe vrsti šol in končne določbe. 
Ta razporeditev členov je predvidena v predlogu iz istih razlogov, ki so nave- 
deni pod 1. 

4. Četrti člen sedanjega zakona je črtan kot samostojen člen in je v pred- 
logu v preformulirani obliki dodan 1. členu kot drugi odstavek. S tem drugim 
odstavkom se predvideva, da so lahko šole, na katerih se vzgajajo in izobra- 
žujejo pripadniki posamezne narodnosti, šole z italijanskim oziroma madžarskim 
učnim jezikom in dvojezične šole. Posamezni narodnosti je v skladu z njenimi 
interesi in težnjami prepuščena izbira oblike šole. Pripadniki italijanske narod- 
nosti imajo šole z italijanskim učnim jezikom na podlagi memoranduma o so- 
glasju med vladami FLR Jugoslavije, Republike Italije, Združenih držav Ame- 
rike in Združene kraljevine Velike Britanije o Svobodnem tržaškem ozemlju. 
Pripadniki madžarske narodnosti pa so se odločili za dvojezične šole. Na ta 
način predvideva predlog uzakonitev sedanjega stanja teh šol. Predlog hkrati 
predvideva, da se posamezne narodnosti lahko odločijo za eno ali drugo obliko 
šolanja svojih pripadnikov. 

5. Sedanji zakon določa v 6. oziroma 12. členu, da se dvojezične šole ozi- 
roma šole z učnim jezikom posamezne narodnosti lahko odpravijo samo z zako- 
nom, pri čemer so mišljene le šole iz prvega- odstavka 5. člena in šole iz prvega 
odstavka 11. člena. Te šole so v zakonu izrecno navedene, zato se lahko odpra- 
vijo samo z zakonom. Dvojezične šole in šole z jezikom posamezne narodnosti 
pa se lahko ustanovijo tudi v drugih krajih, kakor to določa drugi odstavek 
6. člena in drugi odstavek 11. člena. Po 75. členu splošnega zakona o šolstvu 
se šole ustanavljajo z zakonom ali v skladu s posebnimi pogoji, ki jih določa 
zakon. Dvojezične šole in šole z italijanskim oziroma madžarskim učnim jezi- 
kom so varstveno vzgojni zavodi, osnovne šole in šole druge stopnje. Te šole 
ustanavljajo lahko občinske in okrajne skupščine ter delovne in družbene orga- 
nizacije. Ti organi in organizacije ustanavljajo šole s svojim aktom o ustano- 
vitvi (z odločbo ali sklepom), ne pa z zakonom. Z enakim aktom se lahko te 
šole tudi odpravijo. Zato je bilo treba 6. in 12. člen sedanjega zakona črtati kot 
samostojna člena in jih dodati v ustrezni obliki namesto sedanjega drugega od- 
stavka 5. oziroma 11. člena. Ti dopolnitvi sta v predlogu predvideni v 4. in 10. 
členu. Sele po teh spremembah je točno določeno, da gre za odpravo šol, ki so 
izrecno navedene v prvih odstavkih obeh členov. V zvezi s to spremembo pa je 
bilo treba sedanja druga odstavka 5. in 11. člena spremeniti v samostojna člena; 
v predlogu sta. to 5. in 11. člen. 

6. Poleg že navedenih sprememb in dopolnitev v predlog zakona ni prevzet 
drugi odstavek sedanjega 20. člena, ki določa, da je treba pri oblikovanju oseb- 
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nega dohodka učiteljev na šolah, na katerih se vzgajajo in izobražujejo pripad- 
niki posamezne narodnosti, upoštevati zahtevnejše delo v primerih, ko je po- 
trebno znanje dveh učnih jezikov. Ker je določanje osebnih dohodkov izključna 
pravica članov delovne skupnosti šole, takšna določba ne spada več v ta zakon. 
Odpadel je tudi 22. člen sedanjega zakona, v katerem je določen rok do 1. sep- 
tembra 1963, do katerega so morale obstoječe dvojezične šole in šole z učnim 
jezikom narodnostnih manjšin prilagoditi svojo organizacijo in delo določbam 
zakona. Ker je omenjeni rok že potekel, je ta člen v prečiščenem besedilu za- 
kona odveč. V primeri s sedanjim zakonom novi predlog zakona tudi ni več 
razdeljen na poglavja, ki pri tako kratkem zakonu niso potrebna. V sedanjem 
zakonu se uporabljata izmenoma besedi »na šolah« oziroma »v šolah«, v pred- 
logu zakona pa se dosledno uporabljata besedi »v šolah«. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dvojezičnih šolah 

in šolah z učnim jezikom narodnostnih manjšin v LR Sloveniji 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije 
je na skupni seji z odborom za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Prosvetno-kulturnega zbora dne 27. 1. 1965 obravnaval predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o dvojezičnih šolah in šolah z učnim jezikom 
narodnostnih manjšin v LR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da vsebuje predlog zakona, ki se 
v prečiščenem besedilu glasi: »Zakon o šolah z italijanskim oziroma madžarskim 
učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v SR Sloveniji«, poleg stilističnih in ter- 
minoloških sprememb ter uskladitev z ustavo tudi druga določila, ki izvirajo iz 
spremenjenega stanja dvojezičnih šol od leta 1962 do danes. 

Odbor se je strinjal z osnovnim izhodiščem, da mora zakon jamčiti obema 
narodnostima v SR Sloveniji enake pravice, ne glede na to, da so te za itali- 
jansko narodnost podrobneje določene z memorandumom o sporazumu o svo- 
bodnem tržaškem ozemlju. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je odbor sprejel na- 
slednje spreminjevalne in dopolnilne predloge: 

1. Prva in druga alinea 10. člena se dopolnita tako, da se glasita: »— zavodi 
za predšolsko vzgojo: Domanjševci, Hodoš, Lendava, Lendava oddelek v Do- 
brovniku in Lendava oddelek v Gaberju;« 

»— osnovne šole: Dobro vnik, Domanjševci, Fokovci oddelek v Prošenj ako v- 
cih, Fokovci oddelek v Motvarjevcih, Genterovci, Kobilje, Lendava I, Lendava I 
oddelek v Čentibi, Lendava I oddelek v Dolini, Lendava I oddelek v Petišovcih, 
Lendava I oddelek v Pince Marofu, Lendava II, Lendava II oddelek v Gaberju 
in Salovci oddelek v Hodošu«. 
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2. Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi: »S predmetniki 
in učnimi načrti dvojezične šole se določi, katero učno gradivo se poučuje hkrati 
v obeh jezikih in katero samo v enem ali drugem jeziku.« 

Sprememba 10. člena je bila sprejeta na predlog predstavnika Izvršnega 
sveta, s spremembo 13. člena pa se je predstavnik predlagatelja strinjal. 

Odbor za prosveto in kulturo predlaga Republiškemu zboru, da sprejme 
predlog zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami. 

Odbor je za svojega poročevalca določil Mitja Vošnjaka. 

Št.: 61-14/65 
Ljubljana, 29. 1. 1965 Predsednik: 

Drago Seliger 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dvojezičnih šolah 
in šolah z učnim jezikom narodnostnih manjšin v LR Sloveniji 

Odbor Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov je na seji dne 27. januarja 1965 skupno z odborom Republiškega zbora 
za prosveto in kulturo obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o dvojezičnih šolah in šolah a učnim jezikom narodnostnih manjšin v LR 
Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da vsebuje predlog zakona, ki se v 
prečiščenem besedilu glasi: »Zakon o šolah z italijanskim oziroma madžarskim 
učnim jezikom in o dvojezičnih šolah v SR Sloveniji«, poleg stilističnih in ter- 
minoloških sprememb ter uskladitev z Ustavo tudi druga določila, ki izvirajo 
iz spremenjenega stanja dvojezičnih šol od leta 1962 do danes. Omenjene spre- 
membe in položaj šol z italijanskim učnim jezikom je odbor proučil v posebni 
točki dnevnega reda in o tem izdelal ločeno poročilo. 

Po tem, ko je potrdil pravilnost osnovnega izhodišča, da novelirani zakon 
jamči obema narodnostima v* SR Sloveniji enake pravice ne glede na to, da so te 
za italijansko narodnost podrobneje določene z memorandumom o sporazumu 
o Svobodnem tržaškem ozemlju, je odbor v podrobni obravnavi besedila zakon- 
skega predloga sprejel naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 10. členu : Prva in druga alinea se dopolnita tako, da se glasita: 
»— zavodi za predšolsko vzgojo: Domanjševci, Hodoš, Lendava, Lendava 

oddelek v Dobrovniku in Lendava oddelek v Gaberju; 
— osnovne šole: Dobrovnik, Domanjševci, Fokovci oddelek v Prosenjakov- 

cih, Fokovci oddelek v Motvarjevcih, Genterovci, Kobilje, Lendava I, Lendava I 
oddelek v Centibi, Lendava I oddelek v Dolini, Lendava I oddelek v Petišovcih, 
Lendava I oddelek v Pince Marofu, Lendava II, Lendava II oddelek v Gaberju 
in Salovci oddelek v Hodošu.« 
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K 13. členu : Drugi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»S predmetniki in učnimi načrti dvojezične šole se določi, katero učno gra- 

divo se poučuje hkrati v obeh jezikih in katero samo v enem ali drugem jeziku.« 
Sprememba 10. člena je bila sprejeta na predlog predstavnika Izvršnega 

sveta, s spremembo 13. člena pa se je predstavnik predlagatelja strinjal in sta 
tako obe postali sestavni del zakonskega predloga. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov predlaga Prosvetno- 
kulturnemu zboru, da sprejme predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o dvojezičnih šolah in šolah z učnim jezikom narodnostnih manjšin v 
LR Sloveniji skupno s spreminjevalnimi in dopolnilnimi predlogi. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca inž. Daneta Tovor- 
nika. 

St.: 61-14/65 
Ljubljana, 29. 1. 1965 Predsednik: 

Boris M i k o š 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Komisija za usklajevanje republiških 
predpisov z ustavo in 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dvojezičnih šolah 
in šolah z učnim jezikom narodnostnih manjšin v Ljudski republiki Sloveniji 

Komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov z 
ustavo in Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije sta na skupni 
seji dne 18. januarja 1965 obravnavali predlog zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o dvojezičnih šolah in šolah z učnim jezikom narodnostnih manj- 
šin v Ljudski republiki Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet. 

V načelni obravnavi k zakonskemu predlogu ni bilo pripomb. Komisiji sta 
ugotovili, da se s predlaganim zakonom usklajuje z ustavo obstoječi zakon o 
dvojezičnih šolah in šolah z učnim jezikom narodnostnih manjšin v Ljudski re- 
publiki Sloveniji (Ur. 1. LRS št. 13/62), hkrati pa se ta zakon vsebinsko dopol- 
njuje zaradi sprememb, ki so nastale v delovanju dvojezičnih šol od uveljavitve 
zakona v letu 1962 do danes. Spremembe in dopolnitve so tudi v skladu s sploš- 
nim zakonom o šolstvu in s potrebami nadaljnjega razvoja šolstva, za pripadnike 
italijanske oziroma madžarske narodnosti, ki živijo na območju SR Slovenije. 
Glede na sistematično ureditev vseh sprememb in dopolnitev je morala biti no- 
tranja struktura zakona bistveno spremenjena. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga ni bilo predlogov za 
spremembe in dopolnitve. Postavljeno je bilo vprašanje, ali določba 11. člena ne 
predstavlja omejevanja pravic občanov, če jo je razumeti v tem smislu, da se 
dvojezične šole lahko ustanovijo kjerkoli in se učence tako podreja režimu po- 
uka v dveh jezikih. Komisiji sta to vprašanje obravnavali in menita, da je treba 
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na vprašanje odgovoriti negativno. Določbo 11. člena je treba povezovati z na- 
menom celotnega zakona in besedilom 1. člena ter ga razumeti tako, da se 
nanaša na takšne kraje, v katerih prebivajo pripadniki italijanske oziroma mad- 
žarske narodnostne manjšine. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov z 
ustavo in zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije menita, da je 
zakonski predlog v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlagata, da ga 
pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

Št.: 61-14/65 
Ljubljana, 18. 1. 1965 

Komisija za usklajevanje 
Zakonodajno-pravna republiških predpisov z 

komisija ustavo 

Predsednik: Predsednik: 
dr. Josip Globevnik 1. r. Mitja Ribičič 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o prosvetno-pedagoški službi 

Zakon o prosvetno-pedagoški službi (Uradni list LRS, št. 4-37/61) se spre- 
meni in dopolni tako, da se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

ZAKON 
O PROSVETNO-PEDAGOŠKI SLUŽBI 

I. Temeljne določbe 

1. člen 

Prosvetno-pedagoška služba je strokovno-proučevalna in pedagoško-nad- 
zorna služba na področju vzgoje in izobraževanja. 

Prosvetno-pedagoška služba se organizira v skladu z določbami tega za- 
kona za napredek vzgoje in izobraževanja, za pomoč učiteljem in vzgojiteljem 
(v nadaljnjem besedilu: učiteljem) pri njihovem delu in njihovem strokovnem 
izpopolnjevanju, za pedagoški nadzor nad vzgajanjem in izobraževanjem ter za 
nadzor nad izvrševanjem predpisov o organizaciji vzgojnega in izobraževalnega 
dela v šolah in v drugih vzgojnih in izobraževalnih zavodih razen v visokošol- 
skih zavodih (v nadaljnjem besedilu: šole). 

- 2. člen 

Prosvetno-pedagoiška služba zlasti: 
— spremlja, proučuje in pospešuje delo na področju vzgoje in izobraže- 

vanja; 
— pomaga učiteljem pri njihovem delu in strokovnem izpopolnjevanju, 

jim daje strokovno pomoč pri reševanju problemov, s katerimi se srečujejo v 
svoji pedagoški praksi, ter jim daje strokovne nasvete za delo; 
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— skrbi za sistematično periodično izpopolnjevanje učiteljev ter pedago- 
ških svetovalcev prosvetno pedagoške službe; 

— spodbuja učitelje k pedagoškemu raziskovalnemu delu, ki je v zvezi 
z njihovo prakso; 

— sistematično« spremlja in proučuje uspehe in pridobitve pedagoške teo- 
rije in prakse ter seznanja s tem učitelje, zainteresirane organizacije in -organe 
ter javnost; 

— spremlja in proučuje oblikovanje in delitev dohodka ter druge probleme 
samoupravljanja v šolah; 

— sodeluje pri pripravljanju in uresničevanju ukrepov za napredek vzgoje 
in izobraževanja z delovnimi in z drugimi organizacijami ter z organi družbeno- 
političnih skupnosti; 

■— opravlja pedagoški nadzor in ugotavlja vzgojne in izobraževalne rezul- 
tate šole kot celote in jih posreduje učiteljem, organom šole, za šolstvo pristoj- 
nemu organu ustrezne družbeno-politične skupnosti in ustanovitelju šole; 

— nadzoruje izvrševanje predpisov o organizaciji in delu šol. 
Prosvetno pedagoška služba seznanja s svojimi ugotovitvami in izsledki 

pristojne organe družbeno-političnih skupnosti, ustrezne strokovne službe in 
javnosti. 

3. člen 

Prosvetno pedagoška služba se organizira za območje ene ali več občin in 
za območje SR Slovenije. 

Naloge prosvetno pedagoške službe opravljajo zavodi za prosvetno peda- 
goško službo. V skladu s tem zakonom se s statuti zavodov podrobneje določijo 
naloge prosvetno pedagoške službe. 

Zavodi za prosvetno pedagoško službo so samostojne in samoupravne de- 
lovne organizacije, katerih dejavnost je posebnega družbenega pomena. 

II. Organizacija prosvetno pedagoške službe 

4. člen 

Občina zagotavlja prosvetno pedagoško službo za svoje območje. 
Občinska skupščina ustanovi za območje občine zavod za prosvetno peda- 

goško službo. 
Za dve ali več občin lahko občinske skupščine sporazumno1 ustanovijo sku- 

pen zavod. S pogodbo določijo, kako bodo izvrševale pravice in dolžnosti do 
zavoda in v kakšnem razmerju bodo prispevale sredstva za ustanovitev in delo 
zavoda. 

5. člen 

Republiški sekretariat za šolstvo predpiše, katere vrste pedagoških sveto- 
valcev mora imeti zavod za prosvetno pedagoško službo glede na vrste šol, na 
katerih opravlja prosvetno pedagoško službo. 

Zavod za prosvetno pedagoško službo lahko sklene z drugim zavodom za 
prosvetno pedagoško službo pogodbo, da ta opravlja prosvetno pedagoško služ- 
bo na posameznih vrstah šol. 

6. člen 

Republiški zavod, ki opravlja prosvetno pedagoško službo za območje SR 
Slovenije, ustanovi Skupščina SR Slovenije. 
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Republiški zavod opravlja strokovno-proučevalne naloge prosvetno peda- 
goške službe iz 2. člena tega zakona, pri čemer zlasti spremlja in proučuje pro- 
bleme vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, strokovno usmerja prosvetno 
pedagoško službo, strokovno pomaga zavodom za prosvetno pedagoško službo, 
usklajuje z njimi svoje delovne programe ter opravlja druge naloge, ki so mu 
določene s tem zakonom, z1 drugimi predpisi in z aktom o ustanovitvi. 

7. člen 

Zavode za prosvetno pedagoško službo (v nadaljnjem besedilu: zavodi) 
upravljajo člani delovne skupnosti neposredno in s tem, da v skladu z ustavo, 
s tem zakonom in s statutom zavoda poverjajo določene funkcije upravljanja 
organom upravljanja zavoda. 

Organi upravljanja v zavodih so: svet zavoda, upravni odbor in direktor. 
V svetu zavoda sodelujejo tudi predstavniki javnosti. 
Predstavnike javnosti imenujejo oziroma delegirajo organi in organizacije, 

ki se določijo z aktom o ustanovitvi. 
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje glede 

strokovne in pedagoške usposobljenosti in prakse ter druge pogoje, ki so dolo- 
čeni za pedagoške svetovalce po tem zakonu. 

S statutom zavoda se v skladu z zakonom določi sestava organov zavoda 
ter njihovo delovno področje. 

8. člen 

Zavod dobiva sredstva za opravljanje svojih nalog na podlagi pogodbe z 
ustanoviteljem. Pogodba se sklene na podlagi delovnega programa zavoda. 

Zakonitost dela zavodov nadzoruje pristojni organ občinske skupščine, re- 
publiškega zavoda pa republiški sekretariat za šolstvo. 

III. Pedagoški svetovalci 

9. člen 

Prosvetno pedagoško službo opravljajo pedagoški svetovalci in drugi stro- 
kovni sodelavci. 

Pedagoški svetovalci in drugi strokovni sodelavci so lahko stalni ali ob- 
časni delavci zavoda. 

Pedagoške svetovalce in druge strokovne sodelavce imenuje na podlagi 
razpisa svet zavoda in jih tudi razrešuje. Podrobnejše predpise o imenovanju 
in razrešitvi pedagoških svetovalcev in drugih strokovnih delavcev zavoda 
določa v skladu z zakonom statut zavoda. 

10. člen 

Za pedagoškega svetovalca je lahko imenovan učitelj ali drug strokovnjak, 
ki se strokovno ali pedagoško odlikuje v vzgojnem in izobraževalnem delu, ima 
lastnosti, potrebne za uspešno izvrševanje prosvetno pedagoške službe, in vsaj 
10 let učne oziroma vzgojne prakse ter izpolnjuje pogoje glede izobrazbe, ki 
jih predpiše republiški sekretariat za šolstvo. 

Pogoji za imenovanje drugih strokovnih sodelavcev zavoda se določijo s 
statutom zavoda. 
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11. člen 

Pedagoški svetovalci imajo pravico in dolžnost, da pri opravljanju pro- 
svetno pedagoške službe spoznajo delo šole in učiteljev. 

Šolski organi in učitelji morajo pedagoškemu svetovalcu omogočiti oprav- 
ljanje prosvetno pedagoške službe in mu dati pojasnila in podatke, ki so mu 
potrebni za to službo. 

Pedagoški svetovalec je dolžan po pregledu šole s svojimi strokovno peda- 
goškimi izsledki in s svojim mnenjem seznaniti učitelje in organe šole. Če 
pedagoški svetovalec ugotovi nepravilnosti v delu šole, mora predlagati orga- 
nom šole ukrepe za izboljšanje vzgojno izobraževalnega dela in za odstranitev 
ugotovljenih nepravilnosti. 

12. člen 

Ce ugotovi pedagoški svetovalec nepravilnosti v vzgojno izobraževalnem 
delu, lahko- zahteva pristojni zavod na podlagi poročila pedagoškega sveto- 
valca, da šola v določenem roku odpravi ugotovljene nepravilnosti. Če šola v 
določenem roku ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti, obvesti zavod o tem za 
šolstvo pristojni organ ustrezne družbeno-politične skupnosti in ustanovitelja 
šole. 

13. člen 

Če ugotovi pedagoški svetovalec pri opravljanju prosvetno pedagoške služ- 
be nepravilnosti v izvrševanju predpisov, mora te nepravilnosti takoj sporočiti 
pristojnemu organu občinske skupščine. 

IV. Končni določbi 

14. člen 

Zavodi za prosvetno pedagoško službo morajo svojo organizacijO' in delo 
prilagoditi določbam tega zakona v enem. letu po njegovi uveljavitvi. 

15. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o prosvetno-pedagoški službi (Uradni list LRS, št. 4-37/61) je treba 
terminološko in vsebinsko uskladiti z ustavo, hkrati pa ga je treba dopolniti 
z nekaterimi določbami, ki jih terja današnji razvoj prosvetno pedagoške služ- 
be. Ker te dopolnitve in spremembe zadevajo skoraj vse člene zakona o pro- 
svetno pedagoški službi, je potrebno, da se izda prečiščeno besedilo tega zakona. 

V predlogu zakona so v celoti upoštevane sugestije in pripombe, dane na 
skupni seji odbora Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov in odbora Republiškega ■ zbora za prosveto in kulturo z dne 
11/11-1964 in 11/12-1964. 

V predlogu sta predvideni dve vrsti sprememb in dopolnitev; novo bese- 
dilo je v predlogu podčrtano. 
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V prvo vrsto sprememb in dopolnitev spadajo v predlogu predvidene do- 
ločbe, s katerimi se zakon prilagaja obstoječi praksi in razvoju zavodov z.a 
prosvetno pedagoško službo zlasti glede samoupravljanja in strokovno-prouče- 
valnih nalog ter zavodov, in. sicer: 

— prosvetno pedagoška služba je predvsem strokovno-proučevalna služba, 
ki naj pomaga šolam in učiteljem pri uresničevanju vzgojnih in izobraževalnih 
smotrov. Šole so samostojne in samoupravne delovne organizacije, zato jim 
prosvetno pedagoška služba ni nadrejena, ampak jim le svetuje in nudi stro- 
kovno pomoč pri njihovem delu. Pedagoški svetovalci zavodov za prosvetno 
pedagoške službe niso. inšpektorji, ki kadarkoli prisostvujejo' pouku in inspi- 
cirajo učitelje. Pedagoški svetovalec lahko prisostvuje pouku posameznega uči- 
telja z namenom, da se seznani z vsebino in metodiko pouka posameznih pred- 
metov. 

— V 2. členu predloga so predvidene strokovno-proučevalne in pedagoško- 
nadzorne naloge prosvetno pedagoške službe. Iz predvidenih določb je razvidno, 
da pedagoška nadzorna služba ni več drobno inspiciranje posameznikov, pač pa 
pedagoški nadzor nad celotnim vzgojno izobraževalnim delom šole, in sicer 
glede izpolnitve predmetnika in učnega načrta in glede uresničevanja vzgojnih 
in izobraževalnih smotrov. S pedagoškim nadzorom prosvetno pedagoška služ- 
ba ugotavlja vzgojno izobraževalne rezultate šole kot celote ter jih posreduje 
učiteljem in organom šole ter ustanovitelju. 

— Predlog predvideva, da prosvetno pedagoška služba nadzoruje tudi iz- 
vrševanje predpisov O' organizaciji in delu šol, pri čemer je dolžna ugotoviti 
nepravilnosti in nezakonitosti ter jih posredovati pristojnim organom v na- 
daljnje ukrepanje. 

— Med strokovnimi nalogami prosvetno pedagoške službe je v 2. členu 
predvidena še naloga spremljanja in proučevanja samoupravljanja in s tem v 
zvezi oblikovanja in delitve dohodka v šolah. 

— Predlog predvideva, da prosvetno pedagoško službo opravljajo zavodi 
za prosvetno pedagoško službo. Naloge prosvetno pedagoške službe podrobneje 
določajo statuti teh zavodov. 

Prosvetno' pedagoška služba se lahko organizira za območje ene ali več 
občin in za območje SR Slovenije (3. člen). Zato naj bodo zavodi za prosvetno 
pedagoško službo' ali občinski ali medobčinski in republiški. Republiški zavod, 
ki opravlja prosvetno pedagoško službo, ni v nadrejenem položaju nad občin- 
skimi zavodi za prosvetno pedagoško službo. Ti odnosi temeljijo' na usmerjanju, 
na medsebojnem sodelovanju, strokovni pomoči in usklajevanju dela (6. člen). 

— Prosvetno pedagoško služto je dolžna zagotoviti za, svoje območje ob- 
čina (4. člen). 

— Ustanovitelj daje zavodu za prosvetno pedagoško službo na podlagi 
pogodbe materialna in finančna sredstva za izpolnjevanje nalog prosvetno 
pedagoške službe. Pogodba se sklene na podlagi delovnega programa zavoda 
(8. člen). 

•— Republiški sekretariat za šolstvo je pooblaščen, da predpiše, katere vrste 
pedagoških svetovalcev mora imeti zavod za prosvetno pedagoško službo glede 
na vrste šol, na katerih opravlja prosvetno pedagoško službo. S tem se zago- 
tavlja zlasti kvalitetni sestav pedagoških svetovalcev in tudi uspešno oprav- 
ljanje nalog prosvetno pedagoške službe. Zavod lahko, sklene z drugim zavodom 
za prosvetno pedagoško službo pogodbo za opravljanje posameznih nalog pro- 
svetno pedagoške službe (5. člen). 
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— Poglavje o pedagoških svetovalcih je skoraj neizpremenjeno, dopol- 
njeno je le z določbo, da republiški sekretariat za šolstvo predpiše pogoje glede 
izobrazbe, ki jo mora imeti pedagoški svetovalec glede na vrsto šol, na katerih 
opravlja prosvetno pedagoško službo (10. člen). Dalje je predvideno, da je 
pedagoški svetovalec dolžan po pregledu šole seznaniti s svojimi pedagoškimi 
izsledki in s svojim mnenjem učitelje in organe šole ter jim predlagati ukrepe 
za izboljšanje učno vzgojnega dela in za odstranitev ugotovljenih nepravilnosti. 
Ta določba je v izključno korist šolam ter obvezuje prosvetne svetovalce (11. 
člen). 

— Sedanji 13. člen je prilagojen razvoju samoupravljanja šol. Zavod za 
prosvetno' pedagoško službo se ne pojavlja več kot upravni organ, ki v primeru 
nepravilnosti ali nezakonitosti dela šole lahko ukrepa in uvede upravni posto- 
pek. Njegov nadzor je omejen le na registracijo nepravilnosti in nezakonitosti 
v vzgojno izobraževalnem delu ter na> opozorilo šole, da odpravi ugotovljene 
nepravilnosti in nezakonitosti. Le v primeru, da šola v določenem roku ne 
odpravi nepravilnosti in nezakonitosti, je zavod dolžan ugotovljene nepravil- 
nosti in nezakonitosti sporočiti občinski skupščini oziroma ustanovitelju, da 
ukrepa po poti varstva zakonitosti in ustavnosti (12. člen). 

V drugo vrsto spadajo terminološke in vsebinske spremembe ter dopol- 
nitve v zvezi z usklajevanjem z ustavo in splošnim zakonom o šolstvu (Uradni 
list SFRJ, št. 4-48/64) zlasti: 

—- določba, da so1 zavodi za prosvetno pedagoško službo samostojne in 
samoupravne organizacije; ta določba' daje zavodom za prosvetno pedagoško 
službo vse samoupravne pravice in svojstvo pravne osebe ter jih loči od drugih 
zgolj upravnih ustanov (3. člen); 

•— določba, da je dejavnost zavodov za prosvetno pedagoško službo poseb- 
nega družbenega pomena; to dejstvo je treba v zakonu izrecno poudariti in 
pomeni, da morajo pri upravljanju zavodov za prosvetno pedagoško službo 
sodelovati poleg članov delovne skupnosti tudi predstavniki družbene skup- 
nosti (3. člen); 

- najvažnejše določbe o organih upravljanja, ki naj bodo svet zavoda, 
upravni odbor in direktor, s statutom zavoda pa se podrobno določi upravljanje 
v skladu s posebnimi predpisi (7. člen); 

— v ustreznih členih je pred besedo »svetovalec« dodana še beseda »peda^- 
goški«, ker je beseda »pedagoški svetovalec« ustrezen naziv za osebe, ki oprav- 
ljajo prosvetno- pedagoško službo; 

— določbe o imenovanju pedagoških svetovalcev in drugih sodelavcev za- 
vodov za prosvetno pedagoško službo so usklađene z ustavo, tako da imenuje 
in razrešuje pedagoške svetovalce svet zavoda oziroma delovna skupnost za- 
voda (9. člen). 

Predlog predvideva tudi, da se črtajo iz sedanjega zakona: 
— 5. člen, ki določa, da lahko zavod za prosvetno pedagoško službo usta- 

novi tudi okraj. Po ustavi ima okraj nov položaj in nove naloge. Njegove nepo- 
sredne pristojnosti glede posameznih vrst šol so prevzele občine, ki imajo mož- 
nost, da ustanavljajo medobčinske zavode za prosvetno pedagoško službo, pač 
pa se v praksi ustanavljajo in organizirajo medobčinski zavodi; 

— 18. člen, v katerem je določeno, da se dosedanji prosvetni inšpektorji 
lahko imenujejo za pedagoške svetovalce, četudi nimajo ustrezne izobrazbe. Ta 
določba je odveč, ker še je nanašala na takratne prosvetne inšpektorje; 
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— 19. člen, v katerem se pooblašča Izvršni svet, da po potrebi izda pred- 
pise za izvrševanje zakona, lahko pa pooblasti tudi pristojni republiški svet, da 
uredi posamezna vprašanja s svojimi predpisi. To splošno pooblastilo ni po- 
trebno, ker sta v 5. in 10. členu predloga zakona predvideni pooblastili repu- 
bliškemu sekretariatu za šolstvo, da določi, katere pedagoške svetovalce morajo 
imeti zavodi za prosvetno pedagoško' službo in kakšno izobrazbo morajo imeti 
pedagoški svetovalci glede na vrsto šol, na katerih opravljajo prosvetno peda- 
goško službo; 

— odpravljeno- je poglavje z naslovom »Nadzorstvo«, sedanji 15. člen pa je 
primerno preformuliran in dodan kot tretji odstavek 8. člena predloga, kamor 
po svoji vsebini tudi spada. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o prosvetno-pedagoški službi 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je na skupni seji z od- 
borom za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega 
zbora in odborom za osnovno šolstvo Prosvetno-kulturnega zbora dne 20. ja- 
nuarja 1965 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o prosvetno-pedagoški službi, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet. 

V načelni razpravi je bilo ugotovljeno, da je treba obstoječi zakon o pro- 
svetno-pedagoški službi uskladiti z ustavo, da pa ga je hkrati treba dopolniti 
tudi z nekaterimi določbami, ki jih terja današnji razvoj prosvetno-pedagoške 
službe. Že v predhodnih razpravah o osnutku zakona je bila ugotovljeno, da 
ima prosvetno-pedagoška služba upravno-nadzorno funkcijo le v formalnem 
pomenu, da pa ne more samostojno ukrepati. O ugotovljenih nepravilnostih pri 
vzgojnem in izobraževalnem delu namreč le obvešča za šolstvo pristojne organe 
družbeno-političnih skupnosti in ustanovitelje šol. Zato naj se prosvetno-peda- 
goška služba v celoti posveti le strokovnim in proučevalskim nalogam ter da 
predvsem pomaga šolam in učiteljem pri uresničevanju vzgojnih in izobraže- 
valnih nalog. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga so odbori sprejeli na- 
slednje spremembe in dopolnitve: 

1. Besedilo drugega odstavka 1. člena se spremeni takole: 
Prosvetno-pedagoška služba se organizira v skladu z določbami tega zakona 

za napredek vzgoje in izobraževanja, zato da pomaga učiteljem in vzgojiteljem 
(v nadaljnjem besedilu: učiteljem) pri njihovem delu in njihovem strokovnem 
izpopolnjevanju, za pedagoški nadzor nad vzgajanjem in izobraževanjem ter 
spremlja izvrševanje predpisov o organizaciji vzgojnega in izobraževalnega dela 
v šolah in v drugih vzgojnih in izobraževalnih zavodih razen v visokošolskih 
zavodih (v nadaljnjem besedilu: šole). 
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2. Na začetku šeste alinee 2. člena se črtata besedi »spremlja in«. 
3. Deveta alinea 2. člena se spremeni tako, da se glasi: »spremlja izvr- 

ševanje predpisov o organizaciji vzgojno-izobraževalnega dela v šolah«. 
4. Besedilo zadnjega odstavka 2. člena se spremeni tako, da se glasi: »Pro- 

svetno-pedagoška služba seznanja s svojimi ugotovitvami in izsledki pristojne 
organe družbeno-političnih skupnosti, ustrezne strokovne službe in javnost.« 

5. Peti odstavek 7. člena se dopolni tako, da se glasi: »Direktorja zavoda 
imenuje ustanovitelj na predlog sveta zavoda in je imenovan za dobo 4 let. 
Po izteku tega roka, je lahko direktor na to mesto ponovno imenovan. Za direk- 
torja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje glede strokovne in 
pedagoške usposobljenosti in prakse ter druge pogoje, ki so določeni za peda- 
goške svetovalce po tem zakonu.« 

6. Prvi odstavek 8. člena se dopolni tako, da se glasi: »Zavod dobiva sred- 
stva za opravljanje svojih nalog na podlagi pogodbe z ustanoviteljem in drugimi 
zainteresiranimi delovnimi ter družbenimi organizacijami. Pogodba se sklene 
na podlagi delovnega programa zavoda.« 

7. V prvem stavku prvega odstavka 10. člena se beseda »ali« med besedama 
»strokovno pedagoško« nadomesti z besedo »in«, ter besedo »sekretariat« nado- 
mesti z besedo »sekretar«. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s temi spremembami in dopolnitvami 
strinjal. 

Odbor se strinja tudi s spremembami in dopolnitvami, ki sta jih k predlogu 
zakona dali komisija za usklajevanje republiških predpisov z ustavo in zako- 
nodajno-pravna komisija. 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora predlaga Republiškemu 
zboru, da sprejme predlog zakona skupaj z navedenimi spremembami in do- 
polnitvami. 

Odbor je za svojega poročevalca določil inž. Iva Pignarja. 

St.: 61-17/65 
Ljubljana, 21. januarja 1965 Predsednik: 

Drago Seliger 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Odbor ža proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o prosvetno-pedagoški službi 

Odbor Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov je skupno z odborom za osnovno šolstvo in odborom Republiškega zbora 
za prosveto in kdlturo na seji dne 20. januarja 1965 obravnaval predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o prosvetno-pedagoški službi, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 
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V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da je odbor Prosvetno-kulturnega 
zbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov sodeloval pri noveliranju 
zakona o prosvetno-pedagoški službi in je že na sejah 11. novembra in 12. de- 
cembra 1964 dal načelne pripombe k takratnim osnutkom predloga. Te pri- 
pombe je sestavljalec predloga zakona upošteval in jih vanj vključil. 

V nadaljevanju načelne obravnave so člani odbora poudarili, da je pro- 
svetno-pedagoška služba predvsem javna strokovna služba, ki proučuje delo 
šol in drugih izobraževalnih ustanov, pomaga učiteljem pri njihovem delu ter 
drugače sodeluje pri uresničevanju ukrepov za napredek vzgoje in izobra- 
ževanja. Pri tem prosvetno-pedagoška služba ne more izvajati upravnih nalog, 
niti ne veljajo med zavodi, ki jih za izpolnjevanje teh nalog ustanove družbeno- 
politične skupnosti, kakršnikoli instančni odnosi. Za zajamčenje strokovne ravni 
te službe, to je zavodov za prosvetno-pedagoško službo in pedagoških sveto- 
valcev pa so potrebni republiški zakonski in drugi predpisi. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga sta odbora predlagala 
naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 1. členu: Spremenjeni drugi odstavek se glasi: 
Prosvetno-pedagoška služba se organizira v skladu z določbami tega zakona 

za napredek vzgoje in izobraževanja, zato da pomaga učiteljem in vzgojiteljem 
(v nadaljnjem besedilu: učiteljem) pri njihovem delu in njihovem strokovnem 
izpopolnjevanju, za pedagoški nadzor nad vzgajanjem in izobraževanjem ter 
spremlja izvrševanje predpisov o organizaciji vzgojnega in izobraževalnega dela 
v šolah in v drugih vzgojnih in izobraževalnih zavodih razen v visokošolskih 
zavodih (v nadaljnjem besedilu: šole). 

K 2. členu : Deveta alinea se spremenjena glasi: 
— spremlja izvrševanje predpisov o organizaciji vzgojno-izobraževalnega 

dela v šolah. 
Zadnji odstavek tega člena se glasi: 
Prosvetno-pedagoška služba seznanja s svojimi ugotovitvami in izsledki 

pristojne organe družbeno-političnih skupnosti, ustrezne strokovne službe in 
javnost. 

K 7. členu : Peti odstavek tega člena se dopolnjen glasi: 
Direktorja zavoda imenuje ustanovitelj na predlog sveta zavoda in je ime- 

novan za dobo štirih let. Po izteku 'tega roka je lahko direktor na to mesto 
ponovno imenovan. Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje 
pogoje glede strokovne in pedagoške usposobljenosti in prakse ter druge pogoje, 
ki so določeni za pedagoške svetoValce po tem zakonu. 

K 8. členu : Prvi odstavek tega člena se dopolnjen glasi: 
Zavod dobiva sredstva za opravljanje svojih nalog na podlagi pogodbe 

z ustanoviteljem in drugimi zainteresiranimi delovnimi ter družbenimi organi- 
zacijami. Pogodba se sklene na podlagi delovnega programa zavoda. 

K 10. členu : V prvem stavku prvega odstavka se izraz strokovno ali 
pedagoško spremeni v: »strokovno in pedagoško-«, ter beseda sekretariat v 
»sekretar«. 

Odbora sta se strinjala s spremembami in dopolnitvami, ki sta jih k pred- 
logu zakona dali komisija za usklajevanje republiških predpisov z ustavo in 
zakonodajno-pravna komisija. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je z navedenimi predlogi za spremembe in 
dopolnitve- strinjal in so tako postali sestavni del zakonskega predloga. S spre- 

35 
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men j enim in dopolnjenim predlogom zakona se je strinjal tudi odbor Repu- 
bliškega zbora za prosvelo in kulturo. 

Odbor Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov predlaga Prosvetno-kul turnemu zboru, da sprejme predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o prosvetno-pedagoški službi z vsemi 
spremembami, ki so postale njegov sestavni del. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanko Trudo Žoher-Durjavo. 

Št.: 61-17/65 
Ljubljana, 21. januarja 1965 Predsednik: 

Boris Mikoš 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Komisija za usklajevanje republiških 
predpisov z ustavo in 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o prosvetno-pedagoški službi 

Komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov 
z ustavo in zakonodajno-pravna komisija sta na skupni seji dne 18. januarja 
1965 obravnavali predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pro- 
svetno-pedagoški službi, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da je zakon potreben tako zaradi 
uskladitve obstoječega zakona o prosvetno-pedagoški službi z ustavo kot tudi 
zaradi sprememb in dopolnitev, ki jih terja razvoj prosvetrio-pedagoške službe. 
S tem v zvezi je bil izražen pomislek, da predlagani zakon morda le še preveč 
ohranja upravno-nadzorno funkcijo prosvetno-pedagoške službe. Po mnenju 
komisij ima prosvetno-pedagoška služba značaj javne službe, katere naloga je 
pedagoško nadzorstvo. Prosvetno-pedagoška služba sama ne more izvajati uprav- 
nih nalog, niti ne more na tem področju samostojno ukrepati; o odkritih nepra- 
vilnostih le obvešča ustrezne organe, ki so sicer pristojfri za upravni nadzor 
nad šolami in za samostojno ukrepanje. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga sta komisiji predlagali 
naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 2. členu : Na začetku šeste alinee se črtata besedi »spremlja in«. 
Ta sprememba je predlagana v zvezi z ugotovitvijo v načelni obravnavi, 

da prosvetno-pedagoška služba ne izvaja upravnih nalog. Spremljanje obliko- 
vanja in delitve dohodka ter drugih problemov samopravljanja v šolah je 
kontinuirana upravna naloga, ki bi se mogla razumeti kot nadzor, česar pa pred- 
lagatelj sam ni želel. 

V razpravi je bilo izraženo tudi mnenje, da najbrž vprašanjem oblikovanja 
in delitve dohodka ni potrebno dajati tako močnega poudarka in jih označevati 
kot glavni problem samoupravljanja v šolah; vendar predlog za spremembo 
besedila ni bil podan. 
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K 3. členu: Besedilo drugega stavka v drugem odstavku se nadomesti 
z besedilom »Naloge zavodov določijo njihovi statuti v skladu z zakoni.« 

S statuti zavodov se namreč ne lnorejo podrobneje določati naloge pro- 
svetno-pedagoške službe, kajti te so postavljene z zakonom, pač pa statuti dolo- 
čijo naloge zavodov za prosvetno-pedagoško službo. V tem smislu je nameraval 
tudi zakonski predlog na tem mestu rešiti vprašanje nalog zavodov; sicer pra- 
vilna misel je bila neustrezno izražena. 

K 5. členu: Na začetku prvega odstavka se besedi »republiški sekre- 
tariat« nadomestita z besedama »republiški sekretar«. 

Po določbah 197. člena ustave SR Slovenije lahko po zakonskem poobla- 
stilu izdajajo predpise za izvrševanje zakonov republiški. sekretarji in drugi 
funkcionarji na čelu republiških upravnih organov, ne pa republiški upravni 
organi. 

K 6. členu: Besedilo na koncu drugega odstavka »določene s tem za- 
konom, z drugimi predpisi in z aktom o ustanovitvi« se spremeni in dopolni 
tako, da se glasi: »določene s tem zakonom in z drugimi predpisi ter z aktom 
o ustanovitvi zavoda in z njegovim statutom«. 

Sprememba je potrebna zato, ker so naloge republiškega zavoda za pro- 
svetno-pedagoško službo deloma določene oziroma neposredno konkretizirane 
z njegovim statutom. 

K 8. členu: V drugi vrsti drugega odstavka se za vejico pred besedama 
»republiškega zavoda« vstavita besedi »zakonitost dela«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 12. členu: V četrti vrsti se beseda »določenem« nadomesti z besedo 

»tem«. 
S to spremembo je pojasnjeno, da gre v tem primeru za isti rok, ki je 

omenjen v prejšnjem stavku in ne za kakšen ponovno določen rok. 
Predstavnik Izvršnega sveta se je z navedenimi predlogi za spremembe in 

dopolnitve strinjal in so tako postali sestavni del zakonskega predloga. 
Komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje 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.: 61-17/65 
Ljubljana, 18. januarja 1965 

Komisija za usklajevanje 
Zakonodajno-pravna komisija republiških predpisov z ustavo 

Predsednik: Predsednik: 
dr. Josip Globevnik 1. r. Mitja Ribičič i, r. 

35 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Komisija za usklajevanje republiških 
predpisov z ustavo in 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k amandmajem predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o prosvetno-pedagoški službi 

Komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov 
z ustavo in Zakonodajno-pravna komisija sta na skupni seji dne 5. februarja 
1965 obravnavali amandmaje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prosvetno-pedagoški službi, ki sta jih predlagala Odbor za prosveto 
in kulturo Republiškega zbora in Odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Prosvetno-kulturnega zbora na skupni seji dne 20. januarja 1965. 

K amandmajem, ki sta jih stavila odbora k 1., 2. in 10. členu zakonskega 
predloga komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških pred- 
pisov z ustavo in zakonodajno-pravna komisija nimata pripomb. 

K amandmaju, ki sta ga stavila odbora k petemu odstavku 
7. člena predloga zakona pa komisiji predlagata, da se drugi stavek besedila 
amandmaja spremeni tako, da se glasi: »Po preteku tega roka je lahko ista oseba 
na to mesto znova imenovana.« 

Sprememba besedala je potrebna zaradi jasnosti, da je lahko ista oseba 
ponovno imenovana na direktorsko mesto. 

K amandmaju, ki sta ga stavila odbora k 8. členu, pa predlagata 
komisiji, da se med. besedama »in« in »zainteresiranimi« črta beseda »drugimi«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
Predstavnik Izvršnega sveta se je z navedenimi spremembami in dopolnit- 

vami strinjal in so tako postale sestavni del zakonskega predloga. 
Komisije Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov 

z ustavo in za k o no d a jn o-p ra vna 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.: 61-17/65 
Ljubljana, 5. februarja 1965 

Komisija za uskladitev 
Zakonodajno-pravna komisija republiških predpisov z ustavo 

Predsednik: Predsednik: 
dr. Josip Globevnik 1. r. Mitja Ribičič l.r. 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje 
proizvodnje in predvajanja filmov 

1. člen 

V zakonu o skladu LR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predva- 
janja filmov (Uradni list LRS, št. 37-258/62) se v naslovu in v 1. členu besedilo 
»LR Slovenije« nadomesti z besedilom »SR Slovenije«. 

2. člen 
4. člen se crta. 

3. člen 

V drugem odstavku 6. člena se besedilo: »Upravni odbor sklada šteje 9 čla- 
nov, ki jih imenuje Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. Po enega člana imenuje 
na predlog Društva filmskih delavcev Slovenije ter Sekcije za kinematografijo 
pri Gospodarski zbornici LRS« nadomesti z besedilom: »Upravni odbor sklada 
ima predsednika in 8 članov. Imenuje jih za dobo dveh let Skupščina SR Slo- 
venije, in sicer po enega člana na predlog Društva filmskih delavcev Slovenije 
ter odbora za filmsko dejavnost pri Gospodarski zbornici SR Slovenije.« 

4. člen 
7. člen se črta. 

5. člen 

8. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Dohodki sklada se v skladu z družbenim planom SR Slovenije in smer- 

nicami Skupščine SR Slovenije določajo in razporejajo s finančnim načrtom. 
Finančni načrt sprejme upravni odbor sklada in ga predloži Skupščini SR 

Slovenije na vpogled.« 
6. člen 

Za 8. členom se doda nov 8. a člen, ki se glasi: 
»Predvideni in dejanski doha.dki ter predvidena in dejanska razporeditev 

in uporaba sredstev se izkazujejo z zaključnim računom sklada. 
Zaključni račun sprejme upravni odbor sklada in ga predloži hkrati s po- 

ročilom poslovanja sklada Skupščini SR Slovenije na vpogled.« 

7. člen 
Drugi odstavek 9. člena se črta. 
V drugem odstavku 10. člena se beseda »pravila« nadomesti z besedo 

»statut«. 
8. člen 

11. člen in drugi odstavek 12. člena se črtata. 

9. člen 

13. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Sklad ima statut; s statutom se določijo zlasti pravice in dolžnosti uprav- 

nega odbora ter način poslovanja sklada. 
Statut sklada sprejme upravni odbor sklada, potrdi pa Skupščina SR Slo- 

venije. 
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10. člen 

V 14. členu se besedilo »sekretariat Sveta za kulturo in prosveto LRS« 
nadomesti z besedilom »Republiški sekretariat za kulturo in prosveto«. 

15. člen se črta. ^en 

12. člen 

Upravni odbor sklada sprejme statut sklada in ga predloži v potrditev 
Skupščini SR Slovenije v treh mesecih od dneva uveljavitve tega zakona. 

Do potrditve statuta sklada se uporabljajo sedanja pravila sklada. 

13. člen 

Do imenovanja upravnega odbora sklada po tem zakonu upravlja sklad 
sedanji upravni odbor. 

14. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

V skladu s sistemom družbenega samoupravljanja, ki je osnova in vsebina 
naše nove ustavne ureditve, je uveljavljeno ustavno načelo finančne samo- 
stojnosti družbeno-političnih skupnosti. Vsaka družbeno-politična skupnost sa- 
mostojno določa sredstva za pokrivanje svojih potreb in s temi sredstvi samo- 
stojno razpolaga (27. člen ustave SFRJ, 35. člen ustave SR Slovenije). Finan- 
ciranje svojih nalog izvaja družbeno-politična skupnost preko svojega proračuna, 
financiranje določenih nalog pa lahko tudi preko skladov ali preko posebnih 
računov. Ustava naše republike je določila, da se prek družbenih skladov druž- 
beno-politične skupnosti lahko financirajo družbene naloge trajnejšega pomena 
na posameznih področjih, hkrati pa je določila, da se ti skladi upravljajo po 
načelih družbenega upravljanja; organe in način upravljanja sklada določa 
v skladu z zakonom statut sklada (48. čl.). 

Ustavno načelo o finančni samostojnosti družbeno-političnih skupnosti je 
razčlenil sredi preteklega leta izdani zvezni temeljni zakon o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 31-426/64). V novem sistemu 
financiranja družbeno-političnih skupnosti, ki je bil vzpostavljen z navedenim 
zakonom in ki je pričel veljati s 1. januarjem 1965, je bližje določen tudi režim 
financiranja prek skladov (66. do 89. čl.). Te določbe zveznega zakona so bile 
prevzete v naš republiški zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti 
(Ur. 1. SRS, št. 36-196/64). 

Vprašanje financiranja nekaterih družbenih področij je danes urejeno s 
posebnimi zveznimi zakoni. Ti zakoni doslej še niso bili usklajeni z ustavo ozi- 
roma bodo predmet ponovne proučitve takrat, ko se bo samo področje ustrezne 
družbene dejavnosti na novo z zakonom urejalo, kar se bo vsaj v določenem 
delu izvršilo šele po preteku roka, ki je določen za uskladitev zakonov z ustavo. 
Komisija Skupščine SRS za usklajevanje republiških zakonov z ustavo je glede 
na navedeno prišla do sklepa, da je treba v uskladitvenem roku izvršiti samo 
uskladitev obstoječih zakonov o skladih oziroma ustreznih drugih ustanovitvenih 
aktov skladov z novo ustavno ureditvijo ter z novim sistemom financiranja 
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družbeno-političnih skupnosti, vzpostavljenem z navedenima zakonoma. Druga 
vprašanja, ki so v zvezi s samim načinom financiranja posameznih dejavnosti 
(npr. ali financirati določeno dejavnost prek sklada ali na drug način), bo po 
mnenju komisije možno in seveda tudi potrebno obravnavati šele potem, ko bo 
tako na zveznem kakor tudi na republiškem nivoju izvršena uskladitev zakonov 
z ustavo in ko se bo znova razpravljalo o celotni zakonski ureditvi posameznih 
področij oziroma posebej o sistemu njihovega financiranja. Izhajajoč iz tega 
koncepta je bil pripravljen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o skladu LR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov. 

Bistvene spremembe v primerjavi z dosedanjo ureditvijo so naslednje: 
— upravni odbor sklada imenuje Skupščina SR Slovenije, 
— statut sklada potrjuje Skupščina SR Slovenije, 
— finančni načrt in zaključni račun sklada se predložita na vpogled Skup- 

ščini SR Slovenije. 
Iz predloga so izpadle določbe 4., 11., 15. člena in določba drugega odstavka 

12. člena sedanjega zakona, ker ne spadajo v ustanovitveni akt oziroma ker so 
bile le prehodnega pomena. 

Dodana sta 12. in 13. člen, ki imata prehoden pomen za čas, dokler ne bo 
sprejet statut oziroma imenovan nov upravni odbor sklada. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije 
za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je na seji dne 27. 1. 1965 
obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu LR 
Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov, ki ga je predložila 
Skupščini SR Slovenije komisija Skupščine SR Slovenije za uskladitev repu- 
bliških predpisov z ustavo. 

Odbor je predlog zakona sprejel brez predlogov za spremembe ali dopol- 
nitve in predlaga Republiškemu zboru, da predlog zakona sprejme v predlo- 
ženem besedilu. 

Za poročevalca je odbor določil poslanko Kristino Lovrenčič. 

Št.: 022-56/65 
Ljubljana, 29. januarja 1965 Predsednik: 

Drago Seliger 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije 
za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov 

Odbor Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov je na seji dne 10. februarja 1965 obravnaval predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje proiz- 
vodnje in predvajanja filmov, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila 
komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov z ustavo. 

Odbor je zakonski predlog, ki samo usklaja obstoječi zakon z novo ustavno 
ureditvijo in novim sistemom financiranja družbeno-političnih skupnosti, so- 
glasno sprejel, brez spreminjevalnih in dopolnilnih predlogov. 

Odbor predlaga, da Prosvetno-kulturni zbor sprejme predlog zakona v pred- 
loženem besedilu. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca inž. Daneta Tovornika. 

St.: 022-56/65 
Ljubljana, 13. februarja 1965 Predsednik: 

Boris Mikoš 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakcnodajno-pravna komisija 

POROČILO 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije 

za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je m svoji seji dne 
5. 2. 1965 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o skladu LR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložila komisija Skupščine SR Slovenije za 
usklajevanje republiških predpisov z ustavo. 

V načelni obravnavi k predlogu zakona ni bilo pripomb. Predstavnik ome- 
njene komisije je pojasnil, da je potrebno v uskladitvenem roku izvršiti samo 
uskladitev obstoječih zakonov o skladih oziroma ustreznih drugih ustanovit- 
venih aktov skladov z novo ustavno ureditvijo ter z novim sistemom finan- 
ciranja družbeno-političnih skupnosti, vzpostavljenim z navedenim zakonom. 
Druga vprašanja bo mogoče obravnavati šele potem, ko bo izvršena uskladitev 
zakonov tako v zveznem kot v republiškem merilu. 



Priloge 553 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga ni bilo pripomb niti 
predlogov za spremembe in dopolnitve. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona v skladu-z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna 
zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

Št.: 022-56/65 
Ljubljana, 5. februarja 1965 Predsednik: 

Dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o Prešernovem skladu 

1. člen 

V zakonu o Prešernovem skladu (Uradni list LRS, št. 26-238/61) se 3. člen 
spremeni tako, da se glasi: 

»Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima statut; s statutom se določijo zlasti pravice in dolžnosti uprav- 

nega odbora ter način poslovanja sklada. 
Statut sklada sprejme upravni odbor sklada, potrdi pa Skupščina SR Slo- 

venije.« 
2. člen 

V 6. členu se besedilo »gospodarskih in drugih organizacij in zavodov« na- 
domestiti z besedilom »delovnih in drugih organizacij«. 

3. člen 

7. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Dohodki sklada se v skladu z družbenim planom SR Slovenije in smer- 

nicami Skupščine SR Slovenije določajo in razporejajo s finančnim načrtom. 
Finančni načrt sprejme upravni odbor sklada in ga predloži Skupščini 

SR Slovenije na vpogled.« 
4. člen 

Za 7. členom se doda nov 7. a člen, ki se glasi: 
»Predvideni in dejanski dohodki ter predvidena in dejanska razporeditev 

in uporaba sredstev se izkazujejo z zaključnim računom. 
Zaključni račun sprejme upravni odbor sklada in ga predloži hkrati s po- 

ročilom o poslovanju sklada Skupščini SR Slovenije na vpogled.« 

5. člen 

Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Predsednika in šest članov upravnega odbora imenuje za dobo dveh let 

Skupščina SR Slovenije izmed javnih in kulturnih delavcev, po enega člana 
pa na predlog Društva slovenskih književnikov, Društva slovenskih likovnih 
umetnikov, Društva likovnih umetnikov uporabne umetnosti, Društva sloven- 
skih skladatljev, Društva glasbenih umetnikov, Društva arhitektov Slovenije, 
Združenja dramskih umetnikov Slovenije in Društva slovenskih filmskih de- 
lavcev.« 

Tretji odstavek 8. člena se črta. 
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6. člen 

Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Sklad predstavlja in zastopa predsednik upravnega odbora sklada. Pred- 

sednik je odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta sklada.« 
V drugem odstavku 9. člena se besedi »predsednik sklada« nadomestita z 

besedami »predsednik upravnega odbora sklada«. 

10. člena se črta. ^en 

8. člen 

Upravni odbor sklada sprejme statut sklada in ga predloži v potrditev 
Skupščini SR Slovenije, v treh mesecih od dneva uveljavitve tega zakona. 

Do potrditve statuta sklada se uporabljajo sedanja pravila sklada. 

9. člen 

Do imenovanja upravnega odbora sklada po tem zakonu upravlja sklad 
sedanji upravni odbor. 

10. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

V skladu s sistemom družbenega samoupravljanja, ki je osnova in vsebina 
naše nove ustavne ureditve, je uveljavljeno ustavno načelo finančne samostoj- 
nosti družbeno-političnih skupnosti. Vsaka družbeno-politična skupnost samo- 
stojno določa sredstva za pokrivanje svojih potreb in s temi sredstvi samostojno 
razpolaga (27. člen ustave SFRJ, 35. člen ustave SR Slovenije). Financiranje 
svojih nalog izvaja družbeno-politična skupnost preko svojega proračuna, finan- 
ciranje določenih nalog pa lahko tudi preko skladov ali prek posebnih računov. 
Ustava naše republike je določila, da se prek družbenih skladov družbeno- 
politične skupnosti lahko financirajo družbene naloge trajnejšega pomena na 
posameznih področjih, hkrati pa je določila, da se ti skladi upravljajo po na- 
čelih družbenega upravljanja; organe in način upravljanja sklada določa v 
skladu z zakonom statuta sklada (48. čl.). 

Ustavno načelo o finančni samostojnosti družbeno-političnih skupnosti je 
razčlenil sredi preteklega leta izdani zvezni temeljni zakon o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 31-426/64). V novem sistemu finan- 
ciranja družbeno-političnih skupnosti, ki je bil vzpostavljen z navedenim za- 
konom in ki je pričel veljati s 1. januarjem 1965, je bližje določen tudi režim 
financiranja prek skladov (66. do 89. čl). Te določbe zveznega zakona so bile 
prevzete v naš republiški zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti 
(Ur. 1. SRS, št. 36-196/46). 

Vprašanje financiranja nekaterih družbenih področij je danes urejeno s 
posebnimi zveznimi zakoni. Ti zakoni doslej še niso bili usklajeni z ustavo 
oziroma bodo predmet ponovne proučitve takrat, ko se bo samo področje 
ustrezne družbene dejavnosti na novo z zakonom urejalo, kar se bo vsaj v do- 
ločenem delu izvršilo šele po preteku roka, ki je določen za uskladitev zakonov 
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z ustavo. Komisija Skupščine SRS za usklajevanje republiških zakonov z ustavo 
je glede na navedeno prišla do sklepa, da je treba v uskladitvenem roku iz- 
vršiti samo uskladitev obstoječih zakonov o skladih oziroma ustreznih drugih 
ustanovitvenih aktov skladov z novo ustavno ureditvijo ter z novim sistemom 
financiranja družbeno-političnih skupnosti, vzpostavljenem z navedenima za- 
konoma. Druga vprašanja, ki so v zvezi s samim načinom financiranja po- 
sameznih dejavnosti (npr. ali financirati določeno dejavnost prek sklada ali 
na drug način), bo po mnenju komisije možno in seveda tudi potrebno obrav- 
navati šele potem, ko bo tako na zveznem kakor tudi na republiškem nivoju 
izvršena uskladitev zakonov z ustavo in ko se bo znova razpravljalo o celotni 
zakonski ureditvi posameznih področij oziroma posebej o sistemu njihovega 
financiranja. Izhajajoč iz tega koncepta je bil pripravljen predlog zakona. 

Bistvene spremembe v primerjavi z dosedanjo ureditvijo Prešernovega 
sklada so naslednje: 

— upravni odbor sklada imenuje Skupščina SR Slovenije, 
— statut sklada potrjuje Skupščina SR Slovenije, 
— finančni načrt in zaključni račun sklada se predložita na vpogled Skup- 

ščini SRS Slovenije. 
Dodana sta 8. in 9. člen, ki sta prehodnega pomena za čas, dokler ne bo 

sprejet statut oziroma imenovan nov upravni odbor sklada. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Prešernovem skladu 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je na seji dne 27. 1. 1965 
obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Prešer- 
novem skladu, ki .ga je predložila Skupščini SR Slovenije komisija Skupščine 
SR Slovenije za uskladitev republiških predpisov z ustavo. 

Odbor je predlog zakona sprejel brez pripomb in predlagal Republiškemu 
zboru, .da predlog zakona sprejme v predloženem besedilu. 

Za poročevalca je odbor določil poslanko Kristino Lovrenčič. 

Št.: 022-55/65 
Ljubljana, 29. januarja 1965 

Predsednik: 

Drago Seliger 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Prešernovem skladu 

Odbor Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov je na seji dne 10. februarja 1965 obravnaval predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o Prešernovem skladu, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložila komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje re- 
publiških predpisov z ustavo. 

Odbor je zakonski predlog, ki samo usklaja obstoječi zakon z novo ustavno 
ureditvijo in novim sistemom financiranja družbeno-političnih skupnosti, so- 
glasno sprejel, brez spreminjevalnih in dopolnilnih predlogov. 

Odbor predlaga, da Prosvetno-kulturni zbor: sprejme predlog zakona v pred- 
loženem besedilu. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca inž. Daneta To- 
vornika. 

Št.: 022-55/65 
Ljubljana, 13. februarja 1965 Predsednik: 

Boris Mikoš 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Prešernovem skladu 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
5. II. 1965 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o Prešernovem skladu, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila komisija 
Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov z ustavo. 

V načelni obravnavi k predlogu zakona ni bilo pripomb. Predstavnik ome- 
njene komisije je pojasnil, da je potrebno v uskladitvenem roku izvršiti samo 
uskladitev obstoječih zakonov o skladih oziroma ustreznih drugih ustano- 
vitvenih aktov skladov z novo ustavno ureditvijo ter z novim sistemom finan- 
ciranja družbeno-političnih skupnosti, vzpostavljenim z navedenim zakonom. 
Druga vprašanja bo mogoče obravnavati šele potem, ko bo izvršena uskladitev 
zakonov tako v zveznem kot v republiškem merilu. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga ni bilo pripomb niti 
predlogov za spremembe in dopolnitve. 
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna 
zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

Št.: 022-55/65 „ , , ., 
t • i t c c i_ • moc Predsednik: Ljubljana, 5. februarja 1965 

Dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje 
kulturnih dejavnosti 

1. člen 

V zakonu o skladu LR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti 
(Uradni list LRS, št. 23-137/60) se v naslovu ter v 1. in 2. členu besedilo »LR Slo- 
venije« oziroma »LR Sloveniji« nadomesti z besedilom »SR Slovenije« oziroma 
»SR Sloveniji«. 

2. člen 

Drugi stavek 2. člena in 4. člen se črtata. 

3. člen 

5. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Dohodki sklada so: 
1. sredstva, ki se dodelijo skladu iz proračuna SR Slovenije; 
2. morebitni dohodki po posebnih predpisih; 
3. dotacije, darila, volila in drugi nepredvideni dohodki; 
4. obresti od naloženih sredstev sklada.« 

4. člen 

Drugi odstavek 7. člena s spremeni tako, da se glasi: 
»Upravni odbor sklada ima predsednika in 8 članov. Imenuje jih Skupščina 

SR Slovenije za dobo dveh let izmed kulturnih, znanstvenih in drugih javnih 
delavcev.« 

5. člen 
8. in 9. člen se črtata. 

6. člen 

10. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Dohodki sklada se v skladu z družbenim planom SR Slovenije in smerni- 

cami Skupščine SR Slovenije določajo in razporejajo s finančnim načrtom. 
Finančni načrt sprejme upravni odbor sklada in ga predloži Skupščini 

SR Slovenije na vpogled.« 
7. člen 

11. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Predvideni in dejanski dohodki ter predvidena in dejanska razporeditev 

in uporaba sredstev se izkazuje z zaključnim računom sklada. 
Zaključni račun sprejme upravni odbor sklada in ga predloži hkrati s po- 

ročilom o poslovanju sklada Skupščini SR Slovenije na vpogled.« 
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8. člen 

Drugi odstavek 12. člena se črta. 

9. člen 

13. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Sklad ima statut; s statutom se določijo zlasti pravice in dolžnosti uprav- 

nega odbora in način poslovanja sklada. 
Statut sklada sprejme upravni odbor sklada, potrdi pa Skupščina SR Slo- 

venije.« 
10. člen 

14. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Administrativno in tehnično delo za sklad opravlja Republiški sekretariat 

za kulturo in prosveto.« 
11. člen 

Upravni odbor sklada sprejme statut sklada in ga predloži v potrditev 
Skupščini SR Slovenije v treh mesecih od dneva uveljavitve tega zakona. 

Do potrditve statuta sklada se uporabljajo sedanja pravila sklada. 

12. člen 

Do imenovanja upravnega odbora sklada po tem zakonu upravlja sklad 
sedanji upravni odbor. 

13. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

V skladu s sistemom družbenega samoupravljanja, ki je osnova in vsebina 
naše nove ustavne ureditve, je uveljavljeno ustavno načelo finančne samostoj- 
nosti družbeno-političnih skupnosti. Vsaka družbeno-politična skupnost samo- 
stojno določa sredstva za pokrivanje svojih potreb in s temi sredstvi samostojno 
razpolaga (27. člen ustave SFRJ, 35. člen ustave SR Slovenije). Financiranje 
svojih nalog izvaja družbeno-politična skupnost preko svojega proračuna, finan- 
ciranje določenih nalog pa lahko tudi preko skladov ali prek posebnih računov. 
Ustava naše republike je določila, da se prek družbenih skladov družbeno- 
politične skupnosti lahko financirajo družbene naloge trajnejšega pomena na 
posameznih področjih, hkrati pa je določila, da se ti skladi upravljajo po na- 
čelih družbenega upravljanja; organe in način upravljanja sklada določa v 
skladu z zakonom statuta sklada (48. čl.). 

Ustavno načelo o finančni samostojnosti družbeno-političnih skupnosti je 
razčlenil sredi. preteklega leta izdani zvezni temeljni zakon o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 31-426/64). V novem sistemu finan- 
ciranja družbeno-političnih skupnosti, ki je bil vzpostavljen z navedenim za- 
konom in ki je pričel veljati s 1. januarjem 1965, je bližje določen tudi režim 
financiranja prek skladov (66. do 89. čl). Te določbe zveznega zakona so bile 
prevzete v naš republiški zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti 
(Ur. 1. SRS, št. 36-196/46). 
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Vprašanje financiranja nekaterih družbenih področij je danes urejeno s 
posebnimi zveznimi zakoni. Ti zakoni doslej še niso bili usklajeni z ustavo 
oziroma bodo predmet ponovne proučitve takrat, ko se bo samo področje 
ustrezne družbene dejavnosti na novo z zakonom urejalo, kar se bo vsaj v do- 
ločenem delu izvršilo šele po preteku roka, ki je določen za uskladitev zakonov 
z ustavo. Komisija Skupščine SRS za usklajevanje republiških zakonov z ustavo 
je glede na navedeno prišla do sklepa, da je treba v uskladitvenem roku iz- 
vršiti samo uskladitev obstoječih zakonov o skladih oziroma ustreznih drugih 
ustanovitvenih aktov skladov z novo ustavno ureditvijo ter z novim sistemom 
financiranja družbeno-političnih skupnosti, vzpostavljenem z navedenima za- 
konoma. Druga vprašanja, ki so v zvezi s samim načinom financiranja po- 
sameznih dejavnosti (npr. ali financirati določeno dejavnost prek sklada ali 
na drug način), bo po mnenju komisije možno in seveda tudi potrebno obrav- 
navati šele potem, ko bo tako na zveznem kakor tudi na republiškem nivoju 
izvršena uskladitev zakonov z ustavo in ko se bo znova razpravljalo o celotni 
zakonski ureditvi posameznih področij oziroma posebej o sistemu njihovega 
financiranja. Izhajajoč iz tega koncepta je bil pripravljen predlog zakona. 

Bistvene spremembe v primerjavi z dosedanjo ureditvijo so naslednje: 
— upravni odbor sklada -imenuje Skupščina SRS, 
— statut sklada potrjuje Skupščina SRS, 
— finančni načrt in zaključni račun sklada se predložita na vpogled Skup- 

ščini SRS. 
Iz predloga so izpadle določbe 4., 8., 9., 11. člena in določbe drugega od- 

stavka 12. člena sedanjega zakona, ker ne spadajo v ustanovitveni akt oziroma 
ker so bile le prehodnega pomena. 

Dodana sta 11. in 12. člen, ki imata prehoden pomen za čas, dokler ne bo 
sprejet statut oziroma imenovan nov upravni odbor sklada. 

Z zakonskim predlogom se spreminjajo tudi določbe o dohodkih sklada, 
ker je odpadel izvirni dohodek tega sklada, to je del davka iz dohodka od 
avtorskih pravic. Na prispevku iz dohodka od avtorskih pravic so po novih 
predpisih sicer udeležene federacije, republika in občine, predvideva pa se, da 
federacija in republika obveznosti plačevanja tega prispevka ne bosta predpisali. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije 
za pospeševanje kulturnih dejavnosti 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je na seji dne 27. 1. 1965 
obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu 
LR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti, ki ga je predložila Skupščini 
SR Sloveniji komisija Skupščine SR Slovenije za uskladitev republiških pred- 
pisov z ustavo. 
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Odbor je predlog zakona sprejel brez pripomb in predlaga Republiškemu 
zboru, da predlog zakona sprejme v predloženem besedilu. 

Za poročevalca je odbor določil poslanko Kristino Lovrenčič. 

Št.: 022-54/65 
Ljubljana, 29. januarja 1965 Predsednik: 

Drago Seliger 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije 
za pospeševanje kulturnih dejavnosti 

Odbor Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov je na seji dne 10. februarja 1965 obravnaval predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje kul- 
turnih dejavnosti, ki ga, je Skupščini SR Slovenije predložila komisija Skup- 
ščine SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov z ustavo. 

Odbor je zakonski predlog, ki samo usklaja obstoječi zakon z novo ustavno 
ureditvijo in novim sistemom financiranja družbeno-političnih skupnostih, so- 
glasno sprejel, brez spreminjevalnih in dopolnilnih predlogov. 

Odbor predlaga, da Prosvetno-kulturni zbor sprejme predlog zakona v 
predloženem besedilu. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca inž. Daneta To- 
vornika. 

Št.: 022-54/65 
Ljubljana, 13. februarja 1965 Predsednik: 

Boris Mikoš 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije 
za pospeševanje kulturnih dejavnosti 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
5. 2. 1965 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o skladu LR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložila komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje re- 
publiških predpisov z ustavo. 
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V načelni obravnavi k predlogu zakona ni bilo pripomb. Predstavnik ome- 
njene komisije je pojasnil, da je potrebno v uskladitvenem roku izvršiti samo 
uskladitev obstoječih zakonov o skladih oziroma ustreznih drugih ustanovitve- 
nih aktov skladov z novo ustavno ureditvijo ter z novim sistemom financiranja 
družbeno-političnih skupnosti, vzpostavljenim z navedenim zakonom. Druga 
vprašanja bo mogoče obravnavati šele potem, ko bo izvršena uskladitev zakonov 
tako v zveznem kot v republiškem merilu. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga ni bilo pripomb niti 
predlogov za spremembe in dopolnitve. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je pred- 
log zakona v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pri- 
stojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

Št.: 022-54/65 
Ljubljana, 5. februarja 1965 Predsednik: 

Dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje 
založniške, knjigotrške in tiskarske dejavnosti 

Zakon o skladu SR Slovenije za pospeševanje založniške, knjigotrške in 
tiskarske dejavnosti (Uradni list SRS, št. 35-273/63) se spremeni in dopolni 
tako, da se prečiščeno besedilo glasi: 

ZAKON 

o skladu SR Slovenije za pospeševanje založništva 

1. člen 

Ustanovi se sklad SR Slovenije za pospeševanje založništva (v nadaljnjem 
besedilu: sklad). 

2. člen 

Namen sklada je pospeševati založniško dejavnost v SR Sloveniji. 

Sklad je pravna oseba. ^ ^en 

Sklad ima statut; s statutom se določijo zlasti pravice in dolžnosti uprav- 
nega odbora ter način poslovanja sklada. 

Statut sklada sprejme upravni odbor sklada, potrdi pa Skupščina SR Slo- 
venije. 

4. člen 
Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor ima predsednika in 13 članov. Imenuje jih Skupščina SR Slo- 

venije za dobo dveh let izmed javnih delavcev. 

Dohodki sklada so: ^6n 

1. sredstva, ki se dodelijo skladu iz proračuna SR Slovenije; 
2. dotacije družbeno-političnih skupnosti; 

36 
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3. premoženjske koristi, ki se odvzamejo gospodarskim organizacijam z za- 
ložniško dejavnostjo po določbah temeljnega zakona o založniških podjetjih 
in založniških zavodih; 

4. darila in drugi dohodki. 

6. člen 
Iz sklada se dajejo sredstva: 
1. za izdajanje knjig, revij, časopisov in sodobnih reprodukcijskih edicij; 
2. za pospeševanje založniške in časopisne dejavnosti italijanske in mad- 

žarske narodnosti. 
7. člen 

Za namene iz 1. in 2. tč. 6. člena se dajejo sredstva za izdajanje knjižnih 
in periodičnih publikacij splošnega družbenega pomena, zlasti za politično, 
znanstveno, poljudno-znanstveno in strokovno literaturo, za učbenike, za do- 
mače leposlovje, vključno mladinsko literaturo, za umetniške publikacije in 
časopisje. 

Sredstva sklada se dajejo kot podpore ali posojila. 

8. člen 

Dohodki sklada se v skladu z družbenim planom SR Slovenije in smer- 
nicami Skupščine SR Slovenije določajo in razporejajo s finančnim načrtom. 

Finančni načrt sprejme upravni odbor sklada in ga predloži Skupščini 
SR Slovenije na vpogled. 

9. člen 

Predvideni in dejanski dohodki ter predvidena in dejanska razporeditev 
in uporaba sredstev se izkazujejo z zaključnim računom. 

Zaključni račun sprejme upravni odbor sklada in ga predloži hkrati s poro- 
čilom o poslovanju sklada Skupščine SR Slovenije na vpogled. 

10. člen 

Administrativno in tehnično delo za sklad opravlja Republiški sekretariat 
za kulturo in prosveto. 

11. člen 

Upravni odbor sklada sprejme statut sklada in ga predloži v potrditev 
Skupščini SR Slovenije v treh mesecih od dneva uveljavitve tega zakona.' 

Do potrditve statuta sklada se uporabljajo sedanja pravila sklada. 

12. člen 

Do imenovanja upravnega odbora sklada po tem zakonu upravlja sklad 
sedanji upravni odbor. 

13. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

V skladu s sistemom družbenega samoupravljanja, ki je osnova in vsebina 
naše nove ustavne ureditve, je uveljavljeno ustavno načelo finančne samostoj- 
nosti družbeno-političnih skupnosti. Vsaka družbeno-politična skupnost samo- 
stojno določa sredstva za pokrivanje svojih potreb in s temi sredstvi samostojno 
razpolaga (27. člen ustave SFRJ, 35. člen ustave SR Slovenije). Financiranje 
svojih nalog izvaja družbeno-politična skupnost preko svojega proračuna, finan- 
ciranje določenih nalog pa lahko tudi preko skladov ali prek posebnih računov. 
Ustava naše republike je določila, da se prek družbenih skladov družbeno- 
politične skupnosti lahko financirajo družbene naloge trajnejšega pomena na 
posameznih področjih, hkrati pa je določila, da se ti skladi upravljajo po na- 
čelih družbenega upravljanja; organe in način upravljanja sklada določa v 
skladu z zakonom statuta sklada (48. čl.). 

Ustavno načelo o finančni samostojnosti družbeno-političnih skupnosti je 
razčlenil sredi preteklega leta izdani zvezni temeljni zakon o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 31-426/64). V novem sistemu finan- 
ciranja družbeno-političnih skupnosti, ki je bil vzpostavljen z navedenim za- 
konom in ki je pričel veljati s 1. januarjem 1965, je bližje določen tudi režim 
financiranja prek skladov (66. do 89. čl). Te določbe zveznega zakona so bile 
prevzete v naš republiški zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti 
(Ur. 1. SRS, št. 36-196/46). 

Vprašanje financiranja nekaterih družbenih področij je danes urejeno s 
posebnimi zveznimi zakoni. Ti zakoni doslej še niso bili usklajeni z ustavo 
oziroma bodo predmet ponovne proučitve takrat, ko se bo samo področje 
ustrezne družbene dejavnosti na novo z zakonom urejalo, kar se bo vsaj v do- 
ločenem delu izvršilo šele po preteku roka, ki je določen za uskladitev zakonov 
z ustavo. Komisija Skupščine SRS za usklajevanje republiških zakonov z ustavo 
je glede na navedeno prišla do sklepa, da je treba v uskladitvenem roku iz- 
vršiti samo uskladitev obstoječih zakonov o skladih oziroma ustreznih drugih 
ustanovitvenih aktov skladov z novo ustavno ureditvijo ter z novim sistemom 
financiranja družbeno-političnih skupnosti, vzpostavljenem z navedenima za- 
konoma. Druga vprašanja, ki so v zvezi s samim načinom financiranja po- 
sameznih dejavnosti (npr. ali financirati določeno dejavnost prek sklada ali 
na drug način), bo po mnenju komisije možno in seveda tudi potrebno obrav- 
navati šele potem, ko bo tako na zveznem kakor tudi na republiškem nivoju 
izvršena uskladitev zakonov z ustavo in ko se bo znova razpravljalo o celotni 
zakonski ureditvi posameznih področij oziroma posebej o sistemu njihovega 
financiranja. Izhajajoč iz tega koncepta je bil pripravljen predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje 
založniške, časopisne, knjigotrške in tiskarske dejavnosti. 

Zakon o skladu SR Slovenije za pospeševanje založniške, časopisne, knjigo- 
trške in tiskarske dejavnosti (Ur 1. SRS, št. 35-273/63) je bil sprejet že po novi 
ustavi, zato se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami usklajuje le s 
temeljnim zakonom o financiranju družbeno-političnih skupnosti. 

Bistvene spremembe v primerjavi s sedanjo ureditvijo so naslednje; 
— upravni odbor sklada imenuje Skupščina SRS, 
— statut sklada potrjuje Skupščina SRS, 
— finančni načrt in zaključni račun sklada se predložita na vpogled Skup- 

ščini SRS. 
36» 
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Nova sta 11. in 12. člen, ki imata prehoden pomen za čas, dokler ne bo 
sprejet statut oziroma imenovan nov upravni odbor sklada. 

V zakonskem predlogu se spreminjajo tudi določbe o namenu in o virih 
sklada. Namen sklada se omejuje na prvotni namen sklada, to je na pospeše- 
vanje založništva, ker je z zakonom o oprostitvi plačevanja prispevka iz do- 
hodka, doseženega z določenimi dejavnostmi (Ur. 1. SFRJ, št. 26-356/64) že 
s 1. januarjem 1964 odpadel prispevek za financiranje ostalih sedanjih dejav- 
nosti sklada. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu SR Slovenije 
za pospeševanje založniške, knjigotrške in tiskarske dejavnosti 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je na seji dne 27. 1. 1965 
obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu 
SR Slovenije za pospeševanje založniške, knjigotrške in tiskarske dejavnosti, 
ki se v prečiščenem besedilu glasi zakon o skladu SR Slovenije za pospeševanje 
založništva. Skupščini SR Slovenije je predložila predlog zakona komisija Skup- 
ščine SR Slovenije za uskladitev republiških predpisov z ustavo. 

V načelni obravnavi se je odbor s predlogom zakona strinjal, v podrobni 
obravnavi besedila zakonskega predloga se je sprejel naslednji dopolnilni 
predlog: 

Besedilo drugega odstavka 8. čl. se dopolni tako, da se glasi: »Finančni 
načrt sprejme upravni odbor sklada in ga predloži Skupščini SR Slovenije v 
soglasje.« 

Ta dopolnitev je v skladu z določilom tretjega odstavka 76. čl. zakona o 
financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji. Potrebna je zato, 
da se zagotovi na tem specifičnem kulturnem področju taka usmeritev inter- 
vencijskih sredstev republike preko sklada, ki bo najbolj ustrezala smernicam 
družbenega plana in ostalim skupščinskim aktom. Sredstva sklada dosegajo že 
letos pol milijarde dinarjev in znašajo še enkrat več kot sredstva ostalih skladov 
za področje kulture. To potrjuje izredno pomembnost tega kulturnega področja 
in vlogo samega sklada. 

Odbor za prosveto in kulturo predlaga Republiškemu zboru, da sprejme 
zakonski predlog z navedeno dopolnitvijo. 

Odbor je za svojega poročevalca določil Mitja Vošnjaka. 

St.: 022-52/65 
Ljubljana, 29. januarja 1965 Predsednik: 

Drago Seliger 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu SR Slovenije 
za pospeševanje založniške, časopisne, knjigotrške in tiskarske dejavnosti 

Odbor Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov je na seji dne 10. februarja 1965 obravnaval predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje založ- 
niške, časopisne, knjigotrške in tiskarske dejavnosti, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložila komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških 
predpisov z ustavo. 

Odbor je zakonski predlog, ki samo usklaja obstoječi zakon z novo ustavno 
ureditvijo in novim sistemom financiranja družbeno-političnih skupnosti, so- 
glasno sprejel, brez spreminjevalnih in dopolnilnih predlogov. 

V razpravi je bilo omenjeno težavno finančno stanje, v katerega je zašel 
upravni odbor sklada zaradi uveljavitve zakona o oprostitvi plačevanja pri- 
spevka iz dohodka, doseženega z določenimi dejavnostmi, ki jemlje skladu 
z retroaktivno veljavnostjo precejšen del dohodkov. 

Odbor predlaga, da Prosvetno-kulturni zbor sprejme predlog zakona v 
predloženem besedilu. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca inž. Daneta To- 
vornika. 

Št.: 022-52/65 
Ljubljana, 13. februarja 1965 Predsednik: 

Boris Mikoš 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu SR Slovenije 
za pospeševanje založniške, časopisne, knjigotrške in tiskarske dejavnosti 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
5. 2. 1965 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o skladu za pospeševanje založniške, časopisne, knjigotrške in tiskarske dejav- 
nosti, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila komisija Skupščine SR Slo- 
venije za usklajevanje republiških predpisov z ustavo. 

V načelni obravnavi k predlogu zakona ni bilo pripomb. Predstavnik ome- 
njene komisije je pojasnil, da je potrebno v uskladitvenem roku izvršiti samo 
uskladitev obstoječih zakonov o skladih oziroma ustreznih drugih ustanovitve- 
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nih aktov skladov z novo ustavno ureditvijo ter z novim sistemom financiranja 
družbeno-političnih skupnosti, vzpostavljenim z navedenim zakonom. Druga 
vprašanja bo mogoče obravnavati šele potem, ko bo izvršena uskladitev zakonov 
tako v zveznem kot v republiškem merilu. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga ni bilo pripomb niti 
predlogov za spremembe in dopolnitve. 

" Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je pred- 
log zakona v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pri- 
stojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

St.: 022-52/65 
Ljubljana, 5. februarja 1965 Predsednik: 

Dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu Borisa Kidriča 

1. člen 

V zakonu o skladu Borisa Kidriča (Uradni list LRS, št. 4-38/61) se 4. člen 
spremeni tako, da se glasi: 

»Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima statut; s statutom se določijo zlasti pravice in dolžnosti uprav- 

nega odbora ter način poslovanja sklada. 
Statut sklada sprejme upravni odbor sklada, potrdi pa Skupščina SR Slo- 

venije.« 
2. člen 

9. člen se črta. 

3. člen 
10. člen se črta. 

4. člen 

11. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Dohodki sklada se v skladu z družbenim planom SR Slovenije in smer- 

nicami Skupščine SR Slovenije določajo in razporejajo s finančnim načrtom. 
S finančnim načrtom se posebej določijo sredstva, ki so namenjena za finan- 

ciranje znanstvenih del, ter posebej sredstva za Kidričevo nagrado, za druge 
nagrade in sredstva za štipendije. 

Finančni načrt sprejme upravni odbor sklada in ga predloži Skupščini 
SR Slovenije na vpogled.« 

5. člen 

Za 11. členom se doda nov 11. a člen, ki se glasi: 
»Predvideni in dejanski dohodki ter predvidena in dejanska razporeditev 

in uporaba sredstev se izkazuje z zaključnim računom sklada. 
Zaključni račun sprejme upravni odbor sklada in ga hkrati s poročilom 

o poslovanju predloži Skupščini SR Slovenije na vpogled.« 

6. člen 
12. in 13. člen se črtata. 
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7. člen 

Drugi odstavek 15. člena se črta. 

8. člen 

V 17. členu se beseda »pravil« nadomesti z besedo »statuta«. 

9. člen 

Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Predsednika in člane upravnega odbora sklada imenuje za dobo dveh let 

Skupščina SR Slovenije in sicer po dva člana na predlog Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Univerze 
v Ljubljani, druge člane pa izmed znanstvenih in drugih javnih delavcev.« 

10. člen 

Prvi stavek prvega odstavka 19. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Sklad predstavlja in zastopa predsednik upravnega odbora sklada.« 
V prvem in drugem odstavku se besedi »predsednik sklada« nadomestita 

z besedami »predsednik upravnega odbora sklada«. 
V drugem odstavku se besede »Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije« 

nadomestijo z besedami: »upravni odbor sklada«. 

11. člen 

Upravni odbor sklada sprejme statut sklada in ga predloži v potrditev 
Skupščini SR Slovenije v treh mesecih od dneva uveljavitve tega zakona. 

Do potrditve statuta sklada se uporabljajo sedanja pravila sklada. 

12. člen 

Do imenovanja upravnega odbora sklada po tem zakonu upravlja sklad 
sedanji upravni odbor. 

13. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽI T JE V 

V skladu s sistemom družbenega samoupravljanja, ki je osnova in vsebina 
naše nove ustavne ureditve, je uveljavljeno ustavno načelo finančne samostoj- 
nosti družbeno-političnih skupnosti. Vsaka družbeno-politična skupnost samo- 
stojno določa sredstva za pokrivanje svojih potreb in s temi sredstvi samostojno 
razpolaga (27. člen ustave SFRJ, 35. člen ustave SR Slovenije). Financiranje 
svojih nalog izvaja družbeno-politična skupnost preko svojega proračuna, finan- 
ciranje določenih nalog pa lahko tudi preko skladov ali prek posebnih računov. 
Ustava naše republike je določila, da se prek družbenih skladov družbeno-poli- 
tične skupnosti lahko financirajo družbene naloge trajnejšega pomena na posa- 
meznih področjih, hkrati pa je določila, da se ti skladi upravljajo po načelih 
družbenega upravljanja; organe in način upravljanja sklada določa v skladu z 
zakonom statut sklada (48. člen). 
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Ustavno načelo o finančni samostojnosti družbeno-političnih skupnosti je 
razčlenil sredi preteklega leta izdani zvezni temeljni zakon o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 31-426/64). V novem sistemu finan- 
ciranja družbeno-političnih skupnosti, ki je bil vzpostavljen z navedenim za- 
konom in ki je pričel veljati s 1. januarjem 1965, je bližje določen tudi režim 
financiranja prek skladov (66. do 89. člen). Te določbe zveznega zakona so bile 
prevzete v naš republiški zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti 
(Ur. 1. SRS, št. 36-196/64). 

Vprašanje financiranja nekaterih družbenih področij je danes urejeno s 
posebnimi zveznimi zakoni. Ti zakoni doslej še niso bili usklajeni z ustavo 
oziroma bodo predmet ponovne proučitve takrat, ko se bo. samo področje 
ustrezne družbene dejavnosti na novo z zakonom urejalo, kar se bo vsaj v 
določenem delu izvršilo šele po preteku roka, ki je določen za uskladitev zakonov 
z ustavo. Komisija Skupščine SRS ža usklajevanje republiških zakonov z ustavo 
je glede na navedeno prišla do sklepa, da je treba v uskladitvenem roku izvršiti 
samo uskladitev obstoječih zakonov o skladih oziroma ustreznih drugih usta- 
novitvenih aktov skladov z novo ustavno ureditvijo ter z novim sistemom 
financiranja družbeno-političnih skupnosti, vzpostavljenem z navedenima zako- 
noma. Druga vprašanja, ki so v zvezi s samim načinom financiranja posameznih 
dejavnosti (npr. ali financirati določeno dejavnost prek sklada ali na drug 
način), bo po mnenju komisije možno in seveda tudi potrebno obravnavati 
šele potem, ko bo tako na zveznem kakor tudi na republiškem nivoju izvršena 
uskladitev zakonov z ustavo in ko se bo znova razpravljalo o celotni zakonski 
ureditvi posameznih področij oziroma posebej o sistemu njihovega financiranja. 
Izhajajoč iz tega koncepta je bil pripravljen predlog zakona. 

Bistvene spremembe v primerjavi z dosedanjo ureditvijo sklada Borisa 
Kidriča so naslednje: 

— upravni odbor sklada imenuje Skupščina SR Slovenije; 
— statut sklada potrjuje Skupščina SR Slovenije; 
— finančni načrt in zaključni račun sklada se predložita na vpogled Skup- 

ščini SR Slovenije. 
Iz predloga so izpadle določbe 12. člena in drugega odstavka 15. člena 

sedanjega zakona, ki ne spadajo v ustanovitveni akt oziroma ker niso v skladu 
z novim pravnim režimom skladov. 

Dodana sta 11. in 12. člen, ki imata prehoden pomen za čas, dokler ne bo 
sprejet statut oziroma imenovan nov upravni odbor sklada. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu Borisa Kidriča 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je na seji dne 27. 1. 1965 
obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu 
Borisa Kidriča, ki ga je predložila Skupščini SR Slovenije v obravnavo komi- 
sija skupščine SR Slovenije za uskladitev republiških predpisov z ustavo. 
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Po razpravi v načelu, v kateri je bila poudarjena odločujoča pomembnost 
raziskovalne dejavnosti za ves nadaljnji gospodarski in družbeni razvoj, je 
odbor v podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga sprejel naslednji 
dopolnilni predlog: 

Besedilo tretjega odstavka 4. člena se dopolni tako, da se glasi: »Finančni 
načrt sprejme upravni odbor sklada in ga predloži Skupščini SR Slovenije 
v soglasje.« 

Ta dopolnitev je v skladu z določilom tretjega odstavka 76. člena zakona 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji in je potrebna zato, 
da se zagotovi največja možna skladnost potrošnje sredstev sklada s smer- 
nicami družbenega plana in ostalimi skupščinskimi akti. Poleg tega pa se 
odloča o namembnosti sredstev, ki presegajo že letos 1 milijardo in pol dinarjev. 

Odbor za prosveto in kulturo predlaga Republiškemu zboru, da sprejme 
zakonski predlog z navedeno spremembo. 

Odbor je za svojega poročevalca določil inž. Viktorja Klanjščka. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu Borisa Kidriča 

Odbor Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov je na seji dne 10. februarja 1965 obravnaval predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o skladu Borisa Kidriča, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložila komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje repu- 
bliških predpisov z ustavo. 

Odbor je zakonski predlog, ki samo usklaja obstoječi zakon z novo ustavno 
ureditvijo in novim sistemom financiranja družbeno-političnih skupnosti, so- 
glasno sprejel, brez spreminjevalnih in dopolnilnih predlogov. 

V razpravi je bilo omenjeno, naj bi tudi predstavniki Gospodarske zbornice 
sodelovali pri delu upravnega odbora sklada kot člani, saj je dejavnost sklada 
močno povezana z- gospodarstvom. 

Odbor predlaga, da Prosvetno-kulturni zbor sprejme predlog zakona v pred- 
loženem besedilu. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslan-ca inž. Daneta To- 
vornika. 

St.: 022-61/65 
Ljubljana, 29. januarja 1965 Predsednik: 

Drago Seliger 1. r. 

St.: 022-61/65 
Ljubljana, 13. februarja 1965 Predsednik: 

Boris Mikoš 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu Borisa Kidriča 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
5. 2. 1965 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o skladu Borisa Kidriča, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila komisija 
Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov z ustavo. 

V načelni obravnavi k predlogu zakona ni bilo pripomb. Predstavnik ome- 
njene komisije je pojasnil, da je potrebno v uskladitvenem roku izvršiti samo 
uskladitev obstoječih zakonov o skladih oziroma ustreznih drugih ustanovit- 
venih aktov skladov z novo ustavno ureditvijo ter z novim sistemom finan- 
ciranja družbeno-političnih skupnosti, vzpostavljenim z navedenim zakonom. 
Druga vprašanja bo mogoče obravnavati šele potem, ko bo izvršena uskladitev 
zakonov tako v zveznem kot v republiškem merilu. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga pa je komisija pred- 
lagala naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 2. členu : 2. člen se spremeni tako, da se glasi: »9. in 10. člen se 
črtata.« 

K 3. členu: 3. člen se črta. 
K 6. členu : Se spremeni tako, da se glasi: »12., 13. in drugi odstavek 

15. člena se črtajo.-< 
K 7. členu: Se črta. 
Sprejetim spremembam se ustrezno prilagodi oštevilčenje členov, ki se ne 

spremenijo. 
Vse spremembe so redakcijskega značaja. 
Predstavnik komisije Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških 

predpisov z ustavo se je z navedenimi spremembami strinjal in so tako postale 
sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona z navedenimi spremembami v skladu z ustavo in s pravnim sistemom 
ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 
Št.: 022-61/65 
Ljubljana, 5. februarja 1965 Predsednik: 

dr. Josip G 1 o b e v n i k 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi sklada Ljudske republike 
Slovenije za šolstvo 

1. člen 

Na vseh mestih v zakonu o ustanovitvi sklada Ljudske republike Slove- 
nije za šolstvo (Uradni list LRS, št. 9-92/61 in 33-224/62) se besedilo »Ljudska 
republika Slovenija«, »LR Slovenija« oziroma »LRS« nadomesti z besedilom 
»Socialistična republika Slovenije«, »SR Slovenija« oziroma »SRS«. 
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2. člen 

2. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Dohodki sklada so: 
1. sredstva, ki se dodelijo skladu iz proračuna SR Slovenije, 
2. morebitni dohodki po posebnih predpisih, 
3. dotacije delovnih in drugih organizacij, 
4. posojila in drugi dohodki.« 

3. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima statut; s statutom se določijo zlasti pravice in dolžnosti upravnega 

odbora ter način poslovanja sklada. 
Statut sklada sprejme upravni odbor sklada, potrdi pa Skupščina SR Slo- 

venije.« 
4. člen 

5. člen se črta. 

5. člen 

Za 5. členom se dodata nova člena 5 a in 5 b, ki se glasita: 

5 a člen 

Dohodki sklada se v skladu z družbenim planom SR Slovenije in smerni- 
cami Skupščine SR Slovenije določajo in razporejajo s finančnim načrtom. 

Finančni načrt sprejme upravni odbor sklada in ga predloži Skupščini SR 
Slovenije v soglasje. 

5 b člen 

Predvideni in dejanski dohodki ter predvidena in dejanska razporeditev 
in uporaba sredstev se izkazujejo z zaključnim računom sklada. 

Zaključni račun sprejme upravni odbor sklada in ga predloži hkrati s 
poročilom o poslovanju sklada Skupščini SR Slovenije v potrditev. 

6. člen 

V prvi alinei drugega odstavka 6. člena se besedi »Ljudska skupščina« nado- 
mestita z besedo »Skupščina«. 

Točka a) v drugi alinei drugega odstavka 6. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

»Gospodarska zbornica SR Slovenije — pet članov.« 

7. člen 

10., 11., 13. in 14. člen se črtajo. 

8. člen 

Upravni odbor sklada sprejme statut sklada in ga predloži v potrditev Skup- 
ščini SR Slovenije v treh mesecih od dneva uveljavitve tega zakona. 

Do potrditve statuta sklada se uporabljajo sedanja pravila sklada. 

9. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SR Slovenije«. 
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OBRAZLOŽITEV 

V skladu s sistemom družbenega samoupravljanja, ki je osnova in vsebina 
naše nove ustavne ureditve, je uveljavljeno ustavno načelo finančne samo- 
stojnosti družbeno-političnih skupnosti. Vsaka družbeno-politična skupnost sa- 
mostojno določa sredstva za pokrivanje svojih potreb in s temi sredstvi samo- 
stojno razpolaga (27. člen ustave SFRJ, 35. člen ustave SR Slovenije). Finan- 
ciranje svojih nalog izvaja družbeno-politična skupnost preko svojega prora- 
čuna, financiranje določenih nalog pa lahko tudi preko skladov ali prek po- 
sebnih računov. Ustava naše republike je določila, da se prek družbenih skladov 
družbeno-politične skupnosti lahko financirajo družbene naloge trajnejšega po- 
mena na posameznih področjih, hkrati pa je določila, da se ti skladi upravljajo 
po načelih družbenega upravljanja; organe in način upravljanja sklada določa 
v skladu z zakonom statut sklada (48. čl.). 

Ustavno načelo o finančni samostojnosti družbeno-političnih skupnosti je 
razčlenil sredi preteklega leta izdani zvezni temeljni zakon o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 31-426/64). V novem sistemu 
financiranje družbeno-političnih skupnosti, ki je bil vzpostavljen z navedenim 
zakonom in ki je pričel veljati s 1. januarjem 1965, je bližje določen tudi režim 
financiranja pred skladov (66. do 89. čl.). Te določbe zveznega zakona so bile 
prevzete v naš republiški zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti 
(Ur. 1. SRS, št. 36-196/64). 

Vprašanje financiranja nekaterih družbenih področij je danes urejeno s 
posebnimi zveznimi zakoni. Ti zakoni doslej še niso bili usklajeni z ustavo 
oziroma bodo predmet ponovne proučitve takrat, ko se bo samo področje ustrezne 
družbene dejavnosti na novo z zakonom urejalo, kar se bo vsaj v določenem 
delu izvršilo šele po preteku roka, ki je določen za uskladitev zakonov z ustavo. 
Komisija Skupščine SRS za usklajevanje republiških zakonov z ustavo je glede 
na navedeno prišla do sklepa, da je treba v uskladitvenem roku izvršiti samo 
uskladitev obstoječih zakonov o skladih oziroma ustreznih drugih ustanovit- 
venih aktov skladov z novo ustavno ureditvijo ter z novim sistemom financi- 
ranja družbeno-političnih skupnosti, vzpostavljenem z navedenima zakonoma. 
Druga vprašanja, ki so v zvezi s samim načinom financiranja posameznih 
dejavnosti (npr. ali financirati določeno dejavnost prek sklada ali na drug 
način), bo po mnenju komisije možno in seveda tudi potrebno obravnavati 
šele potem, ko bo tako na zveznem kakor tudi na republiškem nivoju izvršena 
uskladitev zakonov z ustavo in ko se bo znova razpravljalo o celotni zakonski 
ureditvi posameznih področij oziroma posebej o sistemu njihovega financiranja. 
Izhajajoč iz tega koncepta, je bil pripravljen predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o ustanovitvi sklada Ljudske republike Slovenije za 
šolstvo. • 

Bistvene spremembe v primerjavi z "dosedanjo ureditvijo so naslednje: 
— statut sklada potrjuje Skupščina SR Slovenije; 
— finančni načrt sklada se predloži Skupščini SR Slovenije v soglasje, 

zaključni račun sklada pa v potrditev. Taka ureditev je določena v 42. členu 
temeljnega zakona o financiranju šolstva (Ur. 1. FLRJ, št. 53/60), ki še velja in 
ni v nasprotju s temeljnim zakonom o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti. 

V primerjavi z uskladitvenimi zakoni o drugih skladih, zakonski predlog 
glede imenovanja članov upravnega odbora ne prinaša sprememb v sedanjo 
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ureditev, ker je imenovala določeno število članov upravnega odbora Skupščina 
SR Slovenije že po sedanjem zakonu; s predlogom se prav tako ne spreminja 
sistem delegiranja določenega števila članov po organizacijah, ki so navedene 
v 6. členu sedanjega zakona. 

Iz predloga so izpadle določbe 10., 11., 13. in 14. člena sedanjega zakona, 
ki ne spadajo v ustanovitveni akt, oziroma ker so bile le prehodnega pomena, 
oziroma ker niso v skladu z novim pravim režimom skladov. 

Dodan je nov 8. člen, ki ima prehoden pomen za čas, dokler ne bo sprejet 
statut sklada. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE- SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za prosveto in kulturo 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi sklada 
LR Slovenije za šolstvo 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je dne 27. 1. 1965 obrav- 
naval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi sklada 
LR Slovenije za šolstvo, ki ga je predložila Skupščini SR Slovenije v obravnavo 
komisija Skupščine SR Slovenije za uskladitev republiških predpisov z ustavo. 

Odbor je predlog zakona sprejel brez predlogov za spremembe in dopolnitve 
in predlaga Republiškemu zboru, da predlog zakona sprejme v predloženem 
besedilu. 

Za poročevalca je odbor določil poslanko Kristino Lovrenčič. 

St.: 022-62/65 
Ljubljana, 29. januarja 1965 Predsednik: 

Drago Seliger 1. ! 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi sklada 
LR Slovenije za šolstvo 

Odbor Prosvetno-kulturnega zbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov je na seji dne 10. februarja 1965 obravnaval predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o ustavitvi sklada LR Slovenije za šolstvo. 
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Odbor je zakonski predlog, ki samo usklaja obstoječi zakon z novo ustavno 
ureditvijo in novim sistemom financiranja družbeno-političnih skupnosti, so- 
glasno sprejel, brez spreminjevalnih in dopolnilnih predlogov. 

Odbor predlaga, da Prosvetno-kulturni zbor sprejme predlog zakona v pred- 
loženem besedilu. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca inž. Daneta To- 
vornika. 

Št.: 022-62/65 
Ljubljana, 13. februarja 1965 Predsednik: 

Boris Mikoš 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi sklada 

LR Slovenije za šolstvo 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
5. 2. 1965 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o ustanovitvi sklada Ljudske republike Slovenije za šolstvo, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložila komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje re- 
publiških predpisov z ustavo. 

V načelni obravnavi k predlogu zakona ni bilo pripomb. Predstavnik ome- 
njene komisije je pojasnil, da je potrebno v uskladitvenem roku izvršiti samo 
uskladitev obstoječih zakonov o skladih oziroma ustreznih drugih ustanovitve- 
nih aktov skladov z novo ustavno ureditvijo ter z novim sistemom financiranja 
družbeno-političnih" skupnosti, vzpostavljenim z navedenim zakonom. Druga 
vprašanja bo mogoče obravnavati šele potem, ko bo izvršena uskladitev zakonov 
tako v zveznem kot v republiškem merilu. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga ni bilo pripomb niti 
predlogov za spremembe in dopolnitve. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna 
zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

Št.: 022-62/65 
Ljubljana, 5. februarja 1965 Predsednik: 

Dr. Josip Globevnik 1. r. 
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PREDLOG ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije 

za negospodarske investicije 

Zakon o skladu LR Slovenije za negospodarske investicije (Uradni list LRS, 
št. 4-39/61) se spremeni in dopolni tako, da se v prečiščenem besedilu glasi: 

ZAKON 
o skladu SR Slovenije za negospodarske investicije 

1. člen 

Sklad LR Slovenije za negospodarske investicije nadaljuje z delom kot 
sklad SR Slovenije za negospodarske investicije (v nadaljnjem besedilu: sklad). 

2. člen 

Dohodki sklada so sredstva, ki se dodelijo skladu iz proračuna SR Slovenije 
in anuitete od kreditov, ki se dajejo iz sklada. 

Sklad lahko najema tudi posojila. 

3. člen 

Sredstva sklada se uporabljajo za financiranje negospodarskih investicij 
in sicer za novogradnje, adaptacije in opremo objektov v okviru programa ne- 
gospodarskih investicij. 

Program negospodarskih investicij določi upravni odbor sklada, potrdi pa 
ga Skupščina SR Slovenije. 

4. člen 

Sredstva sklada se dajejo za negospodarske investicije praviloma brez po- 
vračila, lahko pa v skladu s statutom sklada tudi proti povračilu. 

Sklad je pravna oseba. 5' ^en 

Sklad ima statut; s statutom se določijo zlasti pravice in dolžnosti uprav- 
nega odbora ter način poslovanja sklada. 

Statut sklada sprejme upravni odbor sklada, potrdi pa Skupščina SR Slo- 
venije. 

6. člen 

Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor ima predsednika in osem članov. 
Predsednika in člane upravnega odbora imenuje za dobo dveh leta Skup- 

ščina SR Slovenije izmed javnih delavcev in strokovnjakov s področij, katerih 
investicije se financirajo iz sredstev sklada. 

7. člen 

Dohodki sklada se v skladu s programom negospodarskih investicij (3. člen) 
določajo in razporejajo s finančnim načrtom. 

Finančni načrt sprejme upravni odbor sklada in ga predloži Skupščini 
SR Slovenije v soglasje. 
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8. člen 

Predvideni in dejanski dohodki ter predvidena in dejanska razporeditev 
in uporaba sredstev se izkazuje z zaključnim računom sklada. 

Zaključni račun sprejme upravni odbor sklada in ga predloži hkrati s po- 
ročilom o poslovanju sklada Skupščini SR Slovenije na vpogled. 

9. člen 

Odredbodajalec za izvršitev finančnega načrta sklada je predsednik uprav- 
nega odbora sklada oziroma član upravnega odbora, ki ga določi upravni odbor. 

10. člen 

Upravni odbor sklada sprejme statut sklada in ga predloži v potrditev 
Skupščini SR Slovenije v treh mesecih od dneva uveljavitve tega zakona. 

Do potrditve statuta sklada se uporabljajo sedanja pravila sklada. 
Do imenovanja upravnega odbora sklada po tem zakonu upravlja sklad 

sedanji upravni odbor. 
11. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

V skladu s sistemom družbenega samoupravljanja, ki je osnova in vsebina 
naše nove ustavne ureditve, je uveljavljeno ustavno načelo finančne samo- 
stojnosti družbeno-političnih skupnosti. Vsaka družbeno-politična skupnost sa- 
mostojno določa sredstva za pokrivanje svojih potreb in s temi sredstvi samo- 
stojno razpolaga (27. člen ustave SFRJ, 35. člen ustave SR Slovenije). 
Financiranje svojih nalog izvaja družbeno-politična skupnost preko svojega 
proračuna, financiranje določenih nalog pa lahko tudi preko skladov ali prek 
družbenih skladov družbeno-politične skupnosti lahko financirajo družbene 
naloge trajnejšega pomena na posameznih področjih, hkrati pa je določila, da 
se ti skladi upravljajo pa načelih družbenega upravljanja; organe in način 
upravljanja sklada določa v skladu z zakonom statut sklada (48. čl.). 

Ustavno načelo o finančni samostojnosti družbeno-političnih skupnosti je 
razčlenil sredi preteklega leta izdani zvezni temeljni zakon o financiraju druž- 
beno-političnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 31-426/64). V novem sistemu finan- 
ciranja družbeno-političnih skupnosti, ki je bil vzpostavljen z navedenim za- 
konom in ki je pričel veljati s 1. januarjem 1965, je bližje določen tudi režim 
financiranja prek skladov (66. do 89. čl.). Te določbe zveznega zakona so bile 
prevzete v naš republiški zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti 
(Ur. 1. SRS, št. 36-196/64). 

Vprašanje financiranja nekaterih družbenih področij je danes urejeno s po- 
sebnimi zveznimi zakoni. Ti zakoni doslej še niso bili usklajeni z ustavo oziroma 
bodo predmet ponovne proučitve takrat, ko se bo samo področje ustrezne druž- 
bene dejavnosti na novo z zakonom urejalo, kar se bo vsaj v določenem delu 
izvršilo šele po preteku roka, ki je določen za uskladitev zakonov z ustavo. 
Komisija Skupščine SRS za usklajevanje republiških zakonov z ustavo je glede 
na navedeno prišla do sklepa, da je treba v uskladitvenem roku izvršiti samo 
uskladitev obstoječih zakonov o skladih oziroma ustreznih drugih ustanovitvenih 
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aktoV skladov z novo ustavno ureditvijo ter z novim sistemom financiranja 
družbeno-političnih skupnosti, vzpostavljenem z navedenima zakonoma. Druga 
vprašanja, ki so v zvezi s samim načinom financiranja posameznih dejavnosti 
(npr. ali financirati določeno dejavnost preko sklada ali na drug način), bo 
po mnenju komisije možno in seveda tudi potrebno obravnavati šele potem, 
ko bo tako na zveznem, kakor tudi na republiškem nivoju izvršena uskladitev 
zakonov z ustavo in ko se bo znova razpravljalo o celotni zakonski ureditvi 
posameznih področij oziroma posebej o sistemu njihovega financiranja. Izha- 
jajoč iz tega koncepta je bil pripravljen predlog zakona. 

Bistvene spremembe v primerjavi z dosedanjo ureditvijo so naslednje: 
— upravni odbor sklada imenuje Skupščina SR Slovenije; 
— statut sklada potrjuje Skupščina SR Slovenije. 
Iz predloga so izpadle določbe drugega odstavka 2. člena in določbe 11. člena 

sedanjega zakona, ker ne spadajo v ustanovitveni akt oziroma ker so bile le 
prehodnega pomena. 

Dodan je nov 11. člen, ki ima prehoden pomen za čas, dokler ne bo sprejet 
statut oziroma imenovan nov upravni odbor sklada. 

Zakonski predlog se predlaga v obliki prečiščenega besedila, ker se spre- 
minjajo skoraj vse določbe sedanjega zakona. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za organijacijsko-politična 

vprašanja 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije 
za negospodarske investicije 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora je na seji 
dne 28. 1. 1965 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o skladu LR Slovenije za negospodarske investicije, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložila komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških 
predpisov z ustavo. 

V načelni obravnavi se je odbor z zakonskim predlogom strinjal. Glede 
na to, da zakonski predlog ureja le nujno uskladitev obstoječega zakona z ustav- 
nimi načeli in z novim sistemom financiranja družbeno-političnih skupnosti, 
odbor v razpravi ni načenjal širših vsebinskih vprašanj sklada. Po mnenju 
odbora spremembe v navedenem uskladitvenem okviru ustrezajo. V razpravi 
je bilo predvsem naglašeno, da je glede na značaj negospodarskih investicij, 
ki se financirajo iz tega sklada, ustrezno poudarjena vloga Skupščine SR Slo- 
venije, ki naj bi imenpvala predsednika in člane upravnega odbora sklada, 
potrjevala program negospodarskih investicij ter dajala soglasje k finančnemu 
načrtu. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga ni bilo predlogov za 
spremembe in dopolnitve. 
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Glede na to odbor predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, 
da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije 
za negospodarske investicije sprejme v predloženem besedilu. 

Za svojega poročevalca je odbor določil Mirka Drakslerja. 

St.: 022-49/65 
Ljubljana, 28. januarja 1965 Predsednik: 

Niko Belopavlovič 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ORGANIZACIJSKO-POLITlCNI ZBOR 
Začasni odbor za proračunski sistem 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije 
za negospodarske investicije 

Začasni odbor za proračunski sistem Organizacijsko-političnega zbora je 
na 11. seji, ki je bila dne 9. februarja 1965, obravnaval in sklepel o predlogu 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije za ne- 
gospodarske investicije, ki ga je predložila komisija Skupščine SR Slovenije za 
usklajevanje republiških predpisov z ustavo. 

Pri obravnavanju o načelih predloženega zakona je odbor prišel do za- 
ključka, da je sprejem takega zakona potreben zaradi uskladitve z ustavo. 
Odbor je bil sicer mnenja, da bi kazalo spremeniti dosedanji zakon v večjem 
obsegu, vendar je sprejel obrazložitev predlagatelja, da se, spričo kratkega 
roka, v katerem morajo biti zakonski predpisi usklajeni z ustavo, sprejme le 
tiste spremembe, ki jih je treba vnesti glede na ustavna določila. 

V razpravi o podrobnostih pa je bil izražen pomislek glede na določilo 
drugega odstavka sedmega člena predlaganega zakona in kjer je določeno, da 
upravni odbor sklada predloži finančni načrt Skupščini SR Slovenije v soglasje. 
Naslednji, 8. člen pa namreč določa, da upravni odbor sklada predloži zaključni 
račun Skupščini SR Slovenije na vpogled. Kljub temu pa je bil odbor mnenja, 
da predlaganega zakonskega besedila ni potrebno spreminjati, ker tudi v tej 
obliki v dovoljeni meri zagotavlja vpliv Skupščine na poslovanje^ sklada. Če- 
ravno gre zaključni račun Skupščini le na vpogled, pa je to vprašanje, v pii- 
meru, da skupščinski odbor smatra za potrebno, lahko predmet razprave 
na zboru. 

Glede na to predlaga odbor Organizacijsko-političnemu zboru, da predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije za ne- 
gospodarske investicije, sprejme v predloženem besedilu. 

Za svojega poročevalca je odbor določil predsednico odbora Silvo Cerjak. 

St.: 022-49/65 
Ljubljana, 11. februarja 1965 Predsednik: 

Silva Cerjak 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE: SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije 

za negospodarske investicije 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
5. 2. 1965 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o skladu LR Slovenije za negospodarske investicije, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložila komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških 
predpisov z ustavo. 

V načelni obravnavi k predlogu zakona ni bilo pripomb. Predstavnik ome- 
njene komisije je pojasnil, da je potrebno v uskladitvenem roku izvršiti samo 
uskladitev obstoječih zakonov o skladih oziroma ustreznih drugih ustanovitve- 
nih aktov skladov z novo ustavno ureditvijo ter z novim sistemom financiranja 
družbeno-političnih skupnosti, vzpostavljenim z navedenim zakonom. Druga 
vprašanja bo mogoče obravnavati šele potem, ko bo izvršena uskladitev zakonov 
tako v zveznem kot v republiškem merilu. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga ni bilo pripomb niti 
predlogov za spremembe in dopolnitve. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna 
zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

St.: 022-49/65 
Ljubljana, 5. februarja 1965 Predsednik: 

Dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o načinu gospodarjenja in razpolaganja 
s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij 

1. člen 

V prvem odstavku 1. člena zakona o načinu gospodarjenja in razpolaganja 
s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij (Uradni list SRS, št. 17-89/64) 
se črtajo besede »v občinske rezervne sklade oziroma v rezervni sklad SR Slo- 
venije«, besedi »teh skladov« pa se nadomesti z besedami »občin in SR Slo- 
venije«. 

2. člen 

V 3. členu se za besedo »mesta« v peti vrsti postavi pika in črta nadaljnje 
besedilo. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Z republiško skupno rezervo gospodarskih organizacij razpolaga upravni 

odbor, ki ima predsednika in osem članov. Predsednika in člane upravnega 
odbora imenuje Skupščina SR Slovenije, in sicer po dva člana na predlog 

37* 
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Izvršnega sveta, po enega člana na predlog Gospodarske zbornice SR Slovenije 
in Splošne gospodarske banke SR Slovenije, druge člane pa izmed javnih de- 
lavcev in strokovnjakov s področja gospodarstva.« 

3. člen 

V uvodnem besedilu prvega odstavka 4. člena se besede »v občinskem re- 
zervnem skladu« nadomestijo z besedami »na posebnih bančnih računih občin«. 

4. člen 

V uvodnem besedilu 5. člena se besede »v rezervnem skladu SR Slovenije« 
nadomestijo z besedami »na posebnem bančnem računu SR Slovenije«. 

5. člen 

V prvem odstavku 6. člena se besede »Skladi dajejo gospodarskim organi- 
zacijam sredstva« nadomestijo z besedami »Sredstva skupnih rezerv gospodar- 
skih organizacij se dajejo gospodarskim organizacijam.« 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »Zaključni 
račun skupnih rezerv gospodarskih organizacij, zbranih na posebnem bančnem 
računu SR Slovenije sprejme upravni odbor in ga hkrati s poročilom o po- 
slovanju predloži Skupščini SR Slovenije v potrditev najpozneje do 15. marca.« 

Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

6. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SR Slovenije«. 

OBRAZLOŽITEV 

V skladu s sistemom družbenega samoupravljanja, ki je osnova in vsebina 
naše nove ustavne ureditve, je uveljavljeno ustavno načelo finančne samo- 
stojnosti družbeno-političnih skupnosti. Vsaka družbeno-politična skupnost sa- 
mostojno določa sredstva za pokrivanje svojih potreb in s temi sredstvi samo- 
stojno razpolaga (27. člen ustave SFRJ, 35. člen ustave SR Slovenije). 
Financiranje svojih nalog izvaja družbeno-politična skupnost preko svojega 
proračuna, financiranje določenih nalog pa lahko tudi preko skladov ali prek 
družbenih skladov družbeno-politične skupnosti lahko financirajo družbene 
naloge trajnejšega pomena na posameznih področjih, hkrati pa je določila, da 
se ti skladi upravljajo pa načelih družbenega upravljanja; organe in način 
upravljanja sklada določa v skladu z zakonom statut sklada (48. čl.). 

Ustavno načelo o finančni samostojnosti družbeno-političnih skupnosti je 
razčlenil sredi preteklega leta izdani zvezni temeljni zakon o financiraju druž- 
beno-političnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 31-426/64). V novem sistemu finan- 
ciranja družbeno-političnih skupnosti, ki je bil vzpostavljen z navedenim za- 
konom in ki je pričel veljati s 1. januarjem 1965, je bližje določen tudi režim 
financiranja prek skladov (66. do 89. čl.). Te določbe zveznega zakona so bile 
prevzete v naš republiški zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti 
(Ur. 1. SRS, št. 36-196/64). 

Vprašanje financiranja nekaterih družbenih področij je danes urejeno s po- 
sebnimi zveznimi zakoni. Ti zakoni doslej še niso bili usklajeni z ustavo oziroma 
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bodo predmet ponovne proučitve takrat, ko se bo samo področje ustrezne druž- 
bene dejavnosti na novo z zakonom urejalo, kar se bo vsaj v določenem delu 
izvršilo šele po preteku roka, ki je določen za uskladitev zakonov z ustavo. 
Komisija Skupščine SRS za usklajevanje republiških zakonov z ustavo je glede 
na navedeno prišla do sklepa, da je treba v uskladitvenem roku izvršiti samo 
uskladitev obstoječih zakonov o skladih oziroma ustreznih drugih ustanovitvenih 
aktov skladov z novo ustavno ureditvijo ter z novim sistemom financiranja 
družbeno-političnih skupnosti, vzpostavljenem z navedenima zakonoma. Druga 
vprašanja, ki so v zvezi s samim načinom financiranja posameznih dejavnosti 
(npr. ali financirati določeno dejavnost preko sklada ali na drug način), bo 
po mnenju komisije možno in seveda tudi potrebno obravnavati šele potem, 
ko bo tako na zveznem, kakor tudi na republiškem nivoju izvršena uskladitev 
zakonov z ustavo in ko se bo znova razpravljalo o celotni zakonski ureditvi 
posameznih področij oziroma posebej o sistemu njihovega financiranja. Izha- 
jajoč iz tega koncepta je bil pripravljen predlog zakona. 

Po temeljnem zakonu o proračunih in o financiranju samostojnih zavodov in 
po zakonu o ustvarjanju in uporabi republiških in občinskih rezervnih skladov 
za potrebe gospodarskih organizacij so se sredstva skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij vodila na posebnih računih v sestavu rezervnih skladov občin in 
republike. S temeljnim zakonom o financiranju družbeno-političnih skupnosti 
pa so bile skupne rezerve gospodarskih organizacij izločene iz rezervnih skladov 
občin in republike in prenesene na poseben bančni račun teh družbeno-političnih 
skupnosti (162. člen temeljnega zakona o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti). 

S predlogom zakona se določbe republiškega zakona o načinu gospodar- 
jenja in razpolaganja s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij uskla- 
jujejo s temeljnim zakonom o financiranju družbeno-političnih skupnosti v tem 
smislu, da se tudi s tem zakonom določi, da se vodijo skupne rezerve gospodar- 
skih organizacij na posebnih bančnih računih občin in republike in ne več v 
okviru rezervnih skladov družbeno-političnih skupnosti. 

Razen teh uskladitev s temeljnim zakonom o financiranju družbeno-politič- 
nih skupnosti so predlagane tudi spremembe določb o imenovanju upravnega 
odbora skupnih rezerv gospodarskih organizacij, zbranih na posebnem bančnem 
računu SR Slovenije. Enako kot je določeno v zakonskih predlogih o republi- 
ških skladih, naj bi tudi upravni odbor skupnih rezerv imenovala Skupščina 
SR Slovenije. 

Predlagana je tudi nova določba glede obveznosti predložitve poročila o 
poslovanju in zaključnega računa Skupščini SR Slovenije, ki mora biti pred- 
ložen najpozneje do 15. marca. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za splošna gospodarska vprašanja 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o načinu gospodarjenja 
in razpolaganja s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij 

Odbor za splošna gospodarska vprašanja Republiškega zbora je na seji 
dne 28. januarja 1965 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o načinu gospodarjenja in razpolaganja s skupnimi rezervami gospo- 
darskih organizacij, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila komisija Skup- 
ščine SR Slovenije za uskladitev republiških predpisov z ustavo. 

Odbor je predlog zakona sprejel brez pripomb in predlaga Republiškemu 
zboru, da ga sprejme v predloženem besedilu. 

Za poročevalca je odbor določil poslanca inž. Bogdana Jesenka. 

St.: 022-51/65 
Ljubljana, 29. januarja 1965 Predsednik: 

Mirko Zlatnar 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

GOSPODARSKI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o načinu gospodarjenja 
in razpolaganja s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije je na svoji 23. seji dne 12. 2. 1965 obravnaval predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o načinu gospodarjenja in raz- 
polaganja s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij in ga soglasno sprejel. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov predlaga Gospodar- 
skemu zboru, da predlog zakona v predlaganem besedilu sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil poslanca inž. Cirila Zmaharja. 

St.: 022-51/65 
Ljubljana, 13. februarja 1965 Predsednik: 

Milan Špolar 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o načinu gospodarjenja 
in razpolaganja s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
5. 2. 1965 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o načinu gospodarjenja in razpolaganja s skupnimi rezervami gospodarskih 
organizacij, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila komisija Skupščine 
SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov z ustavo. 

V načelni obravnavi k predlogu zakona ni bilo pripomb. Predstavnik ome- 
njene komisije je pojasnil, da je potrebno v uskladitvenem roku izvršiti samo 
uskladitev obstoječih zakonov o skladih oziroma ustreznih drugih ustanovitve- 
nih aktov skladov z novo ustavno ureditvijo ter z novim sistemom financiranja 
dijižbeno-političnih skupnosti, vzpostavljenim z navedenim zakonom. Druga 
vprašanja bo mogoče obravnavati šele potem, ko bo izvršena uskladitev zakonov 
tako v zveznem kot v republiškem merilu. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga ni bilo pripomb niti 
predlogov za spremembe in dopolnitve. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna 
zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

St.: 022-51/65 
Ljubljana, 5. februarja 1965 Predsednik: 

Dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 

o cestnem skladu SR Slovenije 

1. člen 

Cestni sklad Ljudske republike Slovenije, ustanovljen z odlokom o ustano- 
vitvi cestnega sklada Ljudske republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 31-275/61) 
nadaljuje z delom kot cestni sklad SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad). 

2. člen 
Sredstva sklada so: 
1. dohodki za financiranje, vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo cest, 

ki pripadajo Socialistični republiki Sloveniji po zakonu o cestnih podjetjih 
oziroma po predpisih, izdanih na njegovi podlagi; 

2. sredstva, ki se dodelijo skladu iz proračuna SR Slovenije; 
3. posojila; 
4. drugi dohodki (dotacije, pomoči, darila). 
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3. člen 

Sredstva sklada se uporabljajo za vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo 
. javnih cest. 

4. člen 

Sredstva sklada se dajejo za vdrževanje javnih cest brez povračila. 
Sredstva sklada se dajejo za rekonstrukcijo in gradnjo javnih cest praviloma 

brez povračila, lahko pa v skladu s statutom tudi proti povračilu. 

5. člen 
Sklad je pravna oseba. 
Sklad ima statut; s statutom se določijo zlasti pravice in dolžnosti uprav- 

nega odbora in način poslovanja sklada. 
Statut sklada sprejme upravni odbor sklada, potrdi pa Skupščina SR Slo- 

venije. 
6. člen 

Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor sklada sestavljajo predsednik in štirinajst članov. Pred- 

sednika in osem članov upravnega odbora imenuje za dobo dveh let Skupščiha 
SR Slovenije izmed javnih delavcev in strokovnjakov s področja cest in pro- 
meta, po enega člana pa na predlog Avtomoto zveze Slovenije, Gospodarske 
zbornice SRS, Republiškega sekretariata za promet, Skupnosti cestnih podjetij 
SRS in Turistične zveze Slovenije. 

7. člen 

Dohodki sklada se v skladu z družbenim planom SR Slovenije in smer- 
nicami Skupščine SR Slovenije določajo in razporejajo s finančnim načrtom. 

Finančni načrt sprejme upravni odbor sklada in ga predloži Skupščini 
SR Slovenije v soglasje. 

8. člen 

Predvideni in dejanski dohodki ter predvidena in dejanska razporeditev in 
uporaba sredstev se izkazujejo z zaključnim računom sklada. 

Zaključni račun sprejme upravni odbor sklada in ga predloži hkrati s 
poročilom o poslovanju sklada Skupščini SR Slovenije na vpogled. 

9. člen 

Za opravljanje strokovnih in administrativnih zadev ima sklad svojo admi- 
nistracijo. 

10. člen 

Upravni odbor sklada sprejme statut sklada in ga predloži v potrditev 
Skupščini SR Slovenije v treh mesecih od dneva uveljavitve tega zakona. 

Do potrditve statuta sklada se uporabljajo sedanja pravila sklada. 

11. člen 

Do imenovanja upravnega odbora sklada po tem zakonu upravlja sklad 
sedanji upravni odbor. 
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12. člen 

Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati odlok o ustanovitvi cestnega 
sklada Ljudske republike Slovenije (Ur. 1. LRS, št. 31-275/61). 

13. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

V skladu s sistemom družbenega samoupravljanja, ki je osnova in vsebina 
naše nove ustavne ureditve, je uveljavljeno ustavno načelo finančne samostoj- 
nosti družbeno-političnih skupnosti. Vsaka družbeno-politična skupnost samo- 
stojno določa sredstva za pokrivanje svojih potreb in s temi sredstvi samostojno 
razpolaga (27. člen ustave SFRJ, 35. člen ustave SR Slovenije). Financiranje 
svojih nalog izvaja družbeno-politična skupnost preko svojega proračuna, finan- 
ciranje določenih nalog pa lahko tudi preko skladov ali prek posebnih računov. 
Ustava naše republike je določila, da se prek družbenih skladov družbeno- 
politične skupnosti lahko financirajo družbene naloge trajnejšega pomena na 
posameznih področjih, hkrati pa je določila, da se ti skladi upravljajo po na- 
čelih družbenega upravljanja; 'organe in način upravljanja sklada določa v 
skladu z zakonom statut sklada (48. čl.). 

Ustavno načelo o finančni samostojnosti družbeno-političnih skupnosti je 
razčlenil sredi preteklega leta izdani zvezni temeljni zakon o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 31-426/64). V novem sistemu finan- 
ciranja družbeno-političnih skupnosti, ki je bil vzpostavljen z navedenim za- 
konom in ki je pričel veljati s 1. januarjem 1965, je bližje določen tudi režim 
financiranja prek skladov (66. do 89. čl.). Te določbe zveznega zakona so bile 
prevzete v naš republiški zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti 
(Ur. 1. SRS, št. 36-196/64). 

Vprašanje financiranja nekaterih družbenih področij je danes urejeno 
s posebnimi zveznimi zakoni. Ti zakoni doslej še niso bili usklajeni z ustavo 
oziroma bodo predmet ponovne proučitve takrat, ko se bo samo področje 
ustrezne družbene dejavnosti na novo z zakonom urejalo, kar se bo vsaj v 
določenem delu izvršilo šele po preteku roka, ki je določen za uskladitev za- 
konov z ustavo. Komisija Skupščine SRS za usklajevanje republiških zakonov 
z ustavo je glede na navedeno prišla do sklepa, da je treba v uskladitvenem 
roku izvršiti samo uskladitev obstoječih zakonov o skladih oziroma ustreznih 
drugih ustanovitvenih aktov skladov z novo ustavno ureditvijo ter z novim 
sistemom financiranja družbeno-političnih skupnosti, vzpostavljenem z nave- 
denima zakonoma. Druga vprašanja, ki so v zvezi s samim načinom financiranja 
posameznih dejavnosti (npr. ali financirati določeno dejavnost prek sklada ali 
na drug način), bo po mnenju komisije možno in seveda tudi potrebno obrav- 
navati šele potem, ko bo tako na zveznem kakor tudi na republiškem nivoju 
izvršena uskladitev zakonov z ustavo in ko se bo znova razpravljalo o celotni 
zakonski ureditvi posameznih področij oziroma posebej o sistemu njihovega 
financiranja. Izhajajoč iz tega koncepta je bil pripravljen predlog zakona. 

Bistvene spremembe, ki jih prinaša zakonski predlog v primerjavi z do- 
sedanjo ureditvijo, so naslednje: 
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— upravni odbor sklada imenuje Skupščina SRS, 
— statut sklada potrjuje Skupščina SRS, 
— finančni načrt se predloži Skupščini SRS v soglasje, zaključni račun 

pa na vpogled. 
Iz predloga so izpadle določbe 7., 14., 15. in 16. člena sedanjega odloka, ker 

ne spadajo v ustanovitveni akt oziroma ker so bile le prehodnega pomena. 
Dodana sta 11. in 12. člen, ki imata prehoden pomen za čas, dokler ne bo 

sprejet statut oziroma imenovan nov upravni odbor sklada. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za industrijo in promet 

POROČILO 

k predlogu zakona o cestnem skladu SR Slovenije 

Odbor za industrijo in promet Republiškega zbora je na seji dne 27. januarja 
1965 obravnaval predlog zakona o cestnem skladu SR Slovenije, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložila komisija Skupščine SR Slovenije za uskladitev 
republiških predpisov z ustavo. 

Odbor je predlog zakona brez sprememb ali dopolnitev sprejel in predlaga 
Republiškemu zboru, da ga sprejme v predloženem besedilu. 

Za poročevalca je odbor določil poslanca inž. Mirana Guzelja. 

St.: 022-58/65 
Ljubljana, 29. januarja 1965 Predsednik: 

Stane Dolenc 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

GOSPODARSKI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu zakona o cestnem skladu SR Slovenije 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije je na svoji 23. seji dne 12. 2. 1965 obravnaval predlog 
zakona o cestnem skladu SR Slovenije in ga soglasno sprejel. 

Odbor je razpravljal predvsem o besedilu 7. člena zakona, glede katerega 
je zakonodajno-pravna komisija predlagala spremembo. Gre namreč za vpra- 
šanje, ali naj republiška skupščina potrdi finančni načrt sklada oziroma ali 
naj ga dobi samo na vpogled. 
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Ker ima sklad znatna sredstva, bi morda bilo umestno, da ta sredstva 
usmerja republiška skupščina. Glede na to bi moralo ostati v predlogu zakona 
prvotno besedilo in bi morala Skupščina SR Slovenije dajati soglasje k finanč- 
nemu načrtu sklada. Prevladalo pa je mnenje, da ima Skupščina dovolj mož- 
nosti, vplivati na razporejanje sredstev sklada, saj Skupščina SR Slovenije 
potrjuje statut in imenuje člane upravnega odbora in dobiva na vpogled finančni 
načrt. Finančni načrt obravnavajo pristojni odbori, ki vsako odstopanje od 
smernic družbenega plana in drugih aktov Skupščine lahko takoj predložijo 
zborom Skupščine v obravnavo. 

Odbor je sprejel tudi predloge zakonodajno-pravne komisije za dopolnitev 
6. člena in predlaga Gospodarskemu zboru, da predlog zakona z navedenimi 
spremembami sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil poslanca inž. Cirila Zmaharja. 

St.: 022-58/65 
Ljubljana, 13. februarja 1965 Predsednik: 

Milan Spolar 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o cestnem skladu SR Slovenije 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji 
dne 5. februarja 1965 obravnavala predlog zakona o cestnem skladu SR Slo- 
venije, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila komisija Skupščine SR Slo- 
venije za usklajevanje republiških predpisov z ustavo. 

V načelni obravnavi k predlogu zakona ni bilo pripomb. Predstavnik ome- 
njene komisije je pripomnil, da je potrebno v uskladitvenem roku izvršiti samo 
uskladitev obstoječih zakonov o skladih oziroma ustreznih drugih ustanovitve- 
nih aktov skladov z novo ustavno ureditvijo ter z novim sistemom financiranja 
družbeno-političnih skupnosti, vzpostavljenim z navedenim zakonom. Druga 
vprašanja bo mogoče obravnavati šele potem, ko bo izvršena uskladitev za- 
konov tako v zveznem kot v republiškem merilu. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga pa je komisija pred- 
lagala naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 6. č 1 e n u : V drugem odstavku se v 6. vrsti črta beseda »in« ter na 
njeno mesto postavi vejica, na koncu besedila pa se črta pika ter doda besedilo 
»in Republiškega sekretariata za notranje zadeve«. 

Pri sestavljanju osnutka zakona je namreč pomotoma izpadlo navedeno 
besedilo, ki se sedaj dodaja ter se tako odpravlja očitna napaka. 

K 7. členu: V zadnji vrsti drugega odstavka se besedi »v soglasje« na- 
domesti z besedama »na vpogled«. 

Skupščina potrdi statut sklada in imenuje njegov upravni odbor, ki spre- 
jema finančni načrt sklada. Po mnenju komisije zadostuje obveznost uprav- 
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nega odbora tega sklada, da predloži finančni načrt Skupščini le na vpogled. 
S tem je v zadostni meri zagotovljen njen potreben vpliv za izvrševanje po- 
litike uporabe sredstev sklada, ki je družbeni sklad in ga upravni odbor samo- 
stojno upravlja. 

Soglasje Skupščine s finančnim načrtom republiških skladov je po oceni 
komisije potrebno le v izjemnih primerih, ki morajo biti posebej utemeljeni. 

Predstavnik komisije Skupščine SR Slovenije za uskladitev republiških 
predpisov z ustavo se je z navedenimi spremembami strinjal in so tako postale 
sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona z navedenimi spremembami v skladu z ustavo in s pravnim sistemom 
ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 
St.: 022-58/65 
Ljubljana, 5. februarja 1965 Predsednik: 

Dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije 

za pospeševanje kmetijstva 

Zakon o skladu LR Slovenije za pospeševanje kmetijstva (Ur. list LRS, 
št. 38-153/153 in Ur. list SRS, 31-251/63) se spremeni in dopolni tako, da se 
v prečiščenem besedilu glasi: 

ZAKON 
o skladu SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva 

1. člen 

Sklad LR Slovenije za pospeševanje kmetijstva nadaljuje z delom kot sklad 
SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva (v nadaljnjem besedilu: sklad). 

Sklad je pravna oseba. ^6n 

Sklad ima statut; s statutom se določijo zlasti pravice in dolžnosti uprav- 
nega odbora ter način poslovanja sklada. 

Statut sklada sprejme upravni odbor sklada, potrdi pa Skupščina SR Slo- 
venije. 

3. člen 

Dohodki sklada so sredstva, ki se dodelijo iz proračuna SR Slovenije, in 
drugi dohodki v skladu s posebnimi predpisi. 

4. člen 

Sredstva sklada so namenjena za financiranje ukrepov za pospeševanje 
kmetijske proizvodnje ter za pospeševanje predelave in prometa kemtijskih 
proizvodov. 

5. člen 

Dohodki sklada se v skladu z družbenim planom SR Slovenije in smerni- 
cami Skupščine SR Slovenije določajo in razporejajo s finančnim načrtom. 
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Finančni načrt sklada sprejme upravni odbor sklada in ga predloži Skup- 
ščini SR Slovenije na vpogled. 

6. člen 

Predvideni in dejanski dohodki »ter predvidena in dejanska razporeditev 
in uporaba sredstev se izkazujejo z zaključnim računom sklada. 

Zaključni račun sprejme upravni odbor sklada in ga predloži hkrati s poro- 
čilom o poslovanju sklada Skupščini SR Slovenije na vpogled. 

7. člen 
Sklad upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor ima predsednika in šest članov. 
Predsednika in člane upravnega odbora imenuje Skupščina SR Slovenije 

za dobo dveh let, in sicer po enega člana na predlog Republiškega sekretariata 
za kmetijstvo in gozdarstvo, Gospodarske zbornice SR Slovenije, agronomskega 
oddelka Biotehniške fakultete in Kmetijskega inštituta Slovenije, druge člane 
pa izmed javnih delavcev in strokovnjakov s področja kmetijstva. 

8. člen 

Upravni odbor sklada sprejme statut sklada in ga predloži v potrditev Skup- 
ščini SR Slovenije v treh mesecih od dneva uveljavitve tega zakona. 

Do potrditve statuta sklada se uporabljajo sedanja pravila sklada. 
Do imenovanja upravnega odbora sklada po tem zakonu upravlja sklad se- 

danji upravni odbor. 
9. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SR Slovenije«. 

OBRAZLOŽITEV 

V skladu s sistemom družbenega samoupravljanja, ki je osnova in vsebina 
naše nove ustavne ureditve, je uveljavljeno ustavno načelo finančne samostoj- 
nosti družbeno-političnih skupnosti. Vsaka družbeno-politična skupnost samo- 
stojno določa sredstva za pokrivanje svojih potreb in s temi sredstvi samostojno 
razpolaga (27. čl. ustave SFRJ, 35. člen ustave SRS). Financiranje svojih nalog 
izvaja družbeno-politična skupnost preko svojega proračuna, financiranje dolo- 
čenih nalog pa lahko tudi preko skladov ali prek posebnih računov. Ustava 
naše republike je določila, da se prek družbenih skladov družbeno-politične 
skupnosti lahko financirajo družbene naloge trajnejšega pomena na posameznih 
področjih, hkrati pa je določila, da se ti skladi upravljajo po načelih družbenega 
upravljanja; organe in način upravljanja sklada določa v skladu z zakonom sta- 
tut sklada (48. člen). 

Ustavno načelo o finančni samostojnosti družbeno-političnih skupnosti je 
razčlenil sredi preteklega leta izdani zvezni temeljni zakon o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 31-426/64). V novem sistemu finan- 
ciranja družbeno-političnih skupnosti, ki je bil vzpostavljen z navedenim zako- 
nom in ki je pričel veljati s 1. januarjem 1965, je bližje določen tudi režim 
financiranja prek skladov (66. do 89. člen). Te določbe zveznega zakona so bile 
prevzete v naš republiški zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti 
(Ur. 1. SRS, št. 36-196/64). 
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Vprašanje financiranja nekaterih družbenih področij je danes urejeno s. po- 
sebnimi zveznimi zakoni. Ti zakoni doslej še niso bili usklajeni z ustavo oziroma 
bodo predmet ponovne proučitve takrat, ko se bo samo področje ustrezne druž- 
bene dejavnosti na novo z zakonom urejalo, kar se bo vsaj v določenem delu 
izvršilo šele po preteku roka, ki je določen za uskladitev zakonov z ustavo. 
Komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških zakonov z ustavo 
je glede na navedeno prišla do sklepa, da je treba v uskladitvenem roku izvršiti 
samo uskladitev obstoječih zakonov o skladih oziroma ustreznih drugih usta- 
novitvenih aktov skladov z novo ustavno ureditvijo ter z novim sistemom finan- 
ciranja družbeno-političnih skupnosti, vzpostavljenem z navedenima zakonoma. 
Druga vprašanja, ki so v zvezi s samim načinom financiranja posameznih de- 
javnosti (npr. ali financirati določeno dejavnost prek sklada ali na drug način), 
bo po mnenju komisije možno in seveda tudi potrebno obravnavati šele potem, 
ko bo tako na zveznem kakor tudi na republiškem nivoju izvršena uskladitev 
zakonov z ustavo in ko se bo znova razpravljalo o celotni zakonski ureditvi 
posameznih področij oziroma posebej o sistemu njihovega financiranja. Izhajajoč 
iz tega koncepta je bil pripravljen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje kmetijstva. 

Bistvene spremembe v primerjavi z dosedanjo ureditvijo so naslednje: 
— upravni odbor sklada imenuje Skupščina SRS, 
— statut sklada potrjuje Skupščina SRS, 
— finančni načrt in zaključni račun sklada se predložita na vpogled Skup- 

ščini SR Slovenije. 
Dodan je nov 8. člen, ki ima prehoden pomen za čas, dokler ne bo sprejet 

statut oziroma imenovan nov upravni odbor sklada. 
Zakonski predlog se predlaga v obliki prečiščenega besedila, ker se spre- 

minjajo skoraj vse določbe sedanjega zakona. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo 

POROČILO 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije 

za pospeševanje kmetijstva 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Republiškega zbora je na seji dne 27. 1. 
1965 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu 
LR Slovenije za pospeševanje kmetijstva, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložila komisija Skupščine SR Slovenije za uskladitev republiških predpisov z 
ustavo. 

Odbor je predlog zakona brez sprememb ali dopolnitev sprejel in predlaga 
Republiškemu zboru, da predlog zakona sprejme v predloženem besedilu. 

Za poročevalca je odbor določil poslanca ing. Slavka Korbarja. 
Št.: 022-50/65 
Ljubljana, 27. januarja 1965 Predsednik: 

Franc Lubej 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

GOSPODARSKI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije 
za pospeševanje kmetijstva 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije je na svoji 23. seji dne 12. 2. 1965 obravnaval predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije za pospe- 
ševanje kmetijstva in ga soglasno sprejel. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov predlaga Gospodar- 
skemu zboru, da predlog zakona v predlaganem besedilu sprejme. 

Za poročevalca je odbor določil poslanca inž. Cirila Zmaharja. 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu LR Slovenije 
za pospeševanje kmetijstva 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
5. 2. 1965 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o skladu LR Slovenije za pospeševanje kmetijstva, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložila komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških 
predpisov z ustavo. 

V načelni obravnavi k predlogu zakona ni bilo pripomb. Predstavnik ome- 
njene komisije je pojasnil, da je potrebno v uskladitvenem roku izvršiti samo 
uskladitev obstoječih zakonov o skladih oziroma ustreznih drugih ustanovit- 
venih aktov skladov z novo ustavno ureditvijo ter z novim sistemom financi- 
ranja družbeno-političnih skupnosti, vzpostavljenim z navedenim zakonom. 
Druga vprašanja bo mogoče obravnavati šele'potem, ko bo izvršena uskladitev 
zakonov tako v zveznem kot v republiškem merilu. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga ni bilo pripomb niti 
predlogov za spremembe in dopolnitve. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna 
zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

POROČILO 

Št.: 022-50/65 
Ljubljana, 13. februarja 1965 Predsednik: 

Milan Spolar 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

Št.: 022-50/65 
Ljubljana, 5. februarja 1965 Predsednik: 

Dr. Josip Globevnik 1. r. 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o vodnem skladu SR Slovenije 

1. člen 
V prvem odstavku 4. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Upravni odbor 

ima predsednika in 10 članov.« 
Drugi odstavek 4. člena se črta. 

2. člen 

Drugi odstavek 6. člena zakona o vodnem skladu SR Slovenije (Uradni list 
SRS, št. 39-311/63) se črta. 

3. člen 

7. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Dohodki sklada se v skladu z družbenim planom SR Slovenije in smer- 

nicami Skupščine SR Slovenije določajo in razporejajo s finančnim načrtom 
sklada. 

Finančni načrt sprejme upravni odbor sklada in ga predloži Skupščini SR 
Slovenije v soglasje.« 

4. člen 
Za 7. členom s doda nov 7 a člen, ki se glasi: 
»Predvideni in dejanski dohodki ter predvidena in dejanska razporeditev 

in uporaba sredstev se izkazujejo z zaključnim računom sklada. 
Zaključni račun sprejme upravni odbor sklada in ga predloži hkrati s poro- 

čilom o poslovanju sklada Skupščini SR Slovenije na vpogled«. 

5. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

V skladu s sistemom družbenega samoupravljanja, ki je osnova in vsebina 
naše nove ustavne ureditve, je uveljavljeno ustavno načelo finančne samostoj- 
nosti družbeno-političnih skupnosti. Vsaka družbeno-politična skupnost samo- 
stojno določa sredstva za pokrivanje svojih potreb in s temi sredstvi samostojno 
razpolaga (27. člen ustave SFRJ, 35. člen ustave SR Slovenije). Financiranje svo- 
jih nalog izvaja družbeno-politična skupnost preko svojega proračuna, financi- 
ranje določenih nalog pa lahko tudi preko skladov ali prek posebnih računov. 
Ustava naše republike je določila, da se prek družbenih skladov družbeno-poli- 
tične skupnosti lahko financirajo družbene naloge trajnejšega pomena na posa- 
meznih področjih, hkrati pa je določila, da se ti skladi upravljajo po načelih 
družbenega upravljanja; organe in način upravljanja sklada določa v skladu z 
zakonom statut sklada (48. člen). 

Ustavno načelo o finančni samostojnosti družbeno-političnih skupnosti je 
razčlenil sredi preteklega leta izdani zvezni temeljni zakon o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 31-426/64). V novem sistemu finan- 
ciranja družbeno-političnih skupnosti, ki je bil vzpostavljen z navedenim zako- 
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nom in ki je pričel veljati s 1. januarjem 1965, je bližje določen tudi režim 
financiranja prek skladov (66. do 89. čl.). Te določbe zveznega zakona so bile 
prevzete v naš republiški zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti 
(Ur. 1. SRS, št. 36-196/64). 

Vprašanje financiranja nekaterih družbenih področij je danes urejeno s po- 
sebnimi zveznimi zakoni. Ti zakoni doslej še niso bili usklajeni z ustavo oziroma 
bodo predmet ponovne proučitve takrat, ko se bo samo področje ustrezne druž- 
bene dejavnosti na novo z zakonom urejalo, kar se bo vsaj v določenem delu 
izvršilo šele po preteku roka, ki je določen za uskladitev zakonov z ustavo. 
Komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških zakonov z ustavo 
je glede na navedeno prišla do sklepa, da je treba v uskladitvenem roku izvršiti 
samo uskladitev obstoječih zakonov o skladih oziroma ustreznih drugih usta- 
novitvenih aktov skladov z novo ustavno ureditvijo ter z novim sistemom finan- 
ciranja družbeno-političnih skupnosti, vzpostavljenem z navedenima zakonoma. 
Druga vprašanja, ki so v zvezi s samim načinom financiranja posameznih de- 
javnosti (npr. ali financirati določeno dejavnost prek sklada ali na drug način), 
bo po mnenju komisije možno in seveda tudi potrebno obravnavaiti šele potem, 
ko bo tako na zveznem kakor tudi na republiškem nivoju izvršena uskladitev 
zakonov t. ustavo in ko se bo znova razpravljalo o celotni zakonski ureditvi 
posameznih področij oziroma posebej o sistemu njihovega financiranja. Izhajajoč 
iz tega koncepta, je bil pripravljen predlog zakona. 

Zakon o vodnem skladu SR Slovenije (Ur. 1. SRS, št. 39-311/64) je bil spre- 
jet že po novi ustavi, zato se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami 
usklajuje le s temeljnim zakonom o financiranju družbeno-političnih skupnosti. 

Glede na določbe 75. in 86. člena temeljnega zakona o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti je v zakonskem predlogu določeno, da se finančni 
načrt predloži Skupščini SR Slovenije v soglasje, zaključni račun pa na vpogled. 

Skupščina 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodnem skladu 
SR Slovenije 

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo Republiškega zbora je na seji dne 27. 1. 
1965 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vod- 
nem skladu SR Slovenije, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila komisija 
Skupščine SR Slovenije za uskladitev republiških predpisov z ustavo. 

Odbor je predlog zakona brez sprememb ali dopolnitev sprejel in predlaga 
Republiškemu zboru, da predlog zakona sprejme v predloženem besedilu. 

Za poročevalca je odbor določil poslanca inž. Slavka Korbarja. 

3t.: 022-53/65 
Ljubljana, 27. januarja 1965 Predsednik: 

Franc Lubej 1. r, 
38 
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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 vodnem skladu 
SR Slovenije 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije je na svoji 23. seji dne 12. 2. 1965 obravnaval predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodnem skladu SR Slovenije in 
ga soglasno sprejel. 

V podrobni obravnavi je sprejel predloge za spremembe in dopolnitve zako- 
nodajno-pravne komisije k 1., 2. in 3. členu zakona. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov predlaga Gospodar- 
skemu zboru, da predlog zakona z navedenimi spremembami in dopolnitvami 
sprejme. 

Za poročevalca je. odbor določil poslanca inž. Cirila Zmaharja. 

Št.: 022-53/65 
Ljubljana, 13. februarja 1965 Predsednik: 

Milan Špolar 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodnem skladu 
SR Slovenije 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
5. 2. 1965 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
vodnem skladu SR Slovenije, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila komi- 
sija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov z ustavo. 

V načelni obravnavi k predlogu zakona ni bilo pripomb. Predstavnik ome- 
njene komisije je pojasnil, da je potrebno v uskladitvenem roku izvršiti samo 
uskladitev obstoječih zakonov o skladih oziroma ustreznih drugih ustanovit- 
venih aktov skladov z novo ustavno ureditvijo ter z novim sistemom financi- 
ranja družbeno-političnih skupnosti, vzpostavljenim z navedenim zakonom. 
Druga vprašanja bo mogoče obravnavati šele potem, ko bo izvršena uskladitev 
zakonov tako v zveznem kot v republiškem merilu. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga pa je komisija pred- 
lagala naslednje spremembe in dopolnitve: 
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K 1. členu: VI. členu se za besedo »člena« doda sledeče besedilo: »za- 
kona o vodnem skladu SR Slovenije (Ur. 1. SRS št. 39-311/63).« 

K 2. členu: 2. člen se spremeni tako, da se glasi: »Drugi odstavek 
6. člena se črta.« 

K 3. členu: V zadnji vrsti drugega odstavka se besedi »v soglasje« na- 
domestita z besedami »na vpogled«. 

Spremembi k 1. in 2. členu sta samo redakcijskega značaja, medtem ko je 
sprememba k 3. členu vsebinska in je po mnenju komisije potrebna. Skupščina 
potrdi statut sklada in imenuje njegov upravni odbor, ki sprejema finančni 
načrt sklada. Po mnenju komisije zadostuje obveznost upravnega odbora tega 
sklada, da predloži finančni načrt Skupščini le na vpogled. S tem je v zadostni 
meri zagotovljen njen potreben vpliv na izvrševanje politike uporabe sredstev 
sklada, ki je družbeni sklad in ga upravni odbor samostojno upravlja. Soglasje 
Skupščine k finančnim načrtom republiških skladov je po oceni komisije po- 
trebno le v izjemnih primerih, ki morajo biti posebej utemeljeni. 

Predstavnik komisije Skupščine SR Slovenije za uskajevanje republiških 
predpisov z ustavo se je z navedenimi spremembami strinjal in so tako postale 
sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona z navedenimi spremembami v skladu z ustavo in s pravnim sistemom 
ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

5t.: 022-53/65 
Ljubljana, 5. februarja 1965 Predsednik: 

dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 
o prenehanju veljavnosti zakona o skladu za preprečevanje in zatiranje 

otroške paralize (poliomielitisa) 

1. člen 
Zakon o skladu za preprečevanje in zatiranje otroške paralize (poliomie- 

litisa) (Uradni list LRS, št. 8-67/63) preneha veljati. 

2. člen 

Sredstva, ki preostanejo po zaključnem računu odpravljenega sklada, se 
naložijo na poseben račun pri banki. Na ta račun se nalagajo tudi anuitete 
posojil, ki so bila dana iz sklada, in morebitna druga sredstva, ki jih dobi Zavod 
SRS za zdravstveno varstvo v Ljubljani za namene iz drugega odstavka 3. člena 
tega zakona. 

Zaključni račun odpravljenega sklada se napravi po stanju na dan, ko začne 
veljati ta zakon. 

3. člen 
Sredstva na posebnem računu pri banki upravlja Zavod SRS za zdravstveno 

varstvo v Ljubljani. 
Sredstva iz posebnega računa se lahko uporabljajo samo1 za tele namene: 
1. za financiranje ali sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega dela na 

področju otroške paralize; 
38« 
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2. za prispevanje k investicijskim stroškom za zgraditev in opremo zdrav- 
stvenih zavodov: 

— v katerih se zbirajo, šolajo, habilitirajo in rehabilitirajo za otroško para- 
lizo in tej sorodnimi boleznimi oboleli oziroma ohromeli bolniki; 

— v katerih se proučuje in raziskuje otroška paraliza; 
3. za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev na 

področju preprečevanja in zatiranja otroške paralize; 
4. za stroške v zvezi z upravljanjem teh sredstev. 
Za namene iz 1. do 3. točke prejšnjega odstavka se lahko dajejo sredstva 

brez obveznosti vračila ali kot kredit. 

4. člen 

O uporabi sredstev za namene iz prejšnjega člena odloča svet Zavoda SRS 
za zdravstveno varstvo. 

Odredbodajalec za izvrševanje odločb sveta po prejšnjem odstavku je direk- 
tor Zavoda SRS za zdravstveno varstvo. 

5. člen 

Ta zakon začnć veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

V skladu s sistemom družbenega samoupravljanja, ki je osnova in vsebina 
naše nove ustavne ureditve, je uveljavljeno ustavno načelo finančne samostoj- 
nosti družbeno-političnih skupnosti. Vsaka družbeno-politična skupnost samo- 
stojno določa sredstva za pokrivanje svojih potreb in s temi sredstvi samostojno 
razpolaga (27. člen ustave SFRJ, 35. člen ustave SR Slovenije). Financiranje 
svojih nalog izvaja družbeno-politična skupnost preko svojega proračuna, finan- 
ciranje določenih nalog pa lahko tudi preko skladov ali prek posebnih računov. 
Ustava naše republike je določila, da se prek družbenih skladov družbeno-poli- 
tične skupnosti lahko financirajo družbene naloge trajnejšega pomena na posa- 
meznih področjih, hkrati pa je določila, da se ti skladi upravljajo po načelih 
družbenega upravljanja; organe in način upravljanja sklada določa v skladu z 
zakonom statut sklada (48. člen). 

Ustavno načelo o finančni samostojnosti družbeno-političnih skupnosti je 
razčlenil sredi preteklega leta izdani zvezni temeljni zakon o financiranju diuž- 
beno-političnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 31-426/64). V novem sistemu financi- 
ranja družbeno-političnih skupnosti, ki je bil vzpostavljen z navedenim zako- 
nom in ki je pričel veljati s 1. januarjem 1965, je bližje določen tudi režim 
financiranja prek skladov (66. do 89. člen). Te določbe zveznega zakona so bile 
prevzete v naš republiški zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti 
(Ur. 1. SRS, št. 36-196/64). 

Vprašanje financiranja nekaterih družbenih področij je danes urejeno s po- 
sebnimi zveznimi zakoni. Ti zakoni doslej še niso bili usklajeni z ustavo oziroma 
bodo predmet ponovne proučitve takrat, ko se bo samo področje ustrezne druž- 
bene dejavnosti na novo z zakonom urejalo, kar se bo vsaj v določenem delu 
izvršilo šele po preteku roka, ki je določen za uskladitev zakonov z ustavo. 
Komisija Skupščine SRS za usklajevanje republiških zakonov z ustavo je glede 
na navedeno prišla do sklepa, da je treba v uskladitvenem roku izvršiti samo 
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uskladitev obstoječih zakonov o skladih oziroma ustreznih drugih ustanovit- 
venih aktov skladov z novo ustavno ureditvijo ter z novim sistemom financi- 
ranja družbeno-političnih skupnosti, vzpostavljenem z navedenima zakonoma. 
Druga vprašanja, ki so v zvezi s samim načinom financiranja posameznih de- 
javnosti (npr. ali financirati določeno dejavnost prek sklada ali na drug način), 
bo po mnenju komisije možno in seveda tudi potrebno obravnavati šele potem, 
ko bo tako na zveznem, kakor tudi na republiškem nivoju izvršena uskladitev 
zakonov z ustavo in ko se bo znova razpravljalo o celotni zakonski ureditvi 
posameznih področij oziroma posebej o sistemu njihovega financiranja. Izhajajoč 
iz tega koncepta je bil pripravljen predlog zakona. 

Zakon o skladu za preprečevanje in zatiranje otroške paralize (Ur. 1. LRS, 
št. 8/63) je postal z uveljavitvijo temeljnega zakona o preprečevanju in zatiranju 
nalezljivih bolezni (Ur. 1. SFRJ, št. 11/64) nepotreben, ker je bilo z njim uvedeno 
obvezno prijavljanje, cepljenje, izolacija in obvezno zdravljenje otroške paralize. 
Stroške za to nosijo za zavarovane osebe skladi zdravstvenega zavarovanja, za 
nezavarovane osebe pa občine po 2. členu zakona o plačevanju stroškov za 
zdravstveno varstvo zdravstveno nezavarovanih oseb (Ur. 1. SRS, št. 36/64). 

Sredstva odpravljenega sklada za preprečevanje in zatiranje otroške para- 
lize niso izvirala iz dotacij republiškega proračuna, temveč iz namenskih pro- 
stovoljnih prispevkov gospodarskih organizacij, okrajev, skladov zdravstvenega 
zavarovanja in podobno. Ta sredstva znašajo skupno okoli 114 000 000 dinarjev. 

Po predlogu zakona naj bi se sredstva, ki bodo ostala po prenehanju sklada, 
uporabljala še naprej za preprečevanje in zatiranje otroške paralize. V ta namen 
naj bi se ta sredstva naložila na poseben račun pri banki in naj bi s temi sred- 
stvi za navedene namene razpolagal še naprej Zavod SRS za zdravstveno var- 
stvo, ki je že doslej vodil poslovanje tega sklada in opravljal zanj tudi strokovno 
delo (nabava, shranjevanje in distribucija cepiva, raziskovalna dela glede polio- 
virusov, učinkovitost cepilnih sredstev itd.). 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za zdravstvo in socialno 

politiko 

POROČILO 

k predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o skladu za preprečevanje 
in zatiranje otroške paralize (poliomielitisa) 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 29, 1. 1965 obravnaval predlog zakona o prenehanju 
veljavnosti zakona o skladu za preprečevanje in zatiranje otroške paralize (po- 
liomielitisa), ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila komisija Skupščine SR 
Slovenije za usklajevanje republiških predpisov z ustavo. 

V načelni razpravi se je odbor z zakonskim predlogom strinjal. Imel pa je 
pripombo glede namenske uporabe sredstev, ki bodo ostala po ukinitvi sklada. 
Odbor meni, da ne bi bilo glede na skromna sredstva (114 000 000), s katerimi 
razpolaga sedanji sklad in ker področje otroške paralize še ni v celoti znanstveno 
raziskano, umestno, da bi se sredstva uporabljala za investicije za zgraditev in 
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opremo zdravstvenih zavodov, ki se ukvarjajo s habilitacijo, rehabilitacijo in 
šolanjem oseb, obolelih za otroško paralizo in sorodnih bolezni. Sredstva sklada 
naj se zato uporabljajo izključno za financiranje ali sofinanciranje znanstveno 
raziskovalnega dela in za strokovno izobraževanje ter izpopolnjevanje zdrav- 
stvenih delavcev na področju preprečevanja in zatiranja otroške paralize. 

Glede na tako stališče je odbor sprejel naslednji amandma: 
V 3. členu: 
— se v drugem odstavku v celoti črta besedilo 2. tč., 3. tč. postane 2. tč. in 

4. tč. postane 3. tč.; 
— se v tretjem odstavku besede »iz 1. do 3. tč.« nadomestijo z besedami »iz 

1. in 2. tč.«. 
Amandma je v enakem besedilu sprejel tudi odbor za proučevanje zakon- 

skih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora SR Slovenije. 
Predstavnik predlagatelja zakonskega predloga se je s sprejetim amandma- 

jem strinjal, s čimer je postal sestavni del zakonskega predloga. 
Odbor predlaga, da Republiški zbor predlog zakona s predlagano spre- 

membo sprejme., 
Odbor je za poročevalca na seji Republiškega zbora določil poslanca Rada 

Dolgana. . 
St.: 022-57/65 
Ljubljana, 30. januarja 1965 Predsednik: 

dr. Jože B e n i g a r 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o skladu za preprečevanje 
in zatiranje otroške paralize (poliomielitisa) 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 29. 1. 1965 obravnaval predlog 
zakona o prenehanju veljavnosti zakona o skladu za preprečevanje in zatiranje 
otroške paralize (poliomielitisa), ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila ko- 
misija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov z ustavo. 

V načelni razpravi se je odbor z zakonskim predlogom strinjal. Imel pa je 
pripombo glede namenske uporabe sredstev, ki bodo ostala po ukinitvi sklada. 
Odbor meni, da ne bi bilo, glede na skromna sredstva (114 000 000), s katerimi 
razpolaga sedanji sklad in da področje otroške paralize še ni v celoti znanstveno 
raziskano, umestno, da bi se sredstva uporabljala tudi za investicije za zgraditev 
in opremo zdravstvenih zavodov, ki se ukvarjajo s habilitacijo, rehabilitacijo 
in šolanjem oseb, obolelih za otroško paralizo in sorodnih bolezni. 

Sredstva sklada naj se zato uporabljajo izključno za financiranje ali sofi- 
nanciranje znanstveno-raziskovalnega dela in za strokovno izobraževanje ter 
izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev na področju preprečevanja in zatiranja 
otroške paralize. 
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Glede na tako stališče je odbor sprejel naslednji amandma: 
V 3. členu: 
— se V drugem odstavku v celoti črta besedilo 2. točke, tretja točka postane 

2. točka in 4. točka postane 3. točka; 
— se v tretjem odstavku besede »iz 1. do 3. točke« nadomestijo z besedami 

»iz 1. in 2. točke.«. 
Amandma v enakem besedilu je sprejel tudi odbor za zdravstvo in socialno 

politiko Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. 
Predstavnik predlagatelja zakonskega predloga se je s sprejetim amandma- 

jem strinjal, s čimer je postal sestavni del zakonskega predloga. 
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov SZZ je za poročevalca 

na seji Socialno-zdravstvenega zbora določil poslanca Vinka Kastelica. 

Št.: 022-57/65 
Ljubljana, 30. januarja 1965 Podpredsednica: 

Minka Kovač 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o skladu za preprečevanje 
in zatiranje otroške paralize (poliomielitisa) 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
5. 2. 1965 obravnavala predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o skladu 
za preprečevanje in zatiranje otroške paralize (poliomielitisa), ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložila komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje re- 
publiških predpisov z ustavo. 

Komisija se s predlogom zakona v celoti strinja, ker ni več potrebe, da bi 
sklad še obstojal in ker bi sam obstoj sklada ne bil več v skladu z obstoječimi 
predpisi. Sredstva sklada, ki bodo ostala po ukinitvi, bodo uporabljena namen- 
sko za financiranje in sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega dela in za stro- 
kovno izobraževanje ter izpopolnjevanje delavcev na področju preprečevanja 
in zatiranja otroške paralize. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga komisija ni imela no- 
benih sprememb ali dopolnitev. 

Komisija se strinja z amandmaji, ki sta jih sprejela k predlogu zakona 
odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora in odbor za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora na seji 
dne 29. 1. 1965. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona z navedenimi spremembami v skladu z ustavo in s pravnim sistemom 
ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 
St.: 022-57/65 
Ljubljana, 5. februarja 1965 Predsednik: 

dr. Josip Globevnik 1. r. 
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PREDLOG ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah poslancev 

Skupščine Socialistične republike Slovenije 

1. člen 
Za drugim odstavkom 32. člena zakona o volitvah poslancev Skupščine 

Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 11-93/63) se doda nov 
tretji odstavek, ki se glasi: 

»Republiška volilna komisija določi, katere volilne spise, v kakšnem roku 
in na kakšen način ji mora poslati občinska volilna komisija, lahko pa tudi 
določi, da občinska volilna komisija določen čas hrani posamezne volilne spise.« 

Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

2. člen 
51. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Kandidat zborov volivcev postane vsak kandidat, ki so ga predlagali zbori 

volivcev, na katerih območju je najmanj desetina vseh volivcev, vpisanih v 
volilnem imeniku na območju volilne enote.« 

3. člen 
93. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Ce je kandidiralo za poslanca Republiškega zbora več kandidatov, je od 

občinske skupščine izvoljen vsak kandidat, ki je dobil najmanj tretjino glasov 
vseh odbornikov občinske skupščine. 

Ce je za poslanca Republiškega zbora kandidiral en sam kandidat, je od 
občinske skupščine ta kandidat izvoljen, če je dobil večino glasov vseh odbor- 
nikov občinske skupščine. 

Če noben kandidat ni dobil potrebnega števila glasov, ki je predvideno v 
prvem in drugem odstavku tega člena, se glasovanje ponovi. Če tudi pri ponov- 
nem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebnega števila glasov, se ponovi ves 
volilni postopek.« 

4. člen 
Tretji odstavek 97. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Občinska volilna komisija pošlje zapisnike s potrebnimi spisi, ki se tičejo 

volitev poslancev zborov delovnih skupnosti Skupščine SR Slovenije, Republiški 
volilni komisiji v skladu z določbami tega zakona.« 

V četrtem odstavku 97. člena se črta beseda »vsemi«. 

5. člen 
Drugi odstavek 118. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Volivec, ki na dan glasovanja ni v kraju, kjer je vpisan v volilnem ime- 

niku, lahko glasuje v kraju, kjer se nahaja na dan volitev, vendar samo v volilni 
enoti, kjer je njegovo prebivališče, in sicer na podlagi potrdila pristojnega 
organa, da je vpisan v volilnem imeniku.« 

6. člen 
Tretji odstavek 130. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Ko konča občinska volilna komisija svoje delo, dostavi zapisnik s potreb- 

nimi volilnimi spisi, ki se tičejo poslancev Republiškega zbora. Republiški vo- 
lilni komisiji v skladu z določbami tega zakona.« 
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7. člen 

V drugem odstavku 131. člena se črta beseda »vsemi«. 

8. člen 

145. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Postopek za odpoklic poslanca Republiškega zbora se sproži na predlog 

zborov volivcev samo, če je predlog za sprožitev postopka za odpoklic sprejela 
večina volivcev na zborih, na katerih območji je najmanj petina vseh volivcev, 
vpisanih v volilnem imeniku na območju volilne enote, v kateri je bil izvoljen 
poslanec, čigar odpoklic se predlaga, ali na predlog petine skupnega števila vo- 
livcev volilne enote, v kateri je izvoljen poslanec, čigar odpoklic se predlaga.« 

9. člen 

182. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V delovnih skupnosti v državnih organih, v družbeno-političnih organiza- 

cijah in v društvih, kjer ni organov upravljanja, so lahko izvoljeni za poslance 
v Organizacij sko-politični zbor Skupščine SR Slovenije pri volitvah, ki se bodo 
opravljale leta 1965, člani izvršilnih odborov sindikalnih organizacij v teh or- 
ganih, v družbeno-političnih organizacijah in v društvih.« 

10. člen 

183. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Dokler ne bo izdan zakon oziroma statut, s katerim bo določeno, kdo je 

član zadruge, imajo pravico sodelovati na zborih delovnih ljudi, na katerih se 
predlagajo poslanski kandidati v Gospodarski zbor, poleg kmetov, ki so člani 
zadruge ali druge delovne organizacije, tudi člani njihovih gospodarstev, ki se 
ukvarjajo s kmetijstvom.« 

„„ v 11- člen 
185. člen se crta. 

12. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Analiza zadnjih volitev v skupščine vseh družbeno-političnih skupnosti leta 
1963 je pokazala, da določbe volilnih zakonov na posameznih mestih ne ustre- 
zajo in da jih je treba spremeniti. To je bilo poudarjeno na sejah republiških 
in zveznih organov in o tem je razpravljal tudi zadnji plenum zveznega odbora 
SZDL. V skladu s temi vprašanji in v težnji, da se volilni predpisi čimbolj 
uskladijo z demokratičnimi načeli, ki se uveljavljajo v naši družbeni stvarnosti 
in ki so zagotovljeni z našo ustavo, ter da se poenostavi volilni postopek, je 
Zvezna skupščina že sprejela zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
volitvah zveznih poslancev. Iz istega razloga je potrebno sedaj spremeniti repu- 
bliški zakon o volitvah poslancev Skupščine Socialistične republike Slovenije, 
da bi se tudi pri republiških volitvah uveljavila ta načela in v določeni meri 
poenostavil volilni postopek. Spremembo volilnih predpisov je treba razumeti 
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kot prvo etapo priprav na bližajoče se volitve polovice poslancev oziroma 
odbornikov v skupščine vseh družbeno-političnih skupnosti, ki bodo v prvi 
polovici letošnjega leta. Zato je uveljavitev tega predloga zakona nujnega 
značaja. 

K 3. in 2. členu: 

Najpomembnejše določbe predloga zakona so tiste, s katerimi se hoče v 
večji meri stimulirati in razširiti možnost predlaganja več kandidatov za po- 
slance Republiškega zbora v volilni enoti. 

V tej smeri je najpomembnejša sprememba 93. člena sedanjega zakona. 
Spremembe postavljajo na nove temelje razmerje med posrednimi volitvami 
poslancev Republiškega zbora v občinski skupščini in med neposrednimi volit- 
vami na voliščih v primeru, če je predlagano več kandidatov. Sedanje določbe 
v tem pogledu niso dosledne. Po 93. členu sedanjega zakona izključuje kandidat, 
ki dobi v občinski skupščini večino glasov vseh odbornikov, vse morebitne druge 
sokandidate od neposrednih volitev. Občani bi na neposrednih volitvah po 
sedanjih predpisih v takem primeru glasovali le o njem. Z neposrednimi volit- 
vami bi lahko le potrdili ali odklonili izvolitev (delegacijo) občinske skupščine. 
Na drugi strani pa je pomen glasovanja v občinski skupščini zmanjšan v pri- 
meru, če bi od več kandidatov nihče ne dobil večine glasov vseh odbornikov. 
V tem primeru bi bila po dosedanjih predpisih izvoljena v občinski skupščini 
dva kandidata, ki bi dobila največ odborniških glasov. Volivci bi v tem primeru 
volili na neposrednih volitvah tudi kandidata, ki bi dobil le majhen odstotek 
glasov odbornikov občinske skupščine. Tako vidimo, da sedanje določbe na eni 
strani pomen glasovanja v občinski skupščini čezmerno širijo (večinski kandidat 
izključuje vse druge), na drugi strani pa zopet zmanjšuje (kadar od več kandi- 
datov nobeden ne dobi večine glasov vseh odbornikov občinske skupščine). 
Takšno stanje ni dovolj stimulativno vplivalo na predlaganje več kandidatov na 
zborih volivcev. Pri tem je zlasti neugodno vplivala določba, da kandidat z 
večino glasov vseh odbornikov občinske skupščine izključi vse morebitne so- 
kandidate od neposrednih volitev, saj so volivci, tudi če so predlagali več kan- 
didatov, lahko praktično računali največkrat, da bodo na neposrednih volitvah 
volili le enega kandidata. 

Predlog zakona takšno stanje spreminja. Po spremenjenem 93. členu pred- 
loga zakona ne izključi več kandidat, ki dobi večino glasov vseh odbornikov 
občinske skupščine, že samo s takšno večino morebitnih drugih sokandidatov. 
Če bo kandidiralo za poslanca Republiškega zbora več kandidatov, bo od ob- 
činske skupščine izvoljen vsak kandidat, ki bo dobil najmanj tretjino glasov 
vseh odbornikov občinske skupščine, ne glede na to, če bi kateri od njih dobil 
tudi večino glasov vseh odbornikov. To pomeni, da bodo poslej volili volivci 
neposredno tudi kandidate, ki bi poleg kandidata z večino glasov vseh odbor- 
nikov dobili najmanj tretjino glasov vseh odbornikov občinske skupščine. V 
primeru, da za poslanca Republiškega zbora kandidira v volilni enoti en sam 
kandidat, zahteva zakon za izvolitev v občinski skupščini tudi sedaj, da mora 
zanj glasovati večina vseh odbornikov občinske skupščine. 

Ker v SR Sloveniji nimamo volilnih enot za volitev poslancev Republiškega 
zbora, ki bi obsegale področje več občin, predlog ne rešuje primera volitev 
v takih volilnih enotah, kot ga tudi sedanji zakon ne rešuje. Ta primer rešuje 
samo zvezni zakon glede volitev v Zvezni zbor. 
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Podoben namen — čimbolj sprostiti kandidiranje v volilnih enotah — ima 
tudi sprememba 51. člena sedanjega zakona (2. člen predloga zakona). Po 
predlogu zakona postane kandidat zbora volivcev za poslanca Republiškega 
zbora vsak kandidat, ki so ga predlagali zbori volivcev, na katerih območju je 
najmanj desetina vseh volivcev z območja volilne enote. Doslej se je 
zahtevalo območje petine volivcev v volilni enoti. S predlagano spremembo daje 
predlog zakona zborom volivcev večjo možnost predlaganja več kandidatov v 
volilni enoti, kot pa šo jo imeli do sedaj. 

Enako kot spremembe in dopolnitve zveznega zakona se tudi predlog ne 
dotika dosedanje ureditve kandidiranja poslancev zborov delovnih skupnosti 
Skupščine SRS po zborih delovnih ljudi, ker tu ni neposrednih volitev in tudi 
ni potrebe spreminjati v sorazmerno manjših volilnih enotah območja zborov 
volivcev, ki lahko predlaga kandidate in ki obsega območje z najmanj petino 
vseh delovnih ljudi ustreznega področja v volilni enoti. 2e s sedanjimi predpisi 
je dano dovolj možnosti, da se tudi pri kandidiranju poslancev zborov delovnih 
skupnosti Skupščine SR Slovenije lahko kandidira več kandidatov v volilni 
enoti, kakor so to dokazale relativno že sedanje volitve. 

K 5. č 1 e n u : 

Pomembna je tudi sprememba .v predlogu zakona, ki uveljavlja načelo, 
da voli vsakdo poslanca tiste volilne enote, kjer je njegovo prebivališče. 5. člen 
predloga zakona ureja vprašanje glasovanja volivca, ki na dan volitev 
ni v kraju, kjer je vpisan v volilnem imeniku. Tak volivec je do sedaj po 
118. členu zakona lahko glasoval s potrdilom, da je vpisan v volilnem imeniku, 
na kateremkoli volišču v SR Sloveniji. Spremenjen 118. člen v predlogu zakona 
omejuje to glasovanje s potrdilom le na volišča v volilni enoti, kjer je volivčevo 
prebivališče. Če volivec na dan volitev ne bo na območju svoje volilne enote, po 
predlogu zakona ne bo mogel glasovati niti s potrdilom. Pomen glasovanja s 
potrdili se na ta način znatno zmanjšuje. 

Spremembe zakona o volitvah zveznih poslancev so bile glede uveljav- 
ljanja načela, da voli vsakdo poslanca volilne enote svojega prebivališča, ob- 
sežnejše. Prav tako kot predlog republiškega zakona omejuje tudi spremenjeni 
zvezni zakon volitve s potrdilom le na območje volilne enote za volitve v Zvezni 
zbor, kjer ima volivec svoje prebivališče. Poleg tega pa zvezni zakon spreminja 
način volitev oseb, ki služijo vojaški rok ali so na orožnih vajah. Ti so pri 
zadnjih volitvah glasovali za kandidate za poslance Zveznega zbora tiste volilne 
enote, v kateri so služili vojaški rok ali so bili na orožnih vajah; po spre- 
menjenem zveznem zakonu pa glasujejo za kandidate tiste volilne enote, kjer je 
njihovo prebivališče. Končno je zvezni zakon ukinil glasovanje jugoslovanskih 
državljanov v tujini, ki so do sedaj glasovali na dan volitev na naših diplomat- 
skih in konzularnih predstavništvih. Ker osebe na odsluženju vojaškega roka 
ali na orožnih vajah ter naši državljani v tujini že po sedanjih predpisih ne 
glasujejo za poslance republiških skupščin, se tudi predlog zakona tega vpra- 
šanja ne dotika. 

K 8. č 1 e n u : 

V skladu z večjo možnostjo kandidiranja po spremenjenem 51. členu se- 
danjega zakona daje predlog zborom volivcev oziroma volivcev tudi večjo mož- 
nost predlaganja sprožitve postopka za odpoklic poslanca Republiškega zbora. 
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Medtem ko so do sedaj lahko sprožili postopek za odpoklic zbori volivcev, ki 
obsegajo tretjino vseh volivcev volilne enote, ali tretjine volivcev volilne enote 
s pismenim predlogom, se ta del volilne enote oziroma volivcev po predlogu 
zakona zmanjšuje na eno petino. V tem smislu je tudi zvezni zakon uredil 
vprašanje odpoklica poslancev Zveznega zbora. 

K 1., 4., 6. i n 7. č 1 e n u : 

Do sedaj so morale občinske volilne komisije takoj po končanih volitvah 
v posamezni zbor poslati Republiški volilni komisiji vse volilne spise, kar je 
bilo zanje precejšnja obremenitev. Ker Republiška volilna komisija potrebuje 
za ugotovitev volilnih rezultatov v republiki te volilne spise le v manjšem ob- 
segu, večine ogromne množine volilnih spisov z volišč (glasovnice, zapisniki 
volilnih odborov, kandidacijski spisi itd.) pa za ugotovitev rezultata ne potre- 
buje, določa 1. člen predloga zakona, da bodo v bodoče občinske volilne komisije 
pošiljale le tiste volilne spise, za katere to določi Republiška volilna komisija, 
ki tudi določi rok in način pošiljatve. Republiška volilna komisija lahko tudi 
določi, da hrani volilne spise določen čas tudi občinska volilna komisija. S spre- 
membami zakona v 4., 6. in 7. členu se temu ustrezno spreminjajo tista mesta 
zakona, ki predvidevajo takojšnjo pošiljatev vseh spisov Republiški volilni ko- 
misiji. S temi določbami se odpravlja prevažanje volilnih spisov s kamioni ob 
zaključku vsakih volitev, ki ni bilo v tolikem obsegu potrebno za ugotovitev 
volilnih rezultatov. 

K 9. i n 10. č 1 e n u : 

Vsi volilni zakoni so med predhodnimi določbami določali, da so lahko 
izvoljeni za poslance organizacijsko-političnega zbora oziroma zbora delovnih 
skupnosti občinske skupščine pri volitvah leta 1963 tudi člani izvršilnih odborov 
sindikalnih organizacij v delovnih skupnostih v državnih organih, v družbeno- 
političnih organizacijah in v društvih, kjer ni organov upravljanja. Velika ve- 
čina delovnih skupnosti pri teh organih ima sicer sedaj že svoje organe uprav- 
ljanja, vendar pa so še posamezne, ki do danes tega niso storile. Zato je bilo 
treba z 9. členom predloga zakona to pasivno volilno pravico v Organizacijsko- 
politični zbor Republiške skupščine uzakoniti tudi za prihodnje volitve leta 1965, 
kot je to za Zvezno skupščino napravil dopolnjeni zvezni zakon. 

Prav tako so volilni zakoni iz leta 1963 predvidevali, da sodelujejo v zborih 
delovnih ljudi, kjer se predlagajo kandidati za gospodarski zbor oziroma zbor 
delovnih skupnosti občinske skupščine poleg kmetov, ki so člani zadruge ali 
druge delovne organizacije, tudi člani njihovih gospodarstev, ki se ukvarjajo 
s kmetijstvom. Ker do sedaj nimamo predpisov, ki bi določali, kdo se šteje za 
člana zadruge, je bilo treba to pravico sodelovanja v zborih delovnih ljudi 
priznati takim članom gospodarstva še naprej, dokler ne bodo izšli predpisi 
oziroma statuti, s katerimi bi bilo to dokončno določeno. 

K 11. č 1 e n u : 

Predlog zakona končno razveljavlja pooblastilo, ki je dano Izvršnemu svetu 
Skupščine SRS, da izda po potrebi navodilo za izvrševanje zakona. To poobla- 
stilo niti ni potrebno niti ni v skladu z ustavnimi določbami o pristojnosti Iz- 
vršnega sveta. Enako pooblastilo za Zvezni izvršni svet je razveljavil tudi 
zvezni zakon o spremembah zakona o volitvah zveznih poslancev. 
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SKUPSClNA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za organizacijsko-politična 

vprašanja 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah poslancev 
Skupščine Socialistične republike Slovenije 

Odbor za organizacij sko-politična vprašanja Republiškega zbora je na seji 
dne 19. januarja 1965 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah poslancev Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi se je odbor z zakonskim predlogom strinjal. V razpravi 
je bilo predvsem poudarjeno, da predlagane spremembe in dopolnitve odprav- 
ljajo pomanjkljivosti, ki so se v zvezi z izvajanjem obstoječega zakona pokazale 
pri zadnjih volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije, hkrati pa poglabljajo 
demokratičnost kandidiranja poslancev na zborih volivcev in vzpostavljajo 
ustreznejše razmerje med volitvami republiških poslancev v občinski skupščini 
in neposrednimi volitvami. Po mnenju odbora je še posebej pomembna spre- 
memba 93. člena obstoječega zakona, ker se z njo omogoča, da volivci na ne- 
posrednih volitvah volijo poslance izmed vseh kandidatov, ki so v občinski 
skupščini dobili najmanj eno tretjino glasov vseh odbornikov. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga ni bilo predlogov za 
spremembe in dopolnitve. 

Glede na to odbor predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, 
da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah poslancev 
Skupščine Socialistične republike Slovenije sprejme. 

Za svojega poročevalca je odbor določil Janka Zevarta. 
Št.: 0201-13/65 
Ljubljana, 21. januarja 1965 Predsednik: 

Niko Belopavlovič 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ORGANIZACIJSKO-POLITICNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah poslancev 
Skupščine Socialistične republike Slovenije 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-po- 
litičnega zbora Skupščine SR Slovenije je na 25. seji dne 19. januarja 1965 
obravnaval in sklepal o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije. 
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Odbor je predlog zakona v načelu sprejel. V razpravi je ugotovil, da je 
sprejem takega zakona potreben tako iz formalnih kot tudi iz materialnih raz- 
logov. Namen predloženega zakonskega predloga je v tem, da se .obstoječi 
volilni predpisi čimbolj uskladijo z demokratičnimi načeli, ki jih zagotavlja 
nova ustava. Poleg tega pa spremembe, ki jih vsebuje predloženi zakon, tudi 
poenostavljajo v določeni meri volilni postopek. S formalnega stališča pa je 
sprejetje takega zakona potrebno spričo dejstva, da je zvezna skupščina že 
sprejela zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah zveznih po- 
slancev in je treba temu primerno prilagoditi tudi ustrezne republiške predpise. 

Predloženi zakonski predlog vsebuje nekatere novosti, od katerih je naj- 
pomembnejša sprememba 93. člena sedanjega zakona. Nesorazmerje med po- 
srednimi in neposrednimi volitvami, ki je doslej obstajalo, predloženi zakon 
odpravlja s tem, ko določa, da bo od občinske skupščine izvoljen vsak kandidat, 
ki bo dobil najmanj tretjino glasov vseh odbornikov občinske skupščine, če bo 
kandidiralo za poslanca Republiškega zbora več kandidatov. 

Dalje zmanjšuje predloženi zakon območje za samostojno predlaganje kan- 
didatov od dosedanje ene petine na eno desetino volivcev, analogno temu pa 
tudi za odpoklic poslanca od dosedanje ene tretjine na eno petino. 

Končno je pomembno tudi določilo, ki zmanjšuje pomen glasovanja s po- 
trdilom na minimum s tem, da je možno voliti volivcu le v okviru volilne enote, 
kjer je volivčevo prebivališče. 

V razpravi o podrobnostih zakonskega predloga je bilo postavljeno vpra- 
šanje statusa kooperantov v kmetijskih organizacijah, vendar je bil odbor 
mnenja, da je tudi to vprašanje jasno v tem smislu, da so kooperanti dejansko 
člani kmetijske zadruge in imajo zato tudi volivno pravico, kot tudi njihovi 
družinski člani. Več kot polovico statutov kmetijskih zadrug tako določbo že 
itak vsebuje ko določa, da so člani zadruge vsi, ki trajno sodelujejo z zadrugo. 

Odbor je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah 
poslancev Skupščine SR Slovenije sprejel tudi v podrobnostih in predlaga 
Organizacijsko-političnemu zboru, da predlog zakona v celoti sprejme v pred- 
loženem besedilu. 

Za svojo poročevalko je odbor določil članico odbora Marijo Aljančič. 
5t.: 0201-13/65 
Ljubljana, 20. januarja 1965 Predsednik: 

Vlado Cerne 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah poslancev 
Skupščine Socialistične republike Slovenije 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
18. januarja 1965 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah poslancev Skupščine Socialistične republike Slovenije, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 
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V načelni obravnavi k zakonskemu predlogu ni bilo pripomb. Komisija 
je ugotovila, da je predlog zakona utemeljen, ker se je ob zadnjih volitvah 
poslancev Skupščine SR Slovenije pokazalo, da nekatere določbe obstoječega 
zakona ne ustrezajo. Pred volitvami v letošnjem letu je zato treba ugotovljene 
pomanjkljivosti obstoječega zakona odpraviti, pri čemer gre predvsem za na- 
daljnjo prilagoditev zakonskih določb demokratičnim načelom, ki so se v naši 
družbeni ureditvi že uveljavila, in pa za nadaljnjo potrebno poenostavitev 
volivnega postopka. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega. predloga ni bilo pripomb niti 
predlogov za spremembe in dopolnitve. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je zakonski 
predlog v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna 
zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 
Št.: 0201-13/65 
Ljubljana, 18. januarja 1965 Predsednik: 

Dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah odbornikov občinskih 

in okrajnih skupščin 

1. člen 

Drugi odstavek 5. člena zakona o volitvah odbornikov občinskih in okraj- 
nih skupščin (Uradni list SRS, št. 11-92/63) se črta. 

2. člen 

Prvi odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Vsi od zborov volivcev predlagani kandidati postanejo kandidati zborov 

volivcev v volilni enoti.-« 
3. člen 

Prvi odstavek 121. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Postopek za odpoklic odbornika občinskega zbora se sproži na predlog 

zborov volivcev, na katerih je bilo navzočih najmanj petina vseh volivcev z 
območja volilne enote, v kateri je bil odbornik občinskega odbora izvoljen.« 

4. člen 

155. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Dokler ne bo izdan zakon oziroma statut, s katerim bo določeno, kdo je 

član zadruge, imajo pravico predlagati kandidate in voliti kandidate za odbor- 
nike delovnih skupnosti občinske skupščine poleg kmetov, ki so člani zadruge 
ali druge delovne organizacije, tudi člani njihovih gospodarstev, ki se ukvarjajo 
s kmetijstvom.« 

160. člen se črta. 

6. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Medtem ko je treba zakon, ki sta urejala zvezne in republiške volitve, 
spreminjati glede nekaterih važnejših vprašanj, se v zakonu o volitvah odborni- 
kov občinskih in okrajnih skupščin večina teh vprašanj sploh ne postavlja. Ker 
pri občinskih volitvah nimamo posrednih in neposrednih volitev kot pri re- 
publiškem in zveznem zboru, ampak se odborniki obeh zborov občinske skup- 
ščine volijo neposredno, zato se tu ne pojavlja vprašanje razmerja med ne- 
posrednimi in posrednimi volitvami, ki se je pojavilo pri volitvah v republiški 
in zvezni zbor. To vprašanje se prav tako ne pojavlja pri volitvah v okrajno 
skupščino, kjer imamo samo posredne volitve. Prav tako pri občinskih volitvah 
že doslej nismo imeli potrdil, na podlagi katerih bi volivci lahko volili izven 
volilne enote svojega prebivališča. Tudi vprašanje pošiljanja spisov se tu ne 
postavlja, ker ostanejo vsi volilni spisi vedno pri občinskih oziroma okrajnih 
skupščinah, od koder izvirajo. 

V manjši meri kot pri republiških in zveznih volitvah se postavlja tu vpra- 
šanje območje zborov volivcev, ki lahko postavi kandidata za odbornika občin- 
skega zbora. Pri volitvah v republiški in zvezni zbor je predvideno, da se 
območje zborov volivcev, ki lahko predlaga kandidata, zmanjša na polovico 
•— tj. od območja, ki obsega petino volivcev, na območje, ki bi obsegalo desetino 
volivcev volilne enote. Ne bi pa kazalo na ta način zmanjšati tudi območja 
zborov volivcev, ki lahko predlagajo kandidate za odbornika občinskega zbora. 
Res lahko tudi kandidate za odbornika občinskega zbora predlagajo zbori vo- 
livcev, na območju katerih je petina volivcev volilne enote. Vendar je treba 
tu upoštevati, da je volilna enota za volitve v občinski zbor zelo majhna in da 
se velikokrat pokriva z območjem volilne enote, saj se zbori volivcev za pred- 
laganje kandidatov za odbornike občinskega zbora sklicujejo praviloma po 
volilnih enotah in le izjemoma se določajo zbori volivcev za posamezen kraj 
ali več krajev v volilni enoti (38. člen zakona o volitvah odbornikov občinskih 
in okrajnih skupščin). Volilna enota za volitve v občinski zbor šteje približno 
od 300 do 600 volivcev. Pri takem položaju je že sedanje območje petine volivcev 
volilne enote tako majhno območje, da verjetno nikoli ne presega območja 
zborov volivcev, zato že pri petini volivcev praktično po zakonu vsak zbor 
volivcev lahko postavi svoje kandidate za odbornike občinskega zbora. 

Vsako nadaljnje zmanjševanje sedanjega območja petine volivcev volilne 
enote bi zato materialno ne pomenilo nobene spremembe. Glede na to predlog 
zakona predvideva, da naj bi se vsakemu zboru volivcev priznala pravica, da 
samostojno postavlja kandidate za odbornike občinskega zbora. S tem postane 
ta določba bolj smiselna in jasna, čeprav iz že prikazanih razlogov ne pomeni 
po učinku pomembnejše novosti. 

Glede na zmanjšanje območja zborov volivcev oziroma zmanjšanje števila 
volivcev, ki lahko predlagajo odpoklic poslanca Zveznega oziroma Republiškega 
zbora, bi bilo umestno zmanjšati tudi število volivcev, ki morajo biti navzoči 
na zborih volivcev, da se lahko predlaga odpoklic odbornika občinskega zbora, 
od tretjine na petino volivcev volilne enote, kot se to predlaga v 3. členu pred- 
loga zakona. 

S 4. členom je podaljšana pravica, da predlagajo in volijo kandidate za 
odbornike zbora delovnih skupnosti poleg kmetov, ki so člani zadruge ali drugih 
delovnih organizacij, tudi člani njihovih gospodarstev, ki se ukvarjajo s kme- 
tijstvom. Ta pravica, ki je v 155. členu sedanjega zakona (analogno kot v 
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zakonih, ki urejajo zvezne in republiške volitve) predvidena le za volitve leta 
1963, naj bi se podaljšala, dokler ne bo izdan zakon oziroma statut, s katerim 
bo določeno, kdo je član zadruge ali druge delovne organizacije. Ni pa treba 
podaljšati tudi pasivne volilne pravice v zbor delovnih skupnosti občinske 
skupščine sindikalnih funkcionarjev v delovnih skupnostih pri državnih orga- 
nih, družbeno-političnih organizacijah in društvih, kot je bilo potrebno po- 
daljšati pasivno volilno pravico teh funkcionarjev v zakonu o zveznih in v 
zakonu o republiških volitvah, ker ta pravica v 154. členu zakona o volitvah 
odbornikov občinskih in okrajnih skupščin ni omejena samo na volitve leta 
1963, kot v zakonu o zveznih in v zakonu o republiških volitvah. 

V 41. členu predloga zakona se razveljavlja drugi odstavek 5. člena, ker 
imamo to določbe v drugem odstavku 156. člena zakona in je na tem mestu 
ostala le kot redakcijska napaka. Ta določba mora veljati le kot prehodna 
določba, ker se lahko po 5. odstavku 12. člena zveznega ustavnega zakona določi 
število odborniških mest posameznih skupin v zboru delovnih skupnosti občin- 
ske skupščine v razmerju s številom delovnih ljudi in po deležu ustreznih de- 
javnosti v družbenem bruto proizvodu le za prve občinske volitve, kot je to 
določeno v 156. členu zakona. Zato jo je na tem mestu treba črtati. Glede na 
to, da se bodo prihodnje volitve opravile praviloma v nespremenjenih volilnih 
enotah, ta določba na potek teh volitev ne bo imela vpliva. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za organizacijsko-politična 

vprašanja 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah odbornikov 
občinskih in okrajnih skupščin 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora je na seji 
dne 19. januarja 1965 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah odbornikov občinskih in okrajnih skupščin, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi se je odbor z zakonskim predlogom strinjal. V raz- 
pravi je bilo predvsem poudarjeno, da se z zakonskim predlogom nadalje raz- 
širjajo možnosti predlaganja kandidatov v občinsko skupščino s tem, da vsi 
od zborov volivcev predlagani kandidati postanejo kandidati v ustrezni volilni 
enoti, ker se veljavnost kandidature ne veže več na pogoj, da je ta predlagana 
na zborih volivcev, na katerih je bilo navzočih najmanj petina vseh volivcev 
z območja volilne enote. V skladu s to spremembo je tudi razširjena možnost 
za predlaganje odpoklica odbornika občinskega zbora. 

V podrobni obravnavi je bilo ob 4. členu zakonskega predloga obravnavano 
vprašanje, ali imajo pravico predlagati in voliti kanditate za odbornike zbora 
delovnih skupnosti občinske skupščine tudi kmetje, ki so kooperanti kmetijskih 
zadrug. Pojasnjeno je bilo, da je večina kmetijskih zadrugi kooperante vključila 
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v članstvo zadruge s svojim statutom in jim je tako volilna pravica v obrav- 
navanem smislu zagotovljena. 

Glede na to odbor predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, 
da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah odbornikov 
občinskih in okrajnih skupščin sprejme. 

Za svojega poročevalca je odbor določil Janka Zevarta. 

St.: 020-18/65 
Ljubljana, 21. januarja 1965 Predsednik: 

Niko Belopavlovič 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ORGANIZACIJSKO-POLITICNI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah odbornikov 
občinskih in okrajnih skupščin 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije je na 25. seji dne 19. januarja 1965 obrav- 
naval in sklepal o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
volitvah odbornikov občinskih in okrajnih skupščin. 

Odbor je predlog zakona v načelu sprejel. Tudi sprejem tega zakonskega 
predloga je potreben iz podobnih razlogov, ki narekujejo sprejem zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije, 
le da gre pri predloženem zakonskem predlogu za manjše spremembe. Pomemb- 
nejša novost je v tem, da po predloženem zakonskem predlogu lahko vsak zbor 
volivcev predlaga samostojno kandidate za odbornike občinskih in okrajnih 
skupščin. Izmed treh različnih variant, ki so bile dane v predhodno obravnavo, 
je bila varianta, ki jo vsebuje predloženi zakonskih predlog, sprejeta z veliko 
večino. 

V obravnavanju podrobnosti je odbor predloženi zakonski predlog sprejel 
brez spremembe in predlaga Organizacij sko-političnemu zboru, da predlog za- 
kona v celoti sprejme v predloženem besedilu. 

Za svojo poročevalko je odbor določil članico odbora Marijo Aljančič. 

St.: 020-18/65 
Ljubljana, 20. januarja 1965 Predsednik: 

Vlado Cerne 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah odbornikov 

občinskih in okrajnih skupščin 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
18. 1. 1965 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o volitvah odbornikov občinskih in okrajnih skupščin, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi k zakonskemu predlogu ni bilo pripomb. Komisija je 
ugotovila, da so spremembe in dopolnitve zakona o volitvah odbornikov občin- 
skih in okrajnih skupščin (Ur. 1. SRS, št. 11/63) utemeljene, da bi se pri bodočih 
volitvah zagotovila ustrezna vloga zborov volivcev pri kandidiranju in da se 
s podaljšanjem veljavnosti določb 155. člena obstoječega zakona tudi na teh 
volitvah prizna aktivna volivna pravica delovnim ljudem, ki se ukvarjajo s 
kmetijstvom in so člani gospodarstva tistih kmetov, ki so člani zadruge ali druge 
delovne organizacije. Druge spremembe odpravljajo nekatere določbe, ki so 
postale nepotrebne oziroma so veljale samo za prve volitve po obstoječem 
zakonu. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga ni bilo pripomb niti 
predlogov za spremembe in dopolnitve. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je zakonski 
predlog v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna 
zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

Št.: 020-18/65 
Ljubljana, 18. januarja 1965 Predsednik: 

dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ODLOKA 
o razpisu volitev v občinske in okrajne skupščine 

Na podlagi 21. člena člena zakona o volitvah odbornikov občinskih in okraj- 
nih skupščine (Uradni list SRS, št. 11-92/63) je Republiški zbor Skupščine SR 
Slovenije na seji dne 10. februarja 1965 sprejel 

ODLOK 
o razpisu splošnih volitev v občinske in okrajne skupščine 

I 
Razpišejo se splošne volitve v občinske skupščine v tisti polovici volilnih 

enot, v katerih so bili izvoljeni odborniki občinskih skupščin, ki jim poteče 
mandatna doba leta 1965, in splošne volitve v okrajne skupščine glede odbor- 
niških mest tiste polovice odbornikov okrajnih skupščin, ki jim poteče mandatna 
doba leta 1965. 

39» 
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II 

Volitve v občinske zbore občinskih skupščin bodo v nedeljo dne 28. marca 
1965. 

III 

Volitve v zbore delovnih skupnosti občinskih skupščin bodo dne 26. marca 
1.965. ., . 

Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka volijo v zbore delovnih skup- 
nosti občinskih skupščin delovni ljudje, ki delajo na področju kmetijstva, v 
nedeljo dne 28. marca 1965. 

IV 

Občinske skupščine bodo volile odbornike okrajnih skupščin dne o. aprila 
1965. 

V 

Roki za opravila, ki se po zakonu o volitvah odbornikov občinskih in 
okrajnih skupščin računajo od razpisa volitev, se računajo od 10. februarja 1965. 

VI 

Za izvršitev tega odloka skrbi Republiška volilna komisija za volitve odbor- 
nikov občinskih in okrajnih skupščin. 

VII 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Po 27. členu zakona o izvedbi ustave SR Slovenije je treba spomladi leta 
1965 opraviti volitve zaradi zamenjave tiste polovice odbornikov občinskih in 
okrajnih skupščin, ki jim poteče mandatna doba po dveh letih. Volitve je treba 
opraviti tako, da bodo občinske skupščine konstituirane najpozneje do 15. aprila, 
okrajne skupščine pa najpozneje do konca aprila. Zato poteče najpozneje v naJe" 
denih dneh mandat za 2 leti izvoljenim odbornikom. Ker je treba po 2 odst. 
21. člena zakona o volitvah odbornikov občinskih in okrajnih skupščin (Uradni 
list SRS, št. 11-92/63) opraviti volitve najpozneje 15 dni pred potekom mandata, 
morajo biti opravljene volitve v občinske skupščine najpozneje do 31. marca 
1965 in v okrajne skupščine najpozneje do 15. aprila 1965. 

Po 4. odst. 21. člena cit. zakona o volitvah morajo biti volitve opravljene 
najpozneje v dveh mesecih po razpisu. uv-i ■ 

Splošne volitve v občinske oziroma okrajne skupščine razpiše Republiški 
zbor Skupščine SR Slovenije (1. odst. 21. člena cit. zakona o volitvah). 

Glede na to je treba izdati odlok o razpisu splošnih volitev v občinske in 
okrajne skupščine. V predlogu odloka navedeni datumi so bili določeni na seji 
Predsedstva Skupščine SR Slovenije dne 26. januarja 1965. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za organizacij sko-politična 

vprašanja 

POROČILO 
k predlogu odloka o razpisu splošnih volitev v občinske in okrajne skupščine 

Odbor za organizacij sko-politična vprašanja Republiškega zbora je na seji 
dne 28. 1. 1965 obravnaval predlog odloka o razpisu splošnih volitev v občinske 
in okrajne skupščine, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi se je odbor s predlogom odloka strinjal. 
V podrobni obravnavi besedila predloga odloka ni bilo predlogov za spre- 

membe in dopolnitve. 
Glede na to odbor predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, 

da predlog odloka o razpisu splošnih volitev v občinske in okrajne skupščine 
sprejme v predloženem besedilu. 

Za svojega poročevalca je odbor določil Mirka Drakslerja. 
Št.: 020-19/65 
Ljubljana, 28. januarja 1965 Predsednik: 

Niko Belopavlovič 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 
k predlogu odloka o razpisu splošnih volitev v občinske in okrajne skupščine 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
5. II. 1965 obravnavala predlog odloka o razpisu splošnih volitev v občinske 
in okrajne skupščine, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

V načelni obravnavi k predlogu odloka ni bilo pripomb. Ker morajo biti 
po 27. členu zakona o izvedbi ustave SR Slovenije spomladi leta 1965 opravljene 
volitve zaradi zamenjave polovica odbornikov občinskih in okrajnih skupščin, 
ki jim poteče mandatna doba po dveh letih, je potrebno izdati odlok o razpisu 
splošnih volitev v občinske in okrajne skupščine. Odlok je v skladu z 21. členom 
zakona o volitvah (Ur. 1. SRS, št. 11-92/63). 

V podrobni obravnavi besedila predloga odloka ni bilo pripomb niti pred- 
logov za spremembe in dopolnitve. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
odlok v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga Republiški 
zbor Skupščine SR Slovenije sprejme. 
Št.: 020-19/65 
Ljubljana, 5. februarja 1965 Predsednik: 

dr. Josip G 1 o b e v n i k 1. r. 
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PREDLOG SKLEPA 

o ustanovitvi in sestavi začasnega odbora Prosvetno-kulturnega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Na podlagi 173. člena Ustave SR Slovenije in 8. člena začasnega poslovnika 
Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije je Prosvetno-kulturni zbor 
Skupščine SR Slovenije na seji dne 5. februarja 1965 sprejel 

sklep 

o ustanovitvi in sestavi začasnega odbora Prosvetno-kulturnega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

I. 

Ustanovi se začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slo- 
venije za proučevanje problematike likovne umetnosti. 

V začasni odbor se izvolijo: 
za predsednika: Ive Subic 
za člane: Stojan Batič, Branko Gombač, Kajetan Kovič, Tilka Sašek, France 

Stiglic, Janez Švajncer. 

PREDLOG SKLEPA 

o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča 

Na podlagi 49. člena zakona o sodiščih (Uradni list FLRJ, št. 30/54) je bil 
na seji Republiškega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije dne 
10. februarja 1965 

izvoljen 

za sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru: 
Gvido Beranič, sodnik Občinskega sodišča v Mariboru. 

OBRAZLOŽITEV 

Pri Okrožnem sodišču v Mariboru je treba čimprej zasesti prosto sodniško 
mesto. Pogoje za zasedbo tega mesta izpolnjuje Gvido Beranič, sedaj sodnik 
Občinskega sodišča v Mariboru. 

O predlaganem kandidatu dajemo tele podatke: 
Gvido Beranič je rojen 28. 8. 1929 v Mariboru. Na pravni fakulteti 

je diplomiral dne 14. 5. 1953 ter je dne 28. 5. 1959 opravil sodniški izpit. V 
službi pri sodišču je od leta 1953 dalje. Po opravljeni pripravniški praksi je bil 
avgusta 1955 izvoljen za sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru, v kateri funkciji 
je še danes. 

Po 46. členu zakona o sodiščih izpolnjuje tako v moralno političnem kot 
tudi strokovnem pogledu vse pogoje za predlagano izvolitev. 
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PREDLOG SKLEPA 

o izvolitvi sodnikov okrožnih sodišč 

Na podlagi 49. člena zakona o sodiščih (Uradni list FLRJ, št. 30/54) sta 
bila na seji Republiškega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije 

izvoljena : 

1. za sodnika Okrožnega sodišča v Kranju: 
Janez Slibar, sodnik Občinskega sodišča v Kranju; 

2. za sodnika Okrožnega sodišča v Celju: 
Ludvik M a r o š a , sodnik Občinskega sodišča v Celju. 

OBRAZLOŽITEV 

Pri Okrožnem sodišču v Kranju in pri Okrožnem sodišču v Celju sta prosti 
sodniški mesti. Obe mesti je treba čimprej zasesti. 

Za sodnika Okrožnega sodišča v Kranju pride v poštev Janez Š 1 i b a r, 
za sodnika Okrožnega sodišča v Celju pa Ludvik M a r o š a. 

O predlaganih kandidatih dajemo tele podatke: 
1. Janez Šlibar je rojen 27. 1. 1932. Na pravni fakulteti je diplomiral 

29. 2. 1956 ter 29. 6. 1960 opravil sodniški izpit. V pravosodni službi je služboval 
od 15. 3. 1956 do 29. 6. 1958 kot sodniški pripravnik, nato pa od 30. 6. 1958 
do 31. 1. 1961 kot sodnik Okrajnega sodišča v Idriji; z 31. 1. 1961 je bil na lastno 
željo razrešen sodniške funkcije. Prevzel je referentsko mesto pri trgovskem 
podjetju »Slovenija les« v Ljubljani, kjer je ostal do 15. 12. 1961, ko je bil 
izvoljen za sodnika Okrajnega sodišča v Kranju. 

2. Ludvik Maroša je roj. 29. 9. 1930. Na pravni fakulteti je diplomiral 
25. 6. 1956 ter 28. 4. 1960 opravil sodniški izpit. Kot sodniški pripravnik je 
služboval od 1. 8. 1956 do 31. 12. 1956, nakar je bil izvoljen za sodnika Okrajnega 
sodišča v Celju. Pri Okrožnem sodišču v Celju je predviden za preiskovalnega 
sodnika. 

Po 46. členu zakona o sodiščih izpolnjujeta oba predlagana kandidata tako 
v moralno-političnem kot tudi strokovnem pogledu vse pogoje za predlagano 
izvolitev. 

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 komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR 
Slovenije na seji dne 9. februarja 1965 razpravljala o predlogih Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije 

— da se izvoli za sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru Gvida Bera- 
niča, dosedanjega sodnika Občinskega sodišča V Mariboru; 
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— da se izvoli za sodnika Okrožnega sodišča v Kranju Janeza S 1 i b a r j a , 
dosedanjega sodnika Občinskega sodišča v Kranju in 

— da se izvoli za sodnika Okrožnega sodišča v Celju Ludvika M a r o š a , 
dosedanjega sodnika Občinskega sodišča v Celju. 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je te predloge 
obravnavala in predlaga, da Republiški zbor Skupščine SR Slovenije 

izvoli : 

— za sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru Gvida B e r a n i č a , 
— za sodnika Okrožnega sodišča v Kranju Janeza Slibarja in 
— za sodnika Okrožnega sodišča v Celju Ludvika M a r o š a. 

Št.: 1110-61/65 
Ljubljana, 9. februarja 1965 Poročevalec: 

Adolf Arigler 1. r. 

OKVIRNI PROGRAM 

dela Republiškega zbora za prvo polletje 1965 

— Predlog družbenega plana za leto 1965 in predlogi predpisov oziroma 
ukrepov za izvedbo družbenega plana; 

— predlog zakona o republiškem proračunu za leto 1965; 
— predlogi predpisov, s katerimi se uvajajo republiški dohodki in njih 

višina ter dopolnilna sredstva za občine; 
— razvoj socialnega varstva v prihodnjem obdobju; 
— obravnava poročila Izvršnega sveta o vprašanju borcev NOV; 
— razvoj raziskovalnega dela v prihodnjem obdobju; 
— obravnava problematike kriminalitete in nekaterih družbeno škodljivih 

pojavov; 
— razvoj prometa v prihodnjem obdobju; 
— obravnava poslovnega poročila Splošne gospodarske banke, Združenja 

komunalnih bank in Zavarovalne skupnosti za leto 1964; 
— obravnava poročila Izvršnega sveta za leto 1964; 
— obravnava poročila Skupnosti socialnega zavarovanja in Republiškega 

zavoda za socialno zavarovanje; 
— obravnava zaključnih računov skladov SR Slovenije za leto 1964 in 

finančnih načrtov za leto 1965; 
— obravnava o stanju in nadaljnjem razvoju kulturnih dejavnosti; 
— obravnavanje organizacije in delovanja republiških upravnih organov 

ter načel za organizacijo upravnih organov; 
— izpolnjevanje predvidevanj družbenega plana v prvih petih mesecih 1965; 
— nekatera vprašanja s področja notranje in zunanje trgovine; 
— obravnava poročila o izvajanju politike v kmetijstvu in gozdarstvu; 
— naloge in ukrepi, ki bodo potrebni za uveljavitev sistema stanovanjskega 

gospodarstva, kot ga bo začrtala resolucija Zvezne skupščine; 
— predlogi predpisov za uskladitev z ustavo, ki jih bosta predložila Izvršni 

svet oziroma komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških pred- 
pisov z ustavo. 
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OKVIRNI PROGRAM 

dela Gospodarskega zbora za prvo polletje 1965 

— Problematika energetike v SR Sloveniji; 
— problematika poslovne evidence in knjigovodstva; 
— ekonomski položaj delovnih organizacij s področja turizma, gostinstva; 
— poslovno sodelovanje in združevanje; 
— družbeni plan SR* Slovenije za leto 1965; 
— nesreče pri delu; skupna seja s Socialno-zdravstvenim zborom; gradivo 

»Travmatizem v SR Sloveniji«, ki ga je pripravila Stalna konferenca za varnost 
pri delu Republiškega sveta sindikatov Slovenije. 

Problematiko bo proučeval začasni odbor za produktivnost dela s skupino 
poslancev Socialno-zdravstvenega zbora in Republiškega zbora Skupščine SR 
Slovenije, Republiškim svetom sindikatov Slovenije, Gospodarske zbornice SRS, 
Zavodom za zdravstveno varnost SRS itd. 

Namen razprave je proučiti vzroke nesreč pri delu in predlagati ukrepe, 
da se njihovo število zmanjša (ev. priporočilo delovnim organizacijam s pod- 
ročja gospodarstva). 

— položaj proizvajalcev v statutih delovnih organizacij s področja gospo- 
darstva in dejansko stanje; eventualna skupna seja z Organizacijsko-političnim 
zborom in Socialno-zdravstvenim zborom Skupščine SR Slovenije. 

Gradivo bo pripravila komisija za delavsko samoupravljanje in bo dopol- 
njeno z obiski pri nekaterih delovnih organizacijah. Problematiko bo proučeval 
začasni odbor. Namen razprave je proučiti konkretne določbe v statutih delovnih 
organizacij glede na uveljavljanje samoupravnih pravic proizvajalca, pa tudi, 
kako se odraža skrb za človeka v statutu in v praksi. Pri tem je vključeno tudi 
varstvo matere in otroka, skrb za zaposleno ženo, uspešnost in konkretnost HTV 
službe, družbena prehrana in rekreacija delovnih ljudi. 

— obravnava poročil zavarovalne skupnosti SR Slovenije, poslovnih bank 
in Gospodarske zbornice SRS za leto 1964; 

Gradivo bodo predložili - Zavarovalna skupnost SR Slovenije, banke in 
Gospodarska zbornica SRS. 

Problematiko bo obravnaval začasni odbor za proučevanje poročil Zava- 
rovalne skupnosti, poslovnih bank in Gospodarske zbornice SRS. 

— obravnava poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za leto 
1964; eventualna skupna seja z Republiškim zborom Skupščine SR Slovenije. 

Poročilo predloži Izvršni svet, obravnaval pa ga bo odbor za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov po potrebi pa tudi nekateri začasni odbori. 
V razpravi bodo odbori ugotavljali tudi izvajanje stališč Skupščine za posa- 
mezna področja (stališča so bila sprejeta v prvi polovici 1964). 

— problematika 42-urnega delovnega tedna; 
Nadaljevanje razprave s 16. seje Gospodarskega zbora. 
Gradivo o enoletnem preizkusnem uvajanju 42-urnega delovnega tedna bo 

pripravil Republiški sekretariat za delo. 
Problematiko bo obravnaval začasni odbor za produktivnost dela s sode- 

lovanjem odbora za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora, Gospo- 
darske zbornice SRS in Republiškega sveta sindikatov Slovenije. 

— obravnava produktivnosti dela v obdobju 1964, posebno v zvezi z delo- 
vanjem gospodarskih instrumentov. 
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Gradivo bo predložil Republiški svet sindikatov. 
Problematiko bo obravnaval začasni odbor za produktivnost dela s sodelo- 

vanjem Republiškega sveta sindikatov, Gospodarske zbornice SRS, Republiškega 
sekretariata za delo in Republiškega sekretariata za splošne gospodarske zadeve. 

— problematika obrti in uslužnostnih dejavnosti; 
Nadaljevanje razprave s 16. seje Gospodarskega zbora. 

OKVIRNI PROGRAM 

dela Prosvetno-kulturnega zbora za prvo polletje 1965 

JANUAR 

1. Obravnava gradiva o reformi osnovne šole; 
2. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli; 
3. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prosvetno-peda- 

goški službi; 
4. obravnava gradiva o stanju in problematiki dvojezičnih šol in šol z 

učnim jezikom posameznih narodnosti; 
5. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dvojezičnih šolah 

z učnim jezikom narodnostnih manjšin v SR Sloveniji; 
6. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižnicah; 
7. predlog odloka o soglasju k spremembi finančnega načrta sklada SR Slo- 

venije za šolstvo za leto 1964. 

FEBRUAR 

1. Obravnavanje predloga družbenega plana SR Slovenije za leto 1965; 
2. obravnava predloga proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) za 

leto 1965; 
3. uskladitev predpisov o republiških skladih s področja prosvete in kulture. 

MAREC 

1. Razprava o razvoju raziskovalnega dela v prihodnjem obdobju (skupaj 
z Republiškim zborom); 

2. predlog zakona o visokem šolstvu in uskladitev predpisov o visokošolskih 
ter znanstvenih zavodih; 

3. obravnava analize o materialnem položaju študentov; 
4. razprava o financiranju šolstva I. in II. stopnje (hkrati z informacijo 

o osebnem dohodku učnega osebja v letu 1964); 
5. razprava o šolski prehrani ter varstvu in celodnevnem bivanju učencev. 

APRIL 

1. Razprava o problematiki slovenskih muzejev; 
2. predlog zakona o muzejih; 
3. predlog zakona o poklicnih gledališčih; 
4. predlog zakona o varstvu kulturnih spomenikov; 
5. razprava o stanju in možnostih razvoja likovne umetnosti. 
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MAJ 

1. Obravnava stanja in nadaljnjega razvoja kulturnih dejavnosti (skupaj 
z Republiškim zborom); 

2. predlog zakona o arhivih; 
3. razprava o problematiki varstva narave; 
4. predlog zakona o varstvu narave; 
5. razprava o slovenskem filmu. 

JUNIJ 

1. Razprava o uvajanju načela dohodka in o družbenem samoupravljanju 
v delovnih organizacijah s področja prosvete in kulture; 

2. poročilo o izvajanju priporočila o nadaljnjem razvoju telesne kulture; 
3. poročilo o izvajanju priporočila o izobraževanju odraslih; 
4. poročilo o izvajanju priporočila o uresničevanju reforme gimnazij; 
5. obravnava poročila o problematiki učbenikov. 
Prosvetno-kulturni zbor bo poleg tega obravnaval, ko bodo predloženi, fi- 

nančne načrte republiških skladov s- področja prosvete in kulture ter statute 
visokošolskih zavodov. 

OKVIRNI PROGRAM 

dela Socialno-zdravstvenega zbora za prvo polletje 1965 

I. 

1. Družbeni plan in proračun SR Slovenije za leto 1965. 
2. Obravnava problematike ob sklepanju pogodb med zdravstvenimi zavodi 

in komunalnimi zavodi za socialno zavarovanje. 
3. Obravnava perspektivnega razvoja socialnega varstva v SR Sloveniji. 
4. Problematika borcev NOB. 
5. Problematika zavodov za zdravstveno varstvo. 
6. Razvoj mreže zdravstvenih zavodov. 
7. Samoupravljanje v zdravstvenih zavodih. 
8. Obravnava poročila skupščine republiške skupnosti socialnega zavaro- 

vanja delavcev. 
Poleg zgoraj omenjenih zadev bo zbor razpravljal in sklepal tudi o številnih 

zakonskih predlogih, s katerimi se bodo obstoječi predpisi s področja zdravstva 
in socialnega varstva usklajevali z ustavo, o zakonkih predlogih, izdanih na 
podlagi zveznih temeljnih zakonov in o drugih zakonskih predlogih, ki bodo 
zboru predloženi. 

II. 

V program dela zbora za I. polletje 1965 je bilo treba vključiti naslednje 
zadeve, ki so bile že zajete v programu dela zbora za II. polletje 1964, pa jih 
iz objektivnih razlogov ni bilo mogoče obravnavati: 

— družbeni plani in proračun SR Slovenije za leto 1965 (predložen Skup- 
ščini SRS v januarju 1965); 
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— obravnava perspektivnega razvoja socialnega varstva v SR Sloveniji 
(predvidene skupne obravnave z Republiškim zborom, ni bilo mogoče realizirati); 

— problematika borcev NGB (ustrezno gradivo Izvršni svet še ni predložil). 
Glede na nujnost proučitve nekaterih problemov ob sklepanju pogodb med 

zdravstvenimi zavodi in komunalnimi zavodi za socialno zavarovanje, je ta 
problematika zajeta v program dela zbora. Začasni odbor, ki je bil za proučitev 
te problematike ustanovljen na seji zbora dne 15. oktobra 1964, pripravlja 
ustrezno, gradivo, ki bo obravnavano na prvi prihodnji seji našega zbora pred- 
vidoma še ta mesec. Menimo, da je potrebna čimprejšnja razprava o tej pro- 
blematiki, ker so v polnem teku priprave za sklenitev pogodb. 

V delovnem programu zbora za II. polletje 1964 je bila tudi tema »Preven- 
tivno delo v zdravstvu in socialnem varstvu«. Ustrezno gradivo v letu 1964 
zboru ni bilo predloženo. Začasni odbor za proučevanje preventivnega varstva 
je ob obravnavi gradiva, ki ga je predložil Republiški zavod za zdravstveno 
varstvo, prišel do zaključka, da bi bilo potrebno, da zbor glede na številne 
pereče probleme posebej razpravlja o problematiki zavodov za zdravstveno 
varstvo. Ta razprava bo aktualna tudi glede na predvideno ukinitev okrajev, ker 
se postavlja vprašanje perspektive sedanjih okrajnih zavodov za zdravstveno 
varstvo. Ustrezno gradivo že pripravlja Republiški zavod za zdravstveno varstvo. 

Smatramo, da bi moral zbor razpravljati tudi o razvoju mreže zdravstvenih 
zavodov in o samoupravljanju v zdravstvu ter zavzeti načelna stališča o teh 
vprašanjih. 

Tudi v letošnjem letu bo Socialno-zdravstveni zbor obravnaval poročilo 
Skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev. Obravnava 
tega poročila je zelo aktualna, zaradi analize zbiranja in trošenja sredstev social- 
nega zavarovanja glede na obveznosti skladov dolgoročnega zavarovanja v zvezi 
z novim pokojninskim zakonom, in skladov zdravstvenega zavarovanja v zvezi 
s postopnim uvajanjem novega sistema oblikovanja dohodka v zdravstvu. 

Zaželeno bi bilo, da bi dali poslanci na seji zbora pripombe na predlog 
programa, oziroma sugestije v pogledu tem, ki naj bi jih zbor obravnaval v 
prihodnjem obdobju. 

OKVIRNI PROGRAM 

dela Organizacijsko-političnega zbora za prvo polletje 1965 

FEBRUAR 

1. Obravnavanje in sklepanje o predlogu proračuna SR Slovenije (repu- 
bliškem proračunu) za leto 1965; 

2. obravnavanje in sklepanje o predlogu zakona, s katerim se določijo repu- 
bliški dohodki, njih višina, uredi financiranje okrajev in dodeli dopolnilna 
sredstva; 

3. obravnavanje in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o skladu LR Slovenije za negospodarske investicije. 

MAREC 

1. Razprava o vlogi in funkcijah okraja; 
2. razprava o problematiki kriminalitete in nekaterih družbeno negativnih 

pojavih. 
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APRIL 

1. Razprava o organizaciji in delovanju republiških upravnih organov. 

MAJ 

1. Razprava o načelih za organizacijo upravnih organov občin (sprejem 
stališč za zakonsko ureditev); 

2. analiza samoupravljanja v delovnih organizacijah posebnega pomena in 
vpliv predstavnikov javnosti. 

JUNIJ 

1. Občinska skupščina kot organ samouprave v občini; 
2. razprava o uveljavitvi stališč Organizacijsko-političnega zbora o pravni 

pomoči in poravnalnih svetih. 
Po programu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije bodo v I. trime- 

sečju 1965. leta predložena v obravnavo še naslednja gradiva: 
— Predlog zakona o rubežu, cenitvi in prodaji premoženja v postopku o 

prisilni izterjavi prispevkov in davkov občanov; 
  predlog zakona o volitvah organov upravljanja in delovnih organizacijah; 
— predlog zakona o določitvi gospodarskih organizacij, pri katerih imenuje 

Izvršni svet oz. okrajna skupščina določeno število članov v komisijo za razpis 
direktorja; 

— predlog zakona o izvrševanju vzgojnih ukrepov; 
  zakon o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za 

leto 1964; 
— predlog zakona o republiškem državljanstvu; 
— predlog zakona o uporabi sredstev iz denarnih kazni; 
— predlog zakona o službi notranjih zadev v SR Sloveniji; 
— poročilo o delu Izvršnega sveta za leto 1964. 
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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 Sčavničar 
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 



Priloge 623 

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 - Mitja Stupan 
Ivan Lužovec Savo Sifrer 
inž. Silvo Rozman Milan Znidaršič 
Francka Strmole-Hlastec 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Predsednik: 
Tine Remškar 

Podpredsednik: 
Cveta Z o r ž 

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 
in/. Bogdan Jesenko, podpredsednik 

Štefan Antalič Vida Vajd 
Rafael Baraga Janez Znidar 
Jožica Teppey 

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 
inž. Miran Guzelj 
inž. Ivica Kavčič 

Ludvik Križman 
Hinko Wimmer 

ODBOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 

Franc Lubej, predsednik 
Katica Kozel, podpredsednik 

Jože Kolarič 
inž. Slavko Korbar 

Jože Ogorevc 
Sida Podlesek 

inž. Lucij an Krivec 

ODBOR ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN TURIZEM 

Jože Tramšek, predsednik 
Viktor Zupančič, podpredsednik 

Ivica Jeršič-Burnik 

ODBOR ZA ORGANIZACIJSKO-POLITICNA VPRAŠANJA 

Niko Belopavlovič, predsednik 
Mitja Stupan, podpredsednik 

Ana Rozman 

ODBOR ZA URBANIZEM, STANOVANJSKO IZGRADNJO 
IN KOMUNALNE ZADEVE 

Vlado Majhen, predsednik 
inž. Jože Mušič, podpredsednik 

Davorin Ferligoj 
Ivan Gorenc 

Slavko Štrukelj 
Dominik Tomažin 

Mirko Draksler 
Zoran Pire 

Francka Strmole-Hlastec 
Janko Zevart 

Alojzija Doltar 
Milko Grgič 

Jože Laznik 
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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 

Mar j a 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 Franc Zadravec 
Marija Plaveč 
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KOMISIJA ZA PROŠNJE IN PRITOŽBE 

Julij Beltram, predsednik 
Anica Rajič, podpredsednik 

Ernest Eory Stanko Robnik 
Jelka Firbas 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Savo Sifrer, predsednik 
Franc Leskovec, tajnik 

dr. Milica Bergant 
Jelka Firbas 
inž. Miran Guzelj 

inž. Bogdan Jesenko 
Franc Lubej 

GOSPODARSKI ZBOR 

Predsednik: 
Leopold Krese 

Podpredsednik: 
Tatjana Menna 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

Milan Špolar, predsednik 
Tomaž Tomažič, podpredsednik 

Milan Bric inž. Franc Tesovnik 
Elka Grilc inž. Ciril Zmahar 
inž. Miloš Kobe 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

inž. Silvo Rozman, predsednik 
Tončka Rebek, podpredsednik 

Ignac Karničnik 
Jože Naraks 

Ivanka Šulgaj 
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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 

M AND ATN O-IMUNITETN A 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 

40» 
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SOCI ALNO-ZDRA VSTVENI ZBOR 

Predsednik: 

dr. Ruža Segedin 

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 

ORG ANIZACI JSKO-POLITICNI ZBOR 

Predsednik: 

Janez Hočevar 

Podpredsednik: 

Jože Eržen 



Priloge 629 

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 v 

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 
Vlado Grešnik 
Jože Dernovšek 

Joško Saksida 
Mileva Veren 
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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 
Brile j 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 

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 
Šifrer Savo 
Škarja-Skerget dr. Meta 
Štrukelj Slavko 
Teppey Jožica 
Tomažin Dominik 
Tomšič Vida 
Tramšek Jože 
Truden Anton 
Trunkelj Miroslav 
Vajd Vida 
Verdev Bogo 
Virk Franc 
Volk Stane 
Vošnjak Mitja 
Vrčkovnik Rudolf 
Wimmer. Hinko 
Zadravec Branko 
Zadravec Franc 
Zagore Ignac 
Zlatnar Mirko 
Zupančič Viktor 
Žen Jakob 
Zevart Janko 
Znidar Janez 
Zorž Cveta 

Jerebic Ludvik 
Jerman Riko 
Jermol Andrej 
Jeršič-Burnik 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. Veljko 
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 
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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-Planinšek Ivanka 
Jamnik Rado 
Jeram Milan 
Kajzersberger inž. Jelka 
Karba Štefan 
Karničnik Ignac 
Kerec Ernest 
Kobe inž. Miloš 
Korriočar 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 
Siter 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 

Babič Branko 
Batič Stojan 
Bertoncelj Ivan 
Borovac Milena 
Božič Mija 
Bukovec Vilma 
Cvetko Ciril 
Černjavič Bojan 
Debeljak Marjan 
Deoič 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 
Sčavničar Ivo 
Semrl Zora 
Sinigoj Dušan 
Sneberger Peter 
Stiglic France 
Sturm Jože 
Subic Ive 
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Šušteršič Darinka 
Svajncer Janez 
Tavčar Ivo 
Tiran Jože 
Tkavc inž. Ladislav 
Tovornik inž. Dane 

Troha Vel j ko 
Tušek Ivan 
Valenčič Mija, 
Vidmar Gojmir 
Vidovič Francka 
Vižintin Avgust 

Vrhovec Stane 
Zavadlav Danilo 
Zupančič Beno 
Zoher-Durjava Truda 

SOCI ALNO-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 
Cop 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 
Prelog Dragica 
Pukl Mirko 
Robida Božo 
Semerl Jožica 
Šenčur Polonca 
Simonič Ludvik 
Sterlekar Minka 
Steržaj Miro 
Strniša Andrej 
Suhadolnik Jožica 
Sabjan Štefan 
Sali Milica 
Šegedin dr. Ruža 
Šenk Marjan 
Šile Jože 
Štelcl Jože 
Štraser Oto 
Stravs Fani 
Šuc Fanika 
Vari Janez 
Vesel Miro 
Zakrajšek Anton 

ORGANIZACIJSKO-POLITICNI ZBOR 

Aljančič Marija 
Bizjak Stane 
Bizjak Vladimir 
Bohte Borut 
Brumec Štefan 
Budna Stane 
Cer jak Silva 
Cepič Mirko 
Cerne 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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Kranj c Nada 
Kržišnik inž. Marko 
Kukovec Milan 
Lanščak Janez 
Legan inž. Jože 
Levstek Vili 
Lojen Joško 
Mahnič Lado 
Maselj Vera 
Masten Danilo 
Mirt Jože 
Mravljak Peter 
Plut Kristina 

Ravnik Miha 
Rode inž. Vitja 
Saksida Joško 
Smolič Alojzija 
Sukič Terezija 
Seme Jože 
Smid Ernest 
Štaman Branko 
Švab Viktor 
Tepina inž. Marjan 
Tomažič Franc 
Tovornik Marjana 
Turk Franjo 

Vahčič Adam 
Vasa Branko 
Veren Mileva 
Vodovnik inž. Helena 
Vogrinec Danica 
Volčanšek Franc 
Ziccardi Aleksander 
Zupančič-Vičar inž. Marija 
Žagar Anton 
Zeleznik Marjana 
Znidaršič Milan 

POSLANCI, IZVOLJENI V ZVEZNI ZBOR SKUPŠČINE SFRJ 

za štiriletno mandatno dobo: 

dr. Jože Brilej Mitja Ribičič 
Miha Marinko Vida Tomšič 
Franc Popit 

za dvoletno mandatno dobo: 

inž. Milena Bokša-Bac Jože Lončarič 
Jože Fende Matija Maležič 
inž. Veljko Križnik 

IZVRSNI SVET SKUPŠČINE SRS 

Predsednik: 
Viktor Avbelj 

Podpredsednika: 

Janko Smole Beno Zupančič 

Člani: 

Rucu Cačinovič Riko Jerman 
Slavko Furlan Vladimir Kadunec 
Ludvik Gabrovšek Boris Kocijančič 
Majda Gaspari ■ inž. Viktor Kotnik 
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USTAVNO SODIŠČE 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 
Vladimir Krivic 

Člani: 

Milan Apih, Jože Borštnar, dr. Darko Cernej, Milko Goršič, Jože Pavličič, 
dr. Miha Potočnik, Mira Svetina, inž. Pavle Zaucer. 

VRHOVNO SODISCE 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 
Lojze Piškur 

Člani: 

dr. Vilko Androjna, Stanislava Brezar, Jože Cerne, Albin Dobrajc, Matej Dol- 
ničar, Alojz Hartman, Stanko Hribar, Karel Kirn, Jože Kobal, Karel Košenina, 
Henrik Kužnik, Karel Mejak, dr. Franjo Omladič, Alojz Peric, Niko Pogačar, 
Marko Simčič, Franc Sok, dr. Jakob Svet, Jože Šegedin, Alojz Smid, Albin 

Torelli, Martin Zalik. 

VIŠJE GOSPODARSKO SODIŠČE 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 
JožePernuš 

Člani: 

dr. Ivan Dougan, Dušan Jaklič, dr. Ciril Jurca, Stane Kovač, dr. Marjan Mehle, 
Franc Špendal. 
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SEZNAM GOVORNIKOV 

Repu 

Arigler Adolf: 27 
B u r g a r Rudi: 77 
C v e n k Miran: 45, 85 
Čačinovič Rudi: 40, 76 
Dolinšek Drago: 61 
F a j 1 a r Tone: 88 
G i a c h i n Bruno: 12, 14 
Globevnik dr. Josip: 9, 48, 93 
Golob Ludvik: 48 
Gor ene Ivan: 74 
Guzelj inž. Miran: 23 
K 1 a n j š č e k inž. Viktor: 22 
Klobučar Franc: 67, 74, 77, 78 
Korbar inž. Slavko: 24 

bliski zbor 

Košmelj Miran: 46, 72 
Kotnik inž. Viktor: 29, 48, 69 
L e b e n Franc: 95 
L i p u ž i č Boris: 5 
Lovrenčič Kristina: 9 
Lužovec Ivan: 79, 94 
Mušič inž. Jože: 50 
Pignar inž. Ivo: 75 
P o 1 j a n š e k Miloš: 4 
Premrou dr. Branko: 24, 27 
Ribičič Mitja: 16 
Rozman dr. Pavle: 80 
Šifrer Savo: 15 
Vošnjak Mitja: 14, 21, 52 

Gospodarski zbor 

Benedejčlč Miro: 169 
B e r a v s Anton: 163 
Bric Milan: 116, 203 
Čuješ Stane: 137 
Dolinšek Drago: 159, 170, 173 
Dougan Danilo: 118 
Fistrovič Ljuba: 212, 213 
Gerk Danilo: 193 
Gradišnik Milan: 168 
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VSEBINA 

Republiški zbor 

17. seja — 10. februarja 1965 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev  3 
2. Določitev dnevnega reda  3 

Govornik: 
Miloš Poljanšek    4 

Dnevni red: 
1. Odobritev zapisnika 16. seje Republiškega zbora  4 
2. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 

nitvah zakona o osnovni šoli  4 

Govorniki: 
Boris Lipužič  5 
Kristina L/ovrenčič   9 
Dr. Josip Globevnik  9 

3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o dvojezičnih šolah in šolah z učnim jezikom narodnost- 
nih manjšin v.LR Sloveniji  12 

Govornika: 
Bruno Giachin  12, 14 
Mitja Vošnjak  14 

4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o prosvetno-pedagoški službi  15 

Gdvornik: 
Savo Sifrer . 15 



5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in 
predvajanja filmov  16 

Govornik: 
Mitja Ribičič  16 

6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o Prešernovem skladu  20 

7. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje kulturnih de- 
javnosti   21 

8. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje založniške, časo- 
pisne, knjigotrške in tiskarske dejavnosti  21 

Govornik: 
Mitja Vošnjak  .. .  21 

9. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o skladu Borisa Kidriča  22 

Govornik: 
Inž. Viktor Klanjšček  22 

10. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o ustanovitvi sklada LR Slovenije za šolstvo  22 

11. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o skladu LR Slovenije za negospodarske investicije ... 22 

12. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o načinu gospodarjenja in razpolaganja s skupnimi re- 
zervami gospodarskih organizacij  23 

13. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o cestnem skladu SR Slo- 
venije .    23 

Govornik: 
Inž. Miran Guzelj    23 

14. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje kmetijstva ... 23 

15. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o vodnem skladu SR Slovenije  23 

Govornik: 
Inž. Slavko Korbar .    24 



16. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti 
zakona o skladu za preprečevanje in zatiranje otroške paralize {polio- 
mielitisa)    •■<... • 24 

17. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o volitvah poslancev Skupščine SR Slovenije  24 

Govornik: 
Dr. Branko Premrou   24 

18. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o volitvah odbornikov občinskih in okrajnih skupščin 26 

19. Volitve sodnikov   26 

.Govornik: 
Adolf Arigler  27 

20. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o razpisu splošnih volitev 
v občinske in okrajne skupščine  27 

Govornik: 
Dr. Branko Premrou    27 

18. seja — 18. in 19. februarja 1965 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev    28 
2. Določitev dnevnega reda  28 

Dnevni red: 
1. Odobritev zapisnika 17. seje Republiškega zbora  28 
2. Obravnava in sklepanje o predlogu družbenega plana SR Slovenije 

za leto 1965 (skupno z Gospodarskim zborom)    29 

Govorniki: 
Inž. Viktor Kotnik  29, 69 
Rudi Cačinovič  40 
Miran Cvenk  45 
Miran Košmelj  46, 72 
Dr. Josip Globevnik  48 
Ludvik Golob   48 
Inž. Jože Mušič  50 
Mitja Vošnjak .......  52 
Drago Dolinšek   61 
Franc Klobučar  67 

3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o posojilu republike za za- 
gotovitev sredstev za ureditev obveznosti, nastalih z odpravo prispev- 
ka v družbene investicijske sklade  73 

Govorniki: 
Franc Klobučar . . ............... 74, 77 
Ivan Gorenc   74 
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Inž. Ivo Pignar  75 
Rudi Čačinovič      76 
Rudi Burgar  77 

4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o oblikovanju in o upora- 
bi sredstev za investicije v gospodarstvu  78 

Govornik: 
Franc Klobučar  78 

5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o uvedbi in stopnjah repu- 
bliških prispevkov, davkov taks .     7$ 

Govornik: 
Ivan Lužovec  79 

6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o oprostitvi prispevka iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja delavcev v organizaciji jugo- 
slovanskih železnic   79 

7. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o proračunu Socialistične 
republike Slovenije za leto 1965 (skupno z organizacijsko-političnimi 
zborom)   79 

Govorniki: 
Dr. Pavle Rozman  80 
Miran Cvenk  85 
Tone Fajfar   , . ....... 88 
Dr. Josip Grobevnik   93 
Ivan Lužovec  94 

8. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o določitvi dopolnilnih sred- 
stev občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem  95 

Govornik: 
Franc Leben   95 

9. Obravnava in splepanje o programu dela Republiškega zbora za prvo 
polletje 1965   97 

Gospodarski zbor 

18. seja — 4. februarja 1965 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev  98 
2. Določitev dnevnega reda  98 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 17. seje Gospodarskega zbora  98 
2. Poslanska vprašanja   98 



Govorniki : 
Janko Potočnik   98, 145 
Riko Rižnar 101 
Inž. Ciril Zmahar 101 

3. Razprava o ekonomskem položaju delovnih organizacij s področja turi- 
zma in gostinstva v SR Sloveniji   102 

Govorniki: 
Riko Rižnar 102 
Janko Potočnik  109 
Milan Bric 116 
Dr. Danilo Dougan     118 
Stane Zupančič 123 
Peter Vujec 126 
Tatjana Menna 130 
Tone Kolar   132 
Inž. Jelka Kajzerberger 135 
Stane Čuješ   137 
Justa Kos   140 
Vlado Mikuž  140 
Bogo Verdev • 143 
Franc Klobučar 145 
Leopold Krese  145 

4. Razprava o problematiki poslovnega sodelovanja in združevanja v go- 
spodarstvu v SR Sloveniji  146 

c 
Govorniki : 
Andrej Lah  147 
Riko Jerman   148, 173 
Milan Medvešček ' 151 
Franc Slapnik 153 
Rado Pušenjak 157 
Drago Dolinšek 159, 170, 173 
Anton Beravs  163 
Andrej Lah 166 
Inž. Milan Gradišnik 168 
Miro Benedejčič  169 
Leopold Krese   171 

19. seja — 18. februarja 1965 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev . . 
2. Določitev dnevnega reda 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 18. seje Gospodarskega zbora 175 
2. Obravnava in sklepanje o predlogu družbenega plana SR Slovenije za 

leto 1965 (skupno z Republiškim zborom) 175 

Govorniki : 
Milan Spolar  175, 199 
Inž. Franc Mihelič 180 
Riko Jerman  183 
Erna Podbregar 189 

174 
174 
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Danilo Gerk   193 
Edo Komočar I96 

Jože Zakonjšek 196 

Leopold Krese     . 197 
Inž. Viktor Kotnik 1" 

3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o posojilu republike za za- 
gotovitev sredstev za ureditev obveznosti, nastalih z odpravo prispevka 
v družbene investicijske sklade 201 

G o v o r n i k : 
Inž. Franc Tesovnik  201 

4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o oblikovanju in uporabi 
sredstev za investicije v gospodarstvu    

Govornik: 
Inž. Franc Tesovnik   

5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o uvedbi in stopnjah repu- 
bliških prispevkov, davkov in taks  

Govornik: 
Milan Bric     

6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o oprostitvi prispevka iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja delavcev v organizacijah ju- 
goslovanskih železnic   

7. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje kmetijstva .... 204 

Govornik: 
Savo Sifrer 204 

8. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o vodnem skladu SR Slovenije 207 

9. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o načinu gospodarjenja in razpolaganja s skupnimi rezer- 
vami gospodarskih organizacij  

10. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o cestnem skladu SR Slo- 
venije   

11. Obravnava programa dela Gospodarskega zbora za prvo polletje 1965 207 

12. Poslanska vprašanja 

Govorniki: 
Inž. Janez Perovšek 
Inž. Ciril Zmahar 
Inž. Franc Mihelič 
Srečko Rihtar . . 
Ljuba Fistrovič . 

208, 209 
. . 209 
. . 209 
. . 211 

212, 213 
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Prosvetno-kulturni zbor 

16. seja — 5. februarja 1965 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 214 
2. Določitev dnevnega reda 214 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 15. seje Prosvetno-kulturnega zbora 214 
2. Poslanska vprašanja . . . . 215 

Govorniki : 
Boris Lipužič   215, 222 
Mirko Tušek 217 
Miloš Poljanšek 219 

3. Obravnava gradiva o uresničevanju reforme v osnovni šoli ter o 5-let- 
nem preizkusu učnega načrta za osnovne šole 222 

Govorniki: 
Truda Zoher   223, 236 
Dušan Šinigoj 224 
Emil Roje   225 
Kajetan Kovič   228 
Ivan Bertoncelj  230 
Dr. Iva Segula .   ] ] 231, 237 
Milena Borovac    235 
Stojan Požar 236 
Jovita Podgornik  238 
Ivo Tavčar 239 

4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o osnovni šoli   239 

Govorniki : 
Boris Lipužič  240 
Bojan Černjavič  244 249 
Slavko Smerdel . . .  245 
Stanko Vrhovec  246 
Dora Jelenko !!!!!! 247 
Inž. Ferdo Gorjanc j 248 
Milena Borovac    249 

5. Obravnava gradiva o stanju in problematiki dvojezičnih šol in šol z 
učnim jezikom posameznih narodnosti v SR Sloveniji 249 

Govorniki : 
Leo Fusilli   2=0 
Marjeta Pal   253 
Ivo Orešnik ! '   253 

6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o dvojezičnih šolah in šolah z učnim jezikom narodnost- 
nih manjšin v LR Sloveniji  255 
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Govornik: 
Bojan Černjavič 255 

7. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o prosvetno-pedagoški službi 255 

Govornik: 
Bojan Černjavič  255 

8. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o knjižnicah   256 

Govorniki : 
Bojan Černjavič 
Miloš Poljansek 
Prof. Jaro Dolar 

9. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o soglasju k spremembi 
finančnega načrta sklada SR Slovenije za šolstvo za leto 1964 .... 258 

10. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o ustanovitvi začasnega 
odbora za proučevanje problematike likovne umetnosti 258 

11. Razprava o predlogu okvirnega programa Prosvetno-kulturnega zbo- 
ra za prvo polletje 1965   209 

Govorniki: 
Branko Babič . 
Jo vita Podgornik 
Ivo Tavčar . . 

. 256 

. 257 

. 257 

. 259 

. 259 

. 259 

17. seja — 16. februarja 1965 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev . . 
2. Določitev dnevnega reda 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 16. seje Prosvetno-kulturnega zbora 261 

Govornik: 
Janez Kambič  261' 262 

2. Obravnava predloga družbenega plana SR Slovenije za-leto 1965 .... 262 

Govorniki: 
Ivan Bertoncelj 
Ludvik Gabrovšek 
Slavko Smerdel . 
Stane Vrhovec . . 

. 261 

. 261 

262 
262 
266 
270 
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Boris Lipužič  
Ciril Cvetko  273 
Janez Svajncer    
Vinko Kobilca   
Dane Debič    
France Štiglic  
Franc Lesnik  
Miloš Poljanšek  
Janez Kambič . . . .  
Truda Zoher   
Matej Bor    
Jože Zakonjšek    
Ivo Tavčar   ......... 

3. Obravnava predloga proračuna SR Slovenije (republiškega proračuna) 
za leto 1965   290 

Govorniki: 
Ivan Bertoncelj  290 

Majda Gaspari   290> 
Janez Langerholc 294 

Veljko Troha  295 

Dr. Pavle Rozman 29® 
Ciril Cvetko ® , ... . 296 
Miloš Poljanšek 29° 
Beno Zupančič 29|I 
Ivo Tavčar 29ji 
Franc Škoberne 29^ 
Matej Bor   .••••.   • • 298 

4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o ustanovitvi sklada LR Slovenije za šolstvo 299 

Govornika: 
Savo Šifrer 299 

Dane Tovornik    302 

5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o skladu Borisa Kidriča  302 

6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejav- 
nosti  302 

Govorniki : 
Kajetan Kovič  303—305 
Miloš Poljanšek 303—305 
Stojan Batič     303, 304 
Ivo Tavčar   304, 305 
Tilka Sašek 304 

7. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o Prešernovem skladu 306 

8. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o skladu SR Slovenije za pospeševanje založniške, časo- 
pisne, knjigotrške in tiskarske dejavnosti 306 
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9. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o skladu LR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in 
predvajanja filmov . . . _ 306 

Govornik: 
France Štiglic   306 

10. Razprava o predlogu sklepa o mnenju Prosvetno-kulturnega zbora k 
predlogu družbenega plana in k predlogu proračuna SR Slovenije za 
leto 1965     . ; 307 

Govorniki: 
Ivan Bertoncelj  307 312 
Ciril Cvetko     307 
Ivo Tavčar   308—314 
Boris Mikoš 308 
Miloš Poljanšek  ' 309 
Janez Langerholc 309 
Veljko Troha  311 
France Štiglic 311 
Franc Škoberne 313 
Ive Subic  313 

S o c i a 1 n o - z d r a v s t v e n i zbor 

12. seja — 12. februarja 1965 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 315 
2. Določitev dnevnega reda 315 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 11. seje Socialno-zdravstvenega zbora 315 
2. Poslanska vprašanja 315 

Govornika : 
Stane Selih 316, 317 
Andrej Aranjoš 317 

3. Razprava o razširitvi kapacitet strokovnih šol na področju zdravstva in 
o njihovem financiranju 317 

4. Razprava o predlogu družbenega plana SR Slovenije za leto 1965 ... 318 

Govorniki: 
Jože Zakonjšek 318 
Oto Straser 321 
Janez Vari    323 
Vinko Kastelic  325 

X 



5. Razprava o predlogu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1965 . . 327 

Govornika: 
Dr. Pavle Rozman  328 
Dr. Bojan Pire  332, 333 

6. Razprava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti 
zakona o skladu za preprečevanje in zatiranje otroške paralize .... 333 

7. Razprava in sklepanje o predlogu programa dela zbora za prvo pol- 
letje 1965  .334 

Govorniki: 
Stane Ocvirk 334 

Org ani z aci j s k o - p o 1 i t ični zbor 

18. seja — 2. februarja 1965 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev   335 
2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda 335 
3. Določitev dnevnega reda 335 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 17. seje Organizacijsko-političnega zbora .... 336 
2. Razprava o organizaciji statistike in njenih problemih 336 

Govorniki: 
Rajko Kiauta 336 
Vlado Cerne   338 
Frančiška Hribar 341 
Inž. Branko Hočevar  343 
Milan 2nidaršič 344 
Dr. Dolfe Vogelnik 346 
Tone Florjančič 352 
Ciril Kambič   356 
Dr. Mara Bešter 357 
Mirko Cepič 360 

Viljem Merhaa 361 
Stjepan Aubert 363 
Jože Eržen  365 
Dr. Alojzij Vadnal 365 
Boris Kocijančič  368 
Janez Hočevar .   371 
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